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TRAJNOSTNI TURIZEM KOT RAZVOJNA MOŽNOST PLANINE POD
GOLICO
Izvleček:
Turizem je bil v Planini pod Golico prisoten že pred prvo svetovno vojno, ko so vas
obiskovali romarji in planinci. Domačini so se kmalu zavedali, da jim turizem lahko
zagotavlja dodaten vir zaslužka. Z izgradnjo planinskih koč, nastanitvenih in gostinskih
kapacitet ter s pridobitvijo statusa gorskega klimatskega zdravilišča, se je v Planini pod
Golico začel razcvet turizma, ki pa ni trajal dolgo. 2. svetovna vojna je poskrbela, da se je
obetaven začetek turizma ustavil. Povojno obdobje je sicer dajalo upanje, da se bodo turisti v
Planino pod Golico vrnili, vendar se je število le teh vse do danes zmanjševalo. Danes je
stanje turistične ponudbe klavrno. Prenočitvenih kapacitet je malo, kvalitetna gostinska
ponudba je vezana zgolj na enega ponudnika, število turistov še naprej upada. Občina
Jesenice nima pripravljene strategije turističnega razvoja, prav tako pa razvoju turizma ni
pretirano naklonjena niti lokalna skupnost, kar so pokazali tudi rezultati anketne raziskave, ki
je bila opravljena med prebivalci Planine pod Golico. Kljub temu Planina pod Golico nosi v
sebi turistični potencial, ki bi lahko z dobro pripravljeno strategijo, po načelih trajnostnega
razvoja, obrnil trend turistične dejavnosti navzgor. To je smer razvoja, ki bi Planino pod
Golico lahko ponovno uvrstila na turistični zemljevid Slovenije in omogočila mladim
možnost zaposlitve v domačem kraju.
Ključne besede: Planina pod Golico, Občina Jesenice, sonaravni razvoj, sonaravni turizem,
razvoj turizma.

SUSTAINABLE TOURISM: DEVELOPMENT POSSIBILITY FOR
PLANINA POD GOLICO
Abstract:
In the village of Planina pod Golico, tourism was already present before the First World War,
when the visitors of the area were mostly pilgrims and hikers. The locals soon realized that
the concept of tourism could become an additional source of income. Tourism there
blossomed due to construction of mountain huts, providing accommodation and food service
activities and by obtaining the status of a mountain climate resort, but that did not last long.
The promising start of tourism development ended with the Second World War. During the
post-war period there was still hope for tourists to come back to the village, but the number of
visitors decreased to this day. The tourist offer today is poor: accommodation capacities are
scarce, quality foodservice is linked to only one provider and the number of tourists is still
decreasing. The Municipality of Jesenice has prepared no strategy of tourist development. The
results of the survey, carried out among the population of Planina pod Golico, showed that
also the local community is not very fond of tourist development. Despite all these facts, the
village of Planina pod Golico has vast tourist potential and with proper strategy, prepared
according to the principles of sustainable development, the state of tourist activities could
improve. This is the trend that could place Planina pod Golico back on the map of the tourist
areas of Slovenia and provide employment possibilities for younger local population.
Keywords: Planina pod Golico, Municipality of Jesenice, sustainable development,
sustainable tourism, tourism development.
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1. UVOD
»Narave nismo podedovali od naših dedov, ampak smo si jo sposodili od naših vnukov«. (rek
ameriških staroselcev)
Trajnostni turizem se danes pogosto znajde v različnih razvojnih dokumentih na vseh ravneh
političnega odločanja. Gre za privlačen termin, ki je ravno prav ohlapen, da ga je mogoče
interpretirati za različne potrebe. Hkrati je potrebno priznati, da je ravno trajnostni turizem
tisti, s pomočjo katerega se lahko, ob pametno zastavljeni razvojni strategiji, oživi že nekoliko
pozabljene turistične kraje. Njihov razvoj je morda že v preteklosti temeljil na smernicah
trajnostnega turizma, pa se tega takrat niso zavedali.
Takšen primer je sredogorska vas Planina pod Golico v občini Jesenice. Njeno ime je v svet
ponesla znamenita Avsenikova skladba, njen zaščitni znak pa so beli travniki narcis v mesecu
maju. Nekoč je bila Planina pod Golico znano klimatsko zdravilišče, zibelka alpskega
smučanja in izletniška točka prenekaterega turista, danes pa je na področju turizma le še bleda
senca nekdaj priljubljene turistične destinacije. Zaradi pomanjkanja načrtnega vlaganja v
razvoj turizma in ob neenotni razvojni strategiji je Planina pod Golico, v smislu turistične
ponudbe, močno nazadovala. To se odraža v zapuščenih gostinskih objektih, majhnem številu
nočitev in majhnem obisku turistov. Zaradi slabe turistične ponudbe in majhnega turističnega
povpraševanja v vasi ni mogoče zaznati volje za razvoj turistične dejavnosti, kljub temu, da
obstaja želja po ponovnem vzponu turizma. Ravno trajnostni turizem je tista razvojna pot, kjer
se kaže priložnost, da bi Planina pod Golico spet lahko, v duhu trajnostnosti, na noge
postavila svoj turistični razvoj.

1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je preučiti možnost razvoja trajnostnega turizma v Planini pod
Golico, ki bi omogočil ponoven zagon turizma. Turistična dejavnost bi lahko v novi, moderni
preobleki zmanjšala brezposelnost ter mladim omogočila samozaposlitev v lastnem kraju.
Ocenil bom sedanje stanje turistične ponudbe in podal smernice za razvoj turizma v luči
trajnostnega razvoja.
Pri pisanju diplomskega dela sem si zadal naslednje cilje:
•
•
•

Oceniti sedanje stanje turistične ponudbe v Planini pod Golico.
Preučiti možnosti in pripravljenost lokalne skupnosti in Občine Jesenice za
oživitev turizma po načelu trajnostnega razvoja.
Podati koncept in konkretne predloge za razvoj trajnostnega turizma v Planini pod
Golico.
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1.2. DELOVNE HIPOTEZE
Na začetku raziskave sem si postavil dve delovni hipotezi:
1. V Planini pod Golico so možnosti za razvoj turizma velike, zato je privlačna za
finančna vlaganja potencialnih investitorjev.
2. Prebivalci Planine pod Golico v konceptu trajnostnega turizma vidijo razvojno
priložnost kraja, s katero bi se lahko odprle možnosti za samozaposlitev v
lokalnem okolju.

1.3. METODE DELA
Diplomsko delo temelji na kabinetnem in terenskem delu. Po opredelitvi izbrane teme in
določitvi ciljev raziskovanja, sem se seznanil z domačo in tujo literaturo. Na temo
trajnostnega razvoja je napisane precej literature v obliki znanstvenih člankov, razvojnih
načrtov, monografij in drugih diplomskih nalog. Literatura je na voljo v knjižnici, precej pa je
uporaben tudi svetovni splet, saj obstajajo organizacije, ki se ukvarjajo s trajnostnostjo, in
prispevajo strokovne članke o trajnostnem razvoju. Osredotočil sem se predvsem na literaturo
v slovenskem in angleškem jeziku. Zaradi različnih pogledov na trajnostni razvoj in različne
interpretacije samega pojma, sem naletel na številne definicije trajnostnega razvoja. Zato sem
poskušal skozi celotno diplomsko delo upoštevati načelo kritičnosti. Pri pisanju sem uporabil
deskriptivno, komparativno (primerjanje stališč različnih avtorjev) in analitično metodo
(analiza pridobljenih podatkov anketne raziskave).
Glede na obravnavano temo sem pripravil anketni vprašalnik, s pomočjo katerega sem želel
pridobiti mnenje prebivalcev Planine pod Golico o izbrani temi. Opravljena anketna raziskava
je podrobneje predstavljena v samostojnem poglavju. Podatke sem analiziral in jih prikazal v
obliki grafikonov z dodatnimi komentarji. Opravil sem tudi več razgovorov z različnimi
inštitucijami, ki se jih obravnavana tema tiče (Občina Jesenice, Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske, Turistično društvo Golica) in z njihovo pomočjo pridobil želene podatke. V
zaključku diplomskega dela sem, na podlagi pregledane strokovne literature in s pomočjo
podatkov anketne raziskave, podal smernice za razvoja turizma v Planini pod Golico.

2

2. KONCEPT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Človeštvo se je na začetku 21. stoletja znašlo na razpotju, ki lahko močno zaznamuje njegov
nadaljnji razvoj. Z vse večjo porabo naravnih virov, prekomernim onesnaževanjem okolja in
potrošniško naravnanim prebivalstvom, ki želi trajno gospodarsko rast in tehnološki napredek,
smo prišli, kot trdijo nekateri znanstveniki, na zgornjo mejo zmogljivosti našega planeta
Zemlje. Vse skupaj se jasno odraža na spremembah v okolju, v večji stopnji onesnaženosti, v
spremembah podnebja in izginjanju biodiverzitete. V veliki meri so to spremembe, ki so tako
očitne, da si pred njimi ne moremo več zatiskati očesa (Plut, 2010a).
Doletel nas je nenadzorovan razvoj tehnologije, egocentrično potrošniško mišljenje in razpad
socialnih vrednot (predvsem skrb za naše zanamce). Zadela nas je kruta realnost, ki je za
seboj potegnila vrsto problemov, s katerimi človeštvo še ni imelo opravka (Vovk Korže,
2010). Pred človeštvom sta trenutno dve poti oziroma dva scenarija, kot jih je ponazoril
biolog Odum leta 1989 v svojem delu Ecology and Our Endangered Life. Prvi je scenarij
»mizernega« preživetja, kjer je v ospredju kratkoročen pogled na svet, osnovan na želji po
preživetju. Drugi scenarij pa je vezan na daljše obdobje, v katerem si človeštvo postavi
dolgoročen cilj preživetja lastne in drugih vrst. Za dosego takšnega cilja je potrebna globalna
sprememba, sprememba v razmišljanju ljudi, ki bo upoštevala, da je Zemlja omejena z
naravnimi viri in da trajna gospodarska rast na račun okolja na dolgi rok prinaša hude
okoljske, geopolitične in socialne probleme. Vsa ta področja so med seboj močno povezana,
saj se z negativnim vplivom na okolje gospodarska rast zmanjšuje, posledično pa se
zmanjšuje tudi politična stabilnost in hkrati povečujejo socialni problemi (Plut, 2010a).
Deterministično razvojno paradigmo, ki je zasnovana na rasti potrošništva, je potrebno
zamenjati, in sicer s trajnostno sonaravno paradigmo1, ki bo upoštevala varstvo okolja,
socialno pravičnost in gospodarski razvoj (Plut, 2010a).
Zgodovina človeštva ima kar nekaj izkušenj, kar se tiče izpeljave potrebnih strukturnih
preoblikovanj. Najbolj temeljni sta bili kmetijska in industrijska revolucija. Zaradi
prekomernega izčrpavanja in obremenjevanja Zemlje nujno potrebujemo naslednjo globalno
preobrazbo. Preobrazbo, ki bo temeljila na varovanju okolja, socialni pravičnosti za celoten
svet in zmernem gospodarskem razvoju. Kljub temu, da je tehnološki napredek neverjetno
hiter in da z dneva v dan odkrivamo nove stvari, ki nam omogočajo lagodnejše življenje, ne
moremo nadomestiti osnovnih ekosistemskih nalog, kot so čiščenje zraka in vode,
proizvodnja kisika, ohranjanje rodovitnosti prst itd. (Plut, 2010a). Z izčrpavanjem naravnih
virov in degradacijo geografskega okolja sami ogrožamo lastno človeško vrsto. Z željo po
nenehni gospodarski rasti danes porabljamo preveč naravnih virov, ki jih bodo naslednje
generacije potrebovale jutri.
Že v šestdesetih letih (nekoliko bolj intenzivno pa v osemdesetih letih) 20. stoletja so se
države po svetu začele zavedati, da gospodarski razvoj, ki je dosežen na račun degradacije
okolja, ogroža nadaljnji razvoj človeka. Zato se je pojavila alternativa klasičnemu razvojnemu
konceptu, ki je temeljil na trajni gospodarski rasti. Začel se je razvijati koncept, ki bo pri
svojem razvoju upošteval okoljsko, gospodarsko in socialno sfero kot enakovredne in
medsebojno povezane cilje (Lukić, 2004).
Tako imenovan »trajnostni razvoj« je do danes postal del vsakega razvojnega načrta in
strategije držav po celem svetu.
1

»Trajnostno sonaravna paradigma je holistično zasnovan pogled na svet in civilizacijski napredek v okviru
trajnostnega ohranjanja pogojev kakovosti življenja človeške in drugih vrst ter pogled na materialni razvoj v
okviru omejitev okolja in naravnih virov.« (Plut, 2010a, str. 46).
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2.1. ZGODOVINSKI RAZVOJ KONCEPTA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Zaradi zaznane velike stopnje onesnaževanja okolja v šestdesetih letih 20. stoletja, kot
posledica velike ekonomske rasti, so vlade po svetu začele posvečati večjo pozornost
okoljskim vprašanjem. Okoljska vprašanja so postavili kot neizogiben produkt ekonomske
rasti, kar Carter (2001; cv: Bahor, 2005) označuje kot »tradicionalno politično paradigmo«,
kjer se okoljski problemi rešujejo reaktivno in taktično z rešitvami na-koncu-pipe (Bahor,
2005). Glavne značilnosti te paradigme so saniranje posledic namesto vzrokov, obravnava
okolja kot ločenega subjekta in brez medsebojnih odnosov s političnim, ekonomskim,
družbenim in kulturnim sistemom (Bahor, 2005). Večina trditev, ki pesimistično
napovedujejo konec človeške vrste, izhajajo iz treh predpostavk: naš planet ima omejene
sposobnosti pridelave hrane, omejene zaloge naravnih virov in omejene samočistilne
sposobnosti (Lukić, 2004).
Leta 1972 je Rimski klub2 v svojem poročilu Meje rasti (The Limits to Growth) napovedal,
da, v kolikor se bo nadaljeval trend rasti prebivalstva, rast stopnje industrializacije,
izčrpavanje naravnih virov in prekomerno onesnaževanje planeta, se bo gospodarska rast do
leta 2020 ustavila. V stotih letih pa bi nadaljevanje takega trenda povzročilo katastrofo
(Lukić, 2004). Ker se je v času Rimskega kluba okoljska politika obravnavala ločeno, kot
povsem samostojno politično področje, je večkrat prišlo do izbiranja med varstvom okolja in
ekonomsko rastjo, kjer pa je bila odločitev za varstvo okolja prej izjema kot pravilo. Zaradi
nevzdržnosti takega modela, se je v osemdesetih letih 20. stoletja začel pripravljati koncept
trajnostnega razvoja, kot protiutež aktualni politični paradigmi (Bahor, 2005).
Koncept trajnostnega razvoja se je pojavil v osemdesetih letih 20. stoletja, ko je mednarodna
skupnost doumela, da se bo potrebno z okoljskimi problemi spopasti s pomočjo
multilateralnega sodelovanja. Reševanje varnosti okolja na nacionalni ravni se je izkazalo za
premalo temeljito. Zato je bila leta 1972 v Stockholmu sklicana Konferenca OZN o
človeškem okolju. V okviru konference so izpostavili potrebo po ohranjanju naravnih virov
sedanjih generacij v korist prihodnjih generacij in pravico vsakega posameznika, da živi v
okolju, ki mu omogoča dostojno življenje in blagostanje, hkrati pa mu nalaga dolžnost, da to
okolje varuje in izboljšuje v korist tako sedanjih, kot tudi prihodnjih generacij. Kljub temu, da
besedna zveza trajnostni razvoj ni bila uporabljena, se Stockholmska konferenca smatra za
začetek tega koncepta (Lukić, 2004).
Termin »trajnostni razvoj« se je prvič pojavil v knjigi Trajnostna družba avtorja Clarka
Pirageasa (Habjan, 2010). Širši družbeni in politični pomen trajnostni razvoj dobi leta 1987,
ko izide poročilo Brundtlandine komisije, z naslovom Naša skupna prihodnost (Our Common
Future), kjer je podana definicija trajnostnega razvoja, ki jo prevzamejo praktično vse
mednarodne institucije, vladne agencije in nevladne organizacije (Bahor, 2005). Trajnostni
razvoj je definiran kot »…razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi pri
tem ogrozil zmožnost prihodnjih generacij, da bi zadovoljevala svoje potrebe« (Report of
the World…, 1987). Trajnostni razvoj je v poročilu predstavljen kot globalni cilj, vendar
dopušča državam lastne politične odločitve, ki bodo pripeljale do tega cilja (Bahor, 2005).
Nova strategija ekološkega pristopa, ki je opisana v poročilu, predpostavlja pomembno
povezanost med okoljsko degradacijo in vzorci ekonomskega razvoja, kot cilj pa navaja
integracijo okoljskih in razvojnih politik vseh držav, ki bi s pomočjo mednarodnih
2

Rimski klub (Club of Rome) je organizacija, ki med seboj povezuje akademike, politike, znanstvenike in ostale
strokovnjake na področju reševanja globalnih vprašanj. Glavna naloga organizacije je identifikacija in analiza
globalnih problemov s katerimi se človeštvo srečuje. Ustanovljen je bil leta 1968 na pobudo Aurelia Pecceia in
Alexandra Kinga (Tome, 2014).
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mehanizmov povezali zaščito okolja in gospodarski razvoj (Lukić, 2004). V poročilu je
zapisano tudi, da varstvo okolja in nadaljnja gospodarska rast nista nasprotujoča si, pač pa
medsebojno združljiva cilja. Dejstvo je namreč, da z upoštevanjem zmožnosti našega planeta
lahko dosežemo stanje tehnologije in družbene organiziranosti, ki bo zagotovila napredek
tako sedanji kot tudi prihodnjim generacijam. Za to bi bilo potrebno zmanjšati onesnaženost,
zmanjšati črpanje naravnih virov in prilagajanje biosferi (Lukić, 2004). Cilj Strategije
trajnostnega razvoja je harmonija med ljudmi in naravo. Če želimo zasledovati trajnostni
razvoj, potrebujemo učinkovit politični, ekonomski, socialni, produkcijski, tehnološki in
mednarodni sistem (Lukić, 2004).
Drug pomemben politični dokument je leta 1991 izdal IUCN (International Union for
Conservation of Nature) z naslovom Skrb za Zemljo (Caring for the Earth), v katerem
razpravljajo, da je potreben premik od »ohranjanja« k »življenju« po načelu trajnostnosti.
Dokument je pomemben, ker je poudaril integriran pristop do okoljskih in razvojnih tematik v
duhu trajnostnosti. Načela trajnostnega razvoja so pomemben zagon dobila na srečanju v Rio
de Janeiru, kjer je potekala Konferenca ZN o okolju in razvoju. Akcijski načrt imenovan
Agenda 21 je pomenil sprejetje strategije za vključitev načel trajnostnega razvoja v razvojne
programe po celem svetu. Hkrati z izdajo akcijskega načrta Agende 21, je bila ustanovljena
tudi Komisija ZN za trajnostni razvoj, katere glavna naloga je implementacija Agende 21 v
državah, ki so pristopile k sporazumu.. V devetdesetih letih je več držav, vključno s Slovenijo,
objavilo nacionalne strategije trajnostnega razvoja (Bahor, 2005).
V 90. letih je paradigma trajnostnega razvoja postala glavno vodilo okoljske politike v
Evropski uniji, skladno s tem pa tudi želja po bolj natančno opredeljeni definiciji trajnostnega
razvoja. Zato so se v letih 1995−97 v Wuppertalskem inštitutu za okolje, podnebje in energijo
v sodelovanju z organizacijo Friends of the Earth Europe lotili projekta »Trajnostna Evropa«.
S pomočjo metode izračunavanja nosilne sposobnosti posameznih držav oziroma z metodo
okoljskega prostora (Environmental Space) so konkretizirali načela trajnostnega razvoja
(Vovk Korže, 2010).
Glavni koncepti okoljskega prostora so (Trajnostni razvoj …, 2013):
1. Kvantifikacija okoljskega prostora – okoljski prostor je skupna vsota absorpcijskih
sposobnosti, energije, neobnovljivih virov in kmetijskih zemljišč, ki jo lahko
izrabimo v svetovnem merilu, ne da bi bile zaradi tega prikrajšane prihodnje
generacije. Okoljski prostor je omejen, zato ga lahko (delno) kvantificiramo.
2. Načelo enakopravnosti – vsak prebivalec planeta Zemlje ima pravico do uporabe
enakovrednega deleža okoljskega prostora pri razpolaganju z naravnimi bogastvi.
Posledica tega načela je zahteva, ki narekuje precejšnje zmanjšanje porabe naravnih
bogastev v razvitih državah.
3. Notranje rezerve – s korenito izboljšano učinkovitostjo uporabe dobrin (surovin in
energije), z uvajanjem novih tehnologij (npr. uporabo alternativnih virov energije) in
s spremembami načina življenja, lahko dosežemo tako ugodne rezultate, da bodo
posledice za življenjski prostor minimalne.
4. Načelo previdnosti in preventive – nepotrebnim tveganjem se moramo čim bolj
izogibati, ob nevarnosti resne in nepopravljive škode pa pomanjkanje znanstvene
gotovosti ne sme biti razlog odlaganja ukrepov.
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2.2. DEFINICIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Trajnostni razvoj (angl. sustainable development) je predstavljen kot alternativa razvoju, ki
poudarja gospodarsko rast. Gre za stično točko gospodarskega, okoljskega in družbenega
razvoja (Lukić, 2004). Trajnostni razvoj je termin, ki še danes ni strogo definiran, pač pa
dopušča različne interpretacije, saj je njegova definicija zastavljena zelo široko. Največkrat
citirana in uporabljena definicija trajnostnega razvoja je definicija, ki jo je leta 1987
predlagala Brundtlandina komisija3, in sicer: »Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje
potrebe sedanje generacije, ne da bi pri tem ogrozil zmožnost prihodnjih generacij, da
bi zadovoljevala svoje potrebe« (Report of the World …, 1987). Iz te definicije se je tudi
razvilo glavno razumevanje trajnostnega razvoja kot tristebrnega modela, v katerem imajo
enako vrednost tako družbena, ekonomska kot tudi okoljska sestavina (Bahor, 2005).
Zelo podobno opredeljuje Seljak (2001, str. 29) trajnostni razvoj kot uravnoteženost na
gospodarskem, socialnem in okoljskem področju, kjer je gibanje vseh treh usklajeno in noben
izmed njih nima privilegija, da bi onemogočal oziroma oviral razvoj na drugih dveh
področjih.
Slika 1: Shema trajnostnega razvoja
Kljub temu, da je koncept trajnostnosti
zasnovan trodimenzionalno (okoljsko, socialno
in gospodarsko), Plut (2010a, str. 46) povzema
mnenje Thiersteina in Walserja, ki menita, da je
potrebno tej trodimenzionalnosti dodati še dve
komponenti: demokratični politični sistem
(proces sprejemanja odločitev) in socialni
vrednostni sistem (kot pravičnost med
posamezniki, regijami in generacijami). Vse
skupaj, po njegovem mnenju, predstavlja
razvojni model v obliki »trajnostne rastline«.
Trajnostni razvoj je po Munru (1995, str. 29;
cv: Plut, 2010b) »Izboljšanje kakovosti
življenja človeka znotraj nosilnih zmogljivosti Vir: Brus, 2012, str. 9
oskrbnih ekosistemov«. Medtem ko Loucks in
Gladwell (1999; cv: Plut 2002) trajnostni razvoj označujeta kot:
1. razvoj, ki ne uničuje ključnih življenjskih oskrbnih sistemov planeta (zrak, voda,
prst, biološki sistemi) – udejanjanje ekosistemske in okoljske trajnostnosti;
2. razvoj, ki omogoča stalen tok dobrin in storitev, ki izhajajo iz naravnih virov
planeta – udejanjanje gospodarske trajnostnosti;
3. razvoj, ki zagotavlja pravično razporeditev koristi proizvodnje dobrin in storitev ter
ohranja življenjske oskrbne sisteme – udejanjanje socialne trajnostnosti.
Maja Bahor je v svoji magistrski nalogi povzela definicijo in osnovna načela trajnostnega
razvoja po članku Jamesa Meadowcrofta iz leta 2000 (Bahor, 2005, str. 33-34). Ta definicija
se glasi: »Trajnostni razvoj je multidimenzionalen koncept, ki povezuje okolje in razvoj na

3

Leta 1983 so Združeni narodi ustanovili Svetovno komisijo za okolje in razvoj, t.i. Brundtlandino komisijo
(predsedujoča komisiji je bila bivša norveška premierka Gro Harlem Brundtland), ki je leta 1987 izdala poročilo
z naslovom »Naša skupna prihodnost«, kjer so podali definicijo trajnostnega razvoja, ki je še danes najbolj
uporabljena (Bahor, 2005).
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lokalni, nacionalni in mednarodni ravni; povezuje sedanje in prihodnje generacije,
učinkovitost in enakost, vladne in družbene akterje.«
Trajnostni razvoj presega nasprotje med ekonomsko rastjo in varstvom okolja, s tem da ta dva
pojma poskuša združiti v medsebojno sodelovanje. To pomeni, da dosegamo ekonomsko rast
z ozirom na zmožnosti okolja. Ta koncept lahko danes najdemo v vseh razvojnih dokumentih
držav po svetu. Glavna kritika koncepta trajnostnega razvoja je odprtost samega termina, saj
dopušča veliko mero svobode pri njegovi interpretaciji. Nekateri mu očitajo, da je prazen
slogan in nekakšno ideološko slepilo z malo vsebine (Bahor, 2005).
Postavlja se vprašanje, ali je smiselno, da obstaja toliko različnih interpretacij trajnostnega
razvoja, oziroma prerekanje o različnih pogledih nanj. Po eni strani lahko rečemo, da brez
trdne definicije lahko vsako stvar označimo za trajnostno, zato bi bilo potrebno sprejeti neko
univerzalno definicijo z listo merljivih kriterijev, s pomočjo katerih bi lahko merili razvoj
trajnostnosti. Po drugi strani pa ravno odprtost koncepta, kot si ga je zamislila Brundtlandina
komisija, ki ni dokončno formuliran, omogoča oblikovanje političnega metacilja, ki ga lahko
vsaka država dosega po različnih poteh (Bahor, 2005).
Ob poplavi različnih definicij trajnostnega razvoja prihaja v strokovni literaturi, kot tudi pri
splošni rabi, do napačne interpretacije termina trajnostni razvoj, kar vodi v nejasnost in
zlorabo samega termina. Termin sam po sebi je namreč nadvse privlačen in ga je moderno
uporabljati, predvsem v politične namene. V politični retoriki se lahko postavi ob bok terminu
»podnebne spremembe«.
2.2.1. OSNOVNE ZNAČILNOSTI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Osnovne značilnosti trajnostnega razvoja (Bahor, 2005, str. 30)
1. Trajnostni razvoj sam sebe lahko ohranja in vzdržuje neomejen čas. To pomeni
razvoj, ki v celoti gledano izboljšuje kvaliteto življenja, tako danes kot v prihodnje, s
tem da ohranja ekološke procese, od katerih je odvisno življenje.
2. Razviti je potrebno tak ekonomski sistem s poudarjeno okoljsko dimenzijo, ki
zagotavlja blaginjo tudi prihodnjim generacijam.
3. Pri obnovljivih virih živega in neživega sveta narave je pogoj trajnostnosti v tem, da
njihova raba ne sme preseči stopnje njihovega obnavljanja.
4. Neobnovljive vire je pri usmeritvi v trajnostni razvoj potrebno postopoma
nadomestiti z obnovljivimi, saj dolgoročno noben razvoj ne more biti trajnosten, če
je odvisen od izčrpljivih virov.
Osnovne značilnosti trajnostnega razvoja se opirajo na tri ključne sfere trajnostnega razvoja in
dejstvo, da ima Zemlja omejene zmožnosti obnavljanja in zagotavljanja naravnih virov. Kljub
temu, da so po definiciji trajnostnega razvoja ekonomska, okoljska in socialna komponenta
enakovredne in so med seboj uravnotežene, je izjemno pomembna ekonomska uspešnost. Leta omogoča, da se pri našem načrtovanju razvojnih programov oziramo tudi na varstvo okolja
in zagotavljanje socialne prosperitete.
Za ekonomsko politiko, ki želi doseči večplastne cilje trajnostnega razvoja, so ključne
naslednje razsežnosti (Plut, 2004, str. 165; cv: Lukić, 2004):
1. Ekonomska – maksimiziranje humanega blagostanja znotraj značilnosti obstoječih
virov in tehnologij. S tega vidika je pomembno, da ekonomisti prepoznajo pomen
naravnega kapitala in ga poskušajo ovrednotiti.
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2. Ekološka – zaščita integritete ekoloških podsistemov, ki so kritični za splošno
stabilnost globalnega ekosistema. Nekateri se zavzemajo za zaščito vseh
ekosistemov, manj skrajni pa za ohranitev prožnosti in dinamičnega prilagajanja
naravnim življenjsko oskrbnim sistemom. Ekološke enote vrednosti so fizične,
ekonomske pa denarne. Številni snovalci politik sodijo, da bi bilo potrebno denarno
ovrednotiti fizične ekološke enote.
3. Sociološka – upošteva človeško naravo ključnih nosilcev in vzorcev socialne
organizacije, ki so temeljni za dosego ciljev trajnostnega razvoja.
Slika 2: Shema uravnoteženosti gospodarskega, socialnega in
okoljskega razvoja

Vir: Vovk Korže, 2008, str. 107.

Trajnostno sonaravni razvoj je uravnotežen preplet gospodarskega, okoljskega in socialnega
razvoja. Bistvo je iskanje ravnotežja med temi tremi sferami. V preteklosti se je večkrat
dogajalo, da je bila skrb za gospodarski razvoj prioriteta in se je izvajala tako na račun
socialnega, še veliko bolj pa na račun okoljskega razvoja. Šele zavedanje, da so naravni viri
omejeni, je pripomoglo k uveljavitvi novega razvojnega modela.
Obstaja pet osnovnih načel trajnostnega razvoja (Bahor, 2005, str. 37−39):
1. Načelo enakosti – je ena osrednjih značilnosti okoljske politike. V Brundtlandini
definiciji trajnostnega razvoja sta izpostavljeni dve značilnosti. Prva pove, da
okoljsko škodo, ki jo povzroča globalna potrošnja, največkrat plačajo najrevnejše
dežele in ljudje, ki nimajo neposrednega vpliva na onesnaževanje. Druga značilnost
pa izpostavlja naraščanje revščine na Jugu, ki močno poveča pritiske na naravne vire.
Zato ima Brundtlandina definicija jasno sporočilo, da trajnostni razvoj ni možen v
kolikor bo še naprej obstajala družbena neenakost in revščina.
2. Načelo demokracije – trajnostni razvoj zahteva političen sistem, pri katerem lahko
vsi ljudje sodelujejo pri odločanju o določenem okoljskem problemu. Predvsem je
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potrebno možnost odločanja zagotoviti revnim in zapostavljenim skupinam, ki
morajo imeti možnost, da zadovoljijo svoje osnovne potrebe. Tukaj ni prostora za
diktatorstvo, pač pa je potreben političen konsenz pri reševanju okoljskih problemov.
3. Načelo previdnosti – gre za načelo, v katerega sta vključeni tehnologija in znanost.
Glavno vodilo tega načela pa je, da moramo biti prepričani, da naša dejanja danes ne
bodo povzročila nepopravljivo škodo okolju, če želimo le-tega ohraniti za prihodnje
generacije. Za politike in prakse, za katere domnevamo, da bodo imele negativne
vplive na ekosistem, je bolje da jih zavrnemo.
4. Načelo vključevanja – glavna ovira za trajnostni razvoj je delitev sektorskih politik
na industrijo, kmetijstvo, turizem itd. S tako razdelitvijo namreč posamezna
ministrstva sledijo samo ciljem znotraj svojega sektorja, pri čemer pozabljajo na
skupni vpliv na okolje. Zato načelo vključevanja predvideva organizacijo skupnih
struktur, ki bodo med seboj sodelovale v korist varovanja okolja.
5. Načelo načrtovanja – ključni del trajnostnega razvoja je tudi njegovo kompleksno
načrtovanje. Dejstvo je namreč, da mora biti trajnostni razvoj skrbno načrtovan, in
sicer na več ravneh odločanja: mednarodno, nacionalno, regionalno in lokalno v
obliki strategij trajnostnega razvoja. Podobno, kot so se države zavezale k
upoštevanju Agende 21, ki konkretizira predloge za implementacijo trajnostnega
razvoja v družbo.
Na podlagi osnovnih načel trajnostnega razvoja lahko vidimo, da je odločitev za usmeritev
razvojnih programov k trajnostnemu razvoju precej kompleksna in zahteva dogovarjanje ter
usklajevanje na različnih stopnjah odločanja. Odločitev za trajnostni razvoj se ponuja sama od
sebe, vendar je pot do dejanske implementacije in izvajanja ukrepov na operativni ravni
močno otežena. Vse prevečkrat se namreč zgodi, da je razvojni načrt v smeri trajnostnega
razvoja na papirju preveč optimistično zastavljen in se kasneje v praksi izkaže, da je
realizacija takšnega programa nemogoča.

2.3. KONCEPT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZNOTRAJ EVROPSKE UNIJE
Evropska unija svojo okoljsko politiko usmerja preko Okoljskih akcijskih programov. Želja
Evropske unije je vpeljava načel trajnostnega razvoja v vsak segment družbenega in
političnega odločanja. Okoljski akcijski programi niso legalno obvezujoči, pač pa
predstavljajo politične izjave, ki zagotavljajo vsebinski in politični okvir okoljske politike
(Bahor, 2005).
Do danes je bilo oblikovanih sedem okoljskih akcijskih programov (Bahor, 2005; Okoljske
usmeritve …, 2009; Tavzes, 2013):
Prvi okoljski akcijski program (1973–76)
31. decembra 1972 so se ministri za okolje sestali v Bonnu in postavili temelje za prvi
okoljski akcijski program. Sprejet je bil leto kasneje v obliki deklaracije in je veljal tri leta.
Okoljski problemi so se v sedemdesetih letih močno križali z gospodarskimi vprašanji, ki se
na okolje niso ozirala. Cilj prvega okoljskega akcijskega programa je bil vzpostaviti
zavedanje, da je potrebno pri reševanju okoljskih vprašanj upoštevati tudi druga politična
področja (kmetijstvo, energetika, sociala).
Drugi okoljski akcijski program (1977–81)
V drugem okoljskem akcijskem programu so potrdili cilje prvega in se zavzeli predvsem za
izboljšanje kvalitete življenja in zaščito naravnega okolja. Vsak posameznik se mora zavedati
svojih dolžnosti do okolja. Program je določil tudi zmanjševanje onesnaženosti voda (morij,
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rek in jezer), onesnaženosti atmosfere in zmanjšanje hrupa. Prav tako je uvedel monitoringe z
namenom nadzora izvajanja določb okoljskega akcijskega programa.
Tretji okoljski akcijski program (1982–87)
Za razliko od prejšnjih dveh akcijskih programov, se je v tretjem okoljskem akcijskem
programu čas veljavnosti programa podaljšal na 5 let. Zavzeli so se za načelo, da
onesnaževalec plača in spodbudili razvoj novih okoljskih tehnologij, ki bi zmanjševale
onesnaženost pri samem viru. Sprejeta je bila tudi določba na področju izpušnih plinov in
zaščite na področju transporta. V industrije so uvedli obvezno uporabo najboljše tehnike. Vsi
trije okoljski akcijski programi so se soočili z isto težavo, in sicer implementacijo sprejetih
aktov v praksi.
Četrti okoljski akcijski program (1987–92)
Četrti okoljski akcijski program je bil napisan v duhu trajnostnega razvoja, saj se je po izidu
dokumenta Brundtlandine komisije začelo v političnem odločanju vse bolj poudarjati okoljsko
komponento. Glavni cilji so tako postali preprečevanje onesnaževanja (ne sanacija
degradiranega okolja, pač pa preprečitev onesnaženja), boljša in bolj smotrna uporaba
naravnih virov ter različne mednarodne aktivnosti, s pomočjo katerih bi razvili ustrezne
mehanizme za izboljšanje okolja. V posamezne gospodarske sektorje so uvedli takse in
licence. Postavljeni so bili tudi temelji za ustanovitev Evropske okoljske agencije.
Peti okoljski akcijski program (1992–2000)
Pričakovanja petega akcijskega programa so bila velika. Po velikem uspehu konference v Riu
in podpisu akcijskega načrta Agenda 21 je bil okoljski program Evropske unije praktično
identičen programu, ki ga je podpisala večina udeleženk konference v Riu. Evropska okoljska
politika se je usmerila k trajnostnemu razvoju. Glavni cilj je postal implementacija varstva
okolja s konceptom trajnostnega razvoja v vseh gospodarskih sektorjih in politiki odločanja.
Sistem odločanja so spremenili in ustaljeno prakso podajanja pravil in normativov po principu
»od zgoraj navzdol« (top–down) zamenjali za princip »od spodaj navzgor« (bottom–up)
(odločanje se začne na lokalni ravni). Pride do prenosa pristojnosti na nacionalno, regionalno
in lokalno raven.
Velika pričakovanja, so se kmalu izkazala za prevelika, saj petemu okoljskemu akcijskemu
programu, kljub želji, ni uspelo pripomoči k razvoju koncepta trajnostnega razvoja. Ponovno
se je zataknilo pri izvajanju določb v praksi in prepričevanju inštitucij o smotrnosti
trajnostnega razvoja.
Šesti okoljski akcijski program (2002–2012)
Glasilo šestega okoljskega akcijskega programa je bilo »Okolje 2010: naša prihodnost, naša
izbira.« Glavna tema šestega okoljskega akcijskega programa so bile podnebne spremembe in
posledično zniževanje emisij toplogrednih plinov, s poudarkom na CO2. Poleg tega je
program izpostavil še ohranjanje biotske raznovrstnosti in razvoj koncepta trajnostnosti.
Program ni prinesel veliko novih smernic ali ugotovitev, pač pa je nadaljeval strategijo, ki je
bila zastavljena v predhodnih okoljskih akcijskih programih. Zavzemal se je za deljenje
odgovornosti med vse akterje političnega in družbenega odločanja ter pozival k iskanju
inovativnih rešitev za moderne okoljske probleme.
Sedmi okoljski akcijski program (2013–2020)
Slogan zadnjega veljavnega okoljskega akcijskega načrta je: »Dobro živeti ob upoštevanju
omejitev našega planeta.« Evropa si je s strategijo do leta 2020 ustvarila vizijo do leta 2050,
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kar pomeni da bodo učinki ukrepov, ki jih sprejemamo kratkoročno, imeli pozitiven vpliv na
dolgi rok. Sedmi okoljski akcijski program je postavljen na štirih stebrih:
1.
2.
3.
4.

reševanje pomembnih okoljskih izzivov;
nadaljevanje smernic trajnostnega razvoja;
vključitev zelenega gospodarstva;
priprava na konferenco v Riu de Janeiru leta 2020.

Glavni trije cilji, ki jih je potrebno zasledovati, so:
1. znižanje emisij toplogrednih plinov za 20 %;
2. 20 % energije naj bi se pridobilo s pomočjo obnovljivih virov energije;
3. 20 % zmanjšanje uporabe primarne energije, kot posledica izboljšanja
energetske učinkovitosti.
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3. TRAJNOSTNI TURIZEM
Turizem je področje, pri katerem zelo nazorno prihaja do prepleta ekonomskih, socialnokulturnih in ekoloških vplivov, ki so v določenih situacijah soodvisni, v drugih pa izrazito
kontradiktorni. Prav tako se v turizmu prepletajo različne gospodarske dejavnosti (industrija
in kmetijstvo) in nivoji oblasti (nacionalni, regionalni in lokalni). Ravno zaradi teh značilnosti
je turizem idealen za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja (Radikon, 2003).
Med turizmom in okoljem je vzajemna vez, saj je neka destinacija za turista zanimiva samo,
če je varna in čista, predvsem v smislu zdravstvenih standardov. Poleg tega pa mora
izkazovati določena kulturna in naravna bogastva. Vse to pomeni, da v kolikor želimo, da je
neka destinacija ekonomska uspešna, moramo obenem varovati tudi okolje in kulturno
dediščino, saj v nasprotnem primeru destinacija začne izgubljati svojo privlačnost in tudi
ceno. Ravno zato je ideja o trajnostnem turizmu tako privlačna, saj temelji na medsebojni
povezanosti dolgoročne ekonomske uspešnosti, varovanju okolja in ohranjanju kulturne
dediščine ter socialnega okolja. Turizem je lahko katalizator trajnostnega razvoja ob
predpostavki, da je njegova rast načrtovana, saj je glavni cilj trajnostnega razvoja turizma
učinkovita raba okoljskih in gospodarskih koristi ob istočasnem minimaliziranju negativnih
vplivov na okolje in družbo. Turistična dejavnost je pogojena z naravnimi in kulturnimi
znamenitostmi, zato je v njenem interesu, da jih varuje, saj si v nasprotnem primeru znižuje
vrednost in na dolgi rok ogroža ekonomsko učinkovitost (Radikon, 2003).
Trajnostni turizem je v literaturi opredeljen tudi kot ekološko vzdržen turizem. Poleg tega se
za terminom trajnostni turizem pojavljajo številne različne interpretacije in vrste turizma
(odgovorni, mehki, zeleni, ekološki, kakovostni turizem itd.), ki imajo skupno to, da
upoštevajo načelo prihodnosti, kar pomeni da ekonomske posledice danes ne bodo imele
negativnih ekoloških in socialnih posledic v prihodnosti (Buh, 2009). Trajnostni turizem
pomeni novo obliko turizma, ki bo za razliko od množičnega turizma upošteval okoljske
zmožnosti same turistične destinacije.
Množični turizem že zaradi števila udeležencev in točkovnega pritiska na okolje sam sebi
znižuje vrednost in je posledica slabega načrtovanja tako prejšnjih, kot tudi sedanjih
generacij, medtem ko si trajnostni turizem s paradigmo o ohranjanju naravne in kulturne
dediščine ob upoštevanju nosilnih zmožnosti okolja svojo vrednost dviguje. Kljub temu ne
smemo zanemariti finančnih ugodnosti, ki jih množični turizem prinaša turistični destinaciji,
predvsem kot pomemben delež pri bruto domačem proizvodu. Utopično je pričakovati, da bi
koncept trajnostnega v celoti spodrinil koncept množičnega turizma. Kljub temu pa lahko z
določenimi ukrepi, ki jih trajnostni turizem ponuja, omilimo negativne učinke, ki jih množični
turizem prinaša.

3.1. OD MNOŽIČNEGA TURIZMA DO TURIZMA MNOŽICE POSAMEZNIKOV
3.1.1. MNOŽIČNI TURIZEM
Razvoj turizma je bil po drugi svetovni vojni bliskovit. Ljudje so imeli več prostega časa,
višje dohodke, ki so bili rezultat povečane gospodarske rasti, razvijati se je začela prometna
infrastruktura skupaj s prometnimi sredstvi, naraščati so začele potrebe po počitku in
sprostitvi, kar se je odražalo v razvoju novih turistični kapacitet. Mednarodni turizem se je
začel razvijati konec 50. oziroma v začetku 60. let prejšnjega stoletja in vse do danes so
mednarodni turistični prihodki kontinuirano rasli. Države so in še danes spodbujajo turizem
predvsem zaradi njegovih pozitivnih ekonomskih učinkov, ki se odražajo v višjem bruto
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državnem proizvodu. Število turistov iz leta v leto narašča, prav tako pa njihovo
koncentriranje na določenih točkah interesa. Vsa ta rast in koncentriranje turizma je pripeljala
do pojava masovnega oziroma množičnega turizma (Malovrh, 2010).
Kaspar (1991, str. 20; cv: Mihalič, 2006) množični turizem opredeljuje kot »pojav turistov v
masah oziroma množicah, pri čemer spremljevalni negativni pojavi glede na vrsto in okolje
lahko nastopijo že pri majhnem ali šele velikem številu turistov.« Množični turizem lahko
opredelimo kvantitativno, ko je na določeni destinaciji število turistov (pre)veliko in so
posledično tudi negativni vplivi (pre)veliki, oziroma kvalitativno, kjer (pre)veliko število
turistov povzroča ekološko škodo (degradacija okolja, pomanjkanje pitne vode,
onesnaževanje itd.) (Mihalič, 2006).
Takšen kvantitativen in neenakomeren razvoj turizma je nevzdržen. Mednarodna skupnost se
je prvič resneje zavedla problema, ki ga predstavlja neenakomeren in množičen turizem, leta
1992 na konferenci o okolju in razvoju v Rio de Janeiru, kjer se je pokazala nujnost novega
turističnega modela, ki bo temeljil na součinkovanju gospodarske, kulturne in okoljske sfere –
paradigma o trajnostnem razvoju turizma (Mihalič, 2006).
Koncept trajnostnega turizma je odgovor na množični turizem, ki se mu kljub negativnim
vplivom na okolje težko odrečemo, saj bi to za seboj potegnilo celo vrsto negativnih
ekonomskih učinkov. Masovni turizem ponuja stalen dotok denarnih sredstev za lokalno
skupnost in prispeva pomemben delež k bruto domačemu proizvodu vsake države, ki se
ukvarja s turizmom. Zaradi pritiska na okolje, ki pri tem nastaja. je potrebno načela
trajnostnosti vpeljati tudi v množični turizem in tako omiliti negativne učinke, ki jih le-ta
povzroča (Jurinčič, 2005).
Koncept trajnostnega turizma so razvili leta 1992 v Riu de Janeiru na konferenci za okolje in
razvoj, kjer so sprejeli dokument za implementacijo trajnostnega razvoja – Agenda 21. Leta
1995 je bil izdan dokument za trajnostni razvoj turizma – Agenda 21 za turizem, ki ga je
oblikovala Svetovna komisija za potovanja in turizem (WTTO) v sodelovanju s Svetovno
turistično organizacijo (WTO) in Svetom Zemlje (Radikon, 2010). V tem dokumentu so
predstavljeni trije principi trajnostnega razvoja (UNEP, 2005, str. 9; cv: Malovrh 2010):
1. ekonomska trajnostnost, ki pomeni zagotavljanje razvoja na vseh družbenih
ravneh, upoštevanje stroškovne učinkovitosti pri vseh poslovnih aktivnostih in
zajamčeno dolgoročnost poslovanja;
2. socialna trajnostnost, ki pomeni spoštovanje človekovih pravic in enakih možnosti
za vse; zagotavljati je potrebno enakopravno razdelitev koristi in zmanjševanje
revščine; poudarek je na lokalni skupnosti, ohranjanju in spoštovanju kulture ter
izogibanju kakršnemu koli izkoriščanju;
3. okoljska trajnostnost, ki poudarja ohranjanje in pravilno ravnanje z viri, predvsem
s tistimi, ki niso obnovljivi in so življenjsko pomembni, zahteva zmanjševanje
onesnaževanja zraka, zemlje in vode ter ohranjanje biološke raznovrstnosti in
kulturne dediščine.
Trije stebri, na katerih stoji trajnostni razvoj, so medsebojno odvisni. Včasih se stebri
podpirajo, včasih pa nasprotujejo, zato je zagotavljanje trajnostnega razvoja konstantno
iskanje ravnotežja med njimi. Podobno velja za trajnostni turizem. Gre za iskanje ravnovesja
med varovanjem naravnega in socialnega okolja, ki dolgoročno prinaša ekonomsko uspešnost.
Dejstvo je namreč, da trajnostni turizem brez ekonomske uspešnosti ni možen (Mihalič,
2006).
Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Svetovne turistične organizacije leta
2001 sprejela »Globalni etični kodeks«, v katerem so navedena načela trajnostnega razvoja
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turizma. Namen za sprejetje kodeksa je bila želja, da vse udeležence v turističnem sektorju
izobrazijo in vodijo k trajnostnosti, njegov glavni cilj pa je promocija odgovornega,
vzdržnega in vsem dostopnega turizma, ki zagotavlja pravice vsem ljudem, da izkoristijo svoj
prosti čas za zabavo ali potovanje s spoštovanjem do različnih družb vseh narodov (Malovrh,
2010).
3.1.2. TRAJNOSTNI TURIZEM
Trajnostni turizem ni posebna oblika turizma, pač pa nova paradigma turistične politike in
razvoja (Žnidarčič, 2009). Trajnostni turizem naj bi postal smer razvoja turizma, ki bi
temeljila na definiciji trajnostnega razvoja, ki jo je podala Svetovna komisija za okolje in
razvoj v poročilu Naša skupna prihodnost. In ravno turistični sektor naj bi bil tisti, preko
katerega bi bilo najlažje implementirati cilje trajnostnega razvoja (Malovrh, 2010). Pojem
trajnostni turizem lahko na kratko opredelimo kot »turizem, ki upošteva sedanje in bodoče
ekonomske, socialne in ekološke vplive in tudi zadovoljuje potrebe obiskovalcev,
gospodarstva, okolja in lokalnega prebivalstva« (UNEP, 2005, str. 12; cv: Malovrh, 2010)
oziroma je trajnostni turizem tisti, ki hkrati zadovoljuje potrebe današnjih obiskovalcev
turistične destinacije in ohranja njeno ekonomsko uspešnost (Radikon, 2003).
Najbolj razširjena definicija trajnostnega turizma je definicija Svetovne turistične
organizacije, ki dejansko sovpada z definicijo trajnostnega razvoja, ki stoji na treh stebrih.
Torej je trajnostni turizem dejavnost, ki (Mihalič, 2006):
1. zagotavlja optimalno uporabo naravnega okolja, vzdržuje ekološke procese in
pomaga varovati naravne vire in biološko raznovrstnost;
2. spoštuje socialno – kulturno avtentičnost lokalnega prebivalstva, čuva njihovo
izgrajeno in kulturno dediščino in tradicionalne vrednote, prispeva k razumevanju in
toleranci med različnimi kulturami;
3. zagotavlja ekonomsko uspešnost poslovanja na dolgi rok, omogoča socialne in
ekonomske koristi za vse udeležence in njihovo pravično razporeditev, vključno na
področju stabilne zaposlenosti, pridobivanja dohodkov, socialnih storitev za lokalno
prebivalstvo ter prispeva k odpravljanju revščine.
V zadnjem času se je v določenih strokovnih krogih začel omenjati še četrti steber
trajnostnega turizma, in sicer podnebne spremembe. Slednje imajo velik vpliv na turistični
sektor. Vplivajo tako neposredno (dvig temperature zraka in pomanjkanje vode vodi k izboru
drugih turističnih krajev) kot tudi posredno (sprememba biodiverzitete, sprememba
življenjskega stila itd.). Cilj trajnostnega turizma je zmanjšanje vpliva na podnebje in
postopno prilagajanje podnebnim spremembam (Malovrh, 2010; Počuča, 2010).
Slika 3: Štirje stebri trajnostnega razvoja turizma

Vir: Počuča, 2010, str. 57.
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V literaturi in tudi v splošni rabi se pojavi isti problem kot pri definiciji trajnostnega razvoja,
prihaja do nejasnosti pri razumevanju definicije trajnostnega turizma. Tudi definicija
trajnostnega turizma se pogosto zlorablja in napačno interpretira. Prav tako prihaja do
zamenjave in enačenja trajnostnega turizma z ekološkim turizmom4, ki je v svoji definiciji
sicer zelo podoben definiciji trajnostnega turizma, ampak je pri tem potrebno opozoriti, da ju
ne smemo enačiti, saj med njima obstajajo določene razlike:
1. ekološki turizem ima obvezno izobraževalno vsebino;
2. ekoturizem se odvija v neokrnjenem naravnem okolju, medtem ko lahko trajnostni
turizem vpeljemo v vse oblike turizma;
3. s pojmom trajnostni turizem se večkrat označuje novo politiko turističnega razvoja
oziroma je bolj kot vrsta trajnostni turizem nova razvojna turistična paradigma.
Značilnosti trajnostnega turizma so, da se nanašajo na naravne, socialno–kulturne in
ekonomske vidike turističnega razvoja. Praktično gre za enak princip kot pri trajnostnem
razvoju. Tudi trajnostni turizem je namreč iskanje ravnotežja med temi tremi sferami
(Mihalič, 2006).

3.2. TRAJNOSTNI TURISTIČNI RAZVOJ
Trajnostno turistični razvoj je razvoj pri katerem se je potrebno opreti na definicijo
trajnostnega razvoja, kar pomeni, da ponovno naletimo na veliko število različnih definicij, ki
so posledica ohlapnega razumevanja trajnostnega razvoja. Praktično si vsak avtor po svoje
razlaga definicijo trajnostnega razvoja, kar se jasno pokaže pri izpeljavah definicije
trajnostnega turističnega razvoja.
Trajnostni turistični razvoj je Svetovna komisija za okolje in razvoj opredelila kot »razvoj, ki
zadovoljuje potrebe sedanje generacije in pri tem ne zmanjšuje možnosti prihodnjim
generacijam za zadovoljevanje njihovih potreb« (Radikon, 2003). Ker pa turistični razvoj ni
možen, oziroma bolje rečeno ni smiseln, brez ekonomske uspešnosti, je na mestu tudi
naslednja definicija: »Trajnostni razvoj turizma mora temeljiti na ekonomski uspešnosti,
obenem pa mora biti prizanesljiv do kulturnega, naravnega in socialnega okolja.« (Malovrh,
2010, str. 7).
Edward Inskeep (1991, str. 460-461; cv: Radikon, 2003) je koncept trajnostnega turističnega
razvoja opredelil kot razvoj, ki prinaša določene cilje. Ti so:
1.
2.
3.
4.
5.

izboljšati ekološke in ekonomske (gospodarske) razmere;
omogočati enakost oziroma enakopravnost v razvoju;
izboljšati kakovost življenja v receptivni državi;
zagotavljati visoko zadovoljstvo obiskovalcev;
vzdrževati kakovost okolja v najširšem pomenu.

4

Ekološki turizem je odgovorno potovanje v naravne predele, ki ohranja okolje in izboljšuje blaginjo lokalnih
prebivalcev (Bartlett, 2007; cv: Adamič, 2012). Spet drugi razumejo ekološki turizem kot koncept, ki je povezan
z naravnim okoljem oziroma s pozitivnim odnosom do naravnega okolja. Termin ekološki turizem se večkrat
napačno enači s trajnostnim turizmom (Adamič, 2012, str. 12 ).
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Trajnostni proces je Middleton (1998, str. 133-143; cv: Radikon, 2003) definiral s tremi R-ji
(3R), in sicer kot zmanjšati (reduce), ponovno uporabiti (re-use) in reciklirati (recycle). Ta
sistem je kasneje prilagodil in razširil še za potrebe trajnostnega turističnega razvoja kot
sistem desetih R-jev:
1. spoznati (recognize);
2. zavrniti (refuse);
3. nadomestiti (replace);
4. zmanjšati (reduce);
5. ponovno uporabiti (re-use);
6. reciklirati (recycle);
7. ponovno projektirati (re-engineer);
8. ponovno usposabljati (retrain);
9. nagrajevati (reward);
10. ponovno izobraževati (re-educate).
S pomočjo sistema desetih R-jev naj bi lažje planirali aktivnosti trajnostnega turističnega
razvoja v nekem kraju oziroma destinaciji (Buh, 2009).
Slika 4: Shema trajnostnega turizma kot sestavni del trajnostnega razvoja

Vir: Radikon, 2003, str. 31.

Dvanajst ciljev za doseganje trajnostnega turističnega razvoja (Mihalič, 2006):
1.
2.
3.
4.
5.

ekonomska uspešnost – destinacija in turistična podjetja bodo obstajali na dolgi
rok le, če bodo poslovali ekonomsko uspešno in bodo konkurenčni;
lokalna prosperiteta – razvoj turizma naj maksimira koristi lokalnega prebivalstva
od turizma, vključno tako, da se zagotovi, da čim večji del turistične potrošnje tudi
ostane v destinaciji;
kakovost zaposlitve – razvoj naj podpira kakovostne zaposlitve v destinaciji, ki
nastajajo zaradi turizma (glede na višino zaslužkov, delovnih pogojev in
enakopravnosti pri zaposlovanju);
socialna enakost – distribucija ekonomskih in socialnih koristi od razvoja turizma
v destinaciji naj bo pravična in naj izboljšuje priložnosti, dohodke in dostopnost
storitev za revne;
zadovoljstvo obiskovalcev – razvoj mora zagotavljati varnost in pozitivno izkušnjo
za obiskovalce, brez diskriminacije;
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lokalna kontrola – lokalne skupnosti morajo sodelovati pri planiranju in razvoju
turizma v njihovi skupnosti;
7. blagostanje lokalne skupnosti – razvoj mora podpirati kakovost življenja
lokalnega prebivalstva;
8. kulturno bogastvo – trajnostni razvoj spoštuje in spodbuja zgodovinsko dediščino,
avtentično kulturo, tradicijo in različnosti lokalnih skupnosti;
9. fizična integriteta – trajnostni razvoj mora vzdrževati in izboljševati kakovost
pokrajine, tako urbane kot ruralne, in preprečevati fizično in vizualno degradacijo
okolja;
10. biološka raznovrstnost – spodbuja se varstvo naravnih okolij, habitatov, živalstva
in zmanjšuje škoda;
11. učinkovitost virov – zmanjševanje uporabe redkih in neobnovljivih virov za
potrebe razvoja in poslovanja turizma;
12. ekološka kakovost (čistost) – zmanjševanje onesnaževanja zraka, vode in zemlje,
zmanjševanje proizvodnje odpadkov s strani turističnih podjetij in obiskovalcev.

6.

3.2.1. KAZALNIKI TRAJNOSTNEGA TURIZMA
Trajnostni turizem je nova in tudi nujna smer razvoja turizma. Da lahko neko destinacijo
razvijamo v skladu s paradigmo trajnostnega razvoja, je potrebno določiti kriterije oziroma
merila trajnostnega razvoja, s pomočjo katerih lažje dosežemo postavljene cilje (Malovrh,
2010). Kazalniki trajnostnega razvoja turizma merijo spremembe na vseh treh ključnih
področjih trajnostnega razvoja (okoljski, socialni in gospodarski steber). Zraven pa je
potrebno vključiti tudi kazalnike politične volje in podpore, saj je le-ta ključna pri razvijanju
trajnostnega turizma. Posamezno podjetje ali organizacija mora s pomočjo kazalnikov
trajnostnega razvoja turistične destinacije natančno opredeliti gospodarski pomen turizma in
njegove negativne učinke (Bradaškja, 2009). Obstaja več modelov kazalnikov trajnostnega
razvoja turizma. Najbolj dodelana in poznana lista kazalnikov trajnostnega turističnega
razvoja je, po mnenju dr. Tanje Mihelič (2006, str. 101), lista, ki jo je oblikovala Svetovna
turistična organizacija. Slednja kazalnike opredeljuje kot merila prisotnosti oziroma resnosti
problemov. Na podlagi opredeljenega problema s pomočjo kazalnikov oceni stopnjo tveganja,
predlaga ukrepe in s pomočjo istih kazalnikov tudi meri uspešnost predlaganih ukrepov.
S pomočjo kazalnikov oziroma indikatorjev trajnostnosti (ki morajo biti tudi izmerljivi
kvalitativno ali kvantitativno) lahko identificiramo trajnostne turistične produkte, ki jih lahko
podjetja ponudijo in jih bodo potrošniki (turisti) prepoznali kot trajnostne. S pomočjo
kazalnikov lahko pridemo do pomembnih primerjav na nacionalni (primerjava držav med
seboj), regionalni (primerjava regij) in lokalni ravni (Malovrh, 2010).
V literaturi se pojavlja veliko število različnih modulov kazalnikov trajnostnega razvoja
turizma tako v slovenski literaturi, še precej več pa v tuji. Na tem mestu bi opozoril na
magistrsko delo Boža Bradaškja z naslovom Model indikatorjev trajnostnega turističnega
razvoja za destinacijo Bovec (2009), kjer so podrobneje predstavljeni in opisani različni
modeli.
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3.3. TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA V SLOVENIJI
Turizem je gospodarska panoga, ki kljub ekonomski krizi, v kateri se je znašla Slovenija, kaže
pozitiven trend. Gre za panogo, ki prinaša 13 % k bruto državnemu proizvodu in zaposluje
okoli 105.500 ljudi. Leta 2013 je bilo že tretje leto zapored zabeleženih največ prihodov in
prenočitev gostov doslej. Slovenijo je obiskalo nekaj manj kot 3,4 milijona turistov, ki so
skupaj ustvarili okoli 9,6 milijona prenočitev. Skupno število turistov glede na leto 2012 se je
povečalo za 3 %, prav tako pa je bilo za 1 % več nočitev kot preteklo leto. Število prenočitev
tujih turistov se je povečalo za dobre 3 %, medtem ko se je število prenočitev domačih
turistov zmanjšalo za 3 %. Tuji turisti so v letu 2013 ustvarili 62 % vseh turističnih nočitev,
med njimi pa največji delež pripada Italijanom (16 %), sledijo jim Avstrijci in Nemci (12 %)
ter Rusi (6 %) (Statistični urad …, 2014).

Slika 5: Rast prihoda tujih turistov v % glede na izhodiščno leto 1995

Vir: Slovenski turizem v številkah, 2013.

Turizem predstavlja dejavnost, ki ima pomembno razvojno in poslovno priložnost za
Slovenijo. Dejstvo je namreč, da lahko z izkoriščanjem svojega razvojnega potenciala
Slovenija turizem razvije v eno izmed vodilnih gospodarskih dejavnosti. To bi imelo različne
pozitivne učinke pri doseganju ciljev, ki si jih je Republika Slovenija zadala v Strategiji
razvoja Slovenije 2007–2013 (višji BDP, večja stopnja zaposlenosti turističnih delavcev,
večja konkurenčnost, itd.) (RNUST 2007−2011, 2006).
Razvoj turizma v Sloveniji gre v smeri trajnostnega razvoja, na kar kažejo tudi razvojni
dokumenti, ki jih je sprejela Vlada RS. Trajnostni razvoj predstavlja enega ključnih
elementov v Strategiji razvoja Slovenije do leta 2013. Tudi v Zakonu o spodbujanju razvoja
turizma (Ur. list RS, 02/04) in Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007–
2011 (RNUST 2007−2011) je trajnostni razvoj turizma opredeljen kot temeljno izhodišče
slovenskega turizma (Adamič, 2012).
V strateškem dokumentu RNUST 2007 – 2011 (2006) Vlade RS je trajnostni turizem označen
kot nova politična paradigma turistične politike in razvoja, ki od vseh udeležencev v turizmu
zahteva odgovornost, v kolikor se od njega pričakujejo določene ugodnosti.
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V Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012–2016 z delovnim naslovom Partnerstvo za
trajnostni razvoj slovenskega turizma 2012−2016, je poudarjena implementacija trajnostnega
koncepta turizma v vsa področja turizma. Oblikovanje turistične ponudbe, ki bi temeljila na
trajnostnem modelu, in prepoznavanje turističnega povpraševanja po tovrstni ponudbi je
nujno, če želimo doseči cilje trajnostnega razvoja turizma (Adamič, 2012).
Strategija razvoja slovenskega turizma 2012−2016 (2012) predvideva aplikacijo trajnostnega
koncepta razvoja turizma na vsa področja in ravni odločanja. Glavni cilji nove strategije so:
1. povečati konkurenčnost (izboljšati zadovoljstvo turistov, desezonalizacija, več
inovativnosti, bolje izobražen kader);
2. izboljšati kakovost življenja in blaginje (zadovoljstvo zaposlenih v turizmu, blaginja
lokalnega prebivalstva, uravnotežen regionalni razvoj);
3. povečati ugled in razvoj slovenskega turizma (dati turizmu prednost, izboljšati podobo
turizma v očeh drugih panog);
4. povečati prepoznavnost in ugled Slovenije v svetu (prepoznavnost v tujini, tržna
znamka I FEEL SLOVENIA).
Vsi našteti cilji pa morajo biti naravnani v duhu trajnostnega razvoja, kjer je pomembna skrb
za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje (Strategija razvoja …, 2012).
Vsi ukrepi naj bi zasledovali skupen cilj, ki je čim večja usmeritev v trajnostni razvoj, saj je
slednji odlična priložnost, da Slovenijo v tujini prepoznajo kot odlično, zeleno, aktivno in
zdravo destinacijo (Strategija razvoja …, 2012).
Znamka Slovenije, ki se pojavlja na tujih trgih, je I FEEL SLOVENIA oziroma SLOVENIJO
ČUTIM. V kombinaciji z zeleno barvo slogan simbolizira neokrnjeno naravo in našo
osredotočenost, da jo kot tako tudi ohranimo (Strategija razvoja …, 2012).
Trajnostni turizem ni nova vrsta turizma, ampak predstavlja želeni koncept prihodnjega
turističnega razvoja na podlagi ekonomske, družbene in okoljske platforme. To pomeni, da si
v Sloveniji prizadevamo, da bi vse zvrsti turizma postale bolj trajnostne. Koncept, ki ga v
Evropi poznamo pod pojmom »zeleni turizem«, se ne nanaša samo na okoljsko komponento
pač pa poudarja nujnost vključevanja trajnostnih načel v vse gospodarske segmente družbe.
To pomeni, da se mora razvoj sočasno opirati na tri oziroma štiri stebre trajnostnega razvoja
(Strategija razvoja …, 2012). Na podlagi sprejetih razvojnih strategij, in tudi drugih razvojnih
programov, je jasno razvidno, da gre Slovenija v smeri večje implementacije načel
trajnostnega turizma, ne nazadnje smo kot del Evropske unije dolžni slediti evropski politiki
na tem področju. Evropska komisija je 30. junija 2010 izdala in objavila dokument z
naslovom Nov politični okvir za turizem v Evropi, kjer se zavzema za štiri prioritetna
področja razvoja, med katerimi je tudi »Spodbujanje razvoja trajnostnega, odgovornega in
visoko kakovostnega turizma« (Počuča, 2010, str. 58).
S pomočjo indeksa turistične konkurenčnosti5 Svetovnega turističnega foruma lahko
primerjamo našo konkurenčnost na področju turizma z ostalimi državami. Slovenija je leta
2013 med 140 državami zasedla skupno 36 mesto in tako ohranila svojo pozicijo iz leta 2008.
Vendar pa podrobnejša analiza kaže nekoliko večji padec na področju implementacije
trajnostnega razvoja turizma s strani vlade. To pomeni, da se kljub sprejetim razvojnim

5

Indeks turistične konkurenčnosti je indeks, s pomočjo katerega je mogoče spremljati konkurenčnost držav in
njihovo medsebojno primerjavo na področju turistične ponudbe. Indeks je sestavljen iz ocen štirinajstih sklopov
in sedemdesetih dejavnikov konkurenčnosti turističnega sektorja. Indeks je razdeljen na tri stebre
konkurenčnosti, in sicer: 1. politična regulativa v turizmu 2. poslovno okolje in infrastruktura 3. človeški,
naravni in kulturni viri v turizmu (Konkurenčnost slovenskega turizma, 2014).
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strategijam v praksi le-te ne izvajajo, s čimer se slovenska konkurenčnost na področju razvoja
trajnostnega turizma zmanjšuje (Konkurenčnost slovenskega turizma, 2014).
Slovenija je med tujimi turisti poznana kot »zelena« država, kar je potrebno izkoristiti, saj bo
največji izziv, ki ga ponuja turizem to, da ostanemo konkurenčni in trenutne smernice kažejo,
da je ravno trajnostni oziroma zeleni turizem tista smer, po kateri moramo. Potrebno je
vzpostaviti ravnovesje med dobrim počutjem gostov, potrebami naravnega in kulturnega
okolja in konkurenčnostjo med turističnimi destinacijami in podjetji (Počuča, 2010).
Preglednica 1: SWOT analiza razvoja »zelenega« turizma v Sloveniji
PREDNOSTI
Bogati in ohranjeni naravni viri za razvoj
zelenega turizma, bogata kulturna dediščina in
krajinska pestrost.
Zgodba o zelenem je vpeta v znamko I FEEL
SLOVENIA.
Zeleno poslovanje turističnih ponudnikov
zmanjšuje stroške poslovanja.
Turizem lahko prevzame vodilno vlogo na
področju ozaveščanja glede podnebnih
sprememb.
Zeleni turizem uresničuje cilje razvoja Slovenije
(kakovost življenja, varstvo okolja, zmanjšanje
emisij, zaposlitve, enakomeren regionalni razvoj
…).

SLABOSTI
Stanje v slovenski turistični ponudbi je slabo:
samo en hotel z EU Marjetico6.
Management v turizmu ne ukrepa dovolj v smislu
uvajanja sistema trajnostnega managementa.
Ni zelenih destinacij (ni ustrezne infrastrukture,
produktov, zelenih verig dobaviteljev).
Ni ustreznega medsektorskega povezovanja za
zagotavljanje pogojev zelenega turizma.
Ni dovolj ekološko pridelane hrane.
Javni prevoz ni kakovosten.
Veliki izpusti CO2 na prebivalca.
Majhen delež zavarovanih območij.7

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

Naraščajoč zeleni trg na bližnjih emitivnih trgih
(potovanje v bližnje destinacije, iskanje
avtentičnega, lokalnega …).
Obdobje nove razvojne strategije slovenskega
turizma.
Povezanost s strokovnjaki, medsektorska
povezanost.

Nevarnost, da nas trg ne bo opazil kot zeleno
destinacijo, ker bomo prepozni v razvoju
ponudbe.
Pojavi se lahko problem »green washing-a8«.
Podnebne spremembe.

Vir: Počuča, 2010

6

SWOT analiza je povzeta iz članka z naslovom Trajnostni (zeleni) turizem v Sloveniji – trend ali stalnica iz leta
2010. Ker gre za hitro spremenljiv podatek navedbe niso povsem točne. Okoljski znak EU Marjetica je od leta
2003 uradni znak Evropske unije za okolju prijazne turistične nastanitvene obrate. Po podatkih Uradnega
slovenskega turističnega informacijskega portala imajo Znak EU Marjetica naslednji ponudniki: Terme Snovik,
Hotel Wellness Park Laško, Turistična kmetija Urška, Kamp Koren in Hotel Savica.
7
Po podatkih Agencije RS za okolje delež zavarovanih območij obsega 12,6 % ozemlja Slovenije, med tem ko
delež Nature 2000, kjer veljajo določene omejitve, znaša okoli 37 %. Tako, da delež zavarovanih območij le ni
tako majhen.
8
Greenwashing je angleški izraz, ki pomeni uporabo prakse, pri kateri podjetja želijo svojo ponudbo oziroma
produkte prikazati, kot zelena, okolju prijazna, čeprav to niso. Gre za namerno zavajanje potrošnika (Jurman,
2008).
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4. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PLANINE POD GOLICO
4.1. LEGA PLANINE POD GOLICO
Planina pod Golico se nahaja v zahodnih Karavankah na severozahodu Slovenije, kjer meji na
sosednjo Avstrijo. Sama vas leži na južnih in jugozahodnih pobočjih hribov, kot so Klek
(1753 m), Velika Golica (1834 m) in Španov vrh (1334 m). Nahaja se na nadmorski višini
med 933 m in 1000 m in se dviga nad Gornjo Savsko dolino (Ogrin in sod., 2009).
Krajevna skupnost (KS) Planina pod Golico je del občine Jesenice in povezuje tri manjše vasi.
Te so Prihodi, Plavški Rovt in Planina pod Golico, kjer je tudi sedež krajevne skupnosti. Z
Jesenicami je povezana z asfaltirano cesto, ki se strmo dviga vse do začetka vasi.

4.2. GEOLOŠKE IN GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI
V zahodnih Karavankah prevladuje apnenec. Na
območju Planine pod Golico in Javorniškega
Rovta je obsežno območje konglomerata in
peščenjaka, medtem ko sta vrhova tako Golice
kot tudi Kleka v večji meri sestavljena iz
apnenca. Tako peščenjak kot tudi konglomerat sta
slabo odporna na erozijo (glej Slika 6).

Slika 6: Geološka karta širšega območja
Planine pod Golico

Planina pod Golico spada med alpska
visokogorja, ki so večinoma kraška in razčlenjena
z globokimi ledeniško preoblikovanimi dolinami.
Gre za območje, ki ima v nižjih in bolj poseljenih
delih destrukcijski rečno-denudacijski relief, pri
katerem sta glavna preoblikovalca površja erozija
(delovanje koncentriranih vodnih tokov) in
denudacija (odnašanje delcev s pobočja pod
vplivom gravitacije) (Ogrin, Plut, 2010).
Vododržne kamnine omogočajo površinsko
odtekanje vode, ki se ob močnem deževju poveže Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, 1977.
v hudournike. Erozijska moč je močno povečana
in preseže povprečje Zahodnih Karavank, ki znaša okoli 3000 m3/km2/leto (Ogrin, Plut,
2010).
Glavne površinske oblike so tako erozijski jarki in V doline. Zaradi povečane količine
padavin in samega naklona je območje podvrženo tudi zemeljskim plazovom. V višjih
predelih Golice in Kleka najdemo površje, ki spada med apneniško kraški relief, kjer lahko
vidimo različne reliefne oblike alpskega krasa (Ogrin, Plut, 2010).

4.3. PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Na nastanek prsti vplivata predvsem matična podlaga (v našem primeru apnenec) in relief
(strm, hribovit svet z nadmorsko višino do 1000 m in južno ekspozicijo). Prsti na območju
Planine pod Golico tako uvrščamo med prsti vzpetega sveta, ki so nastale na trdnih
karbonatnih kamninah (Ogrin, Plut, 2010).
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Najbolj zastopana prst v Planini pod Golico je rendzina. Rendzina je prst, ki ima temnorjav
oziroma temen humusno-akumulacijski horizont in nastane na karbonatni matični podlagi
(apnenec in dolomit, ki vsebujeta nad 60 % CaCO3). Glede na slovensko klasifikacijo spadajo
rendzine med avtomorfne prsti, v razred humusno–akumulativnih. Omejevalni dejavnik za
razvoj poljedelstva je njena plitvost in slaba odpornost proti eroziji. Prav zaradi tega je prst na
tem območju, kjer se pojavljajo večji nakloni, primerna le za pašnike, redko najdemo njive.
Na strmem reliefu rendzino večinoma porašča gozd (Lovrenčak, 1994).

4.4. PODNEBNE IN HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI PLANINE POD GOLICO
Podnebje v Planini pod Golico uvrščamo med zmerno celinsko podnebje zahodne in južne
Slovenije. Povprečna temperatura najtoplejšega meseca sega čez 15°C, prav tako povprečne
mesečne temperature najhladnejšega meseca ne padejo pod -3 °C (Ogrin in sod., 2009).
Najtoplejši mesec (na podlagi uradnih meritev ARSO v letih 1977-2006) je julij, kjer je
povprečna temperatura 15,5 °C, sledita pa mu avgust s 15,3 °C in junij s 13,7 °C. Najhladnejši
mesec je januar, kjer se povprečna temperatura spusti na -2,4 °C, sledita pa mu februar s
povprečno temperaturo -1,5 °C in december z -1,1 °C. Povprečna letna temperatura zraka
znaša 6,5 °C (Ogrin in sod., 2009).
Temperature so kljub nadmorski višini bolj podobne nižinskim delom kot visokogorju, na kar
vpliva predvsem lega Planine pod Golico. Nahaja se namreč v termalnem pasu, ki je bistveno
toplejši od dna kotlin, dolin in kraških depresij. Na to nas opozarja tudi primerjava Planine
pod Golico z nekoliko nižjimi Ratečami. Slednje imajo namreč kljub nižji nadmorski višini
(863 m) za 1,5°C nižjo letno minimalno temperaturo (Ogrin, Plut, 2010).
Povprečna letna količina padavin je bila v istem obdobju (1977-2006) 1704 mm. Najbolj
namočen mesec je oktober, ko povprečno pade okoli 190 mm padavin, precej padavin pa pade
tudi v obdobju med majem in novembrom, in sicer vsak mesec okoli 150 mm. Razlog za
takšno količino padavin je izpostavljenost jugozahodnim vetrovom. Čeprav so Zahodne
Karavanke v zavetrni legi Julijskih Alp, je tu vseeno drugo najbolj namočeno območje v
državi. Dejstvo, da kar 69 % padavin pade v obdobju od maja do novembra, pa kaže na pojav
konvekcijskih padavin, ki so za gorski svet tudi značilne (Ogrin in sod., 2009).
Slika 7: Klimogram Planine pod Golico za obdobje 1977−
−2006

* za eno leto podatki manjkajo

Vir: Ogrin in sod., 2009
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Preglednica 2: Povprečna mesečna količina padavin in povprečna mesečna temperatura v
Planini pod Golico za obdobje 1977–2006
jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul*

avg*

sept

okt

nov

dec

leto

padavine 91,7 78,4 104,9 139,8 151,5 165,3 163,9 159,1 162,9 190,5 177,0 118,7 1703,7
povp. T
(°C)

-2,4

-1,5

1,8

5,1

10,3

13,7

15,5

15,3

11,6

7,4

2,1

6,5

-1,1

*podatki za eno leto manjkajo

Vir: Ogrin in sod., 2009
Tesno v povezavi s podnebnimi so tudi
hidrološke značilnosti. Glede na veliko Slika 8: Rečna mreža v občini Jesenice
količino padavin in vododržno kamninsko
podlago je za območje Planine pod Golice
značilno površinsko odtekanje padavinske
vode. Gre predvsem za območje z
manjšimi
potoki
s
hudourniškim
značajem. Šele po obilnejših padavinah se
namreč erozijski jarki spremenijo v
hudourniške potoke, ki se med seboj
združujejo v dva večja vodotoka - Beli in
Črni potok. Slednja se združita v potok
Jesenico, ki svojo vodo odmaka proti
Svobodnemu potoku in naprej kot levi
pritok Save Dolinke. Kot sem že omenil
gre za hudourniški tip potoka, ki močno in Vir: Ilijev, 2010, str. 22.
hitro naraste ob obilnejših padavinah.
Zaradi tega je na nekaterih delih reguliran do te mere, da poplavno ne ogroža prebivalstva.
Zaradi svojega hudourniškega značaja je
tudi nemogoča načrtna izraba za različne
Slika 9: Slap Belega potoka
gospodarske dejavnosti, saj je vodostaj
tekom leta preveč variabilen. Tako
najdemo v Planini pod Golico samo eno
manjšo hidroelektrarno, ki proizvaja
električno energijo predvsem za lastno
porabo. Beli potok priteče iz Jekljevega
sedla in z združitvijo nekaterih manjših
potočkov teče skozi Planino pod Golico.
Črni potok teče mimo nekdanjih rudnikov
Savskih jam. Črni potok so izrabljali
predvsem za spiranje rude, danes pa na
njem
obratuje
manjša
zasebna
Avtor: Tomaž Branc
hidroelektrarna (Ogrin, Plut, 2010).
Vir: Slap Belega potoka, 2014.
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5. DRUŽBENOGEOGRAFSKE
GOLICO

Z
ZNAČILNOSTI
ILNOSTI

PLANINE

P
POD

5.1. KRATKA ZGODOVINA PLANINE POD GOLICO
Območje Planinee pod Golico je bilo naseljeno prej kot sama Jeseniška dolina. Glavni razlog
za poselitev sta bila pašništvo in kasneje bogata nahajališča
nahajališ a železove rude, ki so omogočila
omogo
stalno poselitev. Podatki kažejo, da sega poselitev tega območja
obmo že v čas Rimljanov, ki
k so v
provinci Norik (kamor je spadalo tudi območje
obmo je Planine pod Golico) kupovali visoko
kvalitetne železne izdelke. Nekatere domneve kažejo tudi na to, da se je tukaj v 6. stoletju
ustalila skupina Slovanov, ki so začeli
za
svoj veliki val preseljevanja (Torkar
kar Tahir, 2003).
Prvi pomembnejši dokument, ki nam nekoliko jasneje prikaže dogajanja na območju
obmo
Planine
pod Golico, je Ortenburški rudarski red, ki so ga Ortenburžani sprejeli 24. avgusta 1381. Z
njim so uzakonili že prej uveljavljeno razmerje Slika 10: Kranjska industrijska družba
med zemljiškimi gospodi in samimi rudarji. Po
prenosu ortenburških zemljiških posesti na
Celjske grofe, je leta l. 1452 rudarski red potrdil
tudi Ulrik II. Celjski (Torkar Tahir, 2003).
Do 16. stoletja v vasi ni bilo večjih
ve
rudarskih
obratov. Vse skupaj se je spremenilo, ko se je
na območje Planine preselila italijanska družina
Bucelleni. Slednji so pokupili praktično vsa
rudna nahajališča.
a. Zaradi bogatih virov
železove rude (siderit)
it) se je na to območje
obmo
priseljevalo vedno več rudarjev, katerim pa so
se pridružili tudi gozdarji, tesarji in furmani.
furmani
Domačini italijanskih prišlekov niso marali in
so njihova posestva poimenovali kar Ciganska
jama oziroma Ciganska planina. Leta 1680 je
začelo v rudnikih primanjkovati zalog dobre Vir: Spletni portal Muzeja Jesenice, 2014
železove rude. Bucelleniji so domačinom
doma inom obljubili, da jim bodo sezidali cerkev,
cerkev v kolikor
najdejo nova nahajališčaa železove rude. Ker so jih našli, so Bucelleniji obljubo izpolnili in
leta 1683 sezidali cerkev Sv.. Križa.
K
Kljub novim nahajališčem
em so se Bucelleniji nenehoma
zadolževali. V 18. stoletju, natančneje
natan
v letu 1766, je lastništvo prevzela belgijska družina
Ruardi. Tako je postal Viktor Ruard skupaj z Žigo Zoisem
Zo
glavni fužinar na Gorenjskem vse
do leta 1871.
1. V tem obdobju so v Planini pod Golico izkopavali rudo iz treh glavnih rovov
(Nepomukov, Valentinov in Frančiškin
Fran iškin rov). Poleg tega je Planina pod Golico leta 1870
dobila trdno rudarsko cesto. Zaradi vse močnejše
mo nejše konkurence v Evropi (švedsko in angleško
jeklo) so Ruardi počasi
asi izgubljali delež na trgu in bili na koncu primorani vse skupaj prodati
Kranjski industrijski družbi (KID) (Torkar Tahir, 2003).
Glavni produkt KID-aa je bila manganova ruda, ki je prinašala velike dobičke,
dobi
vendar samo do
iznajdbe cenejšega
ejšega pridobivanja le-te,
le te, ki je uspela Francozom. Po letu 1891 je rude začelo
za
primanjkovati in so jo morali uvažati najprej iz Koroške nato pa iz Afrike, kar je močno
mo
podražilo in posledično
no zmanjšalo samo proizvodnjo. Tudi delež zaposlenih
zaposlen v rudarstvu se je
zmanjševal. Leta 1895 je bilo število rudarjev še 210, desetletje kasneje pa samo še 43.
Večina
ina se jih je zaposlila v novo nastalih valjarnah in martinovkah na Jesenicah. Delo v
rudnikihh se je popolnoma ustavilo leta 1907 (Torkar Tahir, 2003).
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V začetku 20. stoletja postane »Rovtar« (izraz za domačina, ki je živel v Planini pod Golico)
industrijski delavec in živinorejec. Prav tako pa je pomemben vir zaslužka predstavljal gozd.
Zaslužiti se je dalo predvsem po zgraditvi železnice v dolini in tudi po 1. svetovni vojni. Po
letu 1929 se je trgovina z lesom ustavila in ponovno je glavno zaposlitveno jedro postala
jeseniška železarna. Po 1. svetovni vojni se je nekoliko močneje začel razvijati tudi turizem,
ki je bil na tem območju prisoten že za časa Viktorja Ruarda. Rovtarji so se po končani službi
v jeseniški železarni udinjali tudi kot nosači in gorski vodniki. Pravi razcvet turizma pa se je
začel z zgraditvijo hotela Belcijan (Torkar Tahir, 2003).
Jeseniška železarna je bila glavni zaposlitveni center prebivalcev Planine pod Golico
praktično do leta 1990, ko so se začela množična odpuščanja, ki so vodila do končnega
stečaja. Decembra 1992 je bila ustanovljena družba S.Ž. Acroni, kot hčerinsko podjetje
Slovenske industrije jekla. Podjetje je prevzelo štafetno palico nekdanjih jeseniških železarn.
Leta 2007 je bil 55 % delež SIJ-a prodan ruski poslovni skupini Koks, ki je na ta način postal
lastnik tudi Acronija na Jesenicah. Slednji predstavlja enega glavnih zaposlitvenih centrov v
občini Jesenice (Ilijev, 2010)
Danes je Planina pod Golico tipična sredogorska vas, kjer večina prebivalcev dnevno migrira
na Jesenice z namenom izobraževanja oziroma službenih obveznosti. Kljub nekaterim
kmetijam prevladuje nekmečko prebivalstvo, saj so pogoji za kmetovanje zaradi nadmorske
višine in naklona oteženi.

5.2. TIP NASELJA IN PREBIVALSTVO V PLANINI POD GOLICO
Planina pod Golico je stara, razložena vas, ki je od mesta Jesenice oddaljena približno 5 km.
Jedro vasi tvori župnijska cerkev Sv. Križa, gasilni dom in vaška gostilna Pr` Čop. V sklop
Planine pod Golico spadata tudi manjša zaselka Prihodi in Plavški Rovt. Dostop do Planine
pod Golico je možen z dveh smeri, in sicer po asfaltirani cesti, ki se vijugasto in strmo dviga
iz Jesenic ali iz sosednje vasi Javorniški Rovt, po kateri pelje makadamska cesta čez
Križovce. Glavni migracijski center so Jesenice, kamor hodijo prebivalci Planine pod Golico
po vsakodnevnih opravkih. V vasi ni šole, niti trgovine (slednjo so v preteklosti zaprli).
Večina dnevnih migracij je opravljena z osebnimi vozili, saj so povezave javnega prometa
slabe in tudi slabo izkoriščene. Avtobusni prevoz se vrši zgolj za potrebe osnovnošolcev, in
sicer trikrat na dan (ob 7.05, 7.55 in 14.40).
Število prebivalcev se od leta 1869 ni bistveno spremenilo in ostaja tudi po zadnjih podatkih
za leto 2013 481 prebivalcev (Število prebivalcev …, 2014). Število prebivalcev se vsak
konec tedna še nekoliko poveča zaradi lastnikov počitniških hiš, ki se nahajajo v delu vasi, ki
ga domačini imenujejo »Palčkova vas«. Velika večina prebivalcev (čez 85 %) je dnevnih
migrantov, ki dnevno migrirajo na Jesenice in naprej proti Kranju in Ljubljani. Večinoma so
prebivalci zaposleni v terciarnem in kvartarnem sektorju, sledi sekundarni sektor, ki je bil vse
do leta 1991 tudi najpomembnejši. Zaposlenih v primarnem sektorju danes v Planini pod
Golico praktično ni, saj ni kmetije, ki bi se v največji meri ukvarjala s kmetovanjem. Kar
nekaj je tako imenovanih mešanih kmetij, kjer je vsaj en član gospodinjstva zaposlen v
sekundarnem ali terciarnem sektorju. Glavni dejavnosti primarnega sektorja sta v Planini pod
Golico živinoreja in gozdarstvo, saj so za poljedelstvo pogoji oteženi. Glavni problem
predstavlja relief in kratka vegetacijska doba. Poleg navedenega se prebivalci ukvarjajo tudi s
turizmom.
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5.3. ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA TURIZMA V PLANINI POD GOLICO
Za začetke turizma lahko označimo romanja k cerkvi Svetega Križa, kamor so prihajali
romarji iz cele Slovenije, avstrijske Koroške in Kanalske doline. Glavni temelj za nadaljnji
razvoj turizma je bila izgradnja koč in planinskih postojank. Leta 1892 je bila med Betelovo
Golico in Krvavko postavljena planinska postojanka na Rigeljnu, ki so jo kasneje
preimenovali v Jeseniško kočo (Torkar Tahir, 2003).
Prav tako je Golica kmalu postala cilj izletnikov. 18. junija leta 1905 so na pobudo
ljubljanskega planinca Francija Kadilnika in drugih planinskih entuziastov odprli kočo na
vrhu Golice, ki so jo krstili za Kadilnikovo kočo. To izletniško točko so s pridom izkoriščali
tudi ilegalni »izletniki«, saj je preko Golice pred 2. svetovno vojno potekala ilegalna
izmenjava blaga med Avstrijo in takratno Jugoslavijo. Slednja je služila kot literarna podlaga
za roman in gledališko igro »Goliški plazovi« Slavka Savinška, ki so jo domačini v Planini
pod Golico večkrat uprizorili (Zupančič, 1983).
Obe postavljeni koči sta bili med drugo svetovno vojno požgani s strani partizanov, ker so se
bali, da bi lahko nudili zavetje za nemške vojake. Kadilnikove koče na vrhu Golice niso nikoli
obnovili, medtem ko so Kočo na Rigeljnu obnovili in jo leta 1984 za planince ponovno odprli
(Torkar Tahir, 2003).
Slika 11: Zgornja koča na vrhu Golice (požgana) in Koča na Rigeljnu (obnovljena)

Vir: Kadilnikova koča, 2014; Koča na Rigeljnu, 2014.

V Planini pod Golico se je pravi turizem začel po prvi svetovni vojni, in sicer v treh oblikah
kot: planinski turizem (zaradi lepih nezahtevnih planinskih tur), zdraviliški turizem (zaradi
bioklimatskih dejavnikov, ki so ugodno vplivali na pljučne bolnike in bolnike z živčnimi
boleznimi), ter zimski turizem (zametki alpskega smučanja v Sloveniji) (Razinger, 2013).
Pomemben vpliv na uspešen razvoj turizma v Planini pod Golico je imelo tudi Tujsko
prometno društvo Sveti Križ nad Jesenicami, ki je s svojimi tiskanimi prospekti vabilo v kraj,
kjer si obiskovalci lahko spočijejo telo in duha ob pogledu na narcisne poljane in čudovit
razgled na Triglavsko pogorje in Visoke Ture. Rezultat promocije je bil izjemen, saj so
izletniki k Svetemu Križu prihajali tudi iz bolj turističnih krajev, kot sta Bled in Kranjska
Gora (Torkar Tahir, 2003).
1. februarja leta 1937 je bil v časopisu Na mejah – list za gospodarstvo, prosveto in kulturo
objavljen članek, ki lepo opisuje pestro turistično dogajanje v Planini pod Golico (glej Prilogo
A).
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Iz članka je razvidno, da so v Sveti Križ prihajali tudi turisti iz Bohinja, Bleda in Kranjske
Gore, ki so že v tistem času veljali za glavne turistične destinacije v državi. Eden izmed
razlogov za dober obisk je bila nedvomno dobra železniška povezava. Predvsem v zgodnjem
spomladanskem času je omogočila množičen obisk turistov, ki so z vlakom prišli na Jesenice
in se potem peš odpravili do Svetega Križa. Glavni razlog za obisk Svetega Križa so bile
narcise, čist svež zrak, neoporečna planinska voda in prijetna klima v objemu smrekovih
gozdov. V času cvetenja narcis (konec aprila in začetek maja) je Sveti Križ dnevno obiskalo
okoli 300 izletnikov. V poletni sezoni so bile vse nastanitvene kapacitete zasedene, podobno
pa tudi v zimski polovici leta, ko so Sveti Križ večinoma obiskovali smučarji. V sezoni
1933/34 je bilo, po podatkih Tujskega prometnega društva, v Svetem Križu na voljo 72 sob s
141 posteljami in skupnimi ležišči za 124 ljudi. Število prenočitev pa je takrat preseglo 1500
(Sveti Križ, 1937).
Že takrat so se zavedali problema pomanjkanja prenočitvenih kapacitet, zato so se odločili za
izgradnjo hotela, ki bi ponudil turistom več možnosti za prenočitev. Idejo so uresničili z
izgradnjo Belcijanovega hotela leta 1937. Za gostinsko ponudbo je bilo poskrbljeno, dnevni
penzion je stal od 35 do 50 dinarjev. Zaradi bogate planinske flore (narcise, encijan, murke,
rododendron), lahko dostopnih gora in prečudovitega razgleda, so se turisti, ki so obiskali
Sveti Križ, z veseljem vračali (Sveti Križ, 1937).
5.3.1. PLANINSKI TURIZEM
Kot sem že omenil je bilo ravno planinstvo tisto, ki je zasejalo seme turizma v Planini pod
Golico. Domačini so s pomočjo volovske vprege pomagali pri izgradnji Kadilnikove koče in
tudi pri gradnji Turistovega kluba Skala na Rožci. Kmalu so ugotovili, da bi kot dobri
poznavalci okoliških gora lahko poleg službe v železarni, dodatno zaslužili še z nosaštvom in
gorskim vodništvom (Torkar Tahir, 2003).
Slika 12: Starosta slovenskega
Vedno več turistov je začel privabljati na novo zgrajeni alpinizma - Joža Čop
Belcijanov hotel, vedno bolj priljubljena postojanka pa je
postala tudi Kopišarjeva gostilna, ki je stala na križišču
izletniških poti (Razinger, 2013).
Planinstvo igra v zgodovini slovenskega naroda vidno
vlogo, saj so planinska društva združevala prave
slovenske domoljube kot sta bila Jakob Aljaž in Fran
Tominšek, ki so z izgradnjo planinskih postojank in
predvsem z organizacijo slovenskih planinskih društev
krepili narodno zavest. V času po prvi svetovni vojni je
bilo planinarjenje in gorništvo na slovenskem ozemlju v
polnem razmahu. Med njimi je bil tudi vodilni slovenski
alpinist Joža Čop, ki je danes pokopan ravno v Planini
pod Golico. Leta 1945 mu je, v navezi s Pavlo Jesih,
uspela prvenstvena smer v severni steni Triglava. Smer
je danes označena kot Čopov steber. Skupaj s Stanetom
Tominškom in Mihom Potočnikom so tvorili t.i. zlato
navezo, ki je preplezala večino prvenstvenih smeri pri
nas (Zorn, 2006).

Vir: Joža Čop, 2014.

Poleg romarjev so bili prvi turisti v Planini pod Golici predvsem planinci, ki so jih vabili
vrhovi Golice, Kleka in Rožce. Večinoma je šlo za enodnevne turiste, ki pa so se zaradi
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izgradnje Belcijanovega hotela kmalu v Planini pod Golico zadržali tudi po več dni (Torkar
Tahir, 2003).
Še posebej veliko turistov je bilo v mesecu maju, ko so na pobočjih zrasle snežno bele
narcise. Slednje so postale glavna atrakcija Planine pod Golico (narcisa je še danes zaščitni
znak Planine pod Golico) in na njihov račun so se v vas zgrinjale množice turistov. Tudi
danes so narcise oziroma ključavnice, kot jim rečejo domačini, še vedno eden glavnih
razlogov za obisk Planine pod Golico.
Narcise so trajnice s čebulico, ki jih najdemo predvsem na zapuščenih travnikih, kjer so
razmnoževalni pogoji najboljši. Po 2. svetovni vojni so narcise poraščale praktično celotno
pobočje Golice. Na žalost so njihova rastišča danes precej skrčena, predvsem zaradi
sodobnega mehaniziranega obdelovanja in uporabe umetnih gnojil9. Ljudsko ime za narciso je
»ključavnica«, ker je čebele ne morejo opraševati, saj ima pelod skrit oziroma »zaklenjen«
(Narcisa, 2014).
Domačini so jih v preteklosti trgali in jih hodili prodajat v Ljubljano in Zagreb. Množično
trganje tako s strani turistov, kot tudi domačinov, je privedlo do tega, da se je število narcis
zmanjšalo, ponekod pa so celo izginile. Kljub temu, da so zaščitene, se je trend
nenadzorovanega nabiranja narcis ohranil vse do današnjih dni. Domačini s pomočjo
opozorilnih tabel poskušajo ljudi osveščati o bolj ekološkem odnosu do teh čudovitih rož.
5.3.2. ZDRAVILIŠKI TURIZEM
Tujsko prometno društvo Sveti Križ nad Jesenicami je poleg promoviranja obiska kraja zaradi
naravnih lepot začelo v vas vabiti tudi ljudi z različnimi boleznimi in kraj označilo za gorsko
zdravilišče za pljučne bolnike z astmo in ljudi s povečanim delovanjem ščitnice. Blagodejne
učinke za pljuča naj bi imel čist gorski, z ozonom nasičen in delcev prost zrak. Zdravniki so
kraj označili kot odlično mesto za zdravljenje tuberkuloze. Na podlagi dolgoletnih raziskovanj
so ocenili visoko terapevtsko vrednost klime v planinskem zdravilišču, kar je pomenilo, da je
veliko bolnikov z vseh koncev Jugoslavije začelo prihajati v Planino pod Golico. Zdraviliški
turizem je svoj porast doživel po prvi svetovni vojni, ko so v vas začeli prihajati bolniki s
tuberkulozo, večinoma so bili to vojaki, ki so preživeli prvo svetovno vojno (Razinger, 2013).
S klimo v Planini pod Golico sta se ukvarjala dr. Franc Bergelj (po njem se danes imenuje
dom starostnikov na Jesenicah) in dr. Viktor Marčič, ki je takole opisal pozitivne učinke
klime v Planini pod Golico: »Sv. Križ nad Jesenicami je primerno okrevališče za
rekonvalescente po vseh težkih boleznih in operacijah. V prvi vrsti pa je specialno zdravilišče
za bolezni, katerih zdravljenje ima za predpogoj čisti planinski, z ozonom nasičeni, prahu
prosti zrak, ki vsebuje le potrebno količino vlage, nad tisoč metrov visoko, proti severnim in
severozapadnim vetrovom zaščiteno sončno lego. Med te bolezni spadajo v prvi vrsti one, ki
izvirajo od odvisnega delovanja ščitne žleze, le te so hiperterioza, tirsotoksikoza in prava
basedova bolezen. Od poslednje stopnje te bolezni pa zopet oni, ki iz kateregakoli vzroka niso
operirani, in oni, ki so rekonvalescenti po operaciji golše. Začetni in lahki slučaji pljučne
tuberkuloze, kronične bronhitide, mefizemi pljuč in bronhialni astma se izvrstno lečijo brez
drugih pripomočkov pri Sv. Križu. Sv. Križ je tudi izvrstno lečilišče za arteriosklerostike in
sploh obolenja, ki nagibajo k možganski kapi in to v poletju, ko je drugje neznosna vročina.
Živčno bolni ljudje pa se celo leto pri Sv. Križu izvrstno počutijo in tudi ozdravijo. Našteti
slučaji bolezni, ki se izvrstno zdravijo pri Sv. Križu, niso povzeti iz teorije, temveč dognani na
podlagi večletnega opazovanja praktičnega zdravnika. Poleg naštetih bolezni je še mnogo
9

Povečana količina fosforja in kalija pospešuje rast regrata, ki izpodriva narcise.
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drugih, ki bi našle pri Sv. Križu izvrstno okrevališče. Sveti Križ je kontraindiciran le za težke
odprte pljučne tuberkuloze in bolezni, ki ne prenašajo take višine in jim prija le morski zrak in
huda vročina, kakor težke kostne tuberkuloze« (Sveti Križ, 1937, str. 2-3).
Dejstvo je namreč, da v poletnem času tu ni hude vročine, ki še posebej obremeni srčne
bolnike. Poleg srčnih bolnikov, se omenjajo tudi ljudje s psihičnimi težavami, očesni bolniki
in bolniki, ki so prestali težke operacijske posege (Sveti Križ, 1937 str. 2-3). V Črnem vrhu je
bilo zgrajenih šestnajst luksuznih vil, ki so jih zgradili bogati Jeseničani. Le te so jim služile
kot kraj kamor so poslali obolelega v družini, da je okreval na »svežem zraku« tudi po več
tednov (Torkar Tahir, 2003).
V Planino pod Golico so se, predvsem zaradi ugodnih bioklimatskih značilnosti, hodili
zdraviti ljudje iz cele Jugoslavije, pri katerih so prednjačili predvsem prebivalci Zagreba in
Ljubljane. Po začetku druge svetovne vojne je število gostov naglo upadlo (Razinger, 2013).
5.3.3. ZIMSKI TURIZEM
Zaradi velike količine snega, nizkih temperatur v zimskem času ter močnega razcvet
železarstva na Jesenicah10 se je v Planini pod Golico kmalu začel razvijati zimski turizem
(Razinger, 2013).
Ko so bili ustanovljeni trije športni klubi (Gorenjec, Skala in Bratstvo) in je bila leta 1947 v
Črnem vrhu zgrajena prva vlečnica v Jugoslaviji, so bili postavljeni temelji za razvoj alpskega
smučanja na tem območju. Vlečnica je smučarje prvič na vrh pripeljala 21. 12. 1947, s čimer
je oživel zimski turizem v Planini pod Golico (Kokošinek, Torkar Tahir, 2007).
Atraktivne smučarske proge z Rožce, Črnega in Španovega vrha so v Planino pod Golico
privabile mnogo smučarjev iz različnih krajev. Smučarske proge so bile odlično podprte s
planinskimi postojankami, kjer so se smučarji lahko okrepčali s hrano in pijačo. Organizirana
so bila že prva smučarska tekmovanja. Pod vodstvom trenerja Francija Čopa je v Planini pod
Golico trenirala tudi državna reprezentanca za zimsko olimpijado v St. Moritzu. Kar nekaj
domačinov se je razvilo v odlične smučarje, med
njimi velja izpostaviti Stanka Klinarja, Ivana Slika 13: Žičnica Španov vrh ob lepem
Čopa, Tonija Zugovitza in še bi lahko naštevali. vremenu privabi veliko smučarjev
Zlata doba alpskega smučanja je bila v obdobju
med leti 1955 do 1965, ko so tekmovalci, ki so
tekmovali v okviru smučarskega kluba Jesenice,
dosegli tudi bolj odmevne uvrstitve na državni
ravni. Pri tem velja omeniti predvsem Jožeta
Kunšiča (petkratni državni prvak), Andreja
Klinarja (udeleženec olimpijskih iger v
Innsbrucku in Grenoblu leta 1964 in 1968) in
Stanka Klinarja (udeleženec svetovnega
prvenstva v Badgasteinu) (Kokošinek, Torkar
Tahir, 2007).
Vir: Žičnica Španov vrh, 2014.
Leta 1964 je bila v Planini pod Golico zgrajena enosedežnica Španov vrh, ki je v svojih
najboljših letih prepeljala številne smučarje in obratuje še danes, čeprav je nujno potrebna
obnove in posodobitve žičniških naprav. Leta 1974 je bilo ustanovljeno Smučarsko društvo
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Jeseniške železarne so precej svojih sredstev namenjale različnim društvom, podpirale so veliko športov in
vlagale v izgradnjo infrastrukture.
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Golica, ki je uspešno delovalo do leta 2006. Vodila sta ga Mirko Klinar in Ciril Čop. V tem
času so se praktično vsi otroci (tekom različnih generacij) v Planini pod Golico naučili
smučati. K temu so pripomogli tudi odlični trenerji Dušan Vidmar, Miro Črv in Miran Klinar,
ki so strogo bedeli nad pravilnim učenjem tehnik alpskega smučanja (Razinger, 2013).
Zgodovina alpskega smučanja v Planini pod Golico je torej zelo bogata in je tesno povezana z
razvojem zimskega turizma. Slednji je, zaradi pomanjkanja vlaganja v razvoj žičničarskih
naprav in ob zmanjšanju števila snežnih dni, postopoma upadel. Danes težko govorimo o
zimskem turizmu, saj se žičnica zažene samo nekajkrat na sezono. Smučišče že nekaj časa ni
rentabilno, vendar ga Občina Jesenice ohranja in sofinancira z namenom zagotavljanja
rekreacije prebivalcem Jesenic. Vsak dan obratovanja žičnice Občino Jesenice stane 3000
evrov (Račič, 2013). Zaradi vse manjšega števila snežnih dni (v sezoni 2013/2014 so, po
podatkih Zavoda za šport Jesenice, našteli le 20 obratovalnih dni) se postavlja vprašanja ali je
še smotrno vlagati v takšno smučišče. Kljub dotrajani infrastrukturi (enosedežnica od začetka
do vrha potrebuje dobrih 15 minut) je povpraševanje in obisk smučišča ob sončnem vremenu
velik, zato bi bilo potrebno smučišče nekoliko posodobiti in na novo urediti. Želja Občine
Jesenice je sicer, da bi se na smučišču Španov vrh uredilo umetno zasneževanje, kar pa je,
zaradi prevelikega finančnega vložka, malo verjetno.
V povezavi z zimskim turizmom pa ne smemo pozabiti niti na sankanje. Že pred drugo
svetovno vojne je bila v gostilni Pri Kopišarju možnost najema sank. Sankaška proga je bila
preprosto zasnežena cestna povezava z Jesenicami. Po letu 1962 so cesto v Planino pod
Golico začeli plužiti in sankaška proga se je preselila nekoliko višje v Savske jame, kjer še
danes vsako leto Sankaško društvo Jesenice pripravi atraktivno sankaško progo, ki je nekaj
časa štela tudi za točke celinskega pokala. Sankaška proga je urejena na gozdni cesti, ki vodi
v sosednjo vas Javorniški Rovt (Razinger, 2013).
5.3.4. NASTANITVENE KAPACITETE IN DRUGI TURISTIČNI OBRATI
Po letu 1930 je od Jesenic do vrha Golice obratovalo dvanajst gostiln. Če izvzamemo
planinske koče, pa je v Planini pod Golico delovalo pet gostišč (Razinger, 2013):
1.
2.
3.
4.
5.

Restavracija Planina;
Hotel Belcijan;
Gostilna Cerkovnik;
Gostilna Tršan;
Gostilna Kopišar.

Hotel Belcijan je bil zgrajen leta 1937 in je svoje ime dobil po lastniku in graditelju Boštjanu
Belcijanu. Glavni vzgib za izgradnjo hotela je bila ugodna klima in čudovita panorama. Med
gosti hotela je bil tudi dr. Anton Korošec (Jeseniške novice, 2014). Izgradnja hotela je bila za
razvoj turizma v Planini pod Golico zelo pomembna. Z izgradnjo hotela se je v vasi začelo
razvijati večdnevno oziroma večtedensko bivanje. Hotel je postal pomembno družbeno
zbirališče, kamor so zahajali tako turisti, kot tudi domačini, saj so se v hotelu odvijali razni
družabni dogodki, od tombol, plesov in koncertov različnih ansamblov. Največjo zasedenost
je hotel beležil v mesecu maju, ko so v Planini pod Golico cvetele narcise in seveda tekom
zimske sezone, ko so v hotelu bivali predvsem tekmovalci, ki so trenirali alpsko smučanje v
Španovem vrhu. Prav tako je hotel postal pomembna zaposlitvena točka, kjer so se domačini
zaposlili kot honorarni delavci (Kokošinek in Torkar Tahir, 2007).
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Pred hotelom so postavljali stojnice in na njih prodajali domače izdelke in pijačo. Predvsem v
nedeljah je bil hotel polno zaseden, saj so ljudje prihajali ob poldan na kosilo, zvečer pa na
ples z živo glasbo (Kokošinek in Torkar Tahir, 2007).
Na začetku, ko avtobusi še niso vozili,
so ljudje kar peš obiskovali hotel, v
zimskem času pa so se s sankami
spuščali v dolino. Po letu 1962 se je, z
uvedbo avtobusa, promet še povečal
(Kokošinek, Torkar Tahir, 2007).
Hotel Belcijan je nudil nekaj več kot
60 ležišč in večkrat se je zgodilo, da je
bilo gostov preveč. Zato so se
domačini organizirali in začeli goste
nameščati tudi v svoje domove, na
vsakodnevne obroke pa so gostje hodili
v hotel (Kokošinek, Torkar Tahir,
2007).

Slika 14: Hotel Belcijan iz leta 1937

Vir: Hotel Belcijan, 2014

6. januarja 1946 so se vnele saje v dimniku in hotel je pogorel do tal. Po obnovi so ga leta
1950 ponovno odprli, tokrat pod imenom Dom pod Golico. Od takrat naprej se je v hotelu
zamenjalo veliko upravnikov, med drugim tudi podjetje Gorenjka, vendar nobeden ni bil
posebno uspešen, zato so hotel v devetdesetih letih zaprli in je zaprt še danes. Na spletni strani
nepremičninske agencije se hotel prodaja za 200 tisoč evrov (Konobelj, 2014).
Leta 2011 naj bi se pojavil investitor, ki je želel hotelu, in posledično turističnemu razvoju v
Planini pod Golico, vliti nov zagon. Idejni projekt, ki ga je investitor (ljubljanski podjetnik, ki
ni želel biti imenovan) predstavil, je predvideval porušitev dosedanjega hotela in izgradnjo
novega družinskega hotela s 65 ležišči, gostinsko in velnes ponudbo. Sobe bi bile sodobno
opremljene, v hotelu pa bila tudi sejna dvorana, namenjena podjetjem, ki bi želela organizirati
različna poslovna srečanja. Ciljna skupina turistov bi bili enodnevni izletniki in ljudje, ki bi si
želeli preživeti dopust v mirnem in čistem okolju. Zaenkrat idejni projekt še ni stekel, vendar
bi moral biti za razvoj turizma v Planini pod Golico označen kot prioriteta (Peternel, 2011).
Vsa ostala našteta gostišča so bila manjša, vendar kljub temu dobro obiskana. Omeniti velja
predvsem gostilno Kopišar, ki je stala (oziroma stoji še danes, vendar ne obratuje več kot
gostilna) na križišču planinskih poti, ki so vodile na Golico, Rožco in Stol. V njej so se
ustavljali izletniki, poleg njih pa tudi veliko domačinov, saj je bil v gostilni velik salon, v
katerem so prirejali plese, gledališke igre (Goliški plazovi) in druge družabne dogodke
(Razinger, 2013).
Gostilna Tršan se je nahajala v Črnem vrhu, kjer so obnovili hišo, ki je imela šest sob, in
uredili skupna ležišča v podstrešnem prostoru. Gostilna je bila znana predvsem po odlični
domači hrani. Prav tako pa se je z odlično hrana lahko pohvalila restavracija Planina oziroma
kot so ji pravili domačini Štumfeljnova vila. Kasneje je postala Planinski dom RTV in danes
prav tako zaradi neurejenega lastništva propada (Razinger, 2013).
V Planini pod Golico so bile tudi tri koče, ki so bile v lasti treh športnih društev (Tujsko
prometno društvo …, cv: Razinger, 2013):
1. A.S.K. Gorenjec v Črnem vrhu (1156 m);
2. T.K. Skala na Rožci (1395 m);
3. S.K. Bratstvo pri Savskih jamah ( 1200 m).
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Vse tri so služile za uporabo njihovim članom in za prirejanje različnih družabnih dogodkov.
V vasi Planina pod Golico je bil tudi Duhovniški dom subotiške škofije, kamor so hodili
duhovniki z zdravstvenimi težavami pred obema vojnama. Med drugo svetovno vojno so dom
požgali (Kokošinek, Torkar Tahir, 2007).
5.3.5. TURIZEM PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Med drugo svetovno vojno je turizem v Planini pod Golico logično zamrl. Prenehalo je
delovati Tujsko prometno društvo Sveti Križ nad Jesenicami, ki je bil glavni promotor
turizma za Planino pod Golico. Šele po vojni, natančneje v 60. letih, je turizem ponovno
zaživel. Z združitvijo treh organizacij, turističnega društva, prostovoljnih gasilcev in šolske
mladine leta 1966, je turizem dobil nov zagon. Glavni prireditvi, ki sta vodili turizem v tem
času, sta bili Miss narcis in Smuk za trofejo svinjska glava. Glavni motiv za obisk Planine pod
Golico so ostale narcise, planinarjenje in alpsko smučanje v Španovem vrhu (Razinger, 2013).
Podatki o številu turistov in nočitev v Planini pod Golico so na voljo v letnih publikacijah
Statističnega urada Republike Slovenije od leta 1966, ko je Planina pod Golico uvrščena med
pomembnejše turistične kraje v Sloveniji, vse do leta 1991.
Preglednica 3: Število turistov in nočitev v Planini pod Golico za obdobje 1966–1991
Leto
Število
turistov
Število
nočitev
Leto
Število
turistov
Število
nočitev

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
3073 1126 1653 1080

888

482

283

319

218

295

352

218

363

5176 2483 3384 3011 2183 1195

858

1144 1015 1323 1354 1030 1421

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
368

262

303

432

199

1276

852

1834 1003

328

581

601

480

1161 1144 1388 2108

981

5196 3283 8598 5548 1301 1484 3517

981

Vir: Letni pregled turizma, 1966−1991.
Podatki o številu turistov in nočitev v Planini pod Golico nam pokažejo približno sliko
turističnega obiska po drugi svetovni vojni vse do osamosvojitve Slovenije leta 1991. Zaradi
očitnih nihanj med leti je potrebno opozoriti, da je podatke potrebno brati nekoliko z
zadržkom. Nedisciplina pri poročanju števila gostov, slabe vremenske razmere (pomanjkanje
snega pozimi ali deževno vreme v spomladanskem času), večja propaganda turističnih
prireditev in podobo lahko vpliva na število turistov v manjšem turističnem kraju kot je
Planina pod Golico. Kljub temu lahko na podlagi podatkov ugotovimo, da se je število
turistov od leta 1966 zmanjševalo. Povprečno so turisti v Planini pod Golico preživeli 3 do 5
dni. Večji delež prenočitev je bil opravljen v hotelu Belcijan, ki se je preimenoval v Dom pod
Golico. Poleg hotela so prenočitvene kapacitete zagotavljali še krajani sami, ki so oddajali
zasebne sobe, in pa počitniški ter sindikalni domovi. Od leta 1991 naprej Statistični urad
Republike Slovenije, Planine pod Golico ne obravnava več kot pomembnejši turistični kraj,
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kar je glede na upad števila turistov in njihovih nočitev tudi logično. V bližini Planine pod
Golico so večji turistični kraji, kar pomeni, da so številni turisti Planino pod Golico obiskali
čez dan (ogled narcis, obisk gora) potem pa prespali v turističnih krajih kot sta Kranjska Gora
in Bled.
Za prireditev Miss narcis je bila značilna povorka, na kateri so bili prikazani stari običaji od
striženja ovac, mletja pšenice, kuhanja žganja in oranja na njivi s plugom. Kot simbol
praznika je služil prav poseben voz s hribom, okrašenim z narcisami. Prva prireditev je bila
leta 1959. Na tekmovanje so se večino prijavljala mlada in neporočena dekleta. Večinoma so
bile oblečene v narodne noše s pripetimi srčki (Kokošinek, Torkar Tahir, 2008).
Slika 15: Miss narcis nekoč in danes

Vir: Ana Tarman, 2014; Sodja, 2014.

Prireditev je imela krajši kulturni program, na katerem so se pokazali igralci s krajšo igro in
pevci v pevskem zboru. Osrednja tema prireditve je bil izbor za najlepše dekle, ki je na koncu
prejela naziv Miss narcis. Dekleta, ki so sodelovala, so bila iz vsepovsod, prijavljale pa so se
seveda tudi domačinke. Izbrana je bila tudi strokovna komisija, ki je bdela nad potekom
tekmovanja. Obiskovalci, ki so plačali vstopnino in parkirnino, so imeli pravico glasovanja.
Dekleta so imela posebne srčke s številko in ljudje so glasovali za svojo favoritko. Na koncu
je zmagalo deklo, ki je prejelo največ glasov. Prireditev je bila zelo odmevna. V najboljših
časih so v Planino pod Golico prihajali obiskovalci iz cele Slovenije. Organizatorji so
dogodke razširili čez celoten mesec maj (Kokošinek, Torkar Tahir, 2007).
Danes se je sama prireditev že nekoliko izpela, zato tudi turistično ni več tako zanimiva, kot
je bila včasih. Pred leti so celo ukinili tradicionalni izbor najlepše mladenke za miss narcis in
prireditev spremenili v vsakoletno veselico, ki jo popestri živa glasba. Zadnja leta se je
Turistično društvo Golica ponovno zavzelo za oživitev in popestritev te tradicionalne
prireditve. Obisk sicer ni tako množičen, kot je bil v 70. in 80. letih, vendar se je trend
upadanja gostov ustavil in število obiskovalcev ponovno narašča. V letu 2013 so v TD Golica
našteli nekaj več kot 1500 obiskovalcev (Klinar, 2014)
Vsako leto se za pustno nedeljo na Španovem vrhu organizira tradicionalni smuk za trofejo
svinjske glave. Tradicija se je začela že leta 1967 in se ohranja še danes. V petek pred
prireditvijo se izvoli župana svinjske glave, ki v pustnem času prevzame oblast v občini
Španov vrh. Gre za pustno tekmovanje, kjer tekmujejo odrasli in otroci v posameznih
kategorijah kot skupinske ali individualne maske. Najboljša maska je nagrajena. Skupinske
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maske so običajno satirični odraz dogajanja v državi in v znamenju aktualnih dogodkov.
Dobitnik svinjske glave je maska, ki na smuku doseže srednji čas. Gre za tradicionalno
prireditev, ki vsako leto privabi lepo število obiskovalcev in tekmovalcev. Obiskovalci se
lahko v Črni vrh podajo peš ali s sedežnico Španov vrh (Torkar Tahir, 2003).

5.4. TURIZEM V PLANINI POD GOLICO DANES
Trenutno stanje turistične ponudbe v Planini pod Golico je, v primerjavi »zlatimi časi«,
klavrno. Edini resni ponudnik nastanitve in gostinske ponudbe je trenutno Kmečki turizem
Betel, ki s svojo kulinariko in gostoljubnostjo skrbi za zadovoljstvo gostov.
Poleg Kmečkega turizma Betel lahko počitnice preživimo tudi pri treh lastnikih apartmajev, in
sicer Apartma Podlogar, Apartma Tarman in Alpska hiša Blandford. Med ponudnike tako
gostinske ponudbe, kot tudi nastanitvenih kapacitet, lahko uvrstimo še Kočo na Golici, ki pa
ni locirana v Planini pod Golico in je v lasti Planinskega društva Jesenice.
Kar se tiče gostinske ponudbe, situacija ni veliko boljša. V vasi je delovala le ena gostilna (Pr
`Čop), ki pa je letos (2013/14) zaradi finančnih težav zaprla svoja vrata in čaka na ponovno
odprtje s strani novega kupca. Razen manjše okrepčevalnice Žičnica, ki spada v sklop
smučišča Španov vrh, in manjšega bara lokalnega društva Golica Team, v Planini pod Golico
ni gostinske ponudbe, z že prej omenjeno izjemo Kmečkega turizma Pri Betel, ki je glavni in
edini nosilec kulinarične ponudbe v vasi.

5.4.1. KMEČKI TURIZEM BETEL
Kmečki turizem Betel leži na nadmorski višini 1000 m in predstavlja odlično izhodiščno
točko za gorske izlete (Golica) in kolesarske ture. Gre za turistično kmetijo v lasti družine
Grgurič, ki se ponaša z bogato tradicijo in je sinonim za Slika 16: Kmečki turizem Betel
odlično kulinariko in gostoljubnost. Za prenočitev nudijo
3 dvoposteljne in 2 triposteljni sobi. Sobe so sodobno
opremljene. Gostom postrežejo s pestro ponudbo domače
hrane. Turistom nudijo možnost prenočitve z zajtrkom
ali polpenzion. Na željo gostov organizirajo različne
športne aktivnosti, kot so kolesarjenje, pohodništvo ali
namizni tenis. So družinam prijazna kmetija, ki omogoča
tudi ogled kmečkih opravil za otroke (Kmečki turizem
Betel, 2014).
Vir: Kmečki turizem Betel, 2014.
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5.4.2. APARTMA PODLOGAR
Apartma se nahaja na mirni lokaciji na začetku Planine pod Golico, v neposredni bližini
smučišča Španov vrh. Apartma je opremljen s štirimi ležišči, kuhinjo, balkonom in lastno
kopalnico (Apartma Podlogar, 2014).
Slika 17: Apartma Podlogar

Slika 18: Apartma Tarman

Vir: Apartma Podlogar, 2014.

Vir:Apartma Tarman, 2014

5.4.3. APARTMA TARMAN
Apartmajska hiša družine Tarman nudi dva polno opremljena apartmaja, ki jih gostje lahko
najamejo tekom celega leta. Najem apartmaja za štiri osebe, z možnostjo dodatnega ležišča,
stane 50 €/noč. (Apartma Tarman, 2014).
5.4.4. ALPSKA HIŠA BLANDFORD
Alpska hiša Blandford je počitniška hiša zgrajena v alpskem slogu. Nudi prenočitev za 4
osebe v dveh ločenih spalnicah. Obsega vrt, teraso in prostor za žar. Možnost najema je samo
v poletnih mesecih in sicer za dobo 7 dni. Po Slika 19: Alpska hiša Blandford
predhodnem dogovoru in nezasedenosti je možen najem
tudi za vikend. Lastnik apartmaja živi v Veliki Britaniji,
kjer tudi oglašuje možnost prenočitve v Planini pod
Golico, zato ni nenavadno, da je večina obiskovalcev iz
Velike Britanije. Apartma je polno zaseden v poletnih
mesecih, predvsem v juniju in juliju. Slovenskih gostov
ni, večinoma tukaj bivajo Britanci, vedno več pa je tudi
Nizozemcev in Dancev (Alpska hiša Blandford, 2014).
Vir: Alpska hiša Blandford, 2014.
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5.4.5. KOČA NA GOLICI
Koča leži na grebenu Golice, na višini 1582 m. Odprta je od začetka maja do sredine oktobra
(odvisno od vremenskih razmer). Poleg gostinske ponudbe nudijo tudi možnost prenočitve.
Na voljo imajo 5 sob s skupno 26 posteljami in skupno ležišče, ki nudi možnost prenočitve 15
gostom. Opremljena je gorskim kočam primerno z WC-jem, umivalnico z mrzlo vodo in
gostinskim prostorom, ki je ogrevan s kmečko Slika 20: Koča na Golici
pečjo. Koča nudi čudovit razgled na Julijske Alpe
(Koča na Golici, 2014).
Od koče do vrha Golice je slabe pol ure zmerne
hoje, lahko pa služi kot izhodišče za izlet na Stol ali
Dovško babo. Najbolj obiskana je v mesecu maju,
ko turisti iz vse Slovenije pridejo na ogled cvetočih
narcis, hkrati pa prosti čas izkoristijo še za obisk
Golice, ki je s svojimi 1836 m primerna tudi za
manj zahtevne planince (družine z otroci).
Točnih podatkov o številu nočitev v Planini pod Avtor: Andrej Kajfež
Vir: Kajfež, 2010.
Golico v zadnjih letih ni mogoče pridobiti. Lastniki
apartmajev sicer vodijo lastno evidenco števila turistov, prav tako Planinsko društvo Jesenice
vodi evidenco prenočitev v Koči na Golici, vendar so ti podatki nezanesljivi in jih je težko
primerjati s podatki o nočitvah iz 30. let prejšnjega stoletja. Tudi na Občini Jesenice nimajo
teh podatkov, kljub dejstvu, da dnevno zaračunavajo turistično takso za vsakega prijavljenega
turista. Na splošno lahko ugotovimo, da Planina pod Golico ne beleži velikega števila nočitev.
Glavni nastanitveni kapaciteti v Planini pod Golico sta Koča na Golici in Kmečki turizem
Betel.
Trenutno stanje turistične ponudbe v Planini pod Golico je slabo, kar pomeni, da se turista, ki
pride v Planino pod Golico, v vasi ne da zadržati, saj na voljo ni dejavnosti ali ponudbe, ki bi
mu omogočila prijetno preživljanje počitniških dni. Dnevi cenenega turizma, ko je turist prišel
na ogled klenih narcis in uživat v čisti in mirni okolici, so mimo. Danes turist potrebuje
razvedrilo, tematske poti, z doživetji napolnjen izlet, ki mu bo ostal v spominu. Potencial
Planine pod Golico je velik, vendar je potrebno opozoriti, da ni nič večji, kot na še vsaj
desetih krajih v bližnji okolici. Po besedah predsednika turističnega društva Golica, Klemena
Klinarja, se je potrebno zavedati, da brez premišljene razvojne politike s strani občine, ob
participaciji krajanov Planine pod Golico in ob prepotrebni finančni injekciji, turistični razvoj,
ki bi pomenil premik z mrtve točke, ni možen (Klinar, 2014).

5.5. MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA V PLANINI POD GOLICO
Planina pod Golico torej ima določeno kontinuiteto, kar se tiče razvijanja turizma. Kljub
temu, da je zanimanje za turizem precej upadlo, se situacija v zadnjih letih rahlo izboljšuje.
Vas je še vedno najbolj poznana po narcisah in Golici, ki jo je Slavko Avsenik uglasbil v
nepozabno melodijo, ki je poznana po celem svetu. To pomeni, da turisti Planino pod Golico
poznajo in da je potrebno le nekaj marketinških spretnosti in prenova turistične ponudbe, da bi
turisti ponovno prišli v Planino pod Golico. Hkrati se moramo zavedati, da so nujno potrebne
spremembe v dosedanji turistični ponudbi, če želimo, da turist obiska Planine pod Golico ne
bo obžaloval in da se bo prihodnje leto vrnil mogoče celo za kakšen dan ali dva več.
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5.5.1. TURISTIČNI PROIZVODI, KI JIH LAHKO PONUDI PLANINA POD GOLICO
V Preglednici 4 so po vrstah dejavnosti razdeljeni turistični proizvodi, ki jih lahko Planina
pod Golico ponudi. Pri tem bi rad opozoril, da sem se osredotočil predvsem na tiste turistične
proizvode, ki so v določeni meri v Planini pod Golico že obstajali in zahtevajo manjši
finančni vložek. Dejstvo je namreč, da je glavni omejitveni dejavnik pomanjkanje finančnih
sredstev.
Preglednica 4: Turistični proizvodi, ki jih Planina pod Golico lahko ponudi

VRSTA DEJAVNOSTI

Šport, rekreacija in prosti
čas

Kulturne in naravne
znamenitosti

TURISTIČNI PROIZVOD
-

Športne in kulturne
prireditve

-

Počitniška ponudba

-

smučanje v Španovem vrhu
sankanje v Savskih jamah
turno smučanje
pohodništvo
jahanje
kolesarjenje
sprehodi v naravi
spomenik padlim borcem v 2. svetovni vojni
Štefelinova kmečka hiša
cerkev Svetega Križa
rudniki železove rude v Savskih jamah
kolesarski spomenik Juretu Robiču
»Alpe« v malem
travniki z narcisami
mahovit izvir in slap Belega potoka
smuk za trofejo svinjska glava
kmečke igre ob krajevnem prazniku
god Svete Barbare
tradicionalno srečanje dveh občin (St. Jakob in Jesenice)
na Rožci
interkontinentalni pokal v sankanju na naravnih progah v
Savskih jamah
kresovanje na Golici
vleka ploha
kolesarska dirka za Pokal Jeklenih ključavnic
aktivne počitnice za otroke na kmetiji Uric-Smolej
družinske počitnice na Kmečkem turizmu Betel

5.5.1.1. Šport, rekreacija in prosti čas
Planina pod Golico nudi veliko možnosti za rekreativni in tudi športni turizem. Planinarjenje
in pohodništvo sta bila že v preteklosti glavna vzvoda turizma poleg narcisnih travnikov v
Planini pod Golico. Vas namreč predstavlja odlično izhodišče za manj zahtevne gorske ture v
Karavankah. Vrhovi, ki obdajajo vas (Hruški vrh, Rožca, Klek in Golica), ne presegajo 2000
m n.v. in so zato primerna izletniška točka za manj izkušene in kondicijsko nekoliko slabše
pripravljene planince. Slednji so na vrhu za trud poplačani z impresivnim razgledom na
Julijske Alpe in Visoke Ture v Avstriji.
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Glavna izletniška točka je 1835 m visoka Golica. Največ izletnikov se na vrh povzpne v
mesecu maju, ko cvetijo narcise. Poleg Golice so aktualni izleti tudi na druge vrhove, kot so
Klek (1753 m), Hruški vrh (1776 m) in sedlo Rožca. Za bolj zahtevne planince je preko
planine Struške in Vajneža (2104 m - najvišji vrh v občini Jesenice) možno osvojiti tudi
najvišji vrh Karavank Stol (2236 m). Poti so dobro označene
Slika 21: Kažipot v središču
z markacijami in kažipoti.
vasi
Občina Jesenice v sodelovanju z Razvojno agencijo Zgornje
Gorenjske (RAGOR) organizira različne pohodniške izlete,
kot so (Razinger, 2013):
1. pohod na Španov vrh (Planina pod Golico–
smučarski dom Črni Vrh–Španov vrh–dom
Pristava Javorniški rovt);
2. tradicionalni vzpon na Golico (različne smeri glede
na zahtevnost in čas hoje);
3. grebenska pot od Stola do Kepe.
Spomladi, v času cvetenja narcis, se poveča tudi število
enodnevnih obiskovalcev, ki pridejo, predvsem za konec
tedna, na krajše sprehode po vasi. Glavna atrakcija so
narcisne poljane, ki travnike obarvajo belo. Med domačini in
obiskovalci prihaja do konfliktov, saj zaradi neurejenih Avtorja: Mojca in Jani Luštrek,
sprehajalnih poti turisti, ki, v želji po ogledu narcis, hodijo po 2013.
travnikih, s tem nehote teptajo travo. Zaradi takšnih in Vir: Luštrek, 2013.
podobnih nevšečnosti bi bilo nujno potrebno urediti več jasno označenih sprehajalnih poti, ki
bi bile opremljene z informativnimi tablami o kraju ter njegovi flori in favni.
V zadnjih letih se, predvsem v poletnih mesecih, v Planino pod Golico pripelje veliko
kolesarjev, ki se spopadejo s petkilometrskim, precej strmim klancem. Prav tako je možna
krožna povezava z Javorniškim Rovtom, ki je še posebej zahtevna in je primerna le za dobro
pripravljene kolesarje.
Kolesarjenje je med Slovenci vse bolj popularno. O tem priča tudi ekipno tekmovanje za
Pokal Jeklene klučavn`ce. TD Rekreatur vsako leto organizirajo »Turo pod Golico«.
Gre za 57,8 km dolgo traso s startom in ciljem na Jesenicah. Od tu gre proga mimo Javornika
in v Javorniški Rovt do najvišje točke, ki se nahaja na 1275 m. Od tu se proga spusti v
Planino pod Golico mimo travnikov z narcisami in se ponovno vzpne mimo Plavškega Rovta
in po gorskih cestah do vasi Dovje, od koder se spusti do Mojstrane in ponovno vzpne do
slapa Peričnik. Zadnji del poteka po kolesarski stezi Mojstrana–Jesenice in se konča na Stari
Savi. Organizatorji pravijo, da gre za združitev ogleda turističnih znamenitosti, promocije
zdravega duha in ogleda travnikov polnih narcis. Dogodek počasi pridobiva na pomenu in
vsako leto je več prijavljenih ekip. Na žalost jo zaradi zgodnjega termina (mesec maj)
velikokrat spremlja hladno in deževno vreme, poleg tega pa je proga relativno zahtevna in
zaradi zgodnjega termina onemogoča pripravo večjemu številu kolesarjev (Tura pod Golico,
2014).
Možnosti za kolesarske izlete so v okolici Planine pod Golico velike, saj obstaja veliko
gozdnih poti, po katerih se kolesarji lahko povzpnejo celo na vrh Golice. Kolesarske poti so
na žalost slabo označene. Večinoma so primerne za dobro pripravljene in opremljene
kolesarje.
Občina Jesenice na svoji spletni strani promovira tudi naslednje izlete (Kolesarski izleti in
kolesarjenje, 2014):
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Slika 22: Podolžni profil trase »Tura pod Golico«

Vir: Tura pod Golico, 2014.

Tura okoli Španovega vrha
Potek izleta
Dolžina
Težavnost
Višinska razlika
Najvišja točka
Najnižja točka
Čas vožnje

Planina pod Golico–Savske jame–Križovec–
“Jeseniški rovti”–Prihodi–Planina pod Golico
13 km
delno zahtevna
400 m
1460 m
890 m
1h 15` do 1h 45`

Legenda:
----------- asfalt
----------- makadam
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»Vražja tura«
Potek izleta
Dolžina
Težavnost
Višinska razlika
Najvišja točka
Najnižja točka
Čas vožnje

Jesenice (Gledališče Toneta Čufarja)–Slovenski Javornik–Trebež–
Javorniški Rovt–Pristava–Križovec–Planina pod Golico–Jesenice
20,3 km
zelo zahtevna
700 m
1222 m
560 m
1h 40` do 2h 10`

Legenda:
----------- asfalt
----------- makadam

Po gozdnih poteh Planine pod Golico je veliko kolesaril tudi Jure Robič, ki je bil najbolj
uspešen slovenski in svetovni ekstremni kolesar. Kar petkrat zapored je osvojil najtežjo
športno preizkušnjo RAAM (Race across America) in še mnogo drugih pomembnih
kolesarskih preizkušenj. 24. septembra 2010 je umrl v prometni nesreči na gozdni poti v
Plavškem Rovtu nad Jesenicami, kjer danes stoji njegovo spominsko obeležje.
Slika 23: Spomenik Juretu Robiču ob
cesti, kjer se je zgodila tragična
nesreča

Slika 24: Jure Robič – ultra maratonski
kolesar

Vir: Umetno kovaštvo, 2014

Vir: Fundacija Jureta Robiča, 2014

V vasi je zaživelo tudi turistično jahanje, ki ga ponuja turistična kmetija Smolej-Uric. Poleg
jahanja nudijo tudi prevoze s kočijo pod sloganom »S kočijo na Golico«. Na kmetiji vzrejajo
konje pasme haflinger, ki so odlični za jahanje po številnih gorskih poteh, ki jih premore
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Planina pod Golico. Obenem ponujajo aktivne počitnice za otroke v sklopu katerih se otroci
spoznajo z domačimi živalmi, se naučijo lažjih kmečkih opravil in uživajo v jahanju (Kmetija
Smolej-Uric, 2014).
V zimskem času lahko, ob zadostni količini snega, obiskovalci uživajo v smučanju in
sankanju. V zadnjem času je vse več tudi turnih smučarjev.
Kot sem že omenil, ima Planina pod Golico bogato tradicijo alpskega smučanja. Smučišče
Španov vrh (1361 m) je zahtevno in primerno za tehnično podkovane smučarje. Sedežnica je
bila postavljena leta 1964 in je bila leta 2004 v celoti obnovljena. V eni uri sedežnica na vrh
pripelje okoli 400 smučarjev. Gre za smučišče, ki nima naprav za umetno zasneževanje in je v
celoti odvisno od naravnega snega. Zadnjih nekaj sezon je ravno pomanjkanje snega in slabo
vzdrževana (kljub obnovi) infrastruktura onemogočala normalno smučarsko sezono. Prav tako
smučišče ne more konkurirati sodobnim smučiščem v Kranjski Gori (Španov vrh…, 2014).
Smučišče ni primerno za začetnike, saj zaradi velikih naklonov nima urejene lažje proge.
Smučišče do leta 2013 ni imelo urejenega parkirišča, kar so uspeli urediti in, skupaj s
popravilom ceste, razširili in uredili prostor za večje število turistov. Kljub določenim
pomanjkljivostim, je smučišče, ob sončnem vremenu in zadostni snežni podlagi, dobro
obiskano in privablja predvsem smučarje iz občine Jesenice in njene bližnje okolice.
Jeseniški del Karavank je označen kot nezahteven do delno zahteven teren za turne smučarje,
zato so ture primerne predvsem za začetnike in nekoliko manj izkušene turne smučarje. Ob
zadostni snežni podlagi se je možno varno spustiti s Hruškega vrha in Kleka, medtem ko je
Golica zaradi velike nevarnosti snežnih plazov za turno smučanje neprimerna. Poti za turno
smučanje niso posebej označene, zato v turističnem centru ponujajo karto turnih poti oziroma
priporočajo najem vodniških služb. Poleg turnega smučanje, postaja vse bolj popularno tudi
krpljanje, ki se ga poslužujejo tako navadni planinci, kot tudi turni deskarji (Turno
smučanje…, 2014).
Planina pod Golico je v zimskem času poznana tudi po atraktivni sankaški progi. Tradicija
sankanja v Planini pod Golico sega še v čas, ko so se otroci v šolo in odrasli v službo, zaradi
zasnežene ceste, na Jesenice pripeljali kar s sankami. Iz tega se je kasneje razvilo rekreativno
in tekmovalno sankanje. Naravna sankaška proga se nahaja na območju Savskih jam, kjer so
včasih kopali železovo rudo. Uredili so jo že leta 1970 predvsem zaradi rednega pluženja
glavne ceste med Jesenicami in Planino pod Golico. Leta 1978 so jo, za potrebe evropskega
prvenstva v sankanju, obnovili in posodobili. Dolga je 1034 m in poteka po gozdni cesti.
Vzdrževana je od decembra do sredine marca (odvisno od snežnih razmer). Primerna je za
rekreativno sankanje ter za treninge za tekmovanje v sankanju po naravnih progah (Sankanje,
2014).
5.5.1.2. Kulturne in naravne znamenitosti
Planina pod Golico ima, kot nekdanja rudarska vas, zelo bogato tradicijo in običaje. Savske
jame so namreč zibelka jeseniškega železarstva. V vasi stoji cerkev Svetega Križa, ki so jo
postavili lastniki rudnikov v zahvalo, ker so domačini odkrili novo žilo železove rude. Poleg
cerkve Svetega Križa je v Planini pod Golico še nekaj kulturnih znamenitosti. Mednje sodi
tudi Štefelinova kmečka hiša, ki je primer stare, še ohranjene kmečke hiše s črno kuhinjo.
Danes služi kot razstavni prostor za različne razstave in delavnice.
Kot nekdanja rudarska vas, Planina pod Golico še vedno ohranja tradicijo rudarstva. Skozi vas
namreč poteka stara rudarska pot, po kateri se lahko sprehodimo z začetkom na Jesenicah
(Stara Sava) in končamo pri treh opuščenih rudnikih v Savskih jamah. Rudniki niso dostopni
za turiste.
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Savske jame so označene z informativnimi tablami, na katerih se lahko spoznamo z geološko
zgradbo območja in zgodovino pridobivanja rude. Na poti proti Savskim jamam stojita dva
spomenika padlim borcem v 2. svetovni vojni, kjer vsako leto prvega novembra poteka
slovesna komemoracija.
Planina pod Golico posebej izpostavljenih naravnih znamenitosti nima. Gre za prijetno gorsko
vasico v objemu okoliških hribov, ki je prepredena s pašniki in travniki, ki se v
spomladanskem času odenejo v belo barvo narcis. Temperature so v poletnem času prijetne,
saj nadmorska višina okoli 1000 m ublaži hudo poletno vročino. Noči so prijetno hladne.
Klima je primerna za ljudi, ki težko trpijo hudo vročino in se želijo spočiti v mirnem in
neokrnjenem okolju.
5.5.1.3. Športne in kulturne prireditve
Tekom leta se v Planini pod Golico odvijajo različne prireditve, ki privabljajo turiste iz cele
Slovenije. Že v pustnem času, oziroma natančneje na pustni torek, se je v Planini pod Golico
obdržal zanimiv običaj, in sicer »vleka ploha«. V kolikor se v vasi nobeno dekle med božičem
in pustom ne omoži, morajo vaški samski fantje tradicionalno vleči ploh (ploh je podrt
smrekov hlod), kot posmeh vsem dekletom. Gre za star običaj, ko fantje podrejo smreko, ki
predstavlja ženina, in jo vlečejo skozi vas. S tem naj bi dekletom pokazali, da so še samski in
da naslednje leto temu ne sme biti več tako. Ploh morajo fantje potegniti skozi celotno vas,
kar je še posebno težko, ker na njegovem zadnjem delu počiva Pust. Če med potjo srečajo
samsko dekle, mora le ta poljubiti sprednji del ploha, ki ga fantje namažejo z domačo zaseko.
Ko pridejo na cilj, se ploh
licitira in proda kupcu, ki je Slika 25: Tradicija vleke ploha v Planini pod Golico še živi
zanj ponudil najvišjo ceno.
Gre za družabno prireditev
obujanja starih običajev, ki
vsako leto privabi radovedne
obiskovalce
(Podgoršek,
2014).
Na pustno nedeljo v Planini
pod
Golico
poteka
tradicionalni Smuk za trofejo
svinjske glave. Na prireditvi,
kjer ne manjka različnih
pustnih mask, za nekaj časa
oblast
prevzame
župan
Španovega vrha. Pustne Vir: Vleka ploha, 2014
maske med seboj tekmujejo
za naslov najboljše maske in za trofejo svinjske glave. Pustne maske so hudomušne in na
satiričen način predstavljajo različne dogodke, ki so se zgodili v preteklem letu (Smuk za
trofejo…, 2014).
Za počastitev praznika dela je vsako leto v organizaciji Planinskega društva Jesenice 30.
aprila tradicionalno kresovanje ob Koči na Golici, ki se ga udeležijo predvsem domačini
(Kresovanje na Golici, 2014).
Največ turistov Planino pod Golico obišče v mesecu maju oziroma mesecu narcis. Že konec
aprila na travnikih poženejo prve narcise, ki se do meseca maja popolnoma razcvetijo in
pobelijo zelene travnike. V tem času se vsak konec tedna odvijajo zabavne prireditve, ki
vrhunec dosežejo ob veselici in izboru Miss narcis.
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24. avgusta kraj praznuje svoj praznik. To je dan, ko je bil leta 1381 izdan Ortenburški
rudarski red, in v čast temu prazniku krajani vsako leto priredijo veselico, na kateri se odvijajo
kmečke igre. Gre za zanimiv prikaz starih običajev, s katerimi se spoznavajo tudi mlajše
generacije (sestavljanje voza lojtrnika, molža krave, iskanje jajc v senu, žaganje hloda z žago
amerikanko …). Tekmuje se v več disciplinah, kjer morajo tekmovalci pokazati veliko mero
znanja, spretnosti in iznajdljivosti. Zmagovalec kmečkih iger dobi prehodni pokal in praktične
nagrade. Glavni namen je ohraniti tradicijo nekaterih starih kmečkih opravil, ki so danes že
skoraj pozabljena, in jih prikazati na zanimiv in šaljiv način (Kmečke igre …, 2014).
Vsako drugo soboto v septembru se na Rožci zgodi srečanje občanov občine Jesenice in
Šentjakoba v Rožu (St. Jakob im Rosental) iz sosednje Avstrije. Prebivalci obeh občin se
srečajo in ob kratkem kulturnem programu ter dobri hrani in pijači, poklepetajo. Glavni
namen srečanja je krepitev dobrih medsosedskih odnosov med občinama Jesenice in
Šentjakob v Rožu (St. Jakob im Rosental) (Kmečke igre…, 2014).
4. decembra goduje sveta Barbara, zavetnica rudarjev. V čast vseh rudarjev je ta dan sveta
maša v cerkvi Svetega Križa. Poleg svete maše, so v Domu krajanov organizirana različna
predavanja, ki govorijo o zgodovini jeseniškega železarstva in rudarjenju v Planini pod Golico
(Kmečke igre…, 2014).

5.6. TRAJNOSTNI TURIZEM V PLANINI POD GOLICO
Slovenija ima zaradi svojega geostrateškega položaja in velike pokrajinske raznolikosti, ki se
odraža v stikanju in prepletanju evropskih kulturnih in gospodarskih enot, veliko možnosti, da
vsaka njena pokrajina, kraj ali naselje postane zanimiva. Vsak kraj lahko z lastnimi potenciali
prispeva k lastnemu razvoju kraja (Štepec, 2010).
Planina pod Golico je del slovenskega podeželja. Podeželje je ruralni prostor na območju
zunaj mest, za katerega je značilna manjša gostota poselitve in prevlada kmetijske oziroma
gozdarske dejavnosti, s katero se oblikuje tipična kulturna krajina. Območje podeželja je več
ali manj prostor neokrnjene narave in predstavlja dragocen prostor za bivanje, delo in
rekreacijo (Tematski geografski leksikon, 2001).
Podeželje se je, z ozirom na pretekla desetletja, močno spremenilo. Tradicionalnega
podeželja, ki ima glavno funkcijo pridelovanja hrane, danes ni več. Podeželje tudi ni več
izključno kmetijsko. Slovensko podeželje je šlo skozi procese industrializacije, motorizacije,
urbanizacije in modernizacije. Danes ima podeželje poleg bivalne in proizvodne funkcije še
vrsto drugih. Med njimi velja izpostaviti naslednje (Štepec, 2010):
•
•
•
•
•

trajnostna raba naravnih virov;
turistična in rekreacijska funkcija;
ohranjanje kulture in tradicije (navade, šege, običaji);
vzdrževanje kulturne krajine;
ekološka funkcija (varovanje vodnih virov in ohranjanje biodiverzitete).

Definicija trajnostnega turizma v veliki meri zajema ravno zgoraj naštete funkcije. Torej
razvoj trajnostnega turizma (Mihalič, 2006,):
•
•

zagotavlja optimalno uporabo naravnega okolja, vzdržuje ekološke procese in
pomaga varovati naravne vire in biološko raznovrstnost;
spoštuje socialno-kulturno avtentičnost lokalnega prebivalstva, čuva njihovo
izgrajeno in kulturno dediščino ter tradicionalne vrednote, prispeva k razumevanju
in toleranci med različnimi kulturami;
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•

zagotavlja ekonomsko uspešnost poslovanja na dolgi rok, omogoča socialne in
ekonomske koristi za vse udeležence in njihovo pravično razporeditev na področju
stabilne zaposlenosti, pridobivanja dohodkov, socialnih storitev na lokalno
prebivalstvo ter prispeva k odpravljanju revščine.

To pomeni, da je ravno trajnostni turizem tisti razvojni koncept, ki bi ga v Planini pod Golico
morali zasledovati, saj skoraj idealno poveže glavne funkcije slovenskega podeželja. Planina
pod Golico ima s svojo kontinuiteto turistične ponudbe, prepoznavnostjo v Sloveniji in
velikim turističnim potencialom velike možnosti, da ponovno oživi in popestri turistično
ponudbo.
Turizem je dejavnost, s pomočjo katere se lahko ob dobro načrtovanem razvojnem programu
določeno območje ponovno gospodarsko oživi. Potenciali za razvoj turizma so predvsem
(Ahlin, 2004):
-

na demografsko ogroženih območjih, kjer je ohranjenost narave velika;
na območjih, kjer obstajajo pomembnejši objekti kulturne dediščine;
kjer je izkazana izjemna kulturna in naravna krajina.

Če analiziramo stanje Planine pod Golico s pomočjo zgoraj naštetih potencialov za razvoj
turizma, vidimo, da vas kaže velik turistični potencial.
Za Planino pod Golico sicer ne moremo trditi, da je demografsko ogroženo območje, saj
število prebivalcev stagnira oziroma je v rahlem porastu (mlade družine). Kljub temu bi
dodaten zagon, v obliki nove turistične ponudbe, lahko ponudil nova delovna mesta in na tak
način omogočil mladim zaposlitev v kraju kjer živijo. To posledično pomeni, da si kraj
zagotovi eksistenco.
V Planini pod Golico so tudi pomembnejši objekti kulturne dediščine. Zapuščeni rudniki
železove rude, cerkev Svetega Križa, stare kmečke hiše s še ohranjeno črno kuhinjo
(Štefelinova hiša) ipd. To pomeni, da turist, ki pride v Planino pod Golico, lahko doživi utrip
stare rudarske vasi.
Tudi zadnjemu kriteriju, da je potrebna izjemna kulturna in naravna krajina, je v Planini pod
Golico zadoščeno. Vsako leto so v spomladanskem času travniki v okolici vasi porasli z
belimi narcisami, ki nudijo veličasten in obiska vreden pejsaž, pokrajina pa je zelo atraktivna
tudi v ostalem delu leta.
Problem, ki se pojavlja v Planini pod Golico je, da si prebivalci vasi sicer želijo ponovnega
razvoja turizma, vendar pri tem niso pripravljeni sodelovati oziroma se prilagoditi določenim
zahtevam in omejitvam, ki bi jih turistični razvoj prinesel.
»Domačini morajo začutiti, da gre za njihove probleme, ki jih morajo reševati sami«
(Klemenčič in sod., 2005, str. 160; cv: Štepec, 2010). To pomeni, da je potrebno v kraju
poiskati in izkoristiti znanje, ki ga ponuja lokalno prebivalstvo v različnih društvih, podjetjih
ali s strani posameznikov. Šele, ko se izkoristijo potenciali znotraj lokalne skupnosti, se je
smiselno povezati tudi z drugimi. Z razvojem na tak način, od spodaj navzgor, je možnost za
uspeh bistveno večja (Štepec, 2010).
Turizem na podeželju predstavlja alternativo množičnemu turizmu, saj je povpraševanje po
trajnostnih oblikah turizma v zadnjih letih močno naraslo. Ljudje želijo doživeti neokrnjeno
naravo in aktivno preživeti svoje počitnice (pohodništvo, kolesarjenje, kmečka opravila, krajši
izleti v naravo). Turist noče več biti samo turist, pač pa potrebuje osebni stik. Želi postati
gost, ki je vključen v proces turistične ponudbe (pomoč pri kmečkih opravilih, spoznavanje
živali). Veliko pa je tudi ljudi, ki bi radi za nekaj časa pobegnili mestnemu vrvežu in stresu,
ter se v mirnem in neokrnjenem okolju spočili (Ahlin, 2010).
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Zavedati se je potrebno, da razvijajoča se turistična dejavnost prinaša tako pozitivne, kot tudi
negativne učinke. Dobro načrtovan turistični razvoj lahko kraju prinese dodaten vir zaslužka,
nova delovna mesta in izboljša lokalni standard življenja. Ker dobiček ostane v kraju in ker je,
za izvajanje uspešne turistične dejavnosti, potrebna dobra infrastruktura, lahko pride do
izboljšanja in urejanja cestnih povezav, električnega omrežja, vodovoda in tako naprej. Po
drugi strani pa lahko slabo načrtovan in voden razvojni program pripelje do negativnih
učinkov. Slednji se lahko kažejo kot ekološka škoda, konflikt med generacijami (starejši
želijo mir, ki jim ga turisti kalijo, med tem ko mlajše generacije v turistih vidijo ekonomske
priložnosti) in izguba lokalne identitete zaradi prevelikega prilagajanja turistom (Ahlin,
2010).
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6.

RAZVOJ TURIZMA V PLANINI POD GOLICO

Ker sem v svojem diplomskem delu želel predstaviti mnenje domačinov v Planini pod Golico
na temo trajnostnega turizma, sem se odločil, da izdelam anketni vprašalnik. Z njegovo
pomočjo sem želel ugotoviti njihovo razumevanje pojma trajnostni turizem, zadovoljstvo s
trenutno turistično ponudbo in mnenje o turističnem potencialu kraja.
Anketa je bila sestavljena iz zaprtih in odprtih vprašanj, s pomočjo katerih sem dobil potrebne
informacije (glej prilogo B). Anketiranja sem se lotil na dva načina, in sicer terensko (od vrat
do vrat) teh preko spletnih družbenih omrežij. Skupno je bilo izpolnjenih 90 anket, katerih
večina je bila pridobljena s pomočjo terenskega anketiranja. Zaradi načina terenskega
anketiranja (ankete sem osebno predal osebi, ki mi je odprla vrata in jih naslednji dan prevzel)
je potrebno na odgovore gledati z nekaj distance. Po izobrazbeni in zaposlitveni strukturi, se
vzorec precej razlikuje od celotne populacije (ob upoštevanju uradnih podatkov, ki jih je
pridobil Statistični urad RS v Planini pod Golico). Pri rezultatih ankete je opaziti
nadpovprečen delež višje izobraženih prebivalcev. Predvidevam, da je do takih odstopanj
prišlo, ker so anketo reševali predvsem bolje izobraženi prebivalci določenega gospodinjstva.
Med anketiranjem sem namreč opazil odpor do reševanja anket predvsem pri starejših
prebivalcih, ki so ankete večinoma zavračali oziroma so anketo rešili le delno. Ker je bil del
anket rešen tudi s pomočjo spletnih socialnih omrežij, moram opozoriti, da je pri starostni
strukturi vzorca nekoliko bolj zastopana skupina vprašanih med 20. in 35. letom starosti.
Slika 26: Spol anketirancev

Slika 27: Zaposlitveni status anketirancev

Vir: Anketni vprašalnik, 2014.

Vir: Anketni vprašalnik, 2014.

Slika 28: Dokončana izobrazba anketirancev

Vir: Anketni vprašalnik, 2014.
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Kljub nekaterim pomanjkljivostim, ki jih anketa ima, menim, da so odgovori dovolj
reprezentativni, da nam orišejo mnenje prebivalcev o turizmu v Planini pod Golico. Odgovori
na vprašanja so bili vneseni v spletno aplikacijo Moja anketa, s pomočjo katere so izdelani vsi
tortni grafikoni.
Anketo je rešilo 90 vprašanih. Med njimi je bilo približno enako število moških in ženskih
predstavnikov. Večina vprašanih je imela dokončano srednjo strokovno oziroma srednjo
splošno izobrazbo. Prav tako je bila večina vprašanih zaposlenih.
Med vprašanimi so se oblikovale različne skupine, katerih interesi se med seboj razlikujejo.
Glede na anketno raziskavo je bilo mogoče opaziti, da že zaposleni anketiranci ne razmišljajo
o zaposlitvi v turistični dejavnosti Planine pod Golico, medtem ko študentje in brezposelni to
možnost vidijo in bi jo bili pripravljeni izkoristiti. Prav tako so turističnemu razvoju bolj
naklonjeni višje izobraženi prebivalci, medtem ko razvoju turizma nasprotujejo predvsem
kmetje in starejši. Slednji ne želijo turistov v svojem kraju, saj po njihovem mnenju motijo
mirno življenje vaščanov in povzročajo škodo na kmetijskih zemljiščih (hoja po pašnikih,
trganje narcis in odlaganje smeti).

1. Kakšne so po vašem mnenju možnosti za razvoj turizma v Planini pod Golico.
Najpogostejši odgovor je bil, da ima Planina pod Golico zmerne možnosti za razvoj turizma
(42,7 %), sledi mu odgovor, da so te možnosti velike (35,6 %). Če upoštevamo najpogostejša
odgovora, lahko povzamemo, da več kot tri četrtine prebivalcev v Planini pod Golico vidi
velik turistični potencial. 8 % vprašanih je celo mnenja, da ima Planina pod Golico izjemne
možnosti za razvoj turizma. Po drugi strani je dobrih 12 % vprašanih mnenja, da so te
možnosti majhne, le dober odstotek pa meni, da teh možnosti v kraju ni. Domačini torej, na
podlagi odgovorov v anketi, Planino pod Golico ocenjujejo kot turistično zelo perspektiven
kraj.
Slika 29: Možnosti razvoja turizma v Planini pod Golico

Vir: Anketni vprašalnik, 2014.
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2. Kakšna se vam zdi trenutna turistična ponudba v Planini pod Golico?
Slika 30: Stanje turistične ponudbe v Planini pod Golico

Vir: Anketni vprašalnik, 2014.

Odgovori vprašanih so bili pri tem vprašanju diametralno nasprotni prejšnjemu. Kljub temu,
da velika večina prebivalcev Planine pod Golico meni, da obstajajo relativno velike možnosti
za razvoj turizma, je stanje turistične ponudbe po mnenju vprašanih zelo slabo. 92 %
vprašanih meni, da je turistična ponudba nezadovoljiva oziroma slaba. Nihče ne ocenjuje
turistične ponudbe z odlično oceno, le 8 % vprašanih pa jo ocenjuje kot zadovoljivo. Na
podvprašanje, zakaj so tako odgovorili, so vprašani podajali različne odgovore, ki jih je
možno zajeti v štiri skupine. Glavni razlogi za slabo turistično ponudbo so, po mnenju
vprašanih, naslednji:
1.
2.
3.
4.

propadajoči in opuščeni gostinski objekti;
problem sezonskega turizma;
slabo vzdrževana splošna infrastruktura in pomanjkanje prenočitvenih kapacitet;
nesodelovanje med krajani oziroma pomanjkanje enotne politike turističnega razvoja.

V preteklosti je v Planini pod Golico delalo več kot enajst gostiln, glavno vlogo pri
zagotavljanju tako prenočitvenih kapacitet, kot tudi gostinske ponudbe, pa je imel hotel
Belcijan. Hotel danes klavrno propada zaradi neurejene lastniške situacije in pomanjkanja
interesa Občine Jesenice za ponovno ureditev hotela. Leta 2011 se je pojavil potencialni
vlagatelj, ki bi hotel porušil in na novo postavil družinski hotel s 65 ležišči, vendar za enkrat
projekt še ni bil realiziran, prav tako pa ni znana niti informacija, da bi investitor od projekta
odstopil.
Zaprta je tudi planinska postojanka Pri Fencu in smučarski dom v Črnem vrhu. Pred kratkim
je svoja vrata zaprla tudi vaška gostilna, v centru vasi, Pr` Čop. Tako je današnje stanje
gostinske ponudbe v zelo klavrnem stanju, saj je edini resen gostinski ponudnik Kmečki
turizem Pri Betelu, kjer z odlično domačo kulinariko še rešujejo gostinsko ponudbo pred
zamrtjem.
Glavni vrhunec turistične sezone je dolga leta bil, in še vedno ostaja, mesec maj, ko zacvetijo
narcise. Narcise so prepoznavni znak Planine pod Golico in so eden izmed glavnih razlogov,
da turisti pridejo v vas na izlet. Število turistov se ob sončnih majskih vikendih močno poveča
in ob pomanjkanju kvalitetne gostinske ponudbe, pomanjkanju prenočitvenih kapacitet in
slabi cestni infrastrukturi, pride do preobremenitve oziroma prevelikega števila turistov.
Dejansko pride do negativnih učinkov, ki so značilni za probleme množičnega turizma, ki se
odražajo v prometnem kolapsu, pomanjkanju parkirnih mest, pritiskih na okolje in lokalno
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prebivalstvo. Slednji se, zaradi takšnih situacij, negativno odzivajo na turiste in v njih ne
prepoznajo možnosti dodatnega zaslužka, pač pa nebodigatreba. Obisk je v veliki meri
pogojen tudi z vremenskimi razmerami, ki so v mesecu maju zelo variabilne. Ravno to
povzroča kar precej težav pri načrtih in organizaciji različnih prireditev, ki se odvijajo v
mesecu maju. Situacija je podobna v zimski polovici leta, ko se ob primerni snežni odeji in
primernih vremenskih pogojih ob vikendih v vas ponovno vsuje masa enodnevnih smučarjev.
Ker je smučišče zastarelo, pride do daljših čakalnih vrst, ki izzovejo slabo voljo tako pri
turistih, kot tudi pri lokalnih prebivalcih. Zaradi neurejenih parkirnih mest pride do
prometnega kolapsa, saj vozila smučarji puščajo kar ob robu glavne ceste, ki je, zaradi
snežnih padavin in narinjenega spluženega snega še ožja kot običajno.
Cesta, ki vodi iz Jesenic v Planino pod Golico, je dolga nekaj več kot 5 kilometrov. Gre za
strmo vijugasto cesto, ki vas pripelje na nekaj več kot 950 m n.v. Cesta ni v najboljšem stanju,
še najbolj pa je slab zadnji odsek od krajevne table Planina pod Golico do vznožja smučišča
Španov vrh. Slabo vzdrževana cestna infrastruktura je ena izmed glavnih ovir, ki zavira
nadaljnji oziroma ponovni zagon turizma. Del ceste je bil sicer leta 2013 obnovljen skupaj z
ureditvijo parkirišč pod smučiščem Španov vrh, vendar je glavnina ceste še vedno v zelo
slabem stanju.
V vasi primanjkuje prenočitvenih kapacitet oziroma je teh absolutno premalo, v kolikor bi
želeli privabiti večje število turistov. Prenočišča sicer ponujajo na Kmečkem turizmu Betel in
v zasebnih apartmajih Podlogar in Tarman, vendar pa podatki zadnjih dveh ponudnikov
prikazujejo presenetljivo majhno število nočitev. Glede na te podatke je mogoče sklepati, da
so prenočitvene kapacitete, glede na trenutno povpraševanje, zadostne, v kolikor pa bi želeli
število nočitev povečati, bi bilo potrebno storiti nekaj več v smislu promocije oziroma
izboljšanja turistične ponudbe.
Ob tem sklepu se pojavi dilema. Kaj je vzrok in kaj posledica? Možni sta dve razlagi:
1. Glede na število prenočitev so nastanitvene kapacitete v Planini pod Golico zadostne,
kar pomeni, da je nesmiselno povečevati nastanitvene kapacitete, pač pa je potrebno
poskrbeti, da so že obstoječe nastanitvene kapacitete polno zasedene.
2. Zaradi majhnega števila nastanitvenih kapacitet je tudi povpraševanje manjše in bi se
s povečanjem nastanitvenih kapacitet število nočitev lahko povečalo. Opozarjam na
to, da trenutna ponudba ne omogoča možnosti prenočitve večje skupine ljudi (šolarji,
dijaki, večje zaključene družbe …).
Občina Jesenice ima v svojem razvojnem načrtu kot glavni ukrep za oživitev turistične
ponudbe v Planini pod Golico opredeljeno izgradnjo oziroma adaptacijo Belcijanovega hotela.
Ob predpostavki, da se hotel obnovi in se s tem povečajo nastanitvene kapacitete se pojavljata
dva možna scenarija:
1. Hotel Belcijan bo omogočal nastanitev večjemu številu turistov in bo s svojo
ponudbo (velnes, konferenčna dvorana, sejna soba, bar, restavracija …) začel
privabljati različne vrste turistov, ki iščejo oddih, poslovno srečanje ali kulinarično
doživetje. S tem bo postal katalizator in temelj novega turističnega razvoja in
prenovljene turistične ponudbe.
2. V hotelu Belcijan bodo zaradi slabe turistične ponudbe v Planini pod Golico
nastanitvene kapacitete ostale neizkoriščene, število turistov se bistveno ne bo
povečalo in poslovanje objekta bo nerentabilno. Dejstvo je namreč, da ob trenutni
turistični ponudbi v Planini pod Golico turista težko zadržimo več kot en dan.
Del turistične ponudbe so tako nastanitvene kapacitete kot tudi turistični proizvodi. Te dve
komponenti turistične ponudbe se med seboj dopolnjujeta. To pomeni, da v kolikor bi želeli v
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Planini pod Golico ponovno oživeti turistično dejavnost, bi potrebovali jasen razvojni
turistični načrt, ki bi hkrati zajemal prenovo turistične dejavnosti in izgradnjo potrebnih
nastanitvenih kapacitet. Stopnja tveganja, da se uresniči drugi scenarij, je namreč prevelika,
da bi Občina Jesenice lahko tvegala tako velik finančni vložek.
Glavni nosilec vseh turističnih dejavnosti v Planini pod Golico je TD Golica, ki s pomočjo
drugih organizacij (Prostovoljno gasilsko društvo Planina pod Golico, Mladi in kmetijstvo)
skrbi za organizacijo turističnih prireditev v samem kraju. Poleg TD Golica je bilo 12. 4. 2013
ustanovljeno Športno, turistično in kulturno društvo Golica Team, ki s svojimi dejavnostmi
prav tako skrbi za organizacijo prireditev in promocijo Planine pod Golico. Predsednik TD
Golica, Klemen Klinar (2014), ustanovitev društva sicer pozdravlja, vendar opozarja, da je
nesmiselno imeti dve turistični društvi na tako majhnem prostoru. Problem nastaja predvsem
zaradi nejasnega in neenotnega turističnega koncepta, ki pa lahko kraju samo škodi. Prav tako
je po mnenju vprašanih nesoglasje med krajini eden glavnih krivcev za slabo turistično
ponudbo.
3. Kaj lahko, po vašem mnenju, Planina pod Golico turistu ponudi?
Ker je bilo to vprašanje odprtega tipa, je prišlo do večjega števila različnih odgovorov, ki se
jih da lepo razvrstiti v dva sklopa.
Prvi je glede na sezonske možnosti turizma:
1. poletni turizem (planinarjenje, kolesarjenje, sprehodi v naravo);
2. zimski turizem (smučanje, sankanje, drsanje, turna smuka, krpljanje).
Drugi sklop pa lahko zaokrožimo glede na naravne in kulturno–zgodovinske danosti Planine
pod Golico:
1. naravne danosti (čist zrak, čista pitna voda, neokrnjena narava, narcisne
poljane);
2. kulturne in zgodovinske znamenitosti (opuščeni rudniki v Savskih jamah, cerkev
Sv. Križa, stara rudna pot, pridelava in pokušina ekoloških izdelkov, prikaz
starih kmečkih opravil in običajev).
Večina vprašanih je mnenja, da lahko Planina pod Golico ponudi raznoliko turistično
ponudbo, ne glede na letni čas. Glavni aduti turistične ponudbe bi po mnenju vprašanih morali
biti aktivno preživljanje prostega časa z različnimi dejavnostmi tekom poletne in zimske
sezone, prikaz kmečkega načina življenja s pokušanjem ekološko pridelane hrane in
zgodovinski ogledi vasi.
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4. Katere turistične dejavnosti bi bilo v Planini pod Golico smotrno razvijati?

Slika 31: Turistične dejavnosti v Planini pod Golico

Vir: Anketni vprašalnik, 2014

Na podlagi odgovorov pri tem vprašanju lahko opazimo, da se vprašani nagibajo predvsem k
turizmu z aktivno preživetim prostim časov. Slednji vključuje obisk bližnjih gora (peš ali s
kolesom), kratke sprehode v naravo in predvsem v zimski polovici leta vse dejavnosti na
snegu (smučanje, sankanje, tek na smučeh …). Poleg aktivnega preživetja prostega časa,
vidijo vprašani potencial turistične ponudbe v bogati kulturni dediščini, ki je povezana s
Planino pod Golico. Predvsem prikaz kmečkih opravil, starih običajev in ogled nekdanje
rudarske infrastrukture (rudniki, rudne poti, prikaz izdelovanja oglja) bi bil za turiste prava
paša za oči.
Trenutno stanje na področju kulturne dediščine ni najbolje urejeno. Rudniki v Savskih jamah
so zapuščeni in neurejeni (izjema je Korelnov rov, kjer je postavljenih nekaj informativnih
tabel). Na novo je postavljena rudna pot, ki vodi od Stare Save na Jesenicah do rudnikov v
Savskih jamah. Pot je dolga 8330 m in je opremljena z desetimi informacijskimi tablami.
Pohodnike seznanijo z zgodovinskimi dejstvi iz časov, ko so po poti resnično tovorili rudo.
Višinska razlika je dobrih 600 m. Gre za projekt Občine Jesenice v okviru programa
SY_CULTour11, ki ga financira Evropska unija. Sama vrednost projekta stare rudne poti je
ocenjena na 48.000 evrov, ki so bili v 95 % pokriti iz evropskih sredstev. Preostali del je

11

Projekt SY_CULTour je projekt Sinergija kulture in turizma: uporaba kulturnih potencialov v manj razvitih
podeželskih območjih in želi prispevati k razvoju novih, a ne masivnih kulturnih turističnih destinacij na manj
razvitih podeželskih območjih in s tem posledično ustvariti nove prihodke in nova delovna mesta v turizmu. Da
bi bilo to uspešno, bo v okviru projekta pripravljena skupna metodologija za definiranje kulturnega potenciala,
nato pa bo v vsakem pilotnem območju (med katerimi je tudi Občina Jesenice) oblikovana baza podatkov
kulturnih vrednot v tem pilotnem območju. Za izhodišče ekonomskega vrednotenja pilotnega območja bo
pripravljena baza dobrih praks, na podlagi le-teh pa bo oblikovan skupni model za upravljanje kulturnih
potencialov na turističnih kmetijah v teh pilotnih območjih. Skupni model bo oblikoval načine, kako kombinirati
identificirane kulturne potenciale s kmečkim turizmom, da bo to ustvarilo prihodek in nova delovna mesta.
Vodilna partnerja projekta sta GIAM in SAZU. Med projektne partnerje so vključene Slovenija, Italija, Grčija,
Srbija in Madžarska (Projekt SY_CULTour, 2014).

51

zagotovila Občina Jesenice. Kljub dobro zastavljenemu projektu je potrebno dodati, da polje
ureditve kulturne dediščine nudi še kar nekaj manevrskega prostora in možnosti za izboljšanje
in popestritev ponudbe (Projekt SY_CULTour, 2014).
Če so bili vprašani relativno naklonjeni razvoju prostočasnih dejavnosti in kulturne dediščine,
je pri turizmu dobrega počutja nekoliko manj zanimanja. Prav tako vprašani vidijo manjše
možnosti za ureditev kampov in možnosti za taborjenje. V Planino pod Golico vsako leto
pride nekaj radovednih turistov z avtodomom in večje skupine tabornikov. Zaradi neurejenih
parkirišč oziroma prostora za tako obliko turizma prihaja do »divjega kampiranja«, ki vodi v
različne spore z lokalnim prebivalstvom.
Zadržanost pri centrih dobrega počutja lahko najverjetneje pojasnimo z nepoznavanjem
takšne vrste turizma. Glede na to, da so bili pozitivni učinki klime v Planini pod Golico v
preteklosti že izrabljeni in ob dejstvu, da gre za mirno lokacijo v neokrnjeni naravi, bi bilo
najverjetneje smotrno razmisliti tudi v smeri te tržne niše.
5. Ali v Planini pod Golico poznate kakšen objekt, ki ponuja možnost prenočitve?
Vsi vprašani so odgovorili, da poznajo vsaj en objekt, ki ponuja možnost prenočitve. V
nadaljevanju so na podvprašanje, katere ponudnike poznajo, prepoznali tri ponudnike:
-

Kmečki turizem Betel
Apartmaji Podlogar
Apartmaji Tarman

Na podvprašanje, katerega bi priporočili turistu, je bil z veliko večino prva izbira Kmečki
turizem Betel, kar kaže na prepoznavanje tega ponudnika kot (morda edinega) resnega
ponudnika tako gostinske, kot tudi nastanitvene dejavnosti.
Koče na Golici in Alpske hiše Blandford ni izpostavil noben izmed vprašanih. Razlog za
izločitev Koče na Golici je verjetno v tem, da se koča ne nahaja neposredno v vasi, prav tako
ni v lasti nobenega od prebivalcev vasi, pač pa zanjo skrbi Planinsko društvo Jesenice. Razlog
za izločitev Alpske hiše Blandford pa gre najverjetneje na račun oglaševanja njene ponudbe
predvsem v tujini. Lastnik Alpske hiše Blandford je Anglež, ki svoje prenočitvene kapacitete
v največji meri trži v tujini.
6. Ali v Planini pod Golico poznate kakšen objekt, ki ponuja gostinske storitve?
Slika 32: Gostinski objekti v Planini pod Golico

Vir: Anketni vprašalnik, 2014
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Velika večina vprašanih pozna vsaj en gostinski objekt. Največkrat podani odgovori so
zapisani v vrstnem redu od najpogosteje do najredkeje omenjenega ponudnika:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kmečki turizem Betel;
Gostilna Pr` Čop;
Okrepčevalnica Žičnica;
Športno, turistično in kulturno društvo Golica Team;
Smučarski dom Črni vrh;
Koča na Golici.

Število navedenih gostinskih ponudnikov se na prvi pogled zdi veliko, vendar je potrebno
pojasniti določena dejstva, ki so z naštetimi ponudniki povezana. Smučarski dom v Črnem vrh
in Gostilna Pr` Čop sta v letu 2013 zaprli svoja vrata in ostajata do nadaljnjega zaprti.
Okrepčevalnica Žičnica sodi v sklop žičnice Španov vrh in je življenjsko vezana na delovanje
žičnice, tako v zimskem, kot tudi poletnem času. Koča na Golici je sicer v poletnem času
dobro obiskana in nudi tako hrano kot pijačo, vendar je v kontekstu gostinske ponudbe znotraj
vasi ne moremo upoštevati. Prav tako ne moremo upoštevati gostinske ponudbe Športnega,
turističnega in kulturnega društva Golica Team, saj je gostinska ponudba omejena samo na
člane omenjenega društva.
Edini resni gostinski ponudnik je tako Kmečki turizem Betel, kjer slovijo po odlični
kulinarični ponudbi in so poleg narcis eden izmed glavnih razlogov, da turisti pridejo v
Planino pod Golico. Nudijo kosila in a la cart ponudbo za zaključene družbe. Njihove
specialitete so ajdovi krapi, pečenica z zeljem in ostale lokalne jedi širšega območja (Kmečki
turizem Betel, 2014).
Zaradi pomanjkanja kvalitetne gostinske ponudbe, z izjemo Kmečkega turizma Betel, se je,
kot popolnoma irelevantno izkazalo podvprašanje: »Katerega izmed naštetih bi priporočili
turistom?«. Anketiranci so si bili povsem enotni, da bi bil to Kmečki turizem Betel.
7. Ali turistično dejavnost v Planini pod Golico vidite kot potencialno možnost vaše
zaposlitve?
Slika 33: Možnost zaposlitve v turistični dejavnosti

Vir: Anketni vprašalnik, 2014.
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Z vidika smiselnosti razvoja kakršnekoli oblike turizma je vprašanje, ali prebivalci vidijo
potencialno možnost zaposlitve v turizmu, zelo pomembno. Dejstvo je namreč, da je brez
podpore lokalnega prebivalstva praktično nemogoče oziroma vsaj nesmiselno vlagati v
nadaljnji razvoj turizma. Skoraj 80 % vprašanih v turistični dejavnosti v Planini pod Golico ne
vidi možnosti potencialne zaposlitve, kar pomeni, da turizem v očeh domačinov ne
predstavlja razvojne možnosti kraja.
Glavni razlogi za takšno razmišljanje domačinov so po mojem mnenju sledeči:
1. makroekonomska situacija v Republiki Sloveniji
Zaradi padca gospodarske aktivnosti v obdobju krize, ki je bil med najvišjimi v Evropski
uniji, je prišlo do oddaljevanja od povprečne razvitosti v EU in posledično zmanjševanja
blaginje prebivalstva. Zmanjšal se je razpoložljiv dohodek na prebivalca. Slovenski BDP
je leta 2013 upadel na 84 % povprečja v EU. Zaradi nastale gospodarske situacije in
negotovosti, kdaj se bo kriza v Sloveniji končala, je težko pričakovati, da bi si ljudje upali
vlagati v nova podjetja oziroma v nove podjetniške ideje (UMAR, 2013). Tudi na
področju turizma je potreben določen finančni vložek, ki se povrne šele na dolgi rok.
Zaradi težke gospodarske situacije (pomanjkanje odobritev kreditov, premajhna finančna
sredstva za občine, nobene pomoči v obliki subvencij) je ponoven zagon turizma v
Planini pod Golico malo verjeten. Glavna prioriteta vlade RS in slovenskih občin je tako
vzpostaviti stimulativno podjetniško okolje, ki bo imelo pozitivne učinke tudi pri
investicijah v turizem (Strategija razvoja …, 2012).
2. pomanjkanje informacij in enotne razvojne strategije na področju turizma
Ponudniki turističnih dejavnosti v Planini pod Golico pogrešajo večjo angažiranost
Občine Jesenice pri zagotavljanju potrebnih informacij na področju turizma. Kljub temu,
da je bilo izvedenih nekaj posvetovalnih delavnic na temo razvoja turizma, potencialni
ponudniki turističnih storitev nimajo informacij o turistični zakonodaji, povpraševanju
oziroma turističnih trendih. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) poskuša z
organizacijo delavnic za turistične ponudnike občine Jesenice ustvariti mrežo turističnih
ponudnikov, ki bi s skupnimi akcijami premaknili turistično ponudbo na višjo raven. Tudi
Občina Jesenice je s sprejeto Strategijo razvoja turizma leta 2005 poskušala začrtati
smernice turističnega razvoja, vendar se le-ta izvaja prepočasi.
3. premajhen interes Občine Jesenice za ponovno oživitev turizma v Planini pod
Golico
V Občinskem razvojnem programu 2011–2025 občine Jesenice so omenjeni zgolj trije
projekti, ki so vezani na oživitev turistične ponudbe v Planini pod Golico. Prvi je že v
teku, in sicer gre za ureditev rudnika Savskih jam in povezavo s staro rudno potjo. Poleg
tega se do leta 2014 predvideva obnova hotela Belcijan in stare vile RTV, ki bi morala
biti glede na občinski razvojni program dokončana do leta 2014. Glavni cilj pa naj bi bila
izgradnja smučarskega centra Španov vrh s sistemom umetnega zasneževanja. V
poletnem času naj bi center ponujal progo za poletno sankanje in downhill progo. Zagon
tega projekta je predviden v letih 2020 do 2025. Nikjer v Občinskem programu ni
zaslediti kratkoročnih in hitrih ukrepov, ki bi jih kraj nujno potreboval že včeraj. Ne
samo, da je časovna izvedba projekta smučarskega centra Španov vrh predvidena šele čez
deset let, sporna je tudi sama smotrnost projekta. V študiji, ki jo je po naročilu Občine
Jesenice naredil Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani pod vodstvom
mentorjev dr. Darka Ogrina in dr. Mateja Ogrina v sodelovanju s študenti, je namreč
jasno zapisano, da je vlaganje v umetno zasneževanje za smučišče na nadmorski višini
manj kot 1000 metrov nesmotrno in neracionalno. Poleg tega tak smučarski center ne
more konkurirati smučišču v Kranjski Gori (Ogrin in sod., 2009).
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Dobrih 20 % vprašanih vidi v turizmu možnost potencialne zaposlitve. Najraje bi se zaposlili
kot turistični vodiči oziroma organizatorji krajših turističnih ogledov. Drugi najpogostejši
odgovor so bile turistične kmetije. Ravno turistične kmetije so tista tržna niša, ki jo Planina
pod Golico prav gotovo lahko ponudi.
Slika 34: Turistična dejavnost kot možnost zaposlitve

Vir: Anketni vprašalnik, 2014.

V Združenju turističnih kmetij Slovenije so mnenja, da bodo ravno turistične kmetije glavni
nosilec turističnega razvoja na podeželju. Za status turistične kmetije je potrebno izpolniti
nekatere kriterije. Turistično dejavnost je potrebno prijaviti kot dopolnilno dejavnost na
kmetiji, za kar morajo biti izpolnjeni podzakonski predpisi, ki se nanašajo na prostore,
opremo, sanitarno-zdravstvene pogoje itd. Turistična dejavnost je lahko razdeljena na
gostinsko in negostinsko dejavnost. Turistične kmetije, ki ponuja gostinsko dejavnost, so
razdeljene na (Krašovec, 2014):
1. kmetija z nastanitvijo (možnost najema sobe, ponudba polpenziona ali polnega
penziona);
2. izletniška kmetija (ponuja hrano in pijačo iz lokalnega okolja in ne nudi
prenočitev;
3. vinotoč (možnost strežbe lastne hrane in pijače čez celo leto);
4. osmica (so lahko odprte 2x na leto po 10 dni, nudijo pijačo in eno značilno
krajevno jed);
5. planšarija (ponujajo tople in hladne napitke, mlečne izdelke in eno jed iz kotla).
Negostinske dejavnosti na turističnih kmetijah pa obsegajo oglede kmetij, njenih značilnosti,
prikaz starih običajev, jahanje konj, prevoz z vprežnimi živalmi in podobno (Krašovec, 2014).
V Planini pod Golico imamo tri turistične kmetije:
-

Turistična kmetija Betel;
Turistična kmetija Smolej-Uric;
Turistična kmetija Zakamnik.

8. Kaj menite, da je glavni razlog, da se za zaposlitev v turizmu ne odloča večje
število prebivalcev Planine pod Golico?
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Glavni razlog, da se večina vprašanih ne odloča za zaposlitev v turizmu, gre iskati v
pomanjkanju finančnih sredstev oziroma v prevelikem tveganju za povračilo finančnega
vložka. V trenutni makroekonomski situaciji, v kateri se nahaja Slovenija, je težko
pričakovati, da bi ljudje na veliko vlagali v nove podjetniške ideje. Prav tako je število
investitorjev, ki bi želeli sodelovati v različnih projektih, okrnjeno.
Slika 35: Ovire pri zaposlitvi v turizmu

Vir: Anketni vprašalnik, 2014.

Po mnenju sodelujočih v anketi, naj bi bil tudi sam turistični potencial v Planini pod Golico
premajhen, da bi se, glede na tveganje, splačalo vlagati večja finančna sredstva12. Na tem
mestu bi bilo zanimivo opozoriti, da je večina (prek 77 %) vprašanih pri vprašanju o
možnostih turističnega razvoja odgovorilo, da so zmerne oziroma velike. Iz tega lahko
sklepamo, da prebivalci niso pripravljeni vlagati finančnih sredstev, kljub temu, da turistični
potencial obstaja. Tukaj se jasno pokaže eden izmed problemov, ki onemogoča nadaljnji
razvoj turistične ponudbe: neangažiranost in apatičnost lokalne skupnosti, ki sicer vidi
turistični potencial lastnega kraja, vendar nima interesa, da bi vložila lastna sredstva v zagon
nove turistične dejavnosti.
Če se želimo ukvarjati s turizmom, je prvo vprašanje, ki je za nas relevantno, ali je dejavnost
ekonomsko lahko uspešna. V kolikor temu ni tako, lahko turistično zanimive okoljske in
družbene prvine neke destinacije povsem izgubijo svoj pomen.
Trenutno stanje turistične ponudbe v Planini pod Golico je preslabo, da bi krajani videli
možnost oziroma priložnost za ponoven zagon turizma. Tako je glavna naloga Občine
Jesenice, da naredi strategijo razvoja turizma v Planini pod Golico s kratkoročnimi in lahko
dosegljivimi cilji, ki bodo pripeljali do oblikovanja primernega podjetniškega okolja, v
katerem bodo potencialni vlagatelji (krajani, podjetniki itd.) videli možnosti za ekonomsko
uspešen turizem.

12

Pri tem vprašanju kot velik finančni vložek smatram izgradnjo oziroma adaptacijo stanovanjske hiše v
apartma. V ta del je vključena tudi ustanovitev s.p.-ja, stroški opreme apartmaja in stroški promocije za začetek
poslovanja.
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9. Ali menite, da Občina Jesenice v zadostni meri podpira razvoj turističnih
dejavnosti v Planini pod Golico?
Slika 36: Podpora Občine Jesenice pri razvoju turistične dejavnosti

Vir: Anketni vprašalnik, 2014
Večina vprašanih je mnenja, da Občina Jesenice ne podpira razvoja turističnih dejavnosti v
Planini pod Golico v zadostni meri, kar se realno odraža tudi v trenutnem stanju turistične
ponudbe. Glavni očitek gre Občini Jesenice na račun premajhne skrbi za enotno politiko
turističnega razvoja. Leta 1999, ko je bil izdan dokument z naslovom Razvojni program za
vasi pod Golico, je bila podana analiza stanja turistične ponudbe. Ugotovljeno je bilo, da je
turistična ponudba slaba in da je potrebno sprejeti različne ukrepe, ki bodo izboljšali turistično
ponudbo v kraju. Leta 2011 je Občina Jesenice sprejela Občinski razvojni program 2011–
2020 v katerem ponovno ugotavlja, da je turistična ponudba slaba in navaja (v svojem bistvu)
povsem enake ukrepe, kot so bili v Razvojnem programu zapisani že leta 1999 (Razvojni
program…, 1999; Občinski razvojni program…, 2010 ).
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Preglednica 5 : Primerjava razvojnih programov Občine Jesenice za razvoj turizma v Planini pod Golico
Razvojni program CRPOV za vasi pod
Golico

Strategija razvoja turizma v Občini
Jesenice

Občinski razvojni program 2011–2025

Leto izdaje

1999

2005

2010

Ocena stanja

Turizem kot možnost zaposlitve je, zaradi
zaposlovanja v industriji (železarstvo) in
pomanjkanja podjetniških spodbud, začel
izgubljati smisel pri lokalnem prebivalstvu.

Število nočitev v občini Jesenice je po
ustanovitvi občine Kranjska Gora drastično
upadlo.13 Turizem v občini nima bistvenega
pomena. Potreben je trajnostni pristop z
integracijo prebivalcev v razvoj turizma.

Občina Jesenice v očeh turistov ne
predstavlja dodane vrednosti. Kot
pomembno prometno križišče (železniški in
cestni promet) predstavlja tranzitno točko, ki
jo turisti samo prevozijo.

Problemi

-

ni preverjenih tržnih možnosti
neurejena turistična infrastruktura
oziroma pomanjkanje le-te
ni nosilcev turističnega razvoja

-

neizkoriščen potencial vasi pod Golico
pomanjkanje prenočitvenih kapacitet
pomanjkanje turistične ponudbe

-

pomanjkanje prenočitvenih kapacitet
nepovezana in neorganizirana turistična
ponudba
propadanje obstoječih gostinskih in
namestitvenih objektov
pomanjkanje zasebne iniciative in
podjetništva

-

Planina pod Golico do leta 2010 postane
turistično središče Jesenic
- oživitev hotela Belcijan kot gorsko
zdravilišče
- izkoristijo se prazni prostori hotela
Belcijan in doma RTV
- ureditev doživljajske atrakcije v Savskih
jamah (Korelnov rov)
- razvijati se začne turizem na podlagi
Cilji
kulturne in naravne dediščine Planine
- postavitev smučišča Rožca
- izdela se gozdna in rudna učna pot
- izgradnja športno hotelskega kompleksa
Plavški travnik in povezava s Planino s
- obnovitev zimsko športnih kapacitet
pomočjo nihalke
(smučišče Španov vrh in naravna
sankaška proga Savske jame)
Vir: (Razvojni program…, 1999; Strategija razvoja turizma…, 2005; Občinski razvojni program…, 2010 ).

-

razvoj nišnega turizma;
oživitev Savskih jam s staro rudno potjo;
obnova hotela Belcijan in doma RTV;
ureditev smučišča Španov vrh (umetno
zasneževanje, downhill proga in poletno
sankanje).

13

3. oktobra 1994 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območji. S tem zakonom je bila ustanovljena občina
Kranjska Gora, ki je pred tem spadala pod občino Jesenice. Ker so bili statistični podatki vezani na občinsko raven, je občina Jesenice (kamor je takrat spadala tudi Kranjska
Gora) izkazovala veliko število nočitev, ki so bile dejansko opravljene v Kranjski Gori.
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9a. Naštejte nekaj ukrepov, s katerimi Občina Jesenice skrbi za razvoj turistične
dejavnosti v Planini pod Golico.
Občina Jesenice po mnenju vprašanih slabo oziroma ne skrbi za razvoj turistične dejavnosti v
Planini pod Golico, saj ne poznajo nobenih ukrepov, s katerimi naj bi Občina Jesenice skrbela
za razvoj turistične dejavnosti. Razen sofinanciranja prireditev, predvsem v majskem času, in
občasnih finančnih vložkov v obliki postavitve informativnih tabel, vaščani menijo, da Občini
Jesenice razvoj turizma v Planini pod Golico ni v prvem planu.
9b. Kaj bi po vašem mnenju Občina Jesenice še morala storiti za hitrejši razvoj
turistične dejavnosti v Planini pod Golico?
Najbolj logičen odgovor je seveda več denarja oziroma večja finančna podpora pri različnih
projektih. Občina Jesenice bi to lahko zagotovila s pomočjo proračunskih sredstev ali z
atraktivnim oglaševanjem Planine pod Golico, njeno promocijo in zagotavljanjem večjih
možnosti prihoda novih vlagateljev. Predvsem bi bilo smiselno najti primernega partnerja za
prenovo smučišča Španov vrh, ki nujno potrebuje prenovo in posodobitev infrastrukture ter
turistične ponudbe. Večina vprašanih je tudi naklonjena vlaganju v nov sistem umetnega
zasneževanja14. Potrebno bi bilo učinkovitejše izkoriščanje evropskih sredstev, ki so nam
dostopna, in bistveno povečati promocijo samega kraja s strani občine. Potrebna bi bila tudi
celovita prenova hotela Belcijan, ureditev sankaške proge, obvezna obnova celotne ceste, ki
vodi iz Jesenic v Planino pod Golico, saj je le ta v zelo slabem stanju. Domačini pogrešajo
tudi več srečanj v smislu okroglih miz na temo razvoja turizma, primanjkuje pa jim tudi
informacij in znanja za začetek turistične dejavnosti.
10. Kaj je po vašem mnenju (poleg pomanjkanja finančnih sredstev) glavna ovira za
razvoj turističnih dejavnosti v Planini pod Golico?
Slika 37: Ovire za razvoj turistične dejavnosti v Planini pod Golico

Vir: Anketni vprašalnik, 2014.

14

Umetno zasneževanje je glavni projekt, ki ga želi občina Jesenice na vsak način izpeljati, kljub jasnim
ugotovitvam, da je takšen projekt nesmotrn. Obratovalni stroški smučišča Španov vrh so v letu 2013 znašali
3000 EUR na dan. Ob umetnem zasneževanju bi slednji še narasli in kljub potencialnem povečanju števila
obratovalnih dni s prodanimi vstopnicami ne bi mogli pokriti stroškov obratovanja.
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Glavna ovira za razvoj turističnih dejavnosti je, po mnenju anketirancev, dejstvo, da v Planini
pod Golico primanjkuje kvalitetne turistične ponudbe. Turisti sicer obiščejo Planino pod
Golico, vendar se v kraju ne zadržijo dolgo, pač pa jim služi kot izhodišče za planinske izlete.
Kljub bogati kulturni dediščini, je le malo turistov, ki bi prišli v Planino pod Golico zaradi
njene rudarske zgodovine. Kljub dejstvu, da anketiranci menijo, da je turistični potencial v
Planini pod Golico velik, je očitno, da lokalna skupnost in Občina Jesenice le tega ne znajo
izkoristiti.
Drug problem, ki so ga anketiranci izpostavili, je ta, da ni dovolj sodelovanja med KS Planina
pod Golico, TD Golica in Občino Jesenice. Dejansko manjka nek jasen razvojni program
oziroma razvojna strategija kraja. Glede na popularnost modela razvoja trajnostnega turizma,
se slednji ponuja kar sam od sebe. S pomočjo Razvojne agencije za Zgornjo Gorenjsko bi bilo
potrebno pripraviti uresničljiv koncept s kratko, srednje in dolgoročnimi cilji za ponovno
oživitev turizma v Planini pod Golico.
Tudi tretjega odgovora ne gre zanemariti, kljub temu, da je zanj glasovalo le nekaj več kot 10
% vprašanih. Nesoglasja med krajani so odnesla že marsikatero pobudo za ureditev in
popestritev dogajanja v Planini pod Golico. Nezmožnost dogovarjanja daje negativen signal
in zatira še tiste osamljene poskuse, da bi se v Planini pod Golico kaj spremenilo.
11. Kaj razumete pod pojmom TRAJNOSTNI TURIZEM?
Pri tem vprašanju se je jasno pokazalo, da je termin »trajnostni turizem« nejasen in zavajajoč.
Večina vprašanih je vprašanje preprosto izpustila, redki med njimi pa so podali definicijo, ki
se vsaj malo približa strokovni definiciji trajnostnega turizma. Če bi na podlagi odgovorov
anketirancev napisali definicijo trajnostnega turizma, bi se glasila nekako tako: »Trajnostni
turizem je turizem, ki traja dalj časa, nekako 20-30 let in pri tem zaposluje domače
prebivalstvo. Slednji zaslužijo dovolj za svojo eksistenco. To je turizem, ki ne pozna sezon,
pač pa traja celo leto. Turistična dejavnost ne uničuje narave in spreminja arhitekture same
vasi. Pri svoji ponudbi se opira na lastno kulturno dediščino, domačo obrt in naravne danosti,
predvsem pa gre za turizem na dolgi rok.«
Če primerjamo definicijo na podlagi razmišljanja anketirancev in uradno definicijo
trajnostnega turizma, imamo v obeh zajeto okoljsko, ekonomsko in družbeno komponento, ki
kot tristebrni sistem sestavljajo definicijo trajnostnega turizma, kot jo je podala Brundtlandina
komisija. Kljub temu je jasno, da sam termin prinaša veliko zmede in napačne interpretacije,
kar je povsem pričakovano, saj se tudi v strokovnih krogih pojavljajo različne interpretacije in
variacije omenjenega termina.
12. Pred vami je šest trditev. Prosim, da jih preberete in označite ali so za vas
SPREJEMLJIVE, DELNO SPREJEMLJIVE ali NESPREJEMLJIVE.
Pri tem vprašanju, sem poskušal ugotoviti, v kolikšni meri vprašani podpirajo nekatere
trajnostne rešitve (uporaba solarne energije, uporaba lesne biomase za ogrevanje, les kot
glavni material za gradnjo hiš, omejitev pri uporabi umetnih in naravnih gnojil, prepoved
trganja narcis, omejitev uporabe avtomobila).
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Preglednica 6: Trajnostne rešitve in njihova sprejemljivost pri krajanih Planine pod Golice
Trditev
Uporaba sončnih celic na
strehah hiš in gospodarskih
poslopij.
Omejitev uporabe avtomobila
znotraj vasi.
Prepoved trganja narcis.
Omejitev pri uporabi umetnih
in naravnih gnojil.
Uporaba lesne biomase za
ogrevanje hiš.
Uporaba lesa kot glavnega
materiala pri novogradnjah.

SPREJEMLJIVO

DELNO
SPREJEMLJIVO

NESPREJEMLJIVO

75,9 %

21,8 %

3%

11,5 %

29,9 %

58,6 %

75,9 %

20,7

3,4 %

49,4 %

40,2 %

10,4 %

80,5 %

18,4 %

1,1 %

56,3 %

37,9 %

5,8 %

Uporaba solarne energije
Sončna energija je praktično neizčrpen vir energije, ki ga lahko izkoriščamo na tri načine:
-

pasivno (solarni sistemi za ogrevanje in razsvetlitev prostorov);
aktivno (sončni kolektorji za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov);
s fotovoltaiko (sončne celice za proizvodnjo električne energije).

Prednosti tovrstne uporabe sončne energije so predvsem, da gre za pridobljeno energijo, ki je
okolju prijazna in ne onesnažuje, vendar je proizvodnja električne energije na tak način precej
draga. Razlika se pokaže predvsem v primerjavi s proizvodnjo električne energije s pomočjo
tradicionalnih virov (Sončna energija, 2014). Uporaba sončnih kolektorjev za pripravo tople
vode in ogrevanje prostorov se vprašanim zdi sprejemljiva in so to pripravljeni podpreti.
Predvsem bi bilo tovrstne sisteme smotrno vgraditi na gospodarskih poslopjih.
Uporaba lesne biomase za ogrevanje
Tudi tukaj se vprašanim zdi sprejemljivo, da bi povečali možnosti uporabe lesne biomase za
ogrevanje. Lesno biomaso (med katero štejemo sekance, pelete in cepljena polena) v prvi vrsti
lahko uporabimo za ogrevanje prostorov, uporabna pa je tudi pri proizvodnji električne
energije. Glavna prednost lesne biomase kot energenta prihodnosti je, da je Slovenija z 68 %
pokritostjo površine z gozdom, na tretjem mestu v Evropi glede na delež gozdne površine.
Gre za obnovljiv vir energije, ki pripomore k čiščenju in boljšemu gospodarjenju z gozdom,
zmanjšuje emisije CO2 in SO2 ter zagotavlja razvoj podeželja z odpiranjem novih delovnih
mest (Lesna biomasa, 2014).
Planina pod Golico leži na okoli 1000 m n.v., kar onemogoča intenzivno poljedelstvo.
Posledično sta glavni kmetijski panogi v vasi živinoreja in gozdarstvo. Ker je gozdarska
panoga v Planini pod Golico pomembna gospodarska dejavnost, je tudi veliko lesnih
ostankov, ki bi jih lahko predelali v lesno biomaso in jo uporabili za ogrevanje svojih
prebivališč.
Les kot glavni material za gradnjo hiš
Vprašanje lahko povežemo s prejšnjim in uporabo lesne biomase. Glede na dobro poraščenost
z gozdom in ukvarjanje z lesno industrijo bi bilo smotrno, da les postane glavni material za
gradnjo novogradenj. Les je material, ki ima izredno toplotno izolativnost, majhno porabo
energije za predelavo in ekološko neoporečnost, ohranja kisikove ione ter uravnava vlažnost v
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prostoru. Poleg tega je bistveno boljši izolacijski material kot beton, nima elektrostatičnega
naboja in je sorazmerno varen pred ognjem. Pri gradnji z lesom gre za načela trajnostne
gradnje, ki zmanjšuje emisije CO2 in prispeva k ohranjanju naravnega okolja za naše
prihodnje rodove (Lesena gradnja, 2014). Tudi ta koncept je za vprašane sprejemljiv.
Omejitev pri uporabi naravnih in umetnih gnojil
Umetna gnojila so pridobljena na industrijski način in jih uporabljamo za gnojenje in
dognojevanje obdelovalnih površin. Vsebujejo snovi, ki jih rastline potrebujejo za rast in so
ključnega pomena pri intenzivnem kmetovanju, saj močno povečajo hektarski donos. Po drugi
strani povzročajo veliko škode okolju, če so uporabljena v prevelikih količinah in v neskladju
z navodili uporabe. Prav tako okolju škoduje tudi pretirana uporaba naravnih gnojil, kamor
štejemo hlevski gnoj in gnojevko. Glavni trije elementi, ki jih želimo z dognojevanjem v prsti
povečati, so dušik, fosfor in kalij (Šujica, 2013). Uporaba umetnih in naravnih gnojil je v
Planini pod Golico nujna, v kolikor želimo imeti določen hektarski donos, hkrati pa ravno
uporaba gnojil uničuje nekoč bogata rastišča narcis, ki počasi izginjajo s travnikov in
pašnikov. Ker so narcise v Planini pod Golico ena glavnih turističnih atrakcij, bi bilo potrebno
kmete dodatno izobraziti o pravilni rabi umetni in naravnih gnojil. Večina vprašanih se z
omejitvijo uporabe naravnih in umetnih gnojil strinja.
Prepoved trganja narcis
Narcisa je v Sloveniji zavarovana od leta 1922. Kljub temu se vsako leto ob njihovem
cvetenju v mesecu maju zgodi, da jo Slika 38: Opozorilne table na travnikih
tako turisti, kot tudi domačini,
množično trgajo. Pri tem se ne
ozirajo na zakon, ki pravi, da je
rastlino prepovedano trgati, rezati,
ruvati in odvzeti iz narave. Na žalost
ni inšpekcijskega nadzora, ki bi
skrbel za dosledno izvajanje tega
zakona.
Domačini
sicer
z
opozorilnimi tablami poskušajo
opomniti turiste, da je narcisa
najlepša v svojem naravnem okolju.
Avtor: Anton Dremelj, 2008.
Zaradi izredno močnega vonja tudi
Vir: Dremelj, 2008, str. 16.
ni priporočljivo, da bi imeli šopek
narcis doma v vazi. Prav tako je strupena in ob pomanjkanju vode hitro oveni. Velika večina
vprašanih se strinja s to prepovedjo.
Omejitev uporabe avtomobila znotraj vasi
Že leta 1997 je avstrijska vasica Werfenweng postala pilotni projekt mehke mobilnosti.
Werfenweng je majhna gorska vasica na Salzburškem v Avstriji v bližini pomembnega
železniškega križišča Bischofshofen. Mehka mobilnost je koncept preživetja počitnic brez
uporabe avtomobila, kjer pa mobilnost samega turista ni okrnjena pač pa je zagotovljena na
okolju prijazen način s pomočjo električnih vozil, konjske vprege ali drugimi okolju
prijaznimi vozili. Kratica SAMO (Sanfte Mobilität – mehka mobilnost) označuje koncept
počitnic za tiste turiste, ki so prišli v Werfenweng z vlakom oziroma so pripravljeni pustiti
svoje vozilo na parkirišču za obdobje svojih počitnic. S tem si prislužijo različne ugodnosti
(brezplačen prevoz s shuttlom, izposoja električnih avtomobilov, električnih skuterjev,
koles,…) ki jih je toliko, da se odločitev za SAMO počitnice ponuja kar sama od sebe
(Werfenweng, 2014).
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Podobno geografsko lego ima tudi Planina pod Golico. Odmaknjena je od Jesenic, ki so
pomembno železniško križišče, leži v objemu Karavank in predstavlja majhno gorsko vasico.
Prav tako kot Werfenweng bi lahko uvedli koncept preživljanja počitnic brez avtomobila, ki
ga tako dobro tržijo avstrijski kolegi. Na žalost je večina vprašanih omejitev uporabe
avtomobila znotraj vasi označila kot nesprejemljivo.
13. Kakšno je vaše mnenje o naslednjem konceptu »Planina pod Golico – slovenska
eko vas«15?
Slika 39: Koncept »Planina pod Golico - slovenska eko vas«

Vir: Anketni vprašalnik, 2014.

Večini anketirancev, se koncept Planina pod Golico – slovenska eko vas zdi zanimiv, vendar
težko uresničljiv. Glavna težava, ki se pojavlja, so seveda prevelika finančna sredstva, ki bi
jih bilo potrebno vložiti v izvedbo takšnega koncepta. Poleg finančnega vidika so anketiranci
izpostavili tudi velika nesoglasja med krajani in posledično premajhno pripravljenost za
prilagoditev takšnemu konceptu. Kljub temu lahko vidimo, da je koncept pritegnil pozornost,
saj samo nekaj vaščanov tak načrt kategorično zavrača. Cilj vprašanja je bil tudi preveriti
odziv na koncept, ki vključuje komponente trajnostnega turizma in se osredotoča na uporabo
obnovljivih virov energije, doma pridelane lokalne hrane in trajnostno mobilnost.

15

Ta projekt bi vključeval izgradnjo apartmajskega naselja lesenih hiš v alpskem slogu, ki bi se v zimskem času
ogrevale na lesno biomaso. Znotraj apartmajskega naselja bi bila omejena oziroma prepovedana uporaba
avtomobila. Mobilnost turistov bi zagotavljali s pomočjo alternativnih načinov prevoza (zimske vprežne sani,
kolesa, konjske vprege, električna vozila). Turistom bi se ponujala lokalno pridelana hrana po receptih naših
babic in dedkov. Z različnimi delavnicami bi turistom predstavljali našo bogato kulturno dediščino (rudarstvo,
železarstvo, stari kmečki običaji).
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7. PREDLAGAN RAZVOJNI PROGRAM ZA OŽIVITEV TURIZMA V
PLANINI POD GOLICO
Turistična ponudba v Planini pod Golico trenutno ni v stanju, ki bi zagotavljalo pozitiven
turistični razvoj. Zato bi bilo potrebno pripraviti koncept revitalizacije in modernizacije
turistične ponudbe. V nadaljevanju bom oblikoval svoj koncept razvoja turizma v Planini pod
Golico, ki temelji na podatkih, ki sem jih pridobil s pomočjo anketnega vprašalnika ter
lastnega raziskovalnega dela.
Glede na to, da je v Planini pod Golico nekoč turizem že obstajal, bi bilo potrebno turistično
ponudbo samo oživiti in modernizirati, pri čemer bi bilo smotrno turizem razvijati v smeri
trajnostnega razvoja. Glavni argument za vpeljavo trajnostnega turizma v Planini pod Golico
je, da gre za koncept, ki je privlačen investitorjem in turistom. Slednji iščejo inovativne ideje
za preživljanje svojih počitnic. Kljub dejstvu, da se še vedno večina turistov odloča za
preživljanje dopusta ob morju, se počasi odpira tudi trg za inovativne, okolju prijazne in
doživljajske pakete turistične ponudbe.
Planina pod Golico bi svoj koncept turistične ponudbe morala izoblikovati okoli treh glavnih
atrakcij, ki jih turistu lahko ponudijo:
1. Planina pod Golico je stara rudarska vas;
2. Planina pod Golico je poznana po travnikih narcis;
3. Planina pod Golico je s svojo klimo in lego zelo primerna za različne aktivnosti v
naravi.

7.1. PLANINA POD GOLICO - STARA RUDARSKA VAS
Vas je nastala prav zaradi izkoriščanja železove rude, ki so jo kopali v Savskih jamah in jo
potem vozili na Jesenice, kjer so jo predelovali v železo. Danes so rudniki v Savskih jamah
opuščeni, v vasi pa skoraj ni sledi o njeni bogati rudarski zgodovini z izjemo označene rudne
poti. Projekt oblikovanja in označitve rudne poti ni izpolnil vseh pričakovanj oziroma
izkoristil vseh možnosti, ki jih ima. Za oživitev podobe stare rudarske vasi v Planini pod
Golico bi bilo potrebno izvesti nekaj projektov.
1. Ureditev zapuščenih rudnikov v Savskih jamah.
V Savskih jamah so rudo začeli kopati že v 14. stoletju. Poleg železove rude so bile tukaj tudi
skromne zaloge bakra, svinca in celo srebra. Ob rudnikih so stale pražilne peči, peči na veter,
gospodarski in upravni objekti. Rudarjenje se je končalo proti koncu 19. stoletja, ko so pošle
zaloge železove rude. Med leti 1860 in 1870 so zgradili trdno rudno pot, preko katere so z
volovskimi vpregami tovorili železovo rudo v železarne na Jesenicah (Torkar Tahir, 2003).
Danes so rovi (Frančiškin, Valentinov in Nepomukov) popolnoma zasuti. Edini še ohranjen
rov, ki omogoča ogled notranjosti rudnika, je Korelnov rov.
Danes so rudniki zapuščeni, bilo pa bi jih smiselno obnoviti in urediti za ogled turistov. V
prvi vrsti bi bilo potrebno urediti vhod in samo notranjost Korelnovega rova do te mere, da bi
obiskovalci lahko varno vstopali v notranjost rudnika. Ob vstopanju in hoji v notranjost
rudnika bi bilo lahko s slikovnim gradivom prikazano delovanje rudnika v preteklosti. Na
koncu rova bi bila potrebna adaptacija in razširitev rudnika v večji prostor, kjer bi bilo
razstavljeno rudarsko orodje in oprema. V rudniku bi prav tako lahko obiskovalcem ponudili
rudarsko malico.

64

Zunanji okoliš Korelnovega rova bi bilo potrebno opremiti z informativnimi tablami (nekatere
stojijo že danes) in opremiti s klopmi in mizami. Zanimiv bi bil tudi prikaz kuhanja oglja
(kopa).
2. Postavitev razstave na temo rudarstva.
V sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice bi bilo potrebno urediti razstavo rudarske
opreme in orodja, ki so ga uporabljali v času izkopavanja rude. Razstavni prostor bi bil
umeščen na območje Savskih jam. Za turiste bi bil zanimiv tudi prikaz pridobivanja oglja. Za
te namene bi bilo potrebno postaviti kopo in prikazati potek kuhanja oglja.
3. Vzpostavitev učne poti »Od rude do železa« po trasi rudne poti.
Leta 2013 je Občina Jesenice v okviru projekta SY_CULTour - Sinergija kulture in turizma
postavila in uredila rudarsko pot od Stare Save, kjer so včasih talili železo, do rudnikov
Savskih jam. Na pot so postavili deset informativnih tabel, ki omogočajo turistu, da se seznani
z zgodovino rudarstva. Rudarska pot, kot je zasnovana sedaj, je nekoliko neatraktivna, saj,
razen nekaj zgodovinskih podatkov in prijetnega izleta, ne ponuja nič več. Potrebno bi bilo
projekt rudarske poti nekoliko razširiti in jo narediti bolj doživljajsko. V sodelovanju z
Gornjesavskim muzejem Jesenice, osnovnimi šolami (Tone Čufar, Prežihov Voranc, Koroška
Bela), Srednjo šolo Jesenice in Gimnazijo Jesenice, bi lahko uredili rudarsko učno pot.
Učence in dijake omenjenih šol bi povezali in povabili k sodelovanju pri projektu postavitve
učne poti »Od rude do železa«. Na že obstoječe informativne table bi dodali QR kode, ki bi
vodile do interaktivnih dejavnosti, do katerih bi lahko dostopali preko mobilnega telefona ali
tablice. Pri vsaki postaji bi si lahko ogledali kratek posnetek, prebrali zanimivosti in rešili
zadano nalogo. Konec poti bi lahko predstavljal ogled rudnika v Savskih jamah, kjer bi
obiskovalcem postregli s pravo rudarsko malico.

7.2. PLANINA POD GOLICO - PLANINA NARCISNIH POLJAN
Glavni atribut in razlog, zaradi katerega turisti pridejo v Planino pod Golico, so travniki in
pašniki polni narcis, ki cvetijo od poznega aprila do konca maja. Tega se zavedajo tudi v
turističnem društvu, ki ravno v mesecu maju ob vikendih organizira različne prireditve.
Vrhunec predstavlja prireditev Miss narcis. Število turistov preseže zmožnosti kraja za
normalno funkcioniranje, kar pripelje do težav, ki so sicer značilne za množični turizem
(pomanjkanje parkirnih mest, gost promet, hoja izven urejenih poti, onesnaževanje z odpadki,
trganje in ruvanje narcis, slaba volja domačinov). Zaradi vsakoletno ponavljajočih se težav, bi
bilo smotrno uvesti določene ukrepe, ki bi pripomogli k ureditvi razmer.
1. Omejitev uporabe avtomobilov in boljša organizacija javnega prevoza.
Potrebno bi bilo omejiti število avtomobilov oziroma središče vasi popolnoma zapreti za
avtomobile, pri tem pa zagotoviti enako oziroma še boljšo mobilnost turistov. Smiselno bi
bilo, da bi turisti avtomobile pustili že na Jesenicah po principu park and ride in se v Planino
pod Golico pripeljali z avtobusom. Projekt, ki bi trajal en mesec (mesec maj), bi financirala
Občina Jesenice s pomočjo evropskih sredstev, ki so namenjena zagotavljanju trajnostne
mobilnosti.
Potrebno bi bilo zagotoviti velik parkirni prostor, ki bi omogočal brezplačno parkiranje
obiskovalcem. Po parkiranju vozila bi se turisti do Planine pod Golico odpeljali z brezplačnim
avtobusom. Slednji bi vozil v intervalih na 15 minut. Ko bi turisti prišli do obračališča za
avtobuse, v središču vasi, bi bilo potrebno zagotoviti enako oziroma še boljšo mobilnost s
pomočjo okolju prijaznih načinov mehke mobilnosti, kot jo poznajo v Avstriji (Werfenweng).
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Že danes se lahko na kmetiji Uric-Smolej po vasi zapeljete s kočijo. To bi bilo potrebno
razširiti in s pomočjo konjskih vpreg nuditi obiskovalcem želeno mobilnost.
Glavni problem pri uveljavitvi tovrstnega projekta je doseči dogovor s domačini, ki se
avtomobilu (kot je bilo jasno izraženo v anketi) niso pripravljeni odpovedati. Prav tako bi
tovrsten projekt potreboval izjemno dobro logistiko in kar nekaj časa za privajanje.
2. Organizacija turističnih izletov po vasi in okoliških hribih.
Turistično društvo Golica že danes ponuja različne izlete po okoliških hribih. Ponudbo
izletov, bi bilo potrebno dodatno razširiti in prilagoditi različnim ciljnim skupinam (družine z
majhnimi otroci, upokojenci, dobro pripravljeni planinci …). Na podlagi tega bi bilo smotrno
pripraviti dve vrsti izletov, pri čemer predlagam prvo »Lahkih nog naokrog« in drugo »Poti
jeklenih ključavnic«. Potrebno bi bilo izdelati načrte izbranih izletov, poti primerno opremiti z
oznakami, pripraviti album za štampiljke in podobno.
3. Vzpostavitev urejenih sprehajalnih poti znotraj vasi.
Z ureditvijo urejenih sprehajalnih poti znotraj vasi bi privabili predvsem enodnevne
obiskovalce v mesecu maju, ki bi si lahko nemoteno ogledali travnike narcis. Sprehajalne poti
bi bile lahko opremljene s klopmi in informativnimi tablami kjer bi lahko obiskovalce
seznanili z znamenitostmi kraja in jih hkrati ozaveščali o varovanju narave (prepoved trganja
narcis).

7.3. PLANINA POD GOLICO VABI NA AKTIVNOSTI V NARAVI
Pozitivni bioklimatski vplivi na počutje in zdravje ljudi so bili izkazani že v preteklosti, ko so
v Planino pod Golico napotili bolnike s tuberkulozo in drugimi zdravstvenimi stanji. Danes je
klima v Planini pod Golico mila tako v poletnem kot tudi zimskem času. Poleti najvišje
dnevne temperature redko presežejo 30 °C, večeri pa so večinoma sveži in omogočajo
nemoteno spanje. V zimskem času se temperature ne spustijo tako nizko, kot bi za kraj na
1000 m n.v. pričakovali, kar omogoča uživanje običajnih zimskih radosti brez neznosnega
mraza.
Lega ob vznožju karavanških vrhov Golice, Rožce in Kleka omogoča Planini pod Golico
odlično izhodiščno točko za krajše in manj zahtevne izlete. Planina pod Golico omogoča
različne aktivnosti v naravi, zato bi bilo smotrno to vključiti v turistično ponudbo. Ker je
obisk možen tako v zimskem kot tudi poletnem času, bom predstavil možnosti za oba letna
časa.
Možnosti turistične ponudbe v Planini pod Golico v poletnem času (maj–oktober)
1. Vzpostavitev kolesarske mreže v vasi in njeni okolici
Možnost gorskega kolesarjenja v Planini pod Golico je velika. Kolesarjem se lahko ponudi
razgiban teren, ki omogoča dinamične in doživljajske kolesarske ture. Že sam vzpon iz
Jesenic do Planine pod Golico je zelo strm in uspe samo dobro pripravljenim kolesarjem.
Razgiban teren je hkrati prednost in slabost, saj zaradi težkih vzponov in pomanjkanja
ravninskih delov ni primeren za družine z manjšimi otroki. Po drugi strani pa ponuja odličen
izziv in pestro pokrajino dobro pripravljenim kolesarjem. Za večjo prepoznavnost različnih
kolesarskih poti bi bilo potrebno urediti primerne označbe, združiti vse poti v eni publikaciji z
opisom kolesarske poti in oceno zahtevnosti. Prav tako bi bilo smotrno uvesti knjižico z žigi,
ki bi bili dostopni skozi traso. Zanimiva bi bila tudi organizacija prireditve po principu Juriša
na Vršič, »Juriš v Rovte«.
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2. Izgradnja adrenalinskega/pustolovskega parka Perkmandeljc.
Adrenalinski oziroma pustolovski parki so v zadnjem času v Sloveniji velik hit, saj je vedno
več takih turistov, ki bi radi svoj prosti čas preživeli aktivno in se pri tem zabavali. Med
različne dejavnosti znotraj adrenalinskega parka spada plezanje in spuščanje po jeklenicah
med krošnjami gozdov. Pri tem lahko uberemo različne poti, ki se razlikujejo glede na
težavnostno stopnjo in mero poguma, ki jo je potrebno imeti. Adrenalinski parki so se v
Sloveniji pojavili po letu 2001, ko je bil na Ljubelju zgrajen prvi tak objekt. V večini so
namenjeni otrokom in različnim skupinam v smislu team buildinga. Udeleženci so
predstavljeni pred izziv, kjer morajo med seboj komunicirati, si pomagati in predvsem
zaupati. Tudi otroci uživajo v adrenalinskem parku, saj se naučijo sledenja navodilom,
poslušnosti, koordinacije gibov in se pri tem zabavajo. Kar se varnosti tiče, so adrenalinski
parki grajeni tako, da nudijo zaščito prek poškodbami in so varni. Ob pomoči izkušenih
vodnikov je izlet v adrenalinskem parku pravo doživetje (Močnik, 2012).
Tudi v Planini pod Golico bi bilo mogoče postaviti adrenalinski park, za kar predlagam
lokacijo Črni vrh na smučišču Španov vrh. Dostop bi bil mogoč s pomočjo sedežnice. Sam
park bi bil umeščen na gozdni rob ob Črnem vrhu. Zraven bi bilo potrebno ponovno odpreti
Smučarski dom Črni Vrh, ki bi skrbel za gostinsko ponudbo, najem opreme in zbirno mesto.
Poleg tega bi z izgradnjo adrenalinskega parka lahko zaposlili nov mlad kader.
3. Ureditev downhill proge na smučišču Španov vrh.
Smučišča v Sloveniji so, zaradi pomanjkanja naravnega snega (nizke nadmorske višine) in
velik obratovalnih stroškov (umetno zasneževanje), na spodnji meji rentabilnosti, če ne že
celo nekoliko pod njo. Ker je zimska sezona vse krajša in vse bolj variabilna, so se mnoga
smučišča odločila, da bodo z drugačnimi in inovativnimi turističnimi produkti poskušali
obratovati tudi v poletnem času. Zanimiva je ponudba proge za downhill, ki je vse bolj
popularen tudi v Sloveniji.
Downhill, oziroma spust, je ena izmed vej gorskega kolesarstva, kjer gre za tehnično zelo
zahtevno disciplino. Proga za spust teče skozi gozdove, kamnita tla, travnate poti, kjer ne
manjka različnih skokov, prelomnic ali umetno narejenih skakalnic. Za spust je potrebno
primerna oprema, kamor štejemo posebno prirejeno kolo in zaščitno opremo tekmovalca
(čelada, ščitniki, rokavice). Gre za šport, ki je primeren za ljubitelje adrenalina (Taučar,
2014).
Glede na dejstvo, da je v Planini pod Golico postavljena žičnica, ki obratuje samo nekaj dni v
zimski sezoni, bi bilo smotrno ponudbo razširiti tudi v poletno sezono, kjer bi z izgradnjo
atraktivne downhill proge privabili turiste, ki se ukvarjajo s tovrstnim športom. Proga bi bila
lahko umeščena na območje smučišča Španov vrh.
Možnosti turistične ponudbe v Planini pod Golico v zimskem času (december–februar)
1. Ureditev smučišča Španov vrh.
Smučišče Španov vrh zaradi dotrajane (predvsem počasne) enosedežnice ne nudi zadovoljive
turistične ponudbe. Občina Jesenice poskuša smučišče revitalizirati s pomočjo izgradnje
sistema za umetno zasneževanje, ki bi zmanjšal odvisnost od naravno zapadlega snega,
vendar bi hkrati bistveno povečal stroške obratovanja žičnice. Pristop k problemu na takšen
način se mi zdi popolnoma nepremišljen, saj ne upošteva danih klimatskih pogojev, ki so
prisotni na območju smučišča. To je jasno pokazala tudi projektna naloga Oddelka za
geografijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom »Študija klimatskih razmer
za oceno smotrnosti širjenja smučišča Španov vrh nad Jesenicami in bioklimatska študija za
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območje Planine pod Golico« pod mentorstvom dr. Darka Ogrina in dr. Mateja Ogrina, ki jo
je naročila Občina. Vlaganje tolikšnih sredstev v razvoj sistema umetnega zasneževanja na
smučišču, ki se nahaja pod 1000 m n.v. in je v neposredni bližini Kranjske Gore, ni smiselno.
Smučišče Španov vrh bi bilo smiselno obnoviti (nova dvosedežnica) in prilagoditi potrebam
manj zahtevnih smučarjev (družine z otroki, osnovnošolska in srednješolska mladina,
enodnevni smučarji). To pomeni, da bi bilo potrebno urediti primerno progo za smučarje
začetnike, urediti park za deskarje, poskrbeti za gostinsko ponudbo in razširiti ponudbo tudi
na poletje (adrenalinski park, proga za downhill). Z obratovanjem smučišča v poletnem delu
sezone bi se delno pokrili tudi stroški obratovanja smučišča v zimskem delu in ne bi bilo
potrebe po sistemu umetnega zasneževanja.
2. Ureditev naravne sankaške proge.
Za ureditev naravne sankaške proge vsako leto poskrbi Sankaški klub Jesenice, ki gozdno
cesto, ki pelje mimo Savskih jam, spremeni v sankaško progo z varnostnimi ograjami.
Potrebna bi bila večja promocija sankaške proge, organizacija različnih sankaških tekem,
organizacija nočnega sankanja ob soju bakel, zagotovljen prevoz na vrh sankaške proge,
možnost izposoje sani, vprežne sani, ponovna pridobitev tekem za interkontinentalni pokal.
3. Organizacija in vodenje izletov s krpljami.
Krpljanje je šport, ki je podoben hoji ali teku, s to razliko, da imamo na nogah krplje, ki
preprečujejo, da bi se nam v snegu udiralo. Na ta način lahko hodimo po sveže zapadlem
snegu. Krpljanje je postalo priljubljena zimska aktivnost, pri kateri na preprost način
poskrbimo za dobro vadbo kardiovaskularnega sistema. Oprema, ki jo potrebujemo, so krplje
(ki so narejene iz aluminija, gume in drugih visokotehnoloških materialov), pohodni čevlji,
palice (po želji) in zimska oblačila (Krpljanje, 2014).
Krpljanje je danes del turistične ponudbe praktično vsakega turističnega kraja, saj je za zagon
krpljanja potreben minimalen vložek. V Planini pod Golico bi bilo potrebno označiti primerne
poti za krpljanje, izdelati zemljevid poti in usposobiti vodnike, ki bi krpljanje vodili.
4. Organizacija in vodenje izletov s turnimi smučmi.
Turno smučanje je vrsta alpskega smučanja, pri katerem je združeno zimsko gorništvo in
smučanje. Cilj turnega smučarja je, da se s pomočjo turne opreme povzpne na hrib in potem
odsmuča nazaj v dolino. Turna oprema se nekoliko razlikuje od navadne smučarske opreme.
Smuči so oblepljene s posebnimi smučarskimi kožami, ki omogočajo pot s smučmi navzgor.
Turno smučanje je v Sloveniji vse bolj popularno, saj omogoča stik z neokrnjeno naravo,
obisk zasneženih gora in smučanje po pršiču. Za ukvarjanje s turnim smučanjem je potrebna
dobra telesna pripravljenost, odlično znanje smučanja in predvsem poznavanje gora (Cukjati,
2011).
Planina pod Golico je znana destinacija turnih smučarjev, ki v zimskem času, ko je v Julijskih
Alpah prevelika količina snega, pridejo na nekoliko lažje terene v Karavanke. Predvsem se
turni smučarji odločajo za turo na Klek in Hruški vrh. Potrebno je opozoriti, da Golica ni
primerna za turno smučanje, saj je nevarnost plazov prevelika (že samo ime pove, da ni
porasla do vrha, pač pa jo prekrivajo travišča planinske trave, ki ob veliki količini snega
povzroči plazenje). Promocijo turnega smučanja bi bilo potrebno povečati in razširiti,
pripraviti predloge tur in hkrati opozarjati na nevarnosti.
Celotno turistično ponudbo, bi bilo potrebno zaokrožiti z izgradnjo primernih nastanitvenih
kapacitet, ki so pravzaprav predpogoj, v kolikor želimo v Planini pod Golico turizem razvijati
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in širiti. Potrebna bi bila večja finančna investicija v izgradnjo novega hotela oziroma
obnovitev hotela Belcijan. Sam sem mnenja, da sama obnova hotela Belcijan ne pride v
poštev, ker je zgradba preveč dotrajana in bi jo bilo najbolj smiselno podreti. Zgradil bi se
lahko nov objekt v smislu manjšega družinskega hotela, z maksimalno 40 ležišči in dodatnimi
nastavitvenimi hiškami. V okviru hotela bi bil lahko zgrajen tudi bazenski kompleks z velnes
ponudbo.
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8. SKLEP
Vpeljava nove razvojne paradigme, ki ne bo temeljila na stalni gospodarski rasti, kovanju
dobičkov na račun okolja in preseganju nosilnih zmožnosti našega planeta, je nujna. V
nasprotnem primeru si bo človeštvo odžagalo vejo, na kateri sedi, in onemogočilo prihodnjim
rodovom možnost za nadaljnji razvoj. Trajnostni razvoj, kot so novo razvojno paradigmo
poimenovali, naj bi lovil ravnotežje med ekonomskimi, družbenimi in okoljskimi cilji
današnje družbe. To pomeni, da ni več samoumevno, da ekonomski interesi prevladajo nad
okoljskimi omejitvami, z izgovorom, da je za preživetje človeštva potrebna stalna
gospodarska rast. Trajnostni razvoj je kot termin danes zapisan praktično v vsakem razvojnem
programu večine držav, saj je moderen in privlačen, tako kot tudi sam koncept trajnostnega
razvoja.
Leta 1987 je Brundtlandina komisija izdala dokument »Naša skupna prihodnost«, v katerem
so prvič podali definicijo termina trajnostni razvoj, ki je še danes v strokovni literaturi
največkrat uporabljena: »Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanje
generacije, ne da bi pri tem ogrozil zmožnost prihodnjih generacij, da bi zadovoljevale svoje
potrebe«. Sama komisija je priznala, da je definicija termina nekoliko ohlapna, vendar naj bi
to bilo z namenom, da lahko države na različne načine dosegajo cilje trajnostnega razvoja.
Zaradi velikega števila različnih definicij, ki so si v svojem bistvu sicer podobne, termin
nekateri strokovnjaki označujejo kot prazen slogan. Kljub temu je sporočilo trajnostnega
razvoja v svojem bistvu jasno. Pri odločitvah, ki jih sprejemamo danes, se moramo zavedati
posledic, ki bodo vplivale na našo prihodnost in prihodnost naših zanamcev.
Zaradi ohlapnosti termina trajnostni razvoj je enaka usoda doletela tudi trajnostni turizem. V
literaturi se pojavljajo različne definicije trajnostnega turizma in napačno enačenje z
nekaterimi drugi vrstami turizma (npr. eko-turizem).
Trajnostni turizem je nova razvojna paradigma turizma, ki se oddaljuje od množičnega
turizma. Slednji s svojimi negativnimi učinki na okolje in prostor, sam sebi zapira možnosti
nadaljnjega razvoja. Tudi Slovenija je v svojem razvojnem programu Strategija razvoja
trajnostnega turizma 2012–2016 opredelila implementacijo trajnostnega razvoja v svojo
turistično ponudbo.
Model trajnostnega turizma je privlačen zaradi medsebojnih prepletanj dolgoročne
ekonomske uspešnosti, varovanja okolja in ohranjanja kulturne dediščine. Prav tako je
privlačen v očeh potencialnih investitorjev, saj se trenutno vse vrti okoli trajnostnosti.
Posledično je dobro pripravljen razvojni program trajnostnega turizma več kot odlična
priložnost za oživitev in posodobitev turističnih krajev, kot je tudi Planina pod Golico, kjer je
turistični razvoj zadnja leta stagniral. Turistična ponudba v Planini pod Golico je nezadostna
in ne omogoča pozitivnega turističnega razvoja. Kljub izkazanemu turističnemu potencialu,
le-ta ostaja neizrabljen. Pomanjkanje gostinskih in nastanitvenih kapacitet vse skupaj samo še
poslabša. Občina Jesenice premalo intenzivno vlaga v razvoj turistične ponudbe s finančnega
vidika, hkrati pa ne skrbi za zadostno promocijo obstoječih kapacitet.
V diplomski nalogi sem sledil ciljem in podal oceno sedanje turistične ponudbe v Planini pod
Golico in jo primerjal s turistično ponudbo v preteklosti. S pomočjo anketnega vprašalnika
sem pridobil mnenje lokalne skupnosti o turistični ponudbi in možnostih njene prenove
oziroma posodobitve po načelih trajnostnega razvoja. Na podlagi anketnega vprašalnika in
ocene trenutnega stanja turistične ponudbe sem podal predloge in ukrepe, ki bi pripomogli k
oživitvi turistične ponudbe in Planino pod Golico ponovno uvrstili na turistični zemljevid
Slovenije.
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Na začetku diplomskega dela sem si postavili dve hipotezi:
1. V Planini pod Golico so možnosti za razvoj turizma velike, zato je privlačna za
finančna vlaganja potencialnih investitorjev. HIPOTEZA ZAVRNJENA
Trenutno stanje turistične ponudbe v Planini pod Golico je klavrno. Propadanje nastanitvenih
objektov in slaba gostinska ponudba, z izjemo Kmečkega turizma Betel, sta danes realnost v
Planini pod Golico. Kljub temu, da je turistični potencial velik (po mnenju lokalne skupnosti
in Občine Jesenice), ni z nobene strani opaziti prave želje, da bi turistični potencial začeli
razvijati. Občina Jesenice ne vlaga dovolj finančnih sredstev v posodobitev turistične ponudbe
in nima enotne razvojne strategije turizma, ki bi omogočala premik z mrtve točke. Tudi
lokalna skupnost ni naklonjena razvoju turizma. Sicer vidijo turistični potencial kraja, ki pa po
njihovem mnenju ni takšen, da bi upravičeval večja finančna vlaganja oziroma predstavljal
možnost zaposlitve. V takšnem ozračju je težko pričakovati, da bi v zaostreni
makroekonomski situaciji, kot je trenutno v Sloveniji, Planina pod Golico lahko privabila
potencialne vlagatelje. Planina pod Golico ima tradicijo turistične dejavnosti, ki je sicer
nekoliko zamrla, vendar še danes obstaja. Prav tako ima turistični potencial, ki se kaže preko
bogate zgodovine rudarstva, starih šeg in običajev, prijetne klime, gorskih vrhov in travnikov
posajenih z narcisami. Občina Jesenice se je v svojem občinskem razvojnem programu za
obdobje 2011–2025 osredotočila na tri dolgoročne projekte: izgradnja hotela Belcijan,
ureditev umetnega zasneževanja na smučišču Španov vrh in ureditev rudnikov v Savskih
jamah. Gre za večje projekte, ki za seboj potegnejo tudi velika finančna sredstva. Občina
Jesenice takšnega kapitala nima, kar pomeni, da bi bili projekti lahko izpeljani samo ob
pomoči zasebnega kapitala oziroma ob pomoči evropskih sredstev. Trenutna turistična podoba
Planine pod Golico ne izkazuje pozitivnega podjetniškega okolja, ki bi pritegnilo potencialne
investitorje. Zaradi pomanjkanja jasne razvojne strategije in hitrih kratkoročnih ter lahko
dosegljivih ciljev s strani Občine Jesenice, turistični razvoj stagnira. Posledično tudi lokalna
skupnost v turizmu ne vidi razvojne možnosti in se ne želi aktivno vključevati v ponoven
zagon oziroma prenovo turistične ponudbe.
Občina Jesenice mora, v kolikor želi obuditi turistično ponudbo v Planini pod Golico,
pripraviti razvojno strategijo v sodelovanju z lokalno skupnostjo in Turističnim društvom
Golica, ki bo vključevala kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje. Pri tem bi moral biti
glavni poudarek na kratkoročnih ciljih, s katerimi bi z majhnimi koraki (tiskanje različnih
publikacij, postavitev informacijskih tabel, ureditev sprehajalnih poti, organizacija okroglih
miz na temo razvoja turizma itd.) premaknili turistično ponudbo z mrtve točke. Potrebno si je
postaviti realno dosegljive cilje, angažirati lokalno skupnost in izkoristiti razloge, zaradi
katerih turisti pridejo v Planino pod Golico, ter jih povezati v atraktivno turistično ponudbo,
ki bo usmerjena v trajnostni turizem.
2. Prebivalci Planine pod Golico v konceptu trajnostnega turizma vidijo razvojno
priložnost kraja, s katero bi se lahko odprle možnosti za samozaposlitev v lokalnem
okolju. HIPOTEZA ZAVRNJENA
Domačini v Planini pod Golico vidijo velik turistični potencial in so nezadovoljni s trenutnim
stanjem turistične ponudbe. Po drugi strani pa je mogoče opaziti tudi, da turistom v veliki
meri niso naklonjeni. Turistični potencial kraja se zdi domačinom velik, vendar samo toliko
časa, dokler za njegov razvoj niso potrebne spremembe, prilagajanja ali finančni vložek.
Prenove turistične ponudbe po načelih trajnostnega turizma, ki bi omogočil revitalizacijo
turistične ponudbe v Planini pod Golico, krajani in Občina Jesenice ne vidijo kot razvojno
možnost samega kraja. Pri tem veliko vloga igra tudi nepoznavanje in pomanjkanje informacij
o tem, kaj naj bi koncept trajnostnega turizma sploh pomenil.
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Krajani v turizmu ne vidijo možnosti zaposlitve, kar pomeni, da bi bilo vlaganje v
posodobitev turistične ponudbe nesmotrno. Tudi s strani Občine Jesenice ni videti pretiranega
interesa za ponovni zagon turizma v Planini pod Golico, kljub idejnim načrtom o sanaciji
hotela Belcijan (ki traja že 15 let) in postavitvi umetnega zasneževanja na smučišču Španov
vrh. Oba projekta sta za Občino Jesenice trenutno preveliko finančno breme, da bi ju bila
sposobna izpeljati. Morebiten vložek zasebnih investitorjev pa je v prvi vrsti vezan na dobro
pripravljeno strategijo turističnega razvoja, ki pa je Občina Jesenice nima.
Kot je jasno razvidno iz analize anketnega vprašalnika, Planina pod Golico turistični potencial
ima, vendar ga lokalna skupnost in Občina Jesenice noče ali ne zna izkoristiti. Rezultati so
pokazali, da prebivalci Planine pod Golico niso pripravljeni na spremembe in ne izkazujejo
samoiniciativnosti pri ponovni oživitvi turistične ponudbe. Tudi Občina Jesenice z
brezciljnimi akcijami in pomanjkanjem razvojne strategije ne kaže želje, da bi Planina pod
Golico postala središče turistične ponudbe, kot so to zapisali v enem izmed svojih razvojnih
programov.
Pojavlja se vprašanje, kaj je vzrok in kaj posledica pri zmanjševanju turističnega obiska
Planine pod Golico. Ali je to na eni strani pomanjkanje večjih nastanitvenih kapacitet in
gostinske ponudbe ali na drugi strani premajhno zanimanje turistov, da bi se v Planini pod
Golico zadržali dalj časa?
Če želimo izkoristiti turistični potencial, ki ga Planina pod Golico nedvomno ima, moramo
začeti s počasnimi, vendar pravilno usmerjenimi koraki. Lokalna skupnost se mora zavedati,
da so očitki, da Občina Jesenice ne naredi dovolj, da ne nudi zadostnih finančnih sredstev in
kaže premalo interesa za ponovno oživitev turizma v Planini pod Golico, sicer resnični,
vendar so po drugi strani tudi prikladen izgovor za pasivno držo lokalnih prebivalcev.
Zavedati se je potrebno, da je probleme (v našem primeru vprašanje razvoja turizma) lažje
reševati »od spodaj navzgor« (samoiniciativa lokalne skupnosti, uporaba lokalnih
strokovnjakov, investiranje lokalnih podjetnikov …) in tako opozoriti nase, pritegniti
pozornost ostalih potencialnih vlagateljev in tistih, ki odločajo o razdelitvi proračunskih
sredstev. Kot pravi kitajska modrost: »Goro bo premaknil tisti, ki je sprva premikal
kamenčke«. Lokalna skupnost mora v sodelovanju s TD Golica, Občino Jesenice in Razvojno
agencijo Zgornje Gorenjske pripraviti atraktivno razvojno strategijo, ki bo vključevala
kratkoročne in dolgoročne cilje, ki temeljijo na načelih trajnostnega turizma.
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9. SUMMARY
It is essential to introduce a new development paradigm that is not based on constant
economic growth, profit-making at the expense of the environment, and exceeding the
carrying capacity of our planet; otherwise the humanity will cut off the branch, on which it is
sitting on, and prevent possible development for future generations. The new paradigm was
named sustainable development and it is said to balance economic, social and environmental
goals of contemporary society. Which means, it is not self-evident anymore that the economic
interests prevail over environmental restrictions with the excuse that a constant economic
growth is necessary for the survival of humankind. As a term, sustainable development is
nowadays a part of every development programme of the majority of countries, because it is
modern and appealing, as the concept of sustainable development itself.
In 1987 the Brundtland Commission issued a document, called »Our Common Future«, which
included the definition of the term sustainable development for the first time; this is the
definition, mostly used in professional literature today: »Sustainable development is
development that meets the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs«. The Commission acknowledged back then that this
definition is somewhat loose, but this was said to be intentional, so that countries can achieve
the goals of sustainable development in different ways. Because of various definitions, that
have a similar base, this term was marked as an empty phrase by some experts. Despite all
this, the message of sustainable development is basically clear. With reference to decisions
that are being made today, we need to be aware of the consequences that are going to affect
our future and the future of our descendants.
The definition of sustainable development is loose and that also applies to the term
sustainable tourism. The literature contains different definitions of sustainable tourism and is
falsely equating it with other types of tourism (e.g. ecotourism). Sustainable tourism is a new
development paradigm that is distancing itself from the mass tourism, which with its negative
effects on the environment and infrastructure disables its own possibilities for development.
As a part of the Slovenian Tourism Development Strategy 2012-2016 development
programme, the State of Slovenia defined the implementation of sustainable tourism in
connection to the tourist offer. The sustainable tourism model is appealing due to intertwining
long-term economic effectiveness, environmental protection and preservation of cultural
heritage. This concept is also interesting to potential investors. A well prepared sustainable
tourism development plan is therefore a great opportunity for the revival and modernization of
tourist sites. Among those tourist areas is also the village of Planina pod Golico, where the
tourist development stagnated for the last few years.
The tourist offer in the village of Planina pod Golico is insufficient and does not enable
positive development. Despite the proven tourist potential the latter is being unused. The lack
of accommodation and food service capacities worsen the situation. With reference to finance,
the Municipality of Jesenice is not investing into the development of tourist offer intensively
enough and does not provide sufficient promotion for the existing capacities. The current
image of Planina pod Golico with regard to tourism is not displaying a positive business
environment that would attract potential investors. The lack of clear development strategy and
quick short-term and easy accessible goals of the Municipality of Jesenice is causing the
tourist development to stagnate. Consequentially the local community does not see the field of
tourism as a development possibility and does not want to be actively involved in restarting or
transforming the tourist offer.
The Municipality of Jesenice should form short-term goals, which would present various
small steps towards moving the tourist offer from the point of stagnation (printing of different
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publications, setting up information boards and walkways, organizing round table meetings
with reference to tourism development, etc.). It is essential to set realistic goals, engage the
local community, take advantage of the points of interest that attract tourists to the village of
Planina pod Golico and connect these three elements in the form of a tourist offer that is going
to be based on sustainable tourism.
As the results of the survey show, the village of Planina pod Golico has a lot of potential with
reference to tourism, but the local community and the Municipality of Jesenice do not want to
or do not know how to take advantage of it. The results show that the locals of the village are
not ready to perform any changes and are expressing no individual initiative with reference to
the revival of tourism. The local community should be aware of the fact that criticism aimed
at the Municipality of Jesenice is justified, but it is also a convenient excuse for the passive
behaviour of the local population. It is necessary to understand that these problems (in this
case the matter of tourism development) should be solved using the »bottom up« approach
(local communities with individual initiative, involving local experts, investments of local
businessmen, etc.), and to draw attention to the matter, attract potential investors and those,
who decide on the distribution of budgetary resources. As the Chinese wisdom says: »The
man, who moves a mountain begins by carrying away small stones.« The local community
should cooperate with the Golica Tourism Society, the Municipality of Jesenice and the
Upper Carniola Regional Development Agency, and prepare an appealing development
strategy that will include short- and long-term goals, based on the principles of sustainable
tourism.
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PRILOGA B: Anketni vprašalnik
ANKETA O RAZVOJU TURIZMA V PLANINI POD GOLICO
Sem študent geografije in zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. S svojo
diplomsko nalogo z naslovom »Trajnostni turizem kot razvojna možnost Planine pod Golico«
sem se odločil proučiti možnosti razvoja turizma v smeri trajnostnega razvoja.
Pred vami je anketa s 17 vprašanji. Prosim, da si vprašanja preberete, premislite in nanje
odgovorite čim bolj iskreno. Tako bom z vašo pomočjo lažje prišel do podatkov, ki jih
potrebujem za dokončanje diplomskega dela. Že v naprej se vam zahvaljujem za vaš čas.
1. Kakšne so po vašem mnenju možnosti za razvoj turizma v Planini pod Golico?
IZJEMNE

VELIKE

ZMERNE

MAJHNE

MOŽNOSTI NI

2. Kakšna se vam zdi trenutna turistična ponudba v Planini pod Golico?
ZELO

DOBRA

ZADOVOLJIVA

NEZADOVOLJIVA

SLABA

2a. Zakaj tako mislite?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Kaj lahko, po vašem mnenju, Planina pod Golico turistu ponudi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Katere turistične dejavnosti bi bilo v Planini pod Golico smotrno razvijati? (možno je
izbrati več odgovorov)
a)planinarjenje in pohodništvo;
b)gorski tek in gorsko kolesarjenje;
c)zimski športi (alpsko smučanje, turno smučanje, tek na smučeh, sankanje, drsanje …);
d)kulturna dediščina (stari običaji, kulturne znamenitosti, kulturne prireditve);
e)wellness (tehnike sproščanja, savne, masaže);
f)kampiranje in taborjenje.
5. Ali v Planini pod Golico poznate kakšen objekt, ki ponuja možnost prenočitve?
DA

NE

5a. Če ste odgovorili z DA, prosim naštejte ponudnike prenočitev:
1.____________________
2.____________________
3.____________________
4.____________________
5b. Katerega izmed naštetih bi priporočili turistu? ________________________
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6. Ali v Planini pod Golico poznate kakšen objekt, ki ponuja gostinske storitve?
DA

NE

6a. Če ste odgovorili z DA, prosim naštejte ponudnike gostinskih storitev:
1.____________________
2.____________________
3.____________________
4.____________________
6b. Katerega izmed naštetih bi priporočili turistu? ________________________
7. Ali turistično dejavnost v Planini pod Golico vidite kot potencialno možnost vaše
zaposlitve?
DA

NE

7a. Če ste odgovorili z DA, s katero dejavnostjo bi se ukvarjali?
a)turistična kmetija;
b)oddaja apartmajev;
c)gostinska dejavnost;
d)vodenje izletov in turističnih ogledov;
e)drugo:____________________.
8. Kaj menite, da je glavni razlog, da se za zaposlitev v turizmu ne odloča večje število
prebivalcev Planine pod Golico?
a)prevelik finančni vložek in posledično preveliko tveganje za povračilo vložka;
b)premajhen turistični potencial Planine pod Golico;
c)delo v turizmu jih preprosto ne veseli oziroma zanima;
d)drugo:________________________________________________________________
9. Ali menite, da Občina Jesenice v zadostni meri podpira razvoj turističnih dejavnosti v
Planini pod Golico?
DA

NE

9a. Naštejte nekaj ukrepov, s katerimi Občina Jesenice skrbi za razvoj turistične
dejavnosti v Planini pod Golico.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9b. Kaj bi po vašem mnenju Občina Jesenice še morala storiti za hitrejši razvoj
turistične dejavnosti v Planini pod Golico?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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10. Kaj je po vašem mnenju (poleg pomanjkanja finančnih sredstev) glavna ovira za
razvoj turističnih dejavnosti v Planini pod Golico?
a)Pomanjkanje sodelovanja med krajevno skupnostjo, turističnim društvom in Občino
Jesenice.
b)Nesoglasja med krajani oziroma negostoljubnost do turistov.
c)Pomanjkanje kvalitetne turistične ponudbe.
d)Drugo:___________________________________________________________________
11. Kaj razumete pod pojmom TRAJNOSTNI TURIZEM?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Pred vami je šest trditev. Prosim, da jih preberete in označite ali so za vas
SPREJEMLJIVE, DELNO SPREJEMLJIVE ali NESPREJEMLJIVE.
Trditev
1
2
3
4
5
6

SPREJEMLJIVO

DELNO
SPREJEMLJIVO

NESPREJEMLJIVO

Uporaba sončnih celic na
strehah hiš in gospodarskih
poslopij.
Omejitev uporabe
avtomobila znotraj vasi.
Prepoved trganja narcis.
Omejitve pri uporabi
umetnih in naravnih gnojil.
Uporaba lesne biomase za
ogrevanje hiš.
Uporaba lesa kot glavnega
materiala pri novogradnjah.

13. Kakšno je vaše mnenje o naslednjem konceptu »Planina pod Golico – slovenska eko
vas«? Ta projekt bi vključeval izgradnjo apartmajskega naselja lesenih hiš v alpskem
slogu, ki bi se v zimskem času ogrevale na lesno biomaso. Znotraj apartmajskega naselja
bi bila omejena oziroma prepovedana uporaba avtomobila. Mobilnost turistov bi
zagotavljali s pomočjo alternativnih načinov prevoza (zimske vprežne sani, kolesa,
konjske vprege, električna vozila). Turistom bi se ponujala lokalno pridelana hrana po
receptih naših babic in dedkov. Z različnimi delavnicami bi turistom predstavljali našo
bogato kulturno dediščino (rudarstvo, železarstvo, stari kmečki običaji).
a)Koncept je zanimiv in se ga da uresničiti.
b)Koncept je sicer zanimiv, vendar težko uresničljiv.
c)Koncepta se ne da uresničiti in je nezanimiv.
13a. Če menite, da je koncept »Planina pod Golico –slovenska eko vas« težko
uresničljiv ali koncept, ki se ga ne da uresničiti, prosim napišite zakaj tako mislite.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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STATISTIČNI PODATKI
1. SPOL
moški

ženski

2. LETNICA ROJSTVA
____________
3. DOKONČANA IZOBRAZBA
a)osnovnošolska;
b)nižja poklicna;
c)srednja poklicna;
d)srednja strokovna, srednja splošna;
e)višješolska;
f)visokošolska;
g)univerzitetna.
4. ZAPOSLITVENI STATUS
a)brezposeln;
b)zaposlen;
c)samozaposlen;
d)kmetovalec;
e)dijak/študent;
f)upokojen.
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