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IZVLEČEK: Turizem se v Kranjski Gori organizirano razvija že od začetka 20. stoletja, ko je
bilo ustanovljeno Letoviško društvo Kranjska Gora in danes predstavlja glavno gospodarsko
usmeritev v občini. V diplomskem delu je predstavljen gorskokolesarski park, ki na pobočjih
Vitranca v Kranjski Gori obratuje od leta 2004 in predstavlja del turistične ponudbe v poletni
sezoni. Obisk je vsako leto večji, gostje pa so poleg Slovencev tudi tuji turisti. Kot ponudnik
turističnih storitev v kraju, se upravljalec parka povezuje tudi z drugimi akterji, ki ustvarjajo
turistično ponudbo v občini Kranjska Gora, predvsem v času organizacije večjih prireditev,
kot sta bili v letu 2009 in 2011 organizirani evropski prvenstvi v spustu z gorskimi kolesi. Z
analizo anket, ki smo jih opravili med naključno izbranimi obiskovalci, smo si ustvarili sliko
o starostni strukturi obiskovalcev, izvedeli od kod prihajajo in kako pogosto obiskujejo
gorskokolesarske parke ter kakšna je po njihovem mnenju konkurenčnost Fun bike parka
Kranjska Gora v primerjavi s tovrstnimi parki v Sloveniji in v tujini. Fun bike park Kranjska
Gora torej predstavlja dobrodošlo popestritev bogate turistične ponudbe občine. Glede na
rezultate anket je kranjskogorski gorskokolesarski park zelo dobro konkurenčen ostalim
tovrstnim parkom v Sloveniji, medtem ko so nekateri večji tuji parki še vedno bolj
konkurenčni.
Ključne besede: turistična geografija, Kranjska Gora, gorskokolesarski park, gorsko
kolesarjenje, rekreacija

BIKEPARK AS AN ELEMENT OF TOURIST OFFER IN KRANJSKA GORA
ABSTRACT: Tourism development in Kranjska Gora is organized since the beginning of
20th century, when the first tourist organisation was formed. Nowadays, tourism is the
leading economic activity in municipality Kranjska Gora. Mountain bike park, presented in
this thesis, was opened in 2004 and is one of the summer tourist activities in Kranjska Gora.
There are more domestic and also foreign tourists visiting Fun bike park every year.
Management of mountain bike park requires connections with other subjects involved in
tourism in Kranjska Gora, especially when organising some bigger events as european
championship in mountain bike downhill in 2009 and 2011. We surveyed some of the visitors
in mountain bike park and got information about their profiles in terms of age, country of
origin, duration of their stay in Kranjska Gora and their opinion about Fun bike park Kranjska
gora, compared to other bike parks in Slovenia and abroad. We can conclude that Fun bike
park Kranjska Gora is an important contribution to already great variety of different tourist
offers in the municipality. According to surveys, its competitiveness among other Slovenian
bikeparks is high, while there is still some room for improvements to meet the standards of
some bigger foreign mountain bike parks.
Key words: geography of tourism, Kranjska Gora, mountain bike park, mountain
biking, recreation
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1. UVOD
Turizem je danes masovni družbeni pojav, nastal kot posledica prostega časa, gospodarskega
razvoja in naraščajočih človekovih potreb. Ko je človek zadovoljil osnovne življenjske
potrebe, je začel stremeti k zadovoljevanju življenjsko manj pomembnih potreb. Mednje
spadajo tudi turistične potrebe, ki so dobile status družbeno priznanih potreb. Turistične
potrebe so vezane na spremembo okolja, oddih, počitek, začasno bivanje izven kraja stalnega
prebivališča, različne aktivnosti ipd. Zadovoljitev le-teh potreb ugodno vpliva na psihično in
fizično stanje človeka, na njegove delovne sposobnosti in na splošno življenjsko moč. Iz tega
izvira vrsta neekonomskih vidikov turizma, kamor uvrščamo tudi rekreacijo (Zorko, 1999).
Rekreacija je dejavnost, s katero se človek telesno in duševno sprosti in okrepi. Vloga
rekreacije v okviru turizma ni samo obnavljanje in ohranjanje kondicije posameznika, ampak
prispeva tudi k boljšemu notranjemu ravnovesju, dobremu počutju in vedrejšemu
razpoloženju. Vse to prispeva k večji delovni sposobnosti in storilnosti, kar se odraža tudi v
boljših delovnih rezultatih ob vrnitvi na delo (Zorko, 1999, str. 138).
Športna rekreacija postaja pomemben del turističnega proizvoda, saj želijo ljudje zaradi
sodobnega načina življenja prosti čas izkoristiti produktivno in v tem času storiti nekaj zase.
Med pomembne športnorekreacijske dejavnosti sodi tudi kolesarjenje. Posameznik lahko
kolesari zaradi transporta na delo, v šolo ali zaradi drugih opravkov, lahko pa je kolesarjenje
omejeno na prosti čas in ga posameznik doživlja samo kot obliko rekreacije. Delež ljudi, ki
kolesarijo je visok, kolesarjenje pa v vrhu športnorekreacijskih dejavnosti slovenske
populacije (Jeršič, 1999). Začetki gorskega kolesarstva segajo v 70. leta 20. stoletja, ko se je
tovrstni šport začel razvijati v ZDA. Gorsko kolesarstvo se je hitro razvijalo in širilo ter v 80.
letih prišlo tudi v Evropo in kmalu tudi v Slovenijo. Nova zvrst, ki je kombinacija rekreacije
in športa, se je hitro širila in razvijala tudi pri nas in je danes zelo priljubljen način rekreacije
in preživljanja prostega časa pri vseh starostnih kategorijah in ne glede na spol (Miklič, 2005).
V začetku 90. let se je gorsko kolesarstvo pri nas začelo razvijati kot šport, začela so se tudi
prva organizirana tekmovanja. Število ljudi, ki so se rekreativno in tekmovalno ukvarjali z
gorskim kolesarstvom je bilo iz leta v leto večje, zato je bilo potrebno osnovati pravila
obnašanja na gozdnih cestah in v občutljivih območjih, kjer bi bil vpliv velikega števila
gorskih kolesarjev na okolje lahko negativen. Gorsko kolesarjenje je sonaravna oblika
turizma, seveda v primeru da kolesarji ne zlorabljajo naravnega okolja in dokler ga ne
uničujejo z vožnjo izven označenih poti. Pravila vožnje in kolesarski bonton so se oblikovala
v kolesarskih krogih, poleg tega pa gorsko kolesarjenje v naravnem okolju regulirajo zakoni
in uredbe. Potencialni konflikti so predvsem med kolesarji in ostalimi uporabniki naravnega
okolja.
Kot ena od oblik turistične ponudbe se v svetu pojavljajo gorskokolesarski parki. Večinoma
temeljijo na infrastrukturi, ki je bila sprva namenjena zimski turistični sezoni in smučanju. Ta
turistična središča je bilo mogoče z razmeroma majhnimi vlaganji prilagoditi tudi za poletno
sezono. Prevoz z žičnicami je vabljiv za različne profile turistov, med drugim tudi za gorske
kolesarje, planince, jadralne padalce. Gorski kolesarji žičniške naprave uporabljajo za vzpon
do neke točke, od koder se nato spustijo v dolino po označenih poteh, ki so urejene za
kolesarjenje in so, podobno kot smučarske proge, različnih težavnosti. Tovrstno ponudbo
najdemo tudi v Sloveniji in eden izmed gorskokolesarskih parkov je Fun bike park Kranjska
Gora.
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1.1. NAMEN, CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšna je vloga gorskokolesarskega parka v okviru
turistične ponudbe v Kranjski Gori in poskusiti ovrednotiti pomen kolesarskega parka za
Kranjsko Goro.
Cilj naloge je predstavitev gorskokolesarskega parka v smislu dopolnitve in razvoja turistične
ponudbe Kranjske Gore. Hkrati želimo z anketnim vprašalnikom izvedeti, če obstaja “tipičen
profil” uporabnikov obravnavanega parka. Zanimajo nas njihovi razlogi za obisk, trajanje
obiska ter morebitne ostale aktivnosti v Kranjski Gori in bližnji okolici.
Prva delovna hipoteza je, da je Fun bike park Kranjska Gora konkurenčen ostalim
gorskokolesarskim parkom v Sloveniji in tovrstnim parkom v tujini.
Druga hipoteza je, da Fun bike park Kranjska Gora in njegov upravljalec dobro sodeluje in se
povezuje z drugimi ponudniki turističnih storitev v kraju.

1.2. METODOLOGIJA
Za potrebe izdelave diplomske naloge smo najprej pregledali različno literaturo, statistične
podatke in kartografsko gradivo, da smo si ustvarili sliko o naravnogeografskih in
družbenogeografskih značilnostih obravnavane tematike na izbranem območju. Nekaj
podatkov smo našli tudi na spletu. Sledilo je anketiranje obiskovalcev, s čimer smo dobili
podatke o navadah obiskovalcev gorskokolesarskega parka v času obiska Kranjske Gore in
njihovo mnenje o urejenosti in konkurenčnosti parka v primerjavi z drugimi tovrstnimi
turističnimi produkti. Bili smo v kontaktu z Gorazdom Stražišarjem, ki upravlja z
gorskokolesarskim parkom, z zaposlenimi na RTC Žičnice Kranjska Gora, z zaposlenimi v
LTO Kranjska Gora, nekaterimi ponudniki nastanitev v Kranjski Gori in ponudniki gostinskih
storitev v neposredni bližini gorskokolesarskega parka, vse z namenom, da bi bila
obravnavana tematika osvetljena s čim več vidikov in da bi lažje razumeli, kakšen je pomen
gorskokolesarskega parka za Kranjsko Goro.
Analizo anket, ki je osrednji vsebinski sklop diplomskega dela, smo opravili s programoma
SPSS in Excel.

1.3. PREDSTAVITEV OBRAVNAVANE TEMATIKE
Turizem v občini Kranjska Gora predstavlja zelo pomembno gospodarsko panogo z
dolgoletno tradicijo. Podrobnejšemu pregledu turizma v Kranjski Gori je namenjeno posebno
poglavje, na tem mestu naj omenimo le to, da se je razvoj zimskega turizma na obravnavanem
območju začel v prvi polovici 20. stoletja in doživel največji razcvet po letu 1970, ko so
uredili veliko novih smučarskih prog na pobočjih Vitranca in v Podkorenu. Poletni turizem,
katerega temelj je bila sprva zdraviliška funkcija v gorskem okolju, kasneje pa pohodništvo,
se je začel razvijati že mnogo prej, v začetku dvajsetega stoletja.
Turistična ponudba se stalno širi in dopolnjuje, vedno več je turističnih ponudnikov, ki
poskušajo z novimi aktivnostmi pritegniti nove turiste in obdržati stare. Eden izmed takšnih
turističnih produktov je tudi gorskokolesarski park, ki na pobočjih Vitranca obratuje od leta
2004. Ustanovljen je bil na pobudo podjetja Elan Bikes in v sodelovanju z RTC Žičnice
Kranjska Gora po zgledu tovrstnih parkov v tujini in do tedaj edinega gorskokolesarskega
parka v Sloveniji na Kaninu. Gorskokolesarski park v Kranjski Gori se danes imenuje Fun
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bike park Kranjska Gora, njegov upravljalec pa je podjetje Mtbpark d.o.o., katerega lastnik in
glavna gonilna sila je Gorazd Stražišar, ki je vodenje parka prevzel po propadu podjetja Elan
Bikes, kjer je tudi skrbel za delovanje parka v sklopu omenjenega podjetja. Gorskokolesarski
park je od začetka obratovanja do danes razširil ponudbo v smislu urejanja novih prog in
obnavljanja starih, ponujajo izposojo koles, organizirajo kolesarske tečaje, delavnice in
izobraževanja ter sodelujejo pri organizaciji tekmovanj tako na državnem kot tudi na
evropskem in svetovnem nivoju.
Obiskovalci gorskokolesarskega parka so najrazličnejši kolesarji, od začetnikov, ki se z
učitelji učijo osnov, do tekmovalcev, ki poligon uporabljajo za treninge. Starostne razlike med
obiskovalci so velike, prav tako prihajajo iz različnih krajev, njihovi obiski pa se razlikujejo
po trajanju, čemur bomo več podrobnosti namenili pri analizi anket.
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2. PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Za potrebe diplomske naloge smo kot območje izbrali občino Kranjska Gora, ker vsi kraji v
občini Kranjska Gora na turističnem trgu nastopajo pod skupnim imenom Destinacija
Kranjska Gora, s čimer poleg usklajene in celovite turistične ponudbe skrbijo tudi za boljšo
prepoznavnost na trgu. Odločitev za izbor nekoliko večjega območja je smiselna tudi zaradi
dejstva, da je večina splošnih podatkov dostopna na nivoju občine, manj pa za samo naselje
Kranjska Gora. Prav tako so podatki za širše območje dobrodošli zaradi boljše umestitve
obravnavane tematike v prostor.

2.1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.1.1. Relief
Občina Kranjska Gora leži v severovzhodni Sloveniji in obsega 256 km2 površine. Na severu
jo omejuje greben Karavank, ki hkrati predstavlja mejo s sosednjo Avstrijo. Na jugu občino
obdajajo vrhovi Julijskih Alp, katerih najvišji vrh Triglav (2864 m) leži na območju občine
Kranjska Gora. Na zahodu mejo predstavlja razvodje med Savo in Ziljo, na vzhodu pa meja
poteka v smeri JZ – SV in sega od Triglavskih podov preko Rjavine, spodnjega dela doline
Krme in preko Mežakle do Hrušice.
Karta 1: Meja občine Kranjska Gora

Vir: Atlas okolja, 2011.

Povprečna nadmorska višina občine je 1304 m, najvišja 2864 m in najnižja 650 m. Del občine
leži v Triglavskem narodnem parku, kjer veljajo stroge omejitve glede posegov v naravo. To
delno ovira in upočasnjuje razvoj turizma, vendar hkrati zagotavlja ohranjanje narave v njeni
prvobitnosti in je ključnega pomena za trajnostni razvoj občine.
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Karta 2: Zavarovana območja v občini Kranjska Gora

Vir: Atlas okolja, 2011.

Območje je reliefno zelo razgibano. Iz Zgornjesavske doline segajo v Julijske Alpe gorske
doline, ki so jih izoblikovali ledeniki in jim dali značilne oblike. Doline obdajajo slemena in
vrhovi, med katerimi jih bomo našteli le nekaj. Tako obdajajo dolino Planico Macesnovec
(1613 m) in tri Ponce, na koncu doline pa se nad Tamarjem dviga Jalovec (2643 m). Okoli
doline Pišnice se vrste Vitranc (1631 m), Mojstrovka (2332 m) in Prisank (2547 m). Nad
Krnico dominirata Razor (2601 m) in Škrlatica (2738 m). Gozd Martuljek obdaja venec vrhov
Špika (2472 m), Dovškega Križa (2531 m) in Kukove špice (2417 m). Nad dolino Vrat se
vzpenjajo Stenar (2601 m), Pihavec (2414 m) in na koncu doline severna triglavska stena. V
grebenu, ki deli Vrata in Kot, je najvišji vrh Cmir (2393 m), med Kotom in Krmo pa Rjavina
(2532m). Dolina Radovna deli Triglavsko pogorje od Mežakle. Za enotno sleme Zahodnih
Karavank, ki se vleče od Peči preko Kepe (2144 m) naprej na Golico, so značilna razčlenjena
prisojna pobočja (Strategija razvoja turizma turistične destinacije Kranjska Gora, 2005).
Obravnavano območje lahko glede na reliefne značilnosti razdelimo na tri večje enote:
- Zahodne Karavanke
- Zgornjesavska dolina (dolina Save Dolinke, Dolina)
- Osrednje Julijske Alpe

5

Slika 1: Julijske Alpe in Zgornjesavska dolina s planine Dovška Rožca v Karavankah

Avtor: Miha Krajnc, 2005.

Zahodne Karavanke ležijo na severnem robu občine Kranjska Gora. Po njihovem glavnem
grebenu poteka državna meja med Slovenijo in Avstrijo, zato k občini spada le njihov južni
del s predgorjem. Izrazita je alpska slemenitev v smeri vzhod-zahod. Zahodne Karavanke so
zelo reliefno razčlenjene, njihova pestra geološka zgradba in morfologija pa predstavljata
osnovo za delitev na vzhodni in zahodni del. Zahodni del se nahaja med Pečjo in sedlom
Nizka Bavha (1531 m), ki predstavlja mejo med vzhodnim in zahodnim delom. Vzhodni del
leži med sedlom Nizka Bavha in med sedlom Suha (Melik, 1954, str. 205). Zaradi razlik v
geološki sestavi je zahodni del izoblikovan kot nizko gozdno sleme z nižjimi nadmorskimi
višinami, v vzhodnem delu pa so vrhovi bolj skalnati, priostreni in nekateri celo neporasli. Na
splošno lahko rečemo, da ima vzhodni del Zahodnih Karavank bolj visokogorski značaj
(Kočevar, 1998, str. 16).
Karta 3: Karta treh reliefnih enot v občini Kranjska Gora

Avtor: Gašper Šubelj, 2012.
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Zgornjesavska dolina, predvsem med domačini poimenovana kar Dolina, je tektonskega
nastanka in poteka ob savskem prelomu. Na severu jo omejujejo Zahodne Karavanke, na jugu
pa Julijske Alpe. Reliefni enoti Zgornjesavska dolina pripadajo dolina Save Dolinke,
ledeniške doline Vrata, Kot in Krma, dolina Pišnice in dolina Planica s Tamarjem. Gre za
pretežno uravnan svet, ki ga sestavljajo široke prodnate struge, prodišča, morenske kope,
nasutja v dolini, vršaji hudourniških potokov, ter na strmejših delih tudi melišča. Značilne so
fluvioglacialne terase, ki so primerne za kmetijstvo in naselitev (Krajine alpske regije, 1998,
str. 34-42).
Julijske Alpe predstavljajo reliefno enoto, ki obsega južni del občine in so precej višje od
Zahodnih Karavank. Sestavljene so pretežno iz apnenca in dolomita, prevladuje slemenitev v
smeri SV-JZ, čeprav se v bližini Zgornjesavske doline uveljavlja slemenitev S-J (Melik, 1954,
str. 193). Dvignile so se v terciarju (pliocen), kasneje pa so bile močno ledeniško
preoblikovane v pleistocenu. Ostanki ledeniškega delovanja pokrajino sestavljajo še danes,
npr. ledeniške doline, ostanki moren, grbinasti travniki in ledeniški balvani. (Kunaver, 1985,
str. 40-44). Gorske skupine Julijskih Alp, ki se nahajajo v občini Kranjska Gora, so Razorska
gorska skupina, Martuljkova gorska skupina, Jalovčeva gorska skupina in Triglavska gorska
skupina (Kočevar, 1998, str. 18). Večji del te reliefne enote spada v Triglavski narodni park,
tu leži izginjajoči Triglavski ledenik na Triglavskih podih (Zeleni sneg) in seveda najvišji vrh
Slovenije, Triglav (2864 m).

2.1.2. Geološka zgradba
Na obravnavanem območju prevladujejo mezozoiske kamnine, najmanj pa je kamnin iz
obdobja kenozoika. Najstarejše so paleozoiske iz obdobja karbona. V Julijskih Alpah
prevladujejo apnenci in dolomiti srednje in zgornje triasne starosti. Tanki sloji laporja,
peščenjakov in skrilavcev se pojavljajo le kot vložki med debelimi dolomitnimi in
apneniškimi skladi (Kočevar, 1998, str.13). Karavanke na severnem delu obravnavanega
območja so mlado nagubano gorstvo, vendar se po drugih lastnostih ločijo od preostalega dela
slovenskih Alp. Karavanke ležijo južno od periadriatskega šiva in jih zato v geološkem
pogledu prištevamo h geotektonski enoti Dinaridov. Narinjene so proti jugu. Sestavljajo jih
karbonatne kamnine: apnenec, dolomit, breča in konglomerat, ter silikatne kamnine:
peščenjaki in skrilavi glinavci, ki so neprepustni za vodo. Silikatne kamnine so večinoma iz
paleozoika, karbonatne pa iz mezozoika. Zaradi vložkov neprepustnih kamnin, kjer so ob
stiku s karbonatnimi kamninami nastali izviri in debelejša plast prsti, je bilo vznožje tega dela
Karavank zanimivo za poselitev (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, str. 98).
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Karta 4: Geološka karta obravnavanega območja

Avtor: Gašper Šubelj, 2012.

2.1.3. Podnebje
Podnebje zgornjesavskega območja spada v alpski podnebni pas, za katerega so značilne
dolge in snežne zime ter kratka, zmerno topla poletja, pogosti vzhodni vetrovi in obilne
padavine. Območje od Mojstrane navzgor je pod vplivom specifičnih podnebnih razmer, ki
zaostrujejo gorski značaj podnebja, kar je posledica nadmorske višine med 750 m in 850 m.
Zima je običajno dolga 4 do 5 mesecev, povprečno število snežnih dni je dobre štiri mesece.
Povprečna najnižja dnevna temperatura v mesecu januarju je –8°C, čez dan pa se ozračje
segreje nad 0°C. V najtoplejšem mesecu v letu je povprečna jutranja temperatura 10°C,
podnevi pa se običajno ogreje na 23°C.
Mikroklimatski pogoji po Zgornjesavski dolini navzgor se od vasi do vasi že močno
razlikujejo; posebno v zimskih mesecih so velike razlike v debelini snežne odeje, ki ponavadi
raste z vsakim višinskim metrom navzgor. Možna so odstopanja zaradi pojava temperaturnega
obrata in razlike v debelini snežne odeje zaradi različne količine sončnega obsevanja na
prisojnih in osojnih pobočjih. Prav tako so pozimi velike razlike med osojnimi in prisojnimi
pobočji, ki dolino omejujejo. Prisojna pobočja so v zimskem času primerna za izlete in
sprehode, ker ponujajo zaželeno sončno obsevanje, osojna pobočja pa varujejo in ohranjajo
snežno odejo za smučanje.
Nadmorska višina nad 800 m zagotavlja, da poletna vročina in sopara do Kranjske Gore ne
sežeta, čeprav se izjemoma tudi zgodi, da se živo srebro povzpne nad 30°C. V lepih poletnih
dneh se razvijejo pobočni in dolinski vetrovi, ki omilijo vročino (www.kranjskagora.si;
Strategija razvoja turizma turistične destinacije Kranjska Gora, 2005).
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Za občino Kranjska Gora je značilno gorsko podnebje z modifikacijami, ki so odvisne od
nadmorske višine in ekspozicije (Bernot, 1981, str. 119).
Zanj so značilne povprečne temperature najhladnejšega meseca pod -3°C in najtoplejšega nad
10°C. Te razmere so značilne do nadmorske višine 2000m, nad to mejo pa se tudi povprečne
temperature najtoplejšega meseca spustijo pod 10°C. Zaradi teh razlik delimo gorsko
podnebje v dva podtipa:
- podnebje višjega gorskega sveta, za katerega je značilna povprečna temperatura
najtoplejšega meseca pod 10°C, submediteranski padavinski režim in povprečna letna
količina padavin med 2000 do nad 3000mm.
- podnebje nižjega gorskega sveta, za katerega je značilna povprečna temperatura
najtoplejšega meseca nad 10°C, submediteranski padavinski režim in povprečna letna
količina padavin med 1600 do nad 3000mm.
Na obravnavanem območju prevladuje podnebje nižjega gorskega sveta. Podnebje višjega
gorskega sveta se pojavlja le v Julijskih Alpah in je značilno za visokogorje med Škrlatico,
Prisojnikom in Triglavom, ter za okolico Jalovca (Ogrin, 1996, str. 46, 51-52).
V občini so štiri meteorološke postaje, in sicer v Kranjski Gori (postaja nižjega reda –
padavinska postaja) , na Kredarici (postaja višjega reda), v Ratečah (postaja višjega reda) in v
Mojstrani (postaja nižjega reda – padavinska postaja).
Temperaturne razlike med različnimi kraji v občini so razmeroma velike, nanje pa v največji
meri vplivata nadmorska višina in ekspozicija. Temperaturne razmere smo obravnavali na
podlagi podatkov za postaje Kredarica, Rateče in Planina pod Golico, ker postaji Kranjska
Gora in Mojstrana merita samo količino padavin. Postaja Planina pod Golico se nahaja izven
obravnavanega območja. Za uporabo podatkov s te postaje smo se odločili zato, ker v delu
Karavank, ki ležijo v obravnavani občini, ni nobene meteorološke postaje, postaja Planina pod
Golico pa je zaradi njene lokacije najbolj reprezentativna.
Glede na podatke o srednji mesečni temperaturi se ozračje med najhladnejšim (januar) in
najtoplejšim mesecem (julij) postopno segreva, potem pa ponovno sledi ohlajanje do
januarskih temperatur. Od tega odstopajo podatki za meteorološko postajo Kredarica. Tu
najtoplejši mesec avgust (temperatura 5,8°C) in najhladnejši mesec februar (temperatura
-8,7°C) nastopita nekoliko kasneje.
Tabela 1: Povprečne mesečne in letne temperature zraka v °C za obdobje 1961-1990

Vir: Klimatografija Slovenije 1961-1990, temperatura zraka.

Postaja Planina pod Golico leži na višji nadmorski višini kot postaja Rateče, višinske razlike
je 106 metrov. Načeloma temperatura z dviganjem nadmorske višine pada, v tem primeru pa
lahko opazimo, da v večjem delu leta to ne drži. Jeseni, pozimi in spomladi so povprečne
mesečne temperature višje na meteorološki postaji z višjo nadmorsko višino (Planina pod
Golico, 970 m). Povprečne mesečne temperature na meteorološki postaji Rateče so višje med
majem in avgustom, povprečna aprilska temperatura pa je na obeh merilnih mestih enaka in
znaša 5,1°C. Omenjene razlike so posledica lege postaj in ekspozicije. Merilna postaja Rateče
se nahaja v dnu doline, kjer se pozimi pogosto dlje časa zadržuje jezero hladnega zraka,
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dnevne temperature pa ob tem niso dosti višje kot nočne. V višjih legah, nad jezeri hladnega
zraka, se dnevne temperture ob jasnem vremenu bistveno razlikujejo od nočnih. Ob pojavu
inverzije torej temperatura zraka z naraščanjem nadmorske višine ne pada, ampak narašča.
Povprečna januarska temperatura za postajo Rateče je tako -4,7°C, za postajo Planina pod
Golico pa -2,9°C. Poleg temperaturnega obrata k temu prispeva tudi ekspozicija, ki je v
primeru postaje Planina pod Golico izrazito prisojna, meteorološka postaja v Ratečah pa je
predvsem v zimskih mesecih deležna manj sončnega obsevanja.
Iz podatkov v tabeli lahko razberemo, da so jesenski meseci toplejši od spomladanskih. Delno
na to vpliva dolgotrajna snežna odeja, ki se tali še v pomladanskih mesecih.
Letna količina padavin je na celotnem obravnavanem območju višja od 1500mm in ponekod v
visokogorju Julijskih Alp preseže 3000mm. Padavine so razporejene čez celo leto, pojavljata
pa se dva viška in en minimum:
- primarni maksimum oktobra ali novembra
- sekundarni maksimum konec pomladi z viškom v juniju
- minimum januarja ali februarja
Tabela 2: Povprečna mesečna in letna količina padavin 1961-1990

Vir: Klimatografija Slovenije 1961-1990, padavine.

Padavinski minimum je z vidika turizma neugoden, saj zaradi stabilnega vremena v tem
obdobju zapade tudi malo snega. Poletni maksimum pa lahko neugodno vpliva na poletno
turistično sezono (Jeršič, 1997, str. 48).
Zaradi nizke nadmorske višine Kranjske Gore in tamkajšnjih smučišč snežna odeja pozimi ni
povsem zanesljiv pojav. Zanesljivost snežne odeje znaša do sredine decembra le 46 %, do
konca decembra se povzpne na 86 %, v januarju in februarju je okoli 85 %, po desetem marcu
pa znova upada (Gams, Jeršič, Kunaver, 1996).
Povprečno število dni s snežno odejo je bilo v obdobju 1961-1990 132,2 dni (Klimatografija
Slovenije, 2000). Poudariti je potrebno, da se število dni s snežno odejo zmanjšuje, prav tako
pa se zmanjšuje tudi skupna višina zapadlega snega na leto.

2.1.4. Hidrografske značilnosti
Vsi vodotoki na območju občine Kranjska Gora pripadajo porečju Save Dolinke, ki je glavni
vodotok na tem območju. Prvič se pojavi kot izvir Nadiže nad dolino Tamar na nadmorski
višini 1203 m. Ko doseže dno doline, ponikne v prodnih nanosih in pride na dan na dolinskem
ledeniškem vršaju med Podkorenom in Ratečami. Sava Dolinka ima snežno-dežni rečni režim
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z dvema viškoma in dvema nižkoma. Primarni spomladanski višek se pojavi maja in je
posledica taljenja snega, sekundarni jesenski višek v novembru pa je posledica večje količine
padavin. Prvi nižek je opazen pozimi, vzrok zanj je snežna retinenca, drugi nižek pa se pojavi
poleti zaradi višjih temperatur in s tem povezanega večjega izhlapevanja. Povprečni dnevni
pretok Save Dolinke na Jesenicah je 11,8 m3/s, vendar razmerje ekstremnih pretokov, ki znaša
1:110, kaže na to, da ima reka hudourniški značaj. To pomeni veliko erozijsko moč reke in
njenih pritokov v času visokih pretokov. Hudourniki v Zgornjesavski dolini letno odložijo
330000 m3 materiala. 78 % porečja Save Dolinke ima hudourniški značaj, kar je približno
štirikrat več od slovenskega povprečja (Gunde, 2004, str. 35). To je posledica velike reliefne
energije predvsem v severnem (Karavanke) in južnem delu (Julijske Alpe) obravnavanega
območja, od koder tečejo pritoki in napajajo Savo Dolinko. Specifični odtok Save Dolinke na
vodomerni postaji na Jesenicah znaša 53,5 m3/s in sodi med največje specifične odtoke v
državi (Kolbezen, Pristov, 1998).
Graf 1: Hidrogram Save Dolinke

Vir: Kolbezen, Pristov, 1998; Klimatografija Slovenije, 1961-1990, padavine.

Porečje Save Dolinke je asimetrično, ker je površina desne strani porečja približno trikrat
večja od površine porečja na levi strani reke. Razlog je dejstvo, da je porečje na levi strani
reke omejeno z vrhovi Karavank, ki se strmo dvigujejo takoj nad reko, na drugi strani pa
porečje sega veliko globlje v notranjost Julijskih Alp, ki so bolj obsežne (Vogrinčič, 2007, str.
12).
Sava Dolinka ima na območju občine Kranjska Gora veliko pritokov. Desni pritoki so Mala in
Velika Pišnica, ki se pri jezeru Jasna združita v Pišnico, Martuljek, Beli potok, Triglavska
Bistrica, levi pritoki pa Trebiža, Kotnjek, Suhelj, Cip, Strug, Jerman, Hladnik, Belca,
Sedučnikov potok, Mlinca in Prešušnik. Tudi pritoki imajo snežno-dežni pretočni režim. Pri
dinamiki odtoka sta značilna dva viška in dva nižka. Primarni višek nastopi pozno spomladi,
ponavadi maja ali junija, sekundarni višek v novembru ga ne doseže. Primarni nižek je pozimi
in traja od decembra do marca in je nižji kot sekundarni poletni nižek (Kolbezen, 1998, str.
13).
Zelenci se napajajo z vodo slapa Nadiže in drugih pritokov s pobočij nad dolino Planica.
Pritoki prispevajo precej več vode kot sama Nadiža in se hitro izgubijo v prodnem nanosu. Ko
pod planiškim vršajem pritečejo na najnižji del neprepustne podlage, zadenejo ob morenski
nasip in privrejo na dan v številnih izvirih in polnijo jezero. Na dnu jezera se odlagajo
karbonatni sedimenti. Voda odteka proti vzhodu in in se razliva v močvirje z nizkim barjem v
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osrednjem delu. Današnje jezero z močvirjem je ostanek nekdaj velikega Korenškega jezera.
Zelenci z močvirjem so od leta 1992 zaščiteni kot naravni rezervat in obsegajo 14ha,
upravitelj rezervata je Triglavski narodni park. Temperatura vode je konstantna skozi celo leto
in znaša okoli 6°C, zato jezero navadno pozimi ne zamrzne. Največja globina vode v jezeru je
3 metre. Območje je pomembno tako s turističnega vidika, kot tudi z vidika velike pestrosti
rastlinskih in živalskih vrst.
Cilji varovanja Zelencev so:
- ohranitev izjemnega vodnega izvira, kjer voda na muljastem dnu jezera vre na dan v
obliki okroglih izvirov
- ohranitev močvirja, ki v osrednjem delu prehaja v barje
- ohranitev vseh avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst
- ohranitev značilne krajinske podobe
- ohranitev geoloških značilnosti
- znanstveno-raziskovalno in študijsko-demonstracijsko delo (Gregori, 2004).
Slika 2: Zelenci, v ozadju rateške Ponce

Avtor: Miha Krajnc, 2007.

2.1.5. Prst in rastje
Na lastnosti prsti in posledično na sestavo in razporeditev rastja je poleg naravnih dejavnikov
(predvsem matična podlaga, relief, podnebne razmere) vplival tudi človek s svojimi posegi v
naravo.
Ob Savi so na peščenih in prodnih nanosih nastale obrečne prsti, ki jih večinoma porašča
vrbovje in logi črne jelše. Obrečne prsti so mlade in slabo razvite, zato so za kmetijstvo manj
primerne. Pogosto se na njih pojavljajo travniki, kjer ni poplav in so prsti bolj razvite, pa se na
njih pojavljajo njive.
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V Dolini največ površine pokrivajo rendzine. Te so zlasti na vršajih močno preoblikovane, na
njih najdemo njive in travnike. Rendzine na apnencih, ki jih ljudje niso vključili v kmetijsko
rabo, so večinoma porasle z bukovimi in smrekovimi gozdovi.
V visokogorju je nastal litosol, ki predstavlja preperelo matično osnovo. Prevladujoči
rastlinski združbi na teh prsteh sta združba čvrstega šaša s triglavskim sviščem in združba
okroglolistnega mošnjaka. Zelo pogosto se pojavljajo alpske vrbe.
V omejenem obsegu se pojavlja še četrti tip prsti in rastja, ki se nahaja v Karavankah nad
Ratečami in Podkorenom. Gre za rjave kisle prsti in rankerje, ki jih porašča kisloljubni bukov
gozd in smrekov gozd z viličastim mahom (Vogrinčič, 2007, str. 13).

2.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.2.1. Prebivalstvo in naselja
V občini Kranjska Gora je deset naselij (Belca, Dovje, Kranjska Gora, Mojstrana, Log, Gozd
Martuljek, Srednji Vrh, Rateče, Podkoren, Zgornja Radovna) v štirih krajevnih skupnostih
(Dovje-Mojstrana, Kranjska Gora, “Rute”-Gozd Martuljek, Rateče-Planica), kjer je po
statističnih podatkih iz leta 2009 živelo 5303 ljudi (2622 moških in 2681 žensk). Na
kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 21 prebivalcev; torej je bila
gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2). Naravni prirast na
1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,7 (v Sloveniji 1,5).
Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili.
Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -11,1. Seštevek
naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -9,4
(v Sloveniji 7,2). Povprečna starost občanov je bila 44,0 leta in tako višja od povprečne
starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).
Slika 3: Kranjska Gora (v dnu Zgornjesavske doline) s smučišči in
gorskokolesarskim parkom, dolina Pišnice in v ozadju Julijske Alpe

Avtor: Miha Krajnc, 2010.
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Med delovno sposobnim prebivalstvom (15 do 64 let) je bilo leta 2009 58 % zaposlenih ali
samozaposlenih oseb (delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja, ki znaša 61
%. Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 6,2 % registriranih brezposelnih
oseb, to je manj od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo več žensk kot
moških, kar velja tudi za slovensko povprečje. V turističnih nastanitvenih objektih v občini je
bilo zabeleženih približno 145.300 prihodov in 454.500 prenočitev turistov v letu 2009. To je
pomenilo približno 4,9 % vseh prihodov in 5,0 % vseh prenočitev turistov v državi.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 530 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to
je 126 kg več kot v celotni Sloveniji (SURS, 2009).

2.2.2. Prometni položaj
Kranjska Gora je prometno lahko dostopna. Skozi dolino vodi magistralna cesta E-94, ki v
Ratečah prečka državno mejo in se nadaljuje v Kanalsko dolino v sosednji Italiji. Iz
osrednjega dela Slovenije je dostopna iz smeri Kranj – Jesenice – Kranjska gora, iz severnih
in zahodnih regij pa preko prehoda Karavanke ter prelazov Vršič in Predel. Na zahodu je
najbližja avtocesta pri 15 km oddaljenem Trbižu (ITA), na severu pri 15 km oddaljenem
Beljaku (A) in na vzhodu tik ob meji območja poteka jeseniška avtocesta. Oddaljenost do treh
najbližjih železniških postaj (Jesenice, Beljak, Trbiž) je 20 km. Od najbližjega letališča
(Ljubljana - Brnik) je Kranjska Gora oddaljena 75 km, od letališča v avstrijskem Celovcu pa
95 km (Strategija razvoja turizma turistične destinacije Kranjska Gora, 2005).
Karavanke na severni strani doline so že v preteklosti predstavljale manjšo prometno oviro
kot Julijske Alpe na južni strani doline. Po nekaterih teorijah naj bi s Koroške preko
Korenskega sedla v Zgornjesavsko dolino prišli prvi naseljenci, vsekakor pa so bili prometni
tokovi preko Korenskega sedla pomembni za prebivalce na obeh straneh Karavank. Leta 1734
je bila preko prelaza zgrajena cesta za promet z velikimi vozovi, ki predstavlja osnovo
današnji cesti.
Cesto preko prelaza Vršič, ki se začne na južnem robu doline, so uporabljali že za transport
železove rude in izdelkov v času razcveta fužinarstva in železarstva, današnjo podobo in traso
pa so med prvo svetovno vojno zgradili ruski ujetniki. Med gradnjo jih je v krutih razmerah
umrlo med 200 in 600, natančno število pa še danes ni znano. Cesta je bila pomembna za
oskrbo vojakov na soški fronti, saj je Kranjska Gora predstavljala močno zaledje takratnega
bojišča. Med obema vojnama je pomen ceste zbledel zaradi spremenjenega poteka meje, o
ponovnem razcvetu in povečanju prometa na vršiški cesti pa lahko govorimo v obdobju po
drugi svetovni vojni. Danes sta tako vršiška cesta kot cesta preko Korenskega sedla
pomembni tudi kot turistični panoramski cesti. Cesta na Vršič je vsako leto prizorišče
kolesarske dirke s štartom v Kranjski Gori, pozimi pa je ob ugodnih snežnih razmerah odprta
za sankanje.
Promet skozi Zgornjesavsko dolino se je močno zmanjšal leta 1990, ko je bil zgrajen
karavanški tunel.
Gradnja Južne železnice, ki je povezala Dunaj in Trst, se je končala leta 1857, leta 1870 pa je
bila zgrajena železnica, ki je vodila od Jesenic skozi Zgornjesavsko dolino v smeri proti
Trbižu. Za prebivalce Doline je bila pomembna zaradi potniškega in tovornega prometa,
okoliškim prebivalcem pa je nudila tudi nekaj delovnih mest. Veliko vlogo je imela železnica
med prvo svetovno vojno, ko se je Kranjska Gora spremenila v veliko skladišče orožja in
opreme za Soško fronto, ki so ga pripeljali z železnico. Predstavljala je glavno prometno žilo
in je razbremenila glavno dolinsko cesto, bila pa je tudi pomembna povezava s tujino (Beljak,
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Salzburg, Muenchen …). Velik upad prometa se je zgodil po letu 1913, ko je bil zgrajen
železniški predor pod Karavankami z začetkom v Hrušici. Zaradi nerentabilnosti je bila proga
ukinjena leta 1966, kar je za Zgornjesavsko dolino pomenilo velik šok. Ljudje so bili
primorani najti nove načine prevoza na delo v industrijska središča, veliko se jih je zaradi tega
tudi odselilo, dolina je bila v prometnem smislu skorajda odrezana od preostalega dela
Slovenije (Černe, 1992).
Danes bi bila železnica od Jesenic do Rateč verjetno nerentabilna, vsekakor pa bi prinesla
koristi krajem v Dolini. Mnogi turisti bi se v Kranjsko Goro in njeno okolico podali z vlakom
predvsem v času visoke sezone in velikih prireditev, kot so smučarski skoki v Planici in
smučarskih tekem za svetovni pokal v Podkorenu.

2.2.3. Gospodarstvo
Živinoreja je bila zaradi slabih naravnih pogojev za poljedelstvo glavna dejavnost v
kmetijstvu, s tem v povezavi pa tudi pašne planine v Zahodnih Karavankah in v Julijskih
Alpah. Nekatere so aktivne še danes, kmetijstvo pa ostaja le dopolnilna dejavnost. Tudi pogoji
za razvoj industrije niso bili idealni, saj na območju občine Kranjska Gora ni bilo nikoli
velikega števila prebivlcev, prav tako pa ni zadostne količine nobene izmed surovin, na
osnovi katere bi se lahko industrija razvila. Še največ je lesnega bogastva, vendar je
ekonomsko zanimiv les težko dostopen, prav tako pa ga ni veliko, saj nad 1600m nadmorske
višine les ni več ekonomsko zanimiv. V Mojstrani so bile nekoč fužine, kmalu po izgradnji
Gorenjske železnice (Ljubljana-Jesenice-Trbiž) pa je v Mojstrani kratek čas delovala
cementarna, ki je izkoriščala debele plasti krede v okolici. Razcvet industrije na območju
Slovenije je za območje današnje občine Kranjska Gora pomenil predvsem migracije (dnevne
in stalne) na Jesenice in v ostale kraje, ki so bili bolje industrijsko razviti kot kraji v
Zgornjesavski dolini. Na tem območju sta nastala samo dva industrijska obrata. Leta 1948 je
na Dovjem začel z delovanjem obrat podjetja LIP Bled, leta 1967 pa je v Mojstrani nastal
obrat kovinske industrije KO-OP (Kovinska oprema). Podjetje LIP Bled je bilo predvsem
izvozno naravnano in je zaposlovalo največ 100 delavcev. Obrat KO-OP je proizvajal
kovinske polizdelke, surovine pa je dobival iz jeseniške železarne. Tu je bilo zaposlenih do
150 delavcev (Kočevar, 1998).
Danes je podjetje KO-OP Mojstrana v stečajnem postopku, obrat podjetja Lip Bled na
Dovjem pa ima v najemu manjše zasebno podjetje, ki se ukvarja z lesno predelovalno
dejavnostjo. V preteklosti sta bili pomembni tudi žagi v Belci in v Podkorenu. Žaga v Belci ne
obratuje in je naprodaj, žaga v Podkorenu pa obratuje v zelo majhnem obsegu.
Od 70. let dalje je najpomembnejša gospodarska panoga turizem. Vzporedno z razvojem
turizma sta se razvijala tudi trgovina in storitvene dejavnosti (gostinski lokali, nastanitvene
kapacitete, trgovine s športno opremo, turistične agencije, itd.). Večina teh je skoncentrirana v
Kranjski Gori in so v prvi vrsti namenjene turistom, čeprav so dobrodošle tudi za domačine
(Kočevar, 1998).
Leta 2010 je bilo v občini Kranjska Gora 422 podjetij in 1193 oseb, ki delajo (zaposlene in
samozaposlene osebe skupaj) (SURS, 2010).
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3. TURIZEM V OBČINI KRANJSKA GORA
3.1. Zgodovinski razvoj Kranjske Gore
Občina Kranjska Gora leži na severozahodu Slovenije, na tromeji z Avstrijo in Italijo, ob
vznožju Julijskih Alp in Karavank, velik del občine leži na območju Triglavskega narodnega
parka. Kranjska Gora je občinsko središče in največji kraj Zgornjesavske doline. Je tudi
gorski turistični kraj in pomembno, svetovno znano zimskošportno središče. Okrog starega
vaškega jedra je zrasel nov, turistični del naselja s hoteli, zasebnimi sobami in apartmaji,
počitniškimi domovi, rekreacijskimi objekti in trgovskim središčem.
Kraj se je prvotno imenoval Borovška vas in je bil poseljen s Slovenci s Koroškega. V času,
ko je nastajala Kranjska Gora, so bili gospodarji Gornjesavske doline briksenški in
ortenburški grofje, pozneje pa so posest nasledili celjski grofje. Grof Friderik II. je leta 1431
dal postaviti grad Belo peč.
V času turških vpadov je bila zgrajena prva hiša v Srednjem vrhu, kjer so s kresom naznanjali
prihod Turkov. Hiši se še danes reče pri "Merkeljnu" (od glagola merkati-paziti). Leta 1870
so odprli železniško progo Ljubljana-Rateče-Trbiž. V obdobju med prvo in drugo svetovno
vojno je prilagodljivi vozni red pripomogel k naraščanju turizma, planinstva in po kriznem
obdobju tudi k živahnemu razcvetu gornjesavskega gospodarstva. Najprej se je razvijal
poletni-klimatski turizem, pohodništvo in alpinizem, že med obema vojnama pa tudi zimski
turizem: sankanje, skoki v Planici in smučanje (Černe, 1992).

3.2. Razvoj turizma v Kranjski Gori
Kranjskogorci se pomena turizma za svoj kraj zavedajo vse od začetka dvajsetega stoletja, ko
je bilo v ta namen ustanovljeno Letoviško društvo Kranjska Gora. 1. junija 1904 je občinski
sluga prebral oklic, v katerem je med drugim zapisano: “Vedno se množeči promet in povsodi
naraščajoče tekmovanje krajev in mest, katere je obdarila narava z raznimi krasotami in
prednostmi ter posebnostmi, nalaga tudi Kranjskogorcem, kjer je odprla tudi narava darežljivo
svojo roko, dolžnost, da stopimo v to tekmovalno vrsto in skušamo opozoriti širši svet na naš
slikoviti in ob jednem najudobnejši kraj gorate naše Gorenjske. Toda ne smemo se zadovoljiti
z enodnevnimi obiskovalci, tudi s takimi ne, ki pridejo k nam varčevat, vsa naša skrb se mora
obrniti na to, da si pridobimo stalnih, trajnih prijateljev, tudi takih, ki so videli že veliko sveta
in katerim je več do udobnosti, kot do denarja” (Černe, 1992, str. 86).
Oklic je podpisal takratni župan Kranjske Gore Ivan Lavtižar, sestavil pa ga je okrožni
zdravnik doktor Josip Tičar, ki je postal tudi predsednik Letoviškega društva Kranjska Gora,
ustanovljenega 4. junija 1904. Namen društva je bilo pospeševanje turizma v Kranjski Gori,
urejanje novih poti za lažjo dostopnost naravnih znamenitosti, gradnja nastanitvenih kapacitet
in druge potrebne infrastrukture, spodbujanje posameznikov k oddajanju sob oz. stanovanj v
turistične namene in propagiranje Kranjske Gore kot turistične destinacije in podpiranje
podjetij, ki so skrbela za ugled in prepoznavnost Kranjske Gore.
Prvi hotel v Kranjski Gori je bil odprt leta 1902, kjer so nato leta 1904 tudi osnovali
Letoviško društvo. To je sprva delovalo z zelo omejenimi denarnimi sredstvi. Njegovi
ustanovitelji ter vedno bolj številni podporniki so razmeroma hitro popravili, razširili in
označili poti v bližnji okolici, v samem naselju so skrbeli za javno razsvetljavo (elektrike še ni
bilo, zato so leta 1908 postavili petrolejske cestne svetilke), zgradili so igrišče za tenis in leta
1911 odprli kopališče “V Trstju”, imenovano tudi Jasna. Imenu Jasna so menda botrovali
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češki turisti, ki so bili navdušeni nad barvo zajezene Pišnice, ki je bila vedno pastelno zelene
barve, bistra in prozorna – jasna. Trud se je obrestoval, saj je Kranjsko Goro obiskovalo
vedno več turistov. Sprva so poleg domačih turistov prevladovali nemški gostje, zadnja leta
pred vojno pa je bilo največ Čehov, veliko je bilo tudi gostov iz Hrvaške, Slavonije in celo iz
Srbije. Leta 1912 so odprli dom na Vršiču. Že pred prvo svetovno vojno se je razvijal tudi
zimski turizem. Takrat je bilo razvito predvsem sankanje, smučanje je bilo še zelo v povojih,
čeprav so zgradili nekaj infrastrukture tudi v ta namen. Med prvo svetovno vojno je bilo
delovanje Letoviškega društva prekinjeno za dobrih pet let. V tem času se je Kranjska Gora
spremenila v veliko vojaško in ujetniško taborišče, saj je predstavljala zaledje soške fronte.
Kmalu po vojni so aktivnosti društva ponovno zaživele, vendar so morali prvih nekaj let
nameniti sanaciji škode in popraviti uničeno infrastrukturo. Po vojni je pravi razcvet doživel
smučarski turizem in zimske sezone so po obisku in prihodkih postale enakovredne letnim. Z
naraščanjem prometa so vse bolj podjetni postajali tudi Kranjskogorci, pozimi 1926/27 so
zgradili smučarsko skakalnico in leta 1927 uredili pisarno Letoviškega društva. Krepko so
obnovili in dogradili kopališče Jasna, ki je bilo med vojno močno poškodovano. Otvoritev
kopališča je bila leta 1929, ob 25. obletnici ustanovitve letoviškega društva. Ob izjemno
hitrem razvoju turizma in s tem povečanim številom ljudi v kraju, je bilo vzporedno s tem
potrebno dograjevati tudi ostalo infrastrukturo – vodovod, sprejeli so prostorski načrt,
poskrbeli za zdravstveno oskrbo itd.. Razvoj letnega in zimskega turizma med obema
vojnama je bil konstanten, k čemur so pripomogle tudi aktivnosti planinskega in lovskega
društva. Skupaj z razvojem kraja in vedno večjim številom turistov so se pojavljale tudi
težave. Veliko ljudi je v Kranjsko Goro prišlo zaradi blagodejne klime in čistega zraka,
katerega čistost pa je bila zaradi slabih cest, naraščajočega prometa ter vsakodnevnega gona
živine skozi vas včasih vprašljiva. Problem so rešili z opozorilnimi tablami za voznike, s
katerimi so jih nagovarjali k počasni vožnji skozi naselje, najeli so cestarja, ki je pobiral
živalske iztrebke, dvakrat dnevno pa so cesto tudi poškropili z vodo. Velik problem je bilo
tudi veliko število pljučnih bolnikov iz vse Jugoslavije, katerim se je zdravstveno stanje na
svežem alpskem zraku pogosto poslabšalo, namesto da bi se izboljšalo. Stvar je šla celo tako
daleč, da so zaradi prevlade obolelih turistov zdravi začeli hoditi drugam, predvidena pa je
bila celo izgradnja bolnišnice za pljučne bolnike v Kranjski Gori. Temu so se vaščani na čelu
z lokalnim zdravnikom odločno uprli in počasi se je povrnilo tudi zaupanje turistov v
Kranjsko Goro kot varno destinacijo za oddih. Med letoma 1927 in 1940 je bilo na celotnem
območju tedanje občine Kranjska Gora (Podkoren, Kranjska Gora, Log, Rute in Srednji vrh)
zabeleženo naslednje število turističnih obiskov in nočnin (Černe, 1992):
Tabela 3: Število turistov in nočnin v občini Kranjska Gora med leti 1927 in 1940

LETO

ŠT. GOSTOV

ŠT. NOČNIN

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

1680
3236
3274
3859
4413
5504
3967
4616
5405
5304
5621
5732

33517
44481
49220
56578
52112
46949
45919
57365
67577
68382
68511
68904

NOČNINE
jun., jul., avg.
29911
35356
40247
47735
40908
37122
35232
46642
52890
54490
54710
54914
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NOČNINE
dec., jan., feb.
2923
3111
3208
5470
6108
4290
7303
7650
7091
7820
7687
7712

1939
1940

5916
5410

69402
67311

55217
54868

7325
6918

Vir: Černe, 1992.

Kot je razvidno iz tabele, je število obiskovalcev iz leta v leto naraščalo tako v zimski sezoni
kot tudi v poletni, čeprav je bila velika večin nočnin zabeležena v poletni sezoni. Vas
Kranjska Gora je okoli leta 1938 turistom ponujala 432 sob oziroma 714 postelj. Poleg
hotelov Razor, Slavec, Balkan, Petrovo in Erika so prenočišča turistom ponujali tudi pensioni
Olga, Zlatorog, Černe, Škrlatica, Mojstrovka, Kresnica, Kavarna Prisank ter gostilne
Pristavec, Pri Jurcu, Pri Koširju in kopališče Jasna. Poleg omenjenih nastanitvenih kapacitet
so bile turistom na voljo tudi mesnice, pekarne, taksi služba, trgovine, branjarije, krojači,
čevljarji in frizerji, Kranjska Gora pa je premogla tudi dve odvetniški pisarni.
Velika večina gostov je bila tedaj (torej okoli leta 1938) Jugoslovanov, njihov delež je znašal
okoli 92 %. Sledili so jim turisti iz Avstrije, Čehoslovaške, Nemčije, Italije, Madžarske in
Poljske (Černe, 1992, str. 112).
Smučanje je počasi prehajalo v veljavo in postajalo vedno bolj popularno. Kranjskogorci so
po zgledu drugih smučišč delali poseke in urejali smučišča ter zgradili smučarsko skakalnico,
organizirali šolo smučanja, železniški prevoz pa je bil prilagojen prevozu smučarjev v
Kranjsko Goro. Vizija kraja in njegovih turističnih delavcev je bila, da bi Kranjska Gora
postala najpomembnejši zimskošportni center Slovenije in Jugoslavije. Optimistične načrte in
velika prizadevanja za uresničitev tega cilja pa je prekinila druga svetovna vojna, vendar so
bili ti v veliki meri realizirani v obdobju po vojni (Černe, 1992).
Razvoj turizma v Kranjski Gori po drugi svetovni vojni lahko razdelimo v štiri faze (Jeršič,
1996, str. 54):
- od druge svetovne vojne do sredine šestdesetih let
- od sredine šestdesetih let do konca sedemdesetih let
- osemdeseta leta
- od začetka devetdesetih let dalje
V prvi fazi se je ob močni podpori države razvijal socialni oz. delavski turizem, medtem ko je
bil ekonomski vidik v ozadju. V tej fazi je bilo število nočitev turistov precej nižje kot tik
pred drugo svetovno vojno in je naraščalo razmeroma počasi, predvojno število nočitev je bilo
preseženo šele leta 1960. Leta 1948 je bila zgrajena prva smučarska žičnica. Ta je bila
namenjena turistom, njen namen pa je bil tudi spodbuditev vrhunskega tekmovalnega
smučanja ob državni podpori. V prvem obdobju so po letu 1948 zgradili še druge smučarske
žičnice (Jeršič, 1996, str. 54).
Drugo obdobje od sredine šestdesetih do sredine sedemdesetih let je prineslo obrat usmeritve
turizma od socialnega k bolj ekonomsko naravnanemu. Turizem je postal ključna gospodarska
usmeritev cele Zgornjesavske doline (Doline), Kranjska Gora pa kraj z največjimi načrti in
največ investicijami. Država je želela privabiti več zahodnoevropskih turistov v razvijajoče se
alpsko turistično središče. Tako je večje število družbenih podjetij investiralo v izgradnjo
novih hotelov, ki so bili praviloma višje kategorije (Larix, Lek, Garni, Alpina, Kompas)
(Klincov, 1980, str.19; Jeršič, 1996, str. 54).
Od začetka šestdesetih let dalje je primat med oblikami zimske turistične rekreacije prevzelo
alpsko smučanje, čemur so se z izgradnjo novih smučarskih prog in žičnic na pobočjih
Vitranca in v Podkorenu (1970-1972) dobro prilagodili. Poleg tega so zgradili drsališče,
hotelska kopališča in uredili sprehajalne poti. Turistični razvoj je bil v tem obdobju
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najintenzivnejši, ponudba Kranjske Gore pa je še lahko zadovoljevala potrebe smučarjev
(Kočevar, 1998, str. 472; Jeršič, 1996, str. 54).
Po letu 1975 se je razvoj Kranjske Gore upočasnil, predvsem pa je kraj postajal vedno slabše
konkurenčen alpskim turističnim središčem v tujini. Delno to lahko pripišemo naravnim
danostim, ki so omejevale dolžino prog in njihovo razvejanost, delno pa ustanovitvi
Triglavskega narodnega parka, zaradi česar je propadel marsikateri načrt širitve smučišč
(Kočevar, 1998, str. 81).
V tretji fazi razvoja (osemdeseta leta) so družbena podjetja prenehala investirati v gradnjo
hotelov v Kranjski Gori. Pobudo so prevzela gradbena podjetja, ki so začela graditi počitniška
stanovanja (sekundarna počitniška bivališča). S tem je prišlo do spremembe v sestavi bivalnih
zmogljivosti, saj se je gradnja delno ekonomskih bivališč že približevala “dolgoročnim
optimalnim zmožnostim” (Klincov, 1980, str. 18), ko naj bi bilo razmerje med ekonomskimi
in neekonomskimi zmogljivostmi izenačeno. V prihodnjih letih je bil zato poudarek na gradnji
hotelskih prenočitvenih zmogljivosti, turistično-rekreativne infrastrukture, prav tako pa tudi
trgovsko-servisne in obrtne infrastrukture zaradi povečanega števila počitniških stanovanj,
katerih uporabniki so potrebovali različne oskrbne dejavnosti. Lahko povzamemo, da je v tem
obdobju Kranjska Gora začela prevzemati vlogo oskrbnega centra (Jeršič, 1996, str. 54;
Klincov, 1980, str. 18).
Devetdeseta leta (četrta faza) so prinesla velike družbene spremembe, ki so vplivale tudi na
turizem v Kranjski Gori. Začel se je proces privatizacije, ki je zajel del turistične
infrastrukture (npr. hotele in rekreacijske objekte), spremenila pa se je tudi strategija
turističnega razvoja občine. Prepovedana je bila nadaljna gradnja individualnih počitniških
objektov, spodbujali pa so razvoj ponudbe v okviru zasebnih turističnih prenočitvenih
zmogljivosti (zasebnih penzionov) (Jeršič, 1996, str. 54-55; Klincov, 1980, str. 19; Kočevar,
1980, str. 472).
Pomemben del turistične ponudbe je v devetdesetih letih postal tudi kongresni turizem.
Tabela 4: Število prihodov in prenočitev turistov v občini Kranjska Gora med leti 2004 in 2009

LETO

PRIHODI
TURISTOV

2004
125996
2005
124839
2006
110216
2007
125545
2008
130014
2009
131824
Vir: SURS, 2004-2009.

PRENOČITVE
TURISTOV
407513
409662
369956
411491
405618
412027

PRENOČITVE
TURISTOV
(jun., jul., avg.)
150316
151187
127105
149183
139042
152452

PRENOČITVE
TURISTOV
(dec., jan., feb.)
133893
124002
116319
125834
137180
143542

Turistični obisk se je z leti povečeval tako v zimski kot v poletni sezoni, kar prikazuje zgornja
tabela. V letu 2009 je bilo zabeleženih 131824 prihodov turistov in 412027 prenočitev.
Število prenočitev turistov je še vedno nekoliko večje v poletni sezoni (meseci junij, julij in
avgust) kot v zimski sezoni (december, januar, februar). V letu 2009 je bilo tako ustvarjenih
152452 prenočitev turistov v poletni sezoni in 143542 prenočitev v zimski sezoni. V letu 1927
(prvo leto beleženja prihodov in prenočitev turistov), ko je bilo ustvarjenih 1680 prihodov
turistov in 33517 prenočitev, je bila velika razlika med prenočitvami v zimski in poletni
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sezoni. Število prenočitev v zimski sezoni je dosegalo manj kot 10 % prenočitev v poletni
sezoni, leta 2009 pa je bila ta razlika zelo majhna, saj je število prenočitev v zimski sezoni
doseglo 94 % prenočitev v poletni sezoni (SURS, 2004-2009).
Prenočitvene zmogljivosti v občini Kranjska Gora so v letu 2009 obsegale 1441 sob, 4380
razpoložljivih ležišč. Največ ležišč (1671) je bilo na voljo v hotelih, podrobnejše podatke pa
vsebuje spodnja tabela (SURS, 2009).
Tabela 5: Nastanitvene kapacitete v občini Kranjska Gora leta 2009

Vir: SURS, 2009.

3.3. Analiza turistične ponudbe
Današnja turistična ponudba Kranjske Gore tako kot ob začetku turističnega razvoja še vedno
temelji na naravnih danostih in znamenitostih, poleg tega pa je močno razvita tudi ostala
turistična infrastruktura, ki privlači domače in tuje goste. Turistična ponudba se še vedno širi,
vedno več je prireditev tako v zimski kot poletni sezoni, turistični delavci pa ves čas iščejo
nove ciljne skupine in turiste, ob tem pa seveda skušajo obdržati stare. V zadnjem času je
velik poudarek na razvoju kongresnega turizma.

3.3.1. Naravne danosti in znamenitosti
Pokrajino zaznamuje karakter ledeniško nastalih dolin in visokih skalnatih slemen, vrhov s
številnimi kraškimi oblikami, travnatimi pobočji, slapovi, jezerca in reke ter bogata flora in
favna. Pestrost in danosti pokrajine so v preteklosti bistveno vplivali na življenje ljudi in
njihovih navad, danes pa nudijo tudi številne možnosti za preživljanje prostega časa v
neokrnjeni naravi in stik z naravo. Je pomemben in značilen potencialni dejavnik turistične
ponudbe, ki je že dobro prepoznan in vključen v turistično ponudbo destinacije Kranjska
Gora.
Velik del območja (60 %) sodi v Triglavski narodni park in je pod nadzorom, zaščiten pred
morebitnimi negativnimi ekološkimi vplivi (Strategija razvoja turizma turistične destinacije
Kranjska Gora, 2005).
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Opis nekaterih naravnih turističnih znamenitosti (povzeto po Strategiji razvoja turizma
turistične destinacije Kranjska Gora, 2005):
Planica je ledeniško preoblikovana alpska dolina, ki leži v smeri sever-jug in je dolga okoli 7
kilometrov. Razgibano dolinsko dno prekrivajo ledeniške morene in melišča, ki jih z
okoliških gora nanašajo hudourniki. V spodnjem delu Planice se prepletajo z gozdnimi
zaplatami senožeti, ponekod so izraziti značilni grbinasti travniki, v zgornjem delu prevladuje
gozd. Dolino obdajajo visoke gore in grebeni (npr. Mojstrovka, Travnik in Velika Dnina,
skupina Ponc, Jalovec (2645 m)).
Slika 4: Skakalnica v Planici

Avtor: Goran Krajnc, 2004.

Mala Pišnica je zaprta, 5 kilometrov dolga alpska dolina s potokom enakega imena. Je brez
cest in javnih poti, po njej vodi samo neoznačena lovska steza. V zgornjem delu raste eden
najmogočnejših in najstarejših macesnov v Sloveniji. Prsni obseg je 422 cm, starost pa okoli
1040 let. Dolina je zavarovana kot naravni rezervat v Triglavskem narodnem parku. Od leta
2002 Triglavski narodni park organizira vodene izlete v Malo Pišnico. Cesta, ki vodi do
vhoda v Malo Pišnico teče iz Kranjske Gore najprej po dolini Velike Pišnice do umetnega
jezera Jasna, kjer se dolini Velike Pišnice pridruži ožja Mala Pišnica.
Dolina Vrata je največja ledeniško preoblikovana dolina na severni strani Julijskih Alp, ki se
razteza od Mojstrane do vznožja severne triglavske stene. Ob cesti, ki vodi iz Mojstrane, se
nahaja slap Peričnik, ki je pravzaprav sestavljen iz dveh slapov. Spodnji slap je visok 52
metrov in zgornji 16 metrov. Slap Peričnik je nastal z ledeniškim preoblikovanjem doline
Vrat. V zadnji ledeni dobi je ledenik dolino poglobil in razširil, zato je nastala obvisela
stranska dolina, po kateri je že pred poledenitvijo tekel potok. Po umiku ledenika je voda
začela padati kot slap v dolino. Pozimi se slapova spremenita v nešteto ledenih kapnikov in
plošč, modre in zelene barve. Do Vrat od Peričnika vodi pot pod »Galerijami«. Galerije
predstavljajo izvotlene in ponekod previsne konglomeratne kamnine, ki jih je izdolbel in
spodkopal potok, ki danes teče globoko spodaj.
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Dolina Kot je dolga dobre 4 km. Je prekrita z gozdom in iz nje je speljana pot na Triglav.
Izmed treh vzporednih dolin je najkrajša in najmanj obiskana, nad njo se dviga severna stena
Rjavine. Tu ni planinskih postojank, zavetišče za planince nudijo le svisli na Lengarjevem
rovtu.
Dolina Krma je dolga dobrih 7 kilometrov in je nadaljevanje doline Radovna. Iz Krme se na
Triglav vije najmanj zahtevna, vendar razmeroma dolga pot na vrh Triglava. Sredi doline je
na veliki jasi Zasipska planina, kjer stoji Kovinarska koča.
Zgornja Radovna je vasica, ki leži v celoti na območju Triglavskega narodnega parka, v
dolini Radovna. Radovna je ime okrog 20 km dolge reke, doline in naselja, ki sega od dolin
Kot in Krma do Radovljiške kotline. Dolina je ujeta med pobočja planot Pokljuka in Mežakla,
prekrivajo jo grbinasti, spomladi in poleti cvetja polni travniki. Grbinaste travnike v Julijskih
Alpah najdemo v dolini Radovne, Kota, Krme in v dolini Vrat. V Radovni so grbinasta le še
posamezna zemljišča nekaterih parcel. Poleg gospodarskega poslopja pred Gogalovo
domačijo, Zgornja Radovna št. 20, je Gogalova lipa. Gre za lipak ali lipovec (domačini, ga
imenujejo lipa) visok približno 25 metrov z deblom premera 2 metra, star največ 500 let.
Slap Nadiže v Tamarju je prvi izvir Save Dolinke, ki izvira na nadmorski višini 1232m.
Visok je 12 metrov in se nahaja v ostenju rateških Ponc. Površinski tok Nadiže ponikne že po
100 metrih in na dan pride kot izvir v Zelencih.
Presihajoče jezero Ledine se nahaja pod vasjo Rateče ob vhodu v dolino Planica. Ob
velikem deževju, navadno spomladi in jeseni, se napolni in mnogokrat pozimi zamrzne. Poleti
presahne in kmetje pokosijo travo, ki zraste v zelo kratkem času. Jezerska voda naj bi bila v
povezavi s Savo Dolinko in Nadižo. Jezero predstavlja tudi razvodnico med savskim in
dravskim porečjem. V zimskem času na dnu jezerske kotanje oz. zamrznjeni vodni gladini
pogosto nastane mrazišče.
Zelenci so drugi izvir Save Dolinke. Večina vode priteče podzemno iz Tamarja, kjer izvira
kot prvi izvir Nadiža. Jezerce z izrazito zeleno barvo (odtod tudi ime Zelenci) leži v močvirju,
ki je ostanek nekdanjega večjega jezera, ki je nastalo po zadnji ledeni dobi. Pozimi ne
zamrzne, njegova temperatura pa je vse leto okrog 6°C. Leta 1992 so bili Zelenci razglašeni
za naravni rezervat. Površina naravnega rezervata je 14 ha, največja globina jezerca je 3
metre. Zelenci so lahko dostopni. Peš ali s kolesom se lahko tja podamo po kolesarski stezi
med Kranjsko Goro in Ratečami. Avtomobil lahko pustimo tudi ob magistralni cesti Kranjska
Gora-Rateče, od koder je do jezerca 5 minut hoje.
Tromeja ali Peč (1510m) se dviga nad Ratečami in predstavlja vrh, na katerem se stikajo
meje Slovenije, Avstrije in Italije. Obenem je ta točka stičišče treh kultur: slovanske,
romanske in germanske. Na tem pomembnem evropskem stičišču treh velikih jezikovnih
skupin in kultur je bil leta 1994 postavljen spomenik razumevanju in prijateljstvu med narodi.
Vršič je najvišji cestni prelaz (1611 m) v Vzhodnih Julijskih Alpah in naravna povezava med
savsko in soško dolino, ki so ga že od nekdaj uporabljali prebivalci obeh dolin. Na Vršič pelje
asfaltna in tlakovana cesta iz Kranjske Gore mimo jezera Jasna, Mihovega doma, Koče na
Gozdu, Erjavčeve koče do Tičarjevega planinskega doma na Vršiču. Ob cesti je na višini
okoli 1200 m Ruska kapelica, posvečena ruskim vojnim ujetnikom, ki so med prvo svetovno
vojno gradili cesto čez Vršič.
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Slika 5: Cesta na Vršič je priljubljena med kolesarji

Avtor: Miha Krajnc, 2010.

Triglavska severna stena se uvršča med najmogočnejše stene v Vzhodnih Alpah (za stenama
Watzmana in Hochstadla). Največja višinska razlika je okoli 1200 m, povprečni naklon pa
45°. Mogočen vtis naredi stena predvsem zaradi širine in višine ter skalnih stebrov. Med temi
izstopajo Slovenski, Nemški in najmogočnejši Centralni steber. Najdaljša plezalna smer sega
od doline do vrha Triglava.
Ajdovska deklica je kamnita podoba deklice, ki je našla svoj odmev v ljudski pripovedki.
Ajdovske žene ali jedek žene (jeda je kranjskogorsko pojmovanje za ajdo) so kranjskogorcem
prerokovale usodo ob rojstvu in svetovale kdaj je pravi čas za setev in žetev. Kot pripoveduje
ljudska pripovedka, naj bi ena od njih sinu lovca prerokovala, da bo ustrelil zlatoroga, ki živi
v okoliških gorah. Ajdovske žene so se ob prerokbi razjezile in ajdovsko deklico spremenile v
skalo. Ajdovska deklica je vidna s ceste na Vršič, nekaterih okoliških vrhov, lahko pa se
podamo do stene, v kateri je njena podoba. S prelaza Vršič do stene potrebujemo približno 20
minut.
Veliko Prisankovo okno je naravno okno na zgornjem robu Prisankove severne stene in je
najbolj znano naravno okno v Julijskih Alpah. Naravno okno je visoko okoli 80 metrov in
široko okoli 40 metrov. Razdrapane stene in sveže melišče pod oknom dokazujejo, da je
kamnina predrta ob prelomu. Nastal je udor, ki se je s preperevanjem večal v sedanjo
odprtino. Do okna z Vršiča vodi zahtevna planinska pot.
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3.3.2. Kulturne in zgodovinske znamenitosti
Poleg opisanih naravnih zanimivosti so v občini Kranjska Gora za turiste privlačne tudi
kulturno zgodovinske zanimivosti, ki predstavljajo dober potencial za turistične namene in se
lahko navezujejo na tematske učne poti, prireditve in kulturni turizem (povzeto po Strategiji
razvoja turizma turistične destinacije Kranjska Gora, 2005):
Liznjekova domačija v Kranjski Gori je tipična alpska hiša, grajena v baročnem slogu, ki
datira v leto 1730. Danes je preurejena v muzej. V njej si lahko ogledate muzejsko sobo
Josipa Vandota, znanega mladinskega pisatelja in avtorja zgodb o Kekcu.
Ruska kapela stoji ob cesti na Vršič. Zgrajena je bila med prvo svetovno vojno v spomin na
padle ruske ujetnike, ki so gradili cesto na Vršič.
Slika 6: Ruska kapela ob cesti na Vršič

Avtor: Miha Krajnc, 2010.

Grobovi umrlih ruskih ujetnikov se nahajajo pod Erjavčevo kočo na Vršiču, pod Mihovim
domom pa stoji križ v spomin na padle ruske ujetnike, ki so gradili cesto na Vršič.
Spomenik Jakobu Aljažu na Dovjem, duhovniku in pianistu, ki je leta 1895 za simbolično
ceno odkupil od avstrijskega Alpenvereina vrh Triglava.
“Pr’Katr’” se imenuje obnovljena kovačnica na Dovjem, ki je danes preurejena v trgovino
za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij. Ponujajo domačo hrano (kruh, žganje, jabolčni
krhlji, potice, zelenjava, med), turisti pa lahko kupijo tudi izdelke domače obrti (lesene
sklede, ročno pletene nogavice, figurice iz čebeljega voska, domača volna).
Pocarjeva domačija je ena najstarejših domačij v TNP. Na stropnem tramu je vrezana letnica
1775, v hišnem arhivu pa najstarejša listina izvira iz leta 1609. Na vhodnem pročelju sta freski
Višarske Matere Božje in Križanega z Marijama. Notranja oprema je v celoti avtentična.
Stanovanjska stavba zajema vežo, 'hišo' z lončeno pečjo, hišno kamro, črno kuhinjo, kamro za
preužitkarje, klet in podstrešje. Gospodarsko poslopje sestavljajo hlevi in senik s kmečkim
orodjem. V kompleksu so ohranjeni še svinjak, drvarnica in vodnjak.
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Psankova žaga in mlin se nahajata 300 metrov od izvira Radovne, pod Gogalovo domačijo.
Mlin in žaga sta delovala le občasno ob veliki vodi. Kdaj sta bila zgrajena ni znano,
obratovala pa sta vse do 70-ih let. V mlinu je ''črni'' kamen za mletje žitaric; lesena žaga venecijanka, ki je zaradi racionalne izrabe delovala sočasno z mlinom in je z mehanizmom
povezana s pogonskim vodnim kolesom.
Kajžn’kova domačija se nahaja v središču Rateč in je urejena kot muzej, kjer si obiskovalci
lahko ogledajo stare eksponate, ki so jih domačini uporabljali v vsakdanjem življenju in pri
delu. Obiskovalcem je na voljo tudi zgodovina planiških skokov in poletov.
Planinski muzej v Mojstrani je odprt od leta 2010. Poleg stalnih razstav (o gorah, razvoju
planinstva na slovenskem, nevarnostih v gorah itd.) in občasnih razstav organizirajo
predavanja, delavnice, vodene izlete. Muzej je zasnovan interaktivno in je zanimiv za
obiskovalce vseh starosti.
Trenutno je zelo prepoznana in obiskana Ruska kapelica ob cesti na Vršič, Liznjekova hiša z
muzejem v središču Kranjske Gore in kovačija Pr’Katr’, ki obiskovalcem nudi tipične domače
izdelke. Ostale kulturne znamenitosti so manj turistično prepoznavne in obiskane, vendar so
vsekakor vredne omembe.

3.3.3. Turistična infrastruktura
Turistična destinacija Kranjska Gora razpolaga tudi s ponudbo športne infrastrukture, ki se
večinoma veže na naravne danosti in je prepoznaven dejavnik zimske in poletne turistične
ponudbe ter pozicioniranja turistične destinacije Kranjska Gora. Gorskokolesarski park na
pobočjih Vitranca je ena novejših pridobitev, ki je dopolnil ponudbo na smučišču v poletnem
času. Ostala infrastruktura na tem območju je naslednja (povzeto po Strategiji razvoja turizma
turistične destinacije Kranjska Gora, 2005):
Smučišča na nadmorski višini med 810 in 1295 m. 20 km prog (2 km težkih, 8 km srednjih in
10 km lahkih), 5 sedežnic, 15 vlečnic, 40 km tekaških prog, skakalnice za smučarske skoke
in polete v Planici. Obiskovalcem je na voljo šola smučanja, deskanja in teka na smučeh.
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Slika 7: Smučanje v Kranjski Gori

Avtor: Goran Krajnc, 2004.

Dodatno ponudbo sestavljajo izposoja smučarske opreme, tekmovalni poligon, dodatno
(umetno) zasneževanje. Žičnice lahko prepeljejo 17300 smučarjev na uro, v povprečju pa
smučišča obratujejo 70 dni na leto.
Sprehajalne poti obsegajo 17 lahkih in srednje težkih sprehajalnih poti, označenih na
sprehajalni karti, ki je na voljo v turističnem uradu in v nekaterih turističnih agencjah.
Kolesarske poti različnih težavnosti v skupni dolžini 150 km so označene na turistični karti
in na posebni kolesarski karti Kranjske Gore.
Gorskokolesarski park (Fun bike park Kranjska Gora) ponuja spuste z gorskimi kolesi na
različno zahtevnih progah, do začetka proge jih pripelje sedežnica Vitranc 1. Dodatno
ponudbo predstavlja izposoja koles, učenje tehnike vožnje, izobraževalni seminarji za učitelje
gorskega kolesarstva, vodeni izleti in različne prireditve skozi sezono. Povprečno park
obratuje 90 dni v letu.
Golf igrišče (vadbišče) ima tri luknje in je odprto v povprečju 100 dni na leto.
Jahalna šola in ježa z vodnikom na turistični kmetiji Rasinger.
Športno plezanje na umetni steni pri hotelu Špik v Gozd Martuljku in plezalni vrtec na
Vršiču, pozimi ledno plezanje v Mlačci pri Mojstrani.
Tenis igrišča v Kranjski Gori (pri hotelih Kompas in Lek), v Gozdu Martuljku (pri hotelu
Špik), v Mojstrani (Mlačca) in na Dovjem (Voga).
Poletno sankanje na pobočjih Vitranca v Kranjski Gori. Sankališče si z gorskokolesarskim
parkom deli sedežnico, ki je potrebna za prevoz sani in turistov na zgornjo postajo.
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Bazeni v hotelih Larix, Kompas in Lek, kjer ponujajo tudi savne, masaže in fitnes oz. tako
imenovano wellness ponudbo.
Poleg naštete infrastrukture so pomembne še planinske in pohodniške poti ter športne dvorane
in telovadnice (dvorana Vitranc v Kranjski Gori, telovadnica OŠ Kranjska Gora in
telovadnica v Mojstrani).
Pomembno vlogo ima v občini Kranjska Gora tudi kongresni in poslovni turizem, vsa tovrstna
ponudbe je skoncentrirana v Kranjski Gori. Možnost poslovnega turizma v občini ponujajo
trije hoteli (Kompas, Larix in Lek), ki skupno razpolagajo s 16 dvoranami in učilnicami, 710
sedeži v konferenčnih dvoranah, 374 sedeži v učilnicah in 180 razstavnimi prostori.
Igralništvo privablja tako enodnevne kot tudi stacionarne goste, katerim je na voljo en igralni
salon in ena igralnica. HIT Hotel Casino Kranjska Gora ponuja 300 igralnih avtomatov in 22
igralnih miz, kjer so na voljo različne igre. Igralni salon Casino Larix ponuja možnost zabave
na več kot 150 igralnih avtomatih z različnim spektrom iger.
Planica je v Sloveniji in svetu znana kot kraj, kjer je človek na smučeh prvih skočil preko 100
metrov. To je bil Sepp Bradl, ki mu je skok uspel leta 1934. Planica je vsako leto prizorišče
tekme v smučarskih poletih, na kateri se zberejo najboljši tekmovalci v smučarskih skokih na
svetu, prireditev pa v dolino pod Poncami privabi množico obiskovalcev. Kljub svetovni slavi
pa je tekma v poletih vsako leto pod vprašajem zaradi slabe infrastrukture in konfliktov med
vsemi akterji, vpletenimi v organizacijo tekme. Za izboljšanje stanja na tem področju naj bi
do leta 2017 dokončali gradnjo Nordijskega centra Planica.
Vrsto dejavnosti v zvezi z organizacijo tekmovanj in vzdrževanjem objektov opravlja več kot
deset organizacij, zavodov, združenj ali priložnostnih organizatorjev na zemljiščih, na katerih
je okrog 100 individualnih lastnikov (povezanih v kmetijsko skupnost), nekaj individualnih
lastnikov in občina Kranjska Gora. Objekti so v lasti petih pravnih oseb (Vir: http://www.ncplanica.si/dejavnost-zavoda/).
Slika 8: Predvidena podoba Nordijskega centra Planica

Vir: Nordijski center Planica, 2011.
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Osrednji del projekta Nordijski center Planica je obnova in oprema skakalnic ter zgraditev
tekaškega stadiona in spremljevalnega objekta za tekaške proge. V njegovem okviru bodo
urejeni še sistem za umetno zasneževanje, žičnice, atletskonogometni stadion, kolesarske in
sprehajalne poti, park kulturne dediščine, informacijski prostor z gostinskim lokalom,
zagotovljene pa bodo tudi kakovostne turistične in športne storitve. Celovita ureditev Planice
naj bi zagotovila tudi nova delovna mesta, ki jih bo zahtevala tako povečana športna, zlasti pa
športno-rekreativna in turistična dejavnost. Glede na turistično in športno-rekreativno
dejavnost vse leto je upravičeno pričakovati večje število obiskovalcev Planice in s tem tudi
širšega območja, kar bo spodbudilo dodatni razvoj celotne Zgornjesavske doline (Vir:
Nordijski center Planica, 2011).
SWOT analiza turistične destinacije Kranjska Gora (povzeto po Strategiji razvoja turizma
turistične destinacije Kranjska Gora, 2005):
PREDNOSTI
Lega na tromeji (večjezičnost) in bližina evropskih emitivnih trgov;
- Obvladovanje (treh) tujih jezikov turističnih in gostinskih delavcev;
- Vključevanje tradicije in domače obrti v turistično ponudbo;
- Izredne naravne danosti (TNP, Julijske Alpe, Zahodne Karavanke);
- Aktivne počitnice v neokrnjeni naravi;
- Raznolike možnosti za oblikovanje ponudbe (igralništvo, wellness, šport, poslovni
turizem...);
- Vzpostavljene kolesarske in sprehajalne poti (v gorah pa planinske poti);
- Izredne možnosti in tradicija razvoja zimskega turizma;
- Raznolika turistična ponudba (predvsem rekreativne dejavnosti);
- Interes kapitala za investicije v turizem v centru Kranjske Gore in že
uveljavljenih točkah Kranjske Gore v duhu razvoja trajnostnega turizma;
- Opravljen projekt CRPOV za območje Dovje-Mojstrana, ki opredeljuje vlogo in pomen vasi
in predstavlja sistematično obdelane informacije, ki jih lahko zato enostavneje in bolj
učinkovito vključimo v oblikovanje turistične ponudbe celotne destinacije;
- Kakovost in cena hotelske in gostinske ponudbe na relativno visoki ravni v
primerjavi z Avstrijo in Italijo;
- Koncentracija kapitala in dolgoročni interes;
- Pozitiven trend pri urejanju kraja in destinacije;
- Številne ciljne skupine (po motivu);
- Pozitivno sodelovanje med turističnim podmladkom in LTO ter ostalimi
gospodarsko turističnimi subjekti ter turističnimi društvi;
- Vzpostavljena LTO Kranjska Gora;
- Športna tekmovanja na svetovnem nivoju;
- Uvrstitev v zaokroženo turistično območje Julijskih Alp na nacionalni ravni;
- Čisto okolje, bogata flora in favna;
- Etnografsko bogastvo, legende, zgodbe (Zlatorog, Kekec);
- Privlačen igralniški proizvod, ki ima pomembno vlogo pri oblikovanju privlačnosti ponudbe
destinacije tudi izven zimske in letne sezone.
SLABOSTI
- Neenakomeren razvoj destinacije (skoncentriranost v Kranjski Gori).
- Ni povezovanja različnih elementov komplementarne ponudbe (domače obrti).
- Premalo izobraženega in usposobljenega kadra, ki bi »živel« za turizem oziroma s
turizmom.
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- Nepovezanost turističnih ponudnikov in ponudbe (hoteli, kmetije, dejavnosti na kmetijah...).
- Pasivnost ljudi pri realizaciji možnih ponudb in razvoja idej (ideje so, ni energije in denarja
za realizacijo in zato se stvari, predvsem v okolici, prehitro neuspešno zaključujejo).
- Odseljevanje ljudi (mladih, izobraženih) ter negativno dojemanje turizma in gostinstva
(napor in zahtevnost dela v sezonah) zaradi vzorca dela staršev, zaposlenih v tej panogi.
- Turizem kot »monokultura« v kraju; premalo komplementarnih dejavnosti, oziroma
dejavnosti, ki niso neposredno odvisne od turistične sezone ali se ji lažje prilagajajo.
- Cene nepremičnin so visoke in zato pogosto nesprejemljive za mlade družine. Zato se te
odseljujejo v sosednje občine, ki nudijo ugodnejše pogoje (finančne) za življenje in tam
poiščejo tudi zaposlitev.
- Preskromno vzpodbujanje mlajših za pozitivno dojemanje turizma kot načina življenja, ki
lahko prinaša dobre materialne pogoje (vendar se ta vzgoja sedaj v okviru OŠ že bolj
poudarja, podpira in spodbuja pa jo tudi gospodarstvo v turizmu).
- Nesistematično širjenje apartmajev in počitniških hišic zaradi nedorečenega prostorskega
plana ter vpliva posameznikov na pridobivanje dovoljenj in sprejemanje tovrstnih odločitev.
- Nepovezanost gospodarskih subjektov in stihijski razvoj destinacije.
- Nepovezanost vasi (obrobnih destinacij) z LTO in občutek odrinjenosti ter manjvrednosti.
- Zastarelost infrastrukture na smučiščih (žičnice ...).
- Zasičenost dolin in območja z mirujočim prometom (neprimerno parkirani avtomobili,
zaradi neurejenih oziroma neopredeljenih parkirnih površin) ob ključnih športnih prireditvah
in viških sezon.
- Problem neurejenosti prometne infrastrukture območja (predvsem v dolinah, makadamske
ceste, ki vodijo do vznožja gora npr. Vrata, Krma).
- Zaradi nedorečenosti razvojnih usmeritev in prioritet ter vsebine destinacijske ponudbe ni
zainteresiranih investitorjev za nove objekte in oblikovanje ponudbe zunaj centra Kranjske
Gore.
Zahteve za financiranje »brez sodelovanja« (bi imel – a ne dal).
Preskromna razpoznavnost destinacije oziroma pomanjkanje uveljavljene(nih) blagovne(nih)
znamk(e) kranjskogorskega turizma.
- Obstoječe tržno pozicioniranje kot poceni destinacija v primerjavi z Avstrijo in Italijo.
- Nerazpoznavnost na tujih in tudi na slovenskem trgu.
- Urejenost in podoba kraja (destinacije) kot celote z vsemi elementi ni na zadovoljivi ravni
(neobnovljene hiše, pomanjkanje pločnikov, zasaditve rož....)
- Nekateri deli lokalne politične javnosti oziroma javnega sektorja so turističnemu razvoju
destinacije manj naklonjeni oziroma nenaklonjeni.
- Neoperativnost LTO (razmerje članov sveta) in nesorazmerje glede vpliva na odločitve v
primerjavi s posrednimi in neposrednimi vložki ter odvisnostjo od dejavnosti.
- Nezdružljivost posameznih segmentov ponudbe zaradi obsoječe ponudbe nastanitvenih
kapacitet (v neposredni bližini mladinski hotel in hotel, v katerem se zadržujejo pretežno
upokojenci, oziroma segment gostov 50+).
PRILOŽNOSTI
- Vzpostavitev in razvoj tematskih poti in ponudbe na temelju legend, zgodb (Kekec,
Zlatorog, Ajdovske deklice...), apliciranje zgodb v tujih jezikih in njihova uporaba pri
razvoju spominkov in izdelkov, značilnih za destinacijo Kranjska Gora.
- Vzpostavitev vzajemne odgovornosti za sodelovanje v turistični dejavnosti z vzpostavitvijo
sistema neobvezne »članarine« oz. s finančnih vložkov za turistične ponudnike tako
primarne kot sekundarne ponudbe (podporne – trgovine, ostale storitve ...).
- Večja vključitev odločitev razvoja turizma v prostorski plan občine in s
tem možnost za opredelitev naselitvenih predelov ter zelenih con in ostalih prostorskih
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rešitev. Skladen prostorski razvoj z opredelitvijo razvoja turizma v destinaciji. Z določitvijo
stanovanjskih con, bi se lahko v določenih predelih oblikovali pogoji za izgradnjo in nakup
stanovanjskih enot, ki bi bile cenovno ustrezne tudi za mlade družine in zaposlenim, ki se
bodo v Kranjsko Goro preselili zaradi novih delovnih mest v turizmu.
- Aktivno povezovanje turističnih ponudnikov ter javnega in civilnega sektorja.
- Možnost za nove podjetniške ideje v dejavnostih, povezanih s turizmom.
- Možnosti za aktivnosti v naravi in celostni razvoj segmentirane ponudbe destinacije (aktivna
vključitev in smernice razvoja okoliških krajev).
- Pospeševanje visoko tehnološkega podjetništva, ki ga omogoča informacijska tehnologija,
vzporedno z razvojem turizma in brez negativnih vplivov nanj (intelektualne storitve so
»čiste« in okolju neškodljive ter ne potrebujejo toliko površin kot industrijski objekti) ter s
tem zaustavitev selitvenega toka mladih.
- Sistem za vzpodbujanje usposobljenih, izobraženih in zadovoljnih kadrov v turistični
dejavnosti.
- Intenzivni tržni nastop na vzhodnoevropskih trgih.
- Razvoj manjših družinskih nastanitvenih in drugih gostinskih obratov.
- Razvijanje komplementarnih gospodarskih dejavnosti turizma.
- Razvoj tržne (blagovne) znamke destinacije.
- Pridobitev VIP vikendašev in aktivno trženje destinacije pri letalskih (in drugih)
prevoznikih.
- Aktivno lobiranje na nacionalnem nivoju pri sprejemanju strateških in tržnih odločitev.
- Boljše izkoriščanje edinstvene prednosti dveh svetovno znanih športnih prireditev (pokal
Vitranc in smučarski poleti v Planici) na tako omejenem prostoru in celo v okviru ene občine
za promocijske namene in oblikovanje jasne prepoznavnosti na tujih trgih.
- Učinkovita ureditev prometa in dostopa z osebnim avtomobilom v destinacijo, zlasti ob
svetovnih športnih dogodkih in konicah sezon.
- Pridobivanje razvojnih finančnih sredstev iz EU.
NEVARNOSTI
Negativne posledice v primeru zmanjšanja vloge turistične dejavnosti na vseh področjih
(demografsko, gospodarsko...)
- Območje lahko postane »spalno naselje«
- Odvisnost LTO od kapitala (omejeni)
- Prepočasen odziv na dogajanje na trgu v različnih organizacijskih oblikah (npr. javni zavod)
- Pasivnost: »nihče ne bo delal namesto nas«
- Nevlaganje ali preskromno investiranje v kadre ob povečanih investicijah v infrastrukturo in
pomanjkanje ustreznih kadrov za nove zaposlitve v turistični dejavnosti
- Pomanjkanje stanovanj v primeru priselitve delovne sile iz drugih oddaljenih krajev
- Prevelika in nesistematična pozidava na območjih primernih za razvoj ali
širitev turistične ponudbe
- Neusklajenost naravnanosti kapitala z razvojnimi cilji kraja
- Nenaklonjenost razvoju manjših podjetnikov (družinskih hotelov, penzionov ...) s strani
finančnih institucij
- Ponovna odvisnost od balkanskega trga, kot je bilo to v času pred letom 1991 (v primeru
rasti in ohranitve imidža poceni destinacije)
- Zelene zime
- Intenzivnejši razvoj ponudnikov v vzhodni in južni Evropi
- Prevelika obremenitev okolja zaradi (pre)intenzivnega razvoja turizma
- Zaraščanje površin zaradi opustitve kmetijske dejavnosti

30

4. KOLESARJENJE KOT TURISTIČNI PROIZVOD
Kolesarjenje v Sloveniji sodi med pomembne športnorekreacijske aktivnosti in je po
priljubljenosti in razširjenosti v samem vrhu med slovensko populacijo.
Kolesarjenje je sprejeto kot možnost gibanja, rekreacije, zdravega načina življenja,
spoznavanja naravnih lepot in kulturne dediščine, predvsem pa kot pomemben del turistične
ponudbe. Kolesarjenje postaja del turistične ponudbe, ki jo uvrščamo v mehko ali ekološko
premišljeno obliko turizma, ki v zadnjem času pridobiva na pomenu. Ponudniki turističnih
storitev v Sloveniji se zavedajo, da je smer razvoja sodobnega turizma med drugim povezana
z vključevanjem športnih vsebin, med katerimi igra pomembno vlogo kolesarjenje. Iz leta v
leto pa se povečuje tudi število turistov, ki si želijo aktivne počitnice (Milošević, 1999,
str.68).
Kljub temu, da je tovrstna dejavnost močno razširjena, večjih neposrednih s tem povezanih
prostorskih učinkov v Sloveniji izven večjih mest ni bilo. Kolesarji si ceste večinoma delijo z
motoriziranim prometom. Velik doprinos k popularizaciji kolesarjenja je kolesarska steza v
obravnavani občini Kranjska Gora, ki večinoma poteka po trasi nekdanje železnice med
Jesenicami in Ratečami. Kolesarska steza je dvosmerna in je povsem ločena od regionalne
ceste, kar jo naredi zelo privlačno za številne kolesarje. Tovrstne kolesarske poti so v tujini,
predvsem v zahodni in severni Evropi, že dolgoletna praksa, s porastom tako motoriziranega
prometa kot števila kolesarjev pa lahko pričakujemo več takšnih kolesarskih stez tudi v
Sloveniji. Poleg tega je za razvoj kolesarjenja kot turističnega proizvoda potrebno tudi
označevanje obstoječih manj prometnih cest, izdelava krožnih tematskih poti in urejena
infrastruktura ob tovrstnih poteh (npr. dostop do pitne vode …).
Nekatere prednosti, ki jih prinaša razvoj turističnega kolesarjenja, povzete po Strategiji
razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji, 2005:
-

-

-

-

Kolesarski turizem je ekološka oblika turizma z minimalnim vplivom na obremenjevanje
okolja in lokalno skupnost, ki lahko pomembno vpliva na zmanjšanje pretiranega prometa
s preusmeritvijo avtomobilskega h kolesarskemu cestnemu prometu.
S spodbujanjem in razvojem kolesarjenja in kolesarskega turizma lahko izkoristimo
obstoječo, največkrat neizkoriščeno infrastrukturo, kot so stranske in podeželske poti.
Tovrstna ponovna oživitev zapuščenih poti predstavlja alternativo njihovemu propadu.
Lep primer je kolesarska pot Parenzana v Istri in kolesarska pot v Zgornjesavski dolini, ki
prav tako poteka po trasi nekdanje železnice.
Kolesarski turist v veliki večini uporablja storitve lokalnih ponudnikov (lokalne gostilne,
trgovine, manjše lokalne zanimivosti in manjše nastanitvene objekte) in tako predstavlja
priložnost za razvoj podeželja in drugih manj razvitih območij (uporaba ponudbe lokalnih
ponudnikov poveča verjetnost da denar, ki ga potroši kolesar, dejansko ostane v lokalnem
gospodarstvu) – način ekonomske revitalizacije manj razvitih geografskih območij.
Razvoj turističnega kolesarjenja lahko spodbudi investicije v različno, lahko tudi
kolesarsko infrastrukturo, s katero veliko pridobijo tudi lokalne skupnosti
Kolesarjenje lahko predstavlja dodatno atraktivnost in aktivnosti, kar poveča možnost, da
turisti bodisi podaljšajo dolžino bivanja na območju ali pa ponovijo obisk
Kolesarski turizem lahko spodbudi priložnostno ali vsakodnevno (utilitarno) kolesarjenje.
Kolesarski turizem beleži izjemno rast in predstavlja pomemben trg – kolesarski turist se
uvršča v kategorijo nadpovprečnih potrošnikov.
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4.1. Vrste kolesarjenja
Vrste kolesarjenja glede na Strategijo razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji,
2005:
- Dnevno (utilitarno) kolesarjenje. V tovrstno kolesarjenje so vključeni vsi kolesarji, ki se
vsakodnevno vozijo na delo, v šolo, po nakupih ali zaradi drugih obveznosti. Kolo
uporabljajo kot prevozno sredstvo. Nekateri ga opredeljujejo kot dnevno-migracijsko
kolesarjenje.
- Športno kolesarjenje predstavlja različne treninge in tekmovalne oblike kolesarjenja. V to
kategorijo sodita cestno kolesarstvo in gorsko kolesarstvo z različnimi disciplinami
(spust, vzpon, 4X, kronometer, etapne in enodnevne dirke …), kolesarjenje na velodromu
ter kolesarjenje kot del duatlona in triatlona.
- Športnorekreativno kolesarjenje predstavlja udejstvovanje rekreativnih športnikov z željo
po sprostitvi in razvedrilu ter pridobivanju kolesarske kondicije in pripravo na udeležbo
na rekreativnih tekmovalnih prireditvah (Juriš na Vršič, maraton Franja, Super-D,
maraton Alpe, …).
- Izletniško kolesarjenje predstavlja tisto zvrst kolesarjenja, ki ne traja več kot en dan z
namenom bivanja v naravnem okolju, kjer ta dejavnost poteka z razmeroma nizko
intenzivnostjo. Izleti so lahko vezani samo na kolo kot prevozno sredstvo ali pa v
kombinaciji z drugimi prevoznimi sredstvi (osebni avto, avtobus, vlak …).
- Popotniško kolesarjenje pomeni tisto zvrst kolesarjenja, ki traja več dni. Kolesarji na
svojih poteh spoznavajo različne znamenitosti in posebnosti krajev ter turističnih
območij. Tovrstno kolesarjenje je povezano z nočitvami v različnih okoljih, npr. kampih,
penzionih, apartmajih, hotelih, na turističnih kmetijah ter v planinskih kočah in
zavetiščih.
- Gorsko kolesarjenje. Za to zvrst kolesarjenja je značilno, da se najpogosteje odvija v
gozdnem in gorskem okolju, pri čemer kolesarje privlači predvsem neokrnjena narava,
razgibanost terena, večja zahtevnost in velika izbira možnih lokacij. Gorski kolesarji so
ponavadi mlajši moški in ženske, ki so z vidika turizma zanimivi kot kolesarji športniki,
izletniki, rekreativni kolesarji, popotniki in kot kolesarji avanturisti.
- Turistično kolesarjenje je pravzaprav kombinacija različnih zvrsti kolesarjenja
(izletniško, gorsko, popotniško …), kjer kolesarji kot turisti, bodisi domači ali tuji,
spoznavajo naravne lepote, kulturne znamenitosti in etnološke posebnosti krajev in
turističnih območij.
- Družinsko kolesarjenje. Glede na kriterije za opredelitev posameznih vrst kolesarjenja je
treba zaradi drugačnih želja, zahtev in potreb kolesarjenja posebej obravnavati družinsko
kolesarjenje. Družina je specifična družbena skupina, ki ima skupen in uporaben prosti
čas za kolesarjenje ob vikendih in v času dopustov oziroma šolskih počitnic, zato je
potrebno skrbno pripraviti posebne programe za različne vrste družin.

4.2.

Bistveni elementi turističnega proizvoda kolesarjenje

Javni prevoz je pomemben dejavnik pri oblikovanju turistične kolesarske ponudbe, največkrat
se javni prevoz nanaša na uporabo letal, vlakov in avtobusov. Ob potovanju z večino letalskih
družb imamo možnost transporta kolesa ob primernem doplačilu, medtem ko so vlaki
predvsem v Sloveniji temu slabše prilagojeni. Transport kolesa z vlakom ni mogoč na vseh
linijah in v vseh vlakih, saj mora imeti vlak poseben vagon za kolesa. Za prevoz kolesa je
seveda potrebno plačilo, v nekaterih primerih pa je vprašljiva varnost, saj so vagoni za prevoz
koles slabo varovani. Turistična destinacija Kranjska Gora z vlakom ni dostopna, saj je bila
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železniška povezava med Jesenicami in Ratečami ukinjena leta 1966. Trenutno je najbližja
železniška postaja na Jesenicah, od koder je do Kranjske Gore še 20 kilometrov, podobno
oddaljeni sta tudi drugi dve najbližji železniški postaji v Beljaku in Tržiču. Avtobusni prevoz
za prevoz kolesa ni najbolj zanesljiva možnost, saj se šoferji o prevozu kolesa odločijo šele tik
pred odhodom, ko je jasno, koliko prostora imajo v prtljažnem prostoru.
Izposoja in servis koles sta osnovna elementa vsake turistične ponudbe kraja, ki ima v svoji
ponudbi turistično kolesarjenje. Veliko turistov krajev ne obišče z lastnim kolesom, saj jim
kolesarjenje ne predstavlja prioritete med izbranimi turističnimi aktivnostmi, so omejeni s
transportom ali pa se za kolesarjenje odločijo šele ob obisku nekega kraja ali širšega
turističnega območja. Za tiste, ki potujejo z lastnimi kolesi, pa so kvalitetne servisne storitve
vsekakor zelo pomemben atribut neke turistične destinacije, saj je tovrstna ponudba
dobrodošla ob morebitni okvari kolesa. Pri tovrstni ponudbi je pomemben dolg in prilagodljiv
delovni čas, tudi ob vikendih in praznikih, ko se v turistične kraje nameni več ljudi.
Izposojevalnice koles in kolesarski servisi so navadno združeni in poleg tega nudijo
informacije za kolesarje (prodaja kart z vrisanimi kolesarskimi potmi, vodnikov …) ter
prodajajo nekatere artikle, privlačne za turistične kolesarje (kolesarska oprema, energijski
napitki, energetske ploščice …). V občini Kranjska Gora je velika večina tovrstne ponudbe
skoncentrirana v samem naselju Kranjska Gora, kjer se poleg izposojevalnic in servisov
nahajajo tudi trgovine s kolesi in opremo. Izposojo koles kot dopolnitev ponudbe ponujajo
tudi nekateri hoteli, domovi in penzioni.
Naravne in kulturne znamenitosti na nekem območju in njihova navezava na kolesarsko
omrežje so pomembne predvsem za kolesarje, ki kolesarjenje doživljajo kot izletništvo in
kolesarijo približno enkrat na teden. Tovrstne znamenitosti in njihova dostopnost s kolesom
so za te kolesarje pomembne pri izbiri relacije kolesarjenja. Pomemben vpliv imajo tudi na
potovalno-turistične kolesarje (Zasnova državnega kolesarskega omrežja v Republiki
Sloveniji, 2005).
Večina naravnih in kulturnih znamenitosti na območju občine Kranjska Gora je dobro
dostopna s kolesom, veliko pa jih je s kolesarsko stezo med Jesenicami in Ratečami tudi
povezanih. Priljubljene točke obiska turističnih kolesarjev so npr. Planica in Tamar,
Mojstrana in tamkajšnji planinski muzej, slap Peričnik, jezero Jasna in za tiste bolj vztrajne
prelaz Vršič na nadmorski višini 1611m.
Urejena kolesarska pot je samostojna javna cesta, namenjena izključno prometu kolesarjev in
je označena s predpisano prometno signalizacijo. Načeloma poteka v prijaznem okolju,
samostojno in odmaknjeno od ceste za motorni promet. V ta namen lahko služijo opuščene
železniške proge, kolovozi in gozdne poti, ki se ob interesu države preuredijo v kolesarske
poti. »Glede na Zasnovo državnega kolesarskega omrežja lahko kolesarske poti razdelimo na
daljinske, glavne, lokalne in regionalne kolesarske poti« (Zasnova državnega kolesarskega
omrežja v Republiki Sloveniji, 2005, str.15). Kolesarska pot, ki je speljana čez celo občino
Kranjska Gora (in izven nje) je primer opuščene železniške proge, ki so jo preuredili v
kolesarsko pot. Ob tej kolesarski poti je zadostno število parkirišč za avtomobile, kar
omogoča različne dolžine izletov, ponekod ob trasi so lokali z gostinsko ponudbo, prilagojeno
kolesarjem, v sami Kranjski Gori pa imajo kolesarski turisti na voljo tudi izposojo in servis
koles ter informacije o izletih in označenih poteh.
Informiranje kolesarjev je pomembno na vsakem turističnem območju in na vsaki kolesarski
poti. Na kolesarskih poteh mora biti urejena čim bolj enotna signalizacija, saj turista usmerja
na poti. Na samem kolesarjenju morajo turista-kolesarja usmerjati informacijske table, na
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katerih so označene kolesarske poti ter njihova zahtevnost in dolžina. Informacije v obliki
kolesarskih zemljevidov, vodnikov in zloženk naj bi bile dosegljive pri vseh gostinskoturističnih ponudnikih ob poti, v turistično-informacijskih centrih, v turističnih zvezah in
društvih ter na spletu (Podobnik, 2007).
Občina Kranjska Gora ima nekaj urejenih in primerno označenih poti, ki imajo enotno
signalizacijo. Gre za poti v dolini in nekaj označenih poti v Karavankah (npr. Tromeja,
Blekova planina). Kolesarski zemljevidi, vodniki in zloženke so na voljo le pri nekaterih
gostinsko-turističnih ponudnikih ob kolesarskih poteh, vendar se situacija iz leta v leto
izboljšuje in je tovrstno gradivo dostopno na vedno več različnih lokacijah.
Gostinska ponudba za turiste kolesarje se v osnovi ne razlikuje od običajne gostinske
ponudbe. Kljub temu je zaželjeno, da imajo gostinski lokali primeren prostor za parkiranje
koles, ki je po možnosti varovan. Dodatna ponudba, s katero gostinski lokali postanejo bolj
privlačni za turiste kolesarje, obsega ponudbo športne prehrane (izotonični napitki, energetske
ploščice), informacije o kolesarjenju v okolici (karte, zloženke …), lahko celo kolesarski
servis ali vsaj nudenje orodja za izposojo. Zaželjena je tudi lokacija tovrstne ponudbe, ki naj
bo v neposredni bližini kolesarskih poti in prilagojen delovni čas (vikendi, prazniki).

4.3. Gorsko kolesarjenje v Sloveniji
Gorsko kolesarstvo se v Sloveniji pojavlja od prve polovice osemdesetih let, ko so v
Slovenijo prišla prva gorska kolesa. V letih 1993 in 1994 je prve članke na temo gorskega
kolesarjenja objavljala revija Avto magazin, od leta 1999 pa za kolesarje, željne novic iz sveta
gorskega kolesarstva, skrbi Andrej Dekleva, nekdanji tekmovalec v različnih disciplinah
gorskega kolesarstva, danes pa je med drugim urednik spletne strani mtb.si. Za razvoj
gorskega kolesarjenja pri nas je pomemben vodnik Strme kolesnice avtorja Marka Paternuja,
ki je izšel leta 1997. V njem so objavljeni gorskokolesarski izleti, ki so aktualni in zanimivi
tudi danes, takrat pa so nekateri izleti, opisani v vodniku, predstavljali zelo zahtevne
kolesarske ture, ki so jih bili sposobni odpeljati le najbolje pripravljeni kolesarji.
Prva trgovina z gorskimi kolesi se je v Sloveniji odprla leta 1990, od takrat pa se število
gorskih kolesarjev povečuje iz leta v leto.
Gorska kolesa izvirajo iz ZDA, vendar so zaradi goste mreže makadamskih in gozdnih cest
zelo priljubljena tudi v Sloveniji. Z gorskim kolesom se lahko podamo tja, kamor ne moremo
z običajnim kolesom ali z avtomobilom. Glavna prednost kolesa pred avtomobilom je
neposreden stik pri doživljanju okolice, ki ga pri vožnji z avtomobilom zaradi večje
izoliranosti nimamo. Lahko povzamemo, da kolesarjenje združuje dobre strani pohodništva in
avtomobilskega popotništva. Poleg ekološke sprejemljivosti ima kolo v primerjavi z
avtomobilom večjo uporabno vrednost za rekreacijo tudi zaradi dejstva, da lahko v primeru
zoženja ali poslabšanja poti, enostavno stopimo s kolesa in nadaljujemo peš. Največji čar
gorskega kolesarjenja je kombinacija športnih užitkov in neposrednega doživljanja naravne in
kulturne dediščine (Krajnc, 2002).
Slovenija ima zelo dobre pogoje za razvoj gorskega kolesarjenja. Naravno okolje je dobro
ohranjeno, veliko je gozdnih cest, tudi na višjih nadmorskih višinah, turistična središča so
razpršena, poleg tega pa ima Slovenija veliko naravnih in kulturnih znamenitosti. Gorsko
kolesarjenje je danes zelo razvito tako na rekreativnem kot tekmovalnem nivoju, izboljšuje pa
se tudi turistična ponudba, ki se navezuje na gorsko kolesarjenje.
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V Sloveniji je gorsko kolesarjenje kot dodatna oblika turistične ponudbe v poletnem času
razvito in razširjeno predvsem na tistih območjih, kjer že obstajajo druge, predvsem zimske
turistične dejavnosti (Gorenjska in Goriška, Koroška, Pohorje, Kamniško-Savinjske Alpe)
(Keuc, 2006).
Poleg zgoraj naštetih območij je danes gorsko kolesarstvo razširjeno skorajda po celi
Sloveniji in v vseh letnih časih. V toplejših mesecih leta je destinacij za gorsko kolesarjenje
izjemno veliko, v hladnejših mesecih in pozimi pa se gorski kolesarji radi odpravijo na
Primorsko, kjer je manj snežnih padavin in so temperature višje. Posebna izkušnja pa je
kolesarjenje po zasneženih poteh, saj je lahko ob vožnji po snežni podlagi občutek ob vožnji
po dobro poznani poti povsem drugačen kot poleti.
Gorsko kolesarjenje kot vsaka druga aktivnost na nek način obremenjuje okolje in pomeni
določen odklon od naravnega ravnotežja, še posebno v občutljivem gorskem svetu. Vpliv na
okolje je večinoma zanemarljiv, dokler so posegi malenkostni. To velja tako za gorništvo kot
tudi za alterntivne rekreacijske dejavnosti v gorah, vključno z gorskim kolesarjenjem (Šolar,
1997, str. 7).
Glede na vedno večjo priljubljenost in razširjenost gorskega kolesarjenja v Sloveniji je tudi
vpliv na naravno okolje vedno večji. Glede vpliva vožnje z gorskimi kolesi po poteh in cestah
v Sloveniji še ni bila narejena študija, nekatere so bile izdelane v tujini. Večina študij (na
primer Marion, J., Wimpey, J., 2011) ugotavlja, da gorsko kolesarjenje ni bolj obremenilno za
okolje kot druge aktivnosti v naravi (npr. pohodništvo), seveda ob upoštevanju pravil
obnašanja na tovrstnih poteh. Za gorske kolesarje je vsekakor nujno, da se zavedajo
odgovornosti do okolja in drugih uporabnikov poti, ter se tako tudi obnašajo.
Veljajo naslednja pravila, imenovana Etika gorskih kolesarjev (povzeto po spletni strani
mtbture.com, citirano 22.11.2011):
-

-

na poteh za pešce imajo pešci prednost; zmanjšajmo hitrost ali se ustavimo in umaknimo
in jim dajmo prednost, to še posebej velja na poteh po hribih
tudi prijazen pozdrav ne bo škodoval
ob vikendih in praznikih se izogibajmo bolj obiskanih poti
na pašnikih vozimo počasi, da ne plašimo živali
varujmo naravo, po našem obisku naj ostane vsaj taka, kot pred njim
ne povzročajmo hrupa in ne plašimo divjih živali
pri spustih se izogibajmo blokiranju gum, ki povzročajo poškodbe tal, to še posebej velja
za gozdne poti, kjer poškodujemo korenine. V tujini velja, da kolesar, ki mu na turi pri
zaviranju blokira zadnje kolo, ne zna zavirati. Tako zaviranje je poleg vsega tudi
popolnoma neučinkovito. Naučimo se torej pravilno zavirati s prednjo zavoro.
ne vozimo se po travnikih in poljih
za seboj zapirajmo lese in ograde
ne naredimo drugim nič takega, kar ne bi želeli, da drugi naredijo nam

4.3.1. Zakonodaja, ki ureja gorsko kolesarjenje v Sloveniji
Gorsko kolesarjenje v Sloveniji urejajo naslednji zakoni in uredba:
- Zakon o varnosti v cestnem prometu, 2004 (Uradni list RS, št. 83/2004)
- Zakon o javnih cestah, 1997 (Uradni list RS, št. 29/1997)
- Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, 1995 (Uradni list RS, št. 16/1995)
- Zakon o športu, 1998 (Uradni list RS, št. 22/1998)
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-

Zakon o gozdovih, 2002 (Uradni list RS, št. 30/1993, 67/2002)
Zakon o planinskih poteh, 2007 (Uradni list RS, št. 61/2007)

Že od leta 1995 velja Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. V uredbi je kolo
obravnavano enako kot motorizirana vozila, zato je tudi s kolesom prepovedano voziti izven
cest z izjemo poljskih poti in gozdnih prometnic. Gorski kolesarji ne vozijo izven poti,
pogosto pa kolesarijo po planinskih poteh, vendar so s tem glede na Uredbo o prepovedi
vožnje z vozili v naravnem okolju v prekršku. Napaka uredbe je z vidika gorskih kolesarjev v
tem, da kolo obravnava kot prevozno sredstvo in ne kot pripomoček za rekreacijo, kot je to v
primeru gorskih kolesarjev.
Leta 2007 je bil sprejet Zakon o planinskih poteh, ki se kolesarjev in njihovih aktivnosti
dotakne v 32. členu, v katerem prepoveduje vožnjo s kolesi (skupaj z ostalimi vozili) po
planinskih poteh. Kljub temu zakon omogoča izjeme. Določene planinske poti ali njihovi deli
se lahko odprejo tudi za kolesarje, vendar mora to odobriti minister za šport, pot pa mora biti
za dvojno rabo predlagana s strani skrbnika planinske poti. Skrbniku poti lahko predlog poda
kdorkoli (Zakon o planinskih poteh, 2007). Pogoji, pod katerimi se bodo poti lahko odprle
tudi za kolesarje, še vedno niso natančno določeni. Za kolesarje bodo ostale zaprte poti v
zavarovanih območjih in poti, na katerih je veliko planincev in bi bila srečanja s kolesarji
zaradi velike obiskanosti prepogosta, vsekakor pa ostaja veliko poti, ki bi bile primerne za
dvojno rabo.
Ob omejujoči zakonodaji in vedno večjemu številu gorskih kolesarjev je eden od možnih
razvojnih trendov povečanje obiska gorskokolesarskih parkov. To nenazadnje dokazuje tudi
dejstvo, da je tovrstnih parkov vedno več tudi v Sloveniji, saj so naravni pogoji za razvoj
gorskega kolesarjenja odlični.

4.3.2. Gorskokolesarski parki v Sloveniji
V Sloveniji je več gorskokolesarskih parkov, ki pa se v ponudbi precej razlikujejo.
Gorskokolesarski parki so načeloma območja s progami za gorsko kolesarjenje, na katerih so
postavljeni različni objekti iz večinoma naravnih materialov (zemlja, les). Na izhodišče proge
kolesarji ne pridejo z lastnim pogonom, ampak jih tja pripeljejo sedežnice ali gondole, včasih
se za prevoz na start uporabi tudi avtomobil ali drugo vozilo. Večina gorskokolesarskih
parkov temelji na infrastrukturi, ki je bila prvotno postavljena za uporabo v zimski sezoni,
torej smučanje. V poletni sezoni navadno ne obratujejo vse žičniške naprave, dovolj je le
manjši del zaradi dejstva, da so kolesarji bolj mobilni kot smučarji. Poleg tega so za prevoz
kolesarjev in koles najbolj primerne kabinske žičnice in sedežnice, čeprav za prevoz
kolesarjev ponekod v tujini uporabljajo tudi navadne vlečnice (npr. krogce). Večina
gorskokolesarskih parkov poleg kolesarjev na zgornjo postajo žičnice vozi tudi druge turiste,
za katere so prav tako najprimernejše sedežnice in kabinske žičnice, zato te prevladujejo. V
Sloveniji je bil prvi tovrsten park z urejenimi progami odprt leta 2003 na Kaninu, kasneje so
sledili tudi ostali. Gorskokolesarski parki, ki so zrasli na osnovi zimskega turizma so v
Kranjski Gori, na Kaninu, v Mariboru (Pohorje) in na Javorniku. Poleg teh ponudbo v
Sloveniji sestavljajo tudi MTB park Črna na Koroškem, Kolesarski park Notranjska in
gorskokolesarski park Čelešnik ter novo nastajajoči park na Krvavcu.
Gorskokolesarski parki in s tem povezani posegi v okolje so za okolje obremenilni. Vendar je
pomembno dejstvo, da so tovrstni parki večinoma postavljeni na območju smučišč, torej na že
degradiranih površinah. Območje urejanje parka je omejeno in načrtovano ter redno
vzdrževano, saj je potrebno ustvariti čim manj škodljivih vplivov za okolje. Urejenost prog je
v interesu uporabnikov in vzdrževalcev parka, prav tako pa sprotno saniranje poškodovanih
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delov proge pomeni odgovorno ravnanje z naravnim okoljem. Smučarske površine so v
poletnem času ranljive zaradi razmeroma velikega naklona in neporaščenosti z gozdom.
Travna ruša sicer ponuja določeno zaščito pred površinskim odnašanjem, vendar so
smučarske površine z velikimi nakloni ob večjih količinah padavin mnogo bolj izpostavljene
kot gozdne površine. V ta namen morajo biti zgrajeni in redno vzdrževani jarki za
odvodnjavanje, ki so lahko uporabljeni tudi kot del proge v gorskokolesarskem parku.
Bikepark Pohorje
Gorskokolesarski park na mariborskem Pohorju kolesarjem nudi štiri proge različnih
zahtevnosti v skupni dolžini skoraj 15 kilometrov, vse pa imajo višinsko razliko 727 metrov
(Bikepark Pohorje, 2011). Kolesarje na izhodišče pripelje gondolska žičnica, katere spodnja
postaja je na mestnem robu Maribora. Gorsko kolesarstvo je na tem delu Pohorja prisotno že
več kot 15 let, nenazadnje tu od leta 1999 naprej potekajo tudi tekme svetovnega pokala v
spustu z gorskimi kolesi. Proga za spust je bila v preteklosti označena in urejena le v času
tekmovanja, medtem ko so se v preostalem času kolesarji tam vozili po neoznačenih poteh.
Leta 2006 so po dogovoru z lastniki zemljišč uredili in označili prve proge, zdaj pa jih vsako
leto vzdržujejo in nadgrajujejo. Poleg gorskega kolesarstva in s tem povezane ponudbe
(izposoja koles, servis, prireditve, kolesarske delavnice) je mogoče obiskati tudi višinski
adrenalinski park in poletno sankališče. V neposredni bližini parka je tudi kamp, namenjen
kolesarjem in gostinska ponudba.
Kolesarski park Javornik
Gorskokolesarski park Javornik leži med Logatcem (26 km) in Idrijo (20 km) in
obiskovalcem ponuja tri proge različnih težavnosti. Proge so speljane nad vasjo Lome, od
koder na izhodišče vseh prog v poletni sezoni vozi sedežnica. Ponudba gorskokolesarskega
parka obsega tudi izposojo in servis koles, ob postaji sedežnice je lokal z gostinsko ponudbo,
večdnevni obiskovalci pa lahko prespijo v bližnjem kampu, mladinskem domu ali v sobah, ki
jih oddajajo zasebniki. Park obratuje od leta 2007 (Javornik mountain bike park, 2011).
MTB park Kanin
Kaninsko smučišče je bilo prvo slovensko smučišče, na katerem je v okviru ponudbe v poletni
sezoni vrata odprl gorskokolesarski park. Ustanovljen je bil leta 2003 in obsega spodnji del
kaninskega smučišča do B-postaje gondolske žičnice. Proga je razdeljena na tri odseke
različnih težavnosti, tako da na njej lahko kolesarijo tako začetniki kot tudi bolj izkušeni
kolesarji. Poleg vožnje v parku se lahko v organizaciji agencije Outdoor Freaks odpravite tudi
na kolesarski izlet (Outdoorfreaks, 2011).
MTB park Črna na Koroškem
MTB park Črna na Koroškem obratuje že 15 let. Sprva je bilo središče dogajanja v hotelu
Krnes v Črni na Koroškem, od leta 2007 pa je sedež parka na ekološki kmetiji Koroš na
Jamnici v Šentanelu. Kolesarjem ponujajo pakete nastanitve in vodenih izletov v širši okolici,
prav tako pa tudi obiske drugih slovenskih gorskokolesarskih parkov. Velik delež turistov
prihaja iz tujine. Park ponuja več kot 1000 kilometrov kolesarskih poti, kolesarje pa na
izhodišče izletov in kolesarskih poti lahko vozijo tudi s kombijem (mtbpark.com, 2011).
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MTB park Čelešnik
Najmlajši izmed gorskokolesarskih parkov v Sloveniji z imenom “MTB Čelešn’k” je začel z
obratovanjem v sezoni 2011. Urejen je na zasebnih zemljiščih, kjer tudi ni žičnice za prevoz
kolesarjev do začetka prog, zato kolesarje in kolesa do starta vozijo s kombijem. Park
Čelešnik se nahaja v bližini Blagovice. Proga se začne na nadmorski višini 900 m in ima 300
metrov višinske razlike. Trasa poteka po že nekdaj obstoječih, vendar zapuščenih gozdnih
vlakah in cestah, ki niso v uporabi že približno štirideset let, zato posegi v okolje pri izdelavi
proge niso bili veliki, prav tako pa so skrbniki parka pred samo izvedbo pridobili vsa potrebna
dovoljenja za izgradnjo tovrstne proge (mtbčelešnk, 2011).
Kolesarski park Notranjska
MTB park Notranjska je zasnovan nekoliko drugače kot ostali gorskokolesarski parki,
omenjeni v tej diplomi. Kolesarske poti po MTB parku Notranjska so zasnovane na način, ki
omogoča kolesarjem spoznavanje narave in kulturne dediščine vasi in so po večini speljane po
kolovozih ter travniških in gozdnih poteh. Na voljo je deset krožnih tur, ki so locirane v petih
občinah (Postojna, Pivka, Cerknica, Ilirska Bistrica in Loška dolina), in več kot 500 km prog.
Območje, na katerem potekajo aktivnosti MTB parka Notranjska obsega 1.381 km2 in je zelo
gozdnato. MTB park Notranjska je del ponudbe hotela Sport iz Postojne (Sport hotel, 2011).
Gorskokolesarski park Krvavec
V letu 2011 so se začela dela tudi na Krvavcu. Nad zgornjo postajo kabinske žičnice so uredili
manjši gorskokolesarski park, načrtujejo pa tudi ureditev proge do spodnje postaje kabinske
žičnice. Trenutno je v ponudbi kolesarski poligon v dolžini 1,4 km na nekaj manj kot 150
metrih višinske razlike in je s tem najmanjši gorskokolesarski park v Sloveniji (mtb.si, 2011).
Potencial tega gorskokolesarskega parka je vsekakor velik, saj ima proga do spodnje postaje
kabinske žičnice za slovenske razmere veliko višinsko razliko, poleg tega pa je Krvavec
priljubljeno smučišče in bi tudi v poletni sezoni lahko privabil veliko turistov.
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5. GORSKOKOLESARSKI PARK KRANJSKA GORA
5.1. Zgodovina in razvoj parka
Gorskokolesarski park v Kranjski Gori obratuje od pomladi leta 2004. Takrat je bil
ustanovljen kot del aktivnosti podjetja Elan Bikes. V prvem letu delovanja je gorskokolesarski
park obiskovalcem ponujal prevoz z enosedežnico do vrha proge Vitranc I, od koder je
kolesarska proga vodila do spodnje postaje sedežnice. Upravljalec kolesarskega parka je bilo
podjetje Elan Bikes, ki je poskrbelo za ureditev kolesarske proge na smučišču in ob njem,
izposojo koles v izteku proge in servis koles na isti lokaciji. Za prevoz s sedežnico že od
začetka ustanovitve parka skrbi podjetje RTC žičnice Kranjska Gora. Od leta 2005 se
gorskokolesarski park v Kranjski Gori pojavlja z novim uradnim imenom in sicer Fun bike
park Kranjska Gora. Glavni vzrok za to je bil stečaj podjetja Elan Bikes. Po tem je upravljanje
parka (urejanje prog, izposoja koles, servis, izobraževanja, tečaji) prevzelo podjetje Mtbpark
d.o.o., katerega lastnik je Gorazd Stražišar. Leta 2006 je staro enosedežnico nadomestila nova
štirisedežnica z večjo zmogljivostjo, vendar lahko v poletni sezoni prepelje manj potnikov na
uro kot v zimski. Vzrok za to je v sami konstrukciji sedežnice, ki ima na vstopni postaji na
tleh trak za lažji vstop smučarjev. Ta v poletni sezoni ni uporaben in mora sedežnica
obratovati z manjšo hitrostjo. Z vidika poletne sezone bi bila vsekakor bolj uporabna
sedežnica s sklopko, pri kateri se ob vstopu in izstopu sedeži avtomatsko upočasnijo, medtem
ko sedežnica vozi z normalno hitrostjo, vendar se za tako izvedbo v RTC žičnice Kranjska
gora niso odločili zaradi finančnih razlogov.
Sedežnica Vitranc I je v poletni sezoni namenjena za prevoz kolesarjev in koles, uporabnikov
poletnih sani in samih sani ter za prevoz turistov pohodnikov na zgornjo postajo sedežnice.
Slika 9: Stara enosedežnica (levo) in leta 2006 zgrajena štirisedežnica (desno)

Avtor: Miha Krajnc, 2005 in 2006.

5.2. Ponudba gorskokolesarskega parka
V poletni sezoni obratuje le sedežnica Vitranc I. Na zgornji postaji sedežnice se začnejo vse
proge oz. različne linije, ki jih je mogoče med seboj poljubno kombinirati. Skupna dolžina
prog znaša 13 kilometrov, višinska razlika med startom in ciljem pa je 350m. Proge se
razlikujejo po težavnosti in so primerne tako za začetnike kot tudi za izkušene kolesarje, saj
ponujajo strme zavoje, koreninaste odseke, hitre travnate dele, različne skoke, lesene zidove
ter 150 različnih objektov (Fun bikepark, 2011).
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V parku so tri osnovne linije, katerih odseke lahko kolesarji poljubno kombinirajo:
- Linija za spust je del parka, po katerem vsako leto potekajo tekme v spustu. Na progi ni
veliko skokov, obstoječi pa so skoki v daljino, preko katerih lahko peljemo z veliko
hitrostjo. Poleg tega je veliko gozdnih odsekov s koreninami in nagnjenimi ovinki, ki
omogočajo velike hitrosti. Proga je namenjena vsem, predvsem hitrosti željnim
kolesarjem.
- »Airline« se imenuje proga, na kateri je veliko objektov, ki omogočajo visoke in dolge
skoke. Trije leseni zidovi, med njimi eden dolg skoraj 30 metrov, drugi nekaj metrov
visok, popestrijo vožnjo po tej liniji. Proga je namenjena vsem, ki jim hitrost ni najbolj
pomembna. Na Airlinu je tudi "babyline" del proge s skakalnicami, namenjen učenju
skokov. Prvi skok je samo nekaj centimetrov visok in nato vsak naslednji višji za 10
centimetrov. Tako se lahko kolesarji postopno naučijo pravilne tehnike skokov, ki je
enaka na malih in velikih skokih.
- Lunapark je najnovejša proga, ki je namenjena uživanju in zabavi. Na njej je veliko
zanimivih lesenih objektov, dolgi mostovi čez močvirje, strmi "dropi" in idilična gozdna
linija (Fun bikepark, 2011).
Posamezni deli proge so za lažje razločevanje poimenovani glede na tip objektov, po katerem
izmed graditeljev, glede na namembnost ali po kakšnem dogodku, ki se je zgodil na tistem
mestu. Tako se v parku pojavljajo poimenovanja Evil Eye, Ovce, Bill's Trail, Jacuzzi gap,
Brsnina ipd..
Slika 10: Veliki »box« v izteku parka

Avtor: Iztok Novak, 2005 in 2006.

Med velikostjo in različnimi linijami pri vožnji oziroma skoku z lesenega objekta (imenuje se
»box« zaradi kvadratne, škatlaste oblike) je vidna velika razlika. Na levi sliki je objekt,
kakršen je bil leta 2005, ko je ponujal dve liniji, manjši in večji skok v globino. Leta 2006
(desna fotografija) je bil objekt nadgrajen in danes ponuja 4 različne skoke z različnih višin
glede na znanje kolesarja. Podobno kot ta objekt na progi so nadgrajevali tudi ostale objekte
in gradili nove. Danes Fun bike park Kranjska Gora ponuja približno 150 objektov, kar je
glede na velikost parka zelo veliko. Če kolesar ne želi zapeljati čez skok ali drugo oviro, so ob
vseh objektih narejeni obvozi, tako da se lahko kolesar objektu izogne.
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V parku se preko cele sezone odvijajo različni organizirani dogodki, ki so razvrščeni v tabeli.
Tabela 6: Dogodki v Fun bike parku Kranjska Gora v letu 2011

DOGODEK
Otvoritev sezone 2011
Licenčni seminar za učitelje gorskega kolesarstva 1 in 2
Učitelj gorskega kolesarstva 1
Učitelj gorskega kolesarstva 2
HIT Evropsko prvenstvo Master v gorskem kolesarstvu
Bike kamp 1 - junior
Bike kamp-senior
Bike kamp - senior
Bike kamp
Bike kamp - girls kamp
Bike kamp - junior
Super D
Bike kamp - senior
Vir: Fun bikepark, 2011.

TERMIN
22.4.2011
23.4.2011
02.06. - 05.06.2011
16.06. - 19.05.2011
24.06. - 26.06.2011
27.06. - 01.07.2011
15.07. - 17.07.2011
29.07. - 31.07.2011
09.08. - 12.08.2011
12.08. - 14.08.2011
23.08. - 26.08.2011
04.09.2011
09.09. - 11.09.2011

Otvoritev sezone je vsako leto odvisna predvsem od količine snega. Gorskokolesarski park se
ponavadi odpre v mesecu aprilu, od količine snega pa je odvisno, ali je to v prvi ali drugi
polovici meseca. Pred otvoritvijo sezone je potrebno vsako leto postaviti nekatere objekte, ki
morajo biti v času zimske sezone pospravljeni zaradi lege na smučišču. Vse objekte
(predvsem lesene) je potrebno pred začetkom obratovanja parka pregledati in po potrebi
popraviti ali zamenjati. Vsako leto tudi zgradijo kakšen nov objekt ali del proge, tako da
gorskokolesarski park ostane zanimiv tudi za redne obiskovalce. Vzdrževanje in gradnja
novih objektov ter delov prog se izvaja tudi med sezono.
Usposabljanja za naziv “Učitelj gorskega kolesarstva 1” in “Učitelj gorskega kolesarstva 2” v
Fun bike parku Kranjska Gora potekajo od leta 2006. Prva leta je bilo izobraževanje za
udeležence brezplačno, saj je bilo financirano s strani evropskih skladov, v sezoni 2011 pa je
bilo usposabljanje prvič plačljivo, izvedeno v organizaciji Fun bike parka in Kolesarske zveze
Slovenije. Cena usposabljanja je znašala 300€ in je vključevala predvanja, kolesarsko
vozovnico v parku, predavalnico v Hotelu Larix, skripto in licenco, ki jo izda Kolesarska
zveza Slovenije. Udeleženci se v štirih dneh teoretično in praktično seznanijo z osnovami
orientacije, prve pomoči, organiziranjem kolesarske ture, poudarek pa je na učenju tehnike
gorskega kolesarjenja in metodah za učenje slednje (Fun bikepark, 2011)
Kolesarski kampi so namenjeni predvsem mladim, ki si želijo spoznati osnove gorskega
kolesarjenja ali nadgraditi svoje znanje. Tovrstni kampi trajajo 4 dni, udeleženci pa teoretično
in praktično spoznavajo vse elemente tega športa tako s tekmovalnega kot zabavnega in
rekreativnega vidika. V kampih, ki potekajo v času šolskih počitnic, so udeleženci pod
strokovnim vodstvom učiteljev gorskega kolesarstva, ki jih vodijo, učijo in preživijo z njimi
vse dni. Udeleženci so na začetku razdeljeni v skupine glede na nivo znanja, v teh štirih dneh
pa se udeleženci spoznavajo z nastavitvami kolesa, z odpravljanjem osnovnih težav na kolesu,
z obnašanjem v skupini, s pravilnim odnosom do naravnega okolja, z možnimi poškodbami in
kako se jim izogniti ter s samim tekmovanjem, saj za vse na koncu izvedejo tudi zabavno
tekmovanje, ki popestri zaključek druženja. V sodelovanju z lokalno skupnostjo, predvsem s
ponudnikom nočitev v kraju HIT Alpineo, skušajo za vse udeležence zagotoviti kar
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najugodnejše bivanje s prehrano, prevozom in spanjem. Osnovni paket vsebuje prevoz iz
Ljubljane, polpenzion v hotelu Alpina ali apartmaju Vitranc, kolesarsko vozovnico, kolo in
zaščitno opremo, majico kolesarskega kampa, vodenje in učenje, snemanje, slikanje in analizo
posnetkov, organizacijo zabavnega tekmovanja, uporabo bazenov Hit, voden kolesarski izlet v
okolico. Cena osnovnega paketa kampa je 389€, paket brez kolesarske vozovnice stane 329€,
paket brez kolesa in zaščitne opreme in osnovni servis ter nastavitve kolesa udeleženca kampa
295€, paket brez polpenziona 290€, paket z vključenim polpenzionom, vozovnico, osnovnim
servisom in nastavitvami kolesa udeleženca kampa pa stane 179€. (Fun bikepark, 2011)
Učenje različnih kolesarskih tehnik vožnje v sklopu tečaja je ena od ponudb parka. Ne samo
začetniki, tudi že izkušeni kolesarji si najamejo učitelja, ki lahko v dnevu ali dveh krepko
nadgradi obstoječe kolesarsko znanje učenca. Skoki, pravilno zaviranje in zavijanje, vožnja
preko lesenih objektov, je samo nekaj elementov šole, ki ga z izkušenim učiteljem opravijo
vsi, ki se za tečaj odločijo. V ponudbi so eno, dvo in tridnevni tečaji, ki jih lahko tečajniki
združijo s kolesarskim izletom ali spustom s katerega od okoliških vrhov, na katerem se
pokaže osvojeno znanje. Tečaj je lahko individualen, maksimalno število udeležencev
tovrstnega tečaja pa je šest (Fun bikepark, 2011).

Tabela 7: Cenik kolesarskih tečajev

Enodnevni tečaj
Enodnevni tečaj + kolo + zaščitna oprema
Dvodnevni tečaj
Dvodnevni tečaj+kolo+zaščitna oprema
Tridnevni tečaj
Tridnevni tečaj + kolo + zaščitna oprema
Vir: Fun bikepark, 2011.

105€
150€
180€
250€
250€
315€

Dodatni tečajnik ima 20 % popusta, vsi naslednji (do največ 6) pa 30 %. V ceni tečajev je
vključena vozovnica v Fun Bike Parku Kranjska Gora (Bikepark, 2011).
V sklopu parka lahko obiskovalci v brunarici ob izteku kolesarskih prog najamejo kolesa. Na
voljo je 11 polnovzmetenih koles različnih velikosti. Cene so navedene v spodnji tabeli.
Tabela 8: Cenik izposoje koles v sezoni 2011

Vir: Fun bikepark, 2011.
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Poleg koles si lahko obiskovalci izposodijo tudi zaščitno opremo.

Tabela 9: Cenik izposoje zaščitne opreme v sezoni 2011

Vir: Fun bikepark, 2011.
V sezoni 2011 so bile cene kolesarskih vozovnic naslednje:

Tabela 10: Cenik kolesarskih vozovnic v sezoni 2011

Vir: Fun bikepark, 2011.
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Cene kolesarskih vozovnic so se v primerjavi s prvimi leti obratovanja povišale. V sezoni
2005 so bile cene naslednje:

Tabela 11: Cene kolesarskih vozovnic v sezoni 2005

Enkratna
Dopoldanska (9:00-13:00)
Popoldanska (13:00-17:00)
Celodnevna
2-dnevna
3-dnevna
5-dnevna
7-dnevna
Sezonska
Vir: Zloženka Poletje 2005.

5€
13€
13€
16€
27€
40€
60€
85€
145€

Tudi v prejšnjih sezonah so bile skupine z najmanj 8 kolesarji upravičene do 10 % popusta.
Med letoma 2005 in 2011 se je najbolj podražila vozovnica za eno vožnjo, in sicer za 40 %,
najmanj pa 7-dnevna vozovnica (17,7 %). Enodnevna vozovnica za cel dan se je podražila za
dobrih 31 %, iz 16€ v sezoni 2005 na 21€ v sezoni 2011.
V sklopu Fun bike parka Kranjska Gora obratuje tudi servis koles. Namenjen je vzdrževanju
koles za izposojo, servisu koles gostov parka in tudi servisu koles ostalih kolesarjev.
Kolesarjenje v gorskokolesarskem parku je zelo obremenjujoče za kolo, zato je tovrsten servis
nuja na tej lokaciji.
V gorskokolesarskem parku se odvijajo tudi različna tekmovanja. Do sedaj so potekale tekme
za slovenski pokal in državno prvenstvo v spustu z gorskimi kolesi, pomembnejša dogodka pa
sta bila evropsko prvenstvo v spustu leta 2009 in evropsko prvenstvo za veterane v spustu in
olimpijskem krosu v sezoni 2011. Prvenstvi sta potekali pod okriljem Evropske kolesarske
zveze (UEC) in Mednarodne kolesarske zveze (UCI), dogodek pa je organiziral Fun bike park
Kranjska Gora v sodelovanju s Hit Alpineo, LTO Kranjska Gora, občino Kranjska Gora, RTC
Žičnice Kranjska Gora, Kolesarsko zvezo Slovenije in mtb.si. Prvenstva so se leta 2009 (12.6.
– 14.6.2009) udeležili državni reprezentanti v mladinskih in članskih kategorijah, skupaj jih je
nastopilo okrog 300, v letu 2011 pa je bilo število nastopajočih nekoliko manjše, saj je bilo
prvenstvo organizirano samo za kategorijo Masters, torej za tekmovalce nad 30 let. Za potrebe
obeh tekmovanj v spustu na evropskem nivoju je delovala tudi sedežnica Vitranc II, kar je
organizatorjem omogočilo ureditev daljše proge z dolžino 2400 metrov in višinsko razliko
450 metrov. Z vidika turizma sta bili tekmi pomembni zaradi velikega števila tekmovalcev in
obiskovalcev prireditve, neposrednega televizijskega prenosa in številnih spremljevalnih
dogodkov, predvsem glasbenih koncertov, ki so se jih udeležili tudi tisti turisti, ki jih sama
dirka ni zanimala (Hit Holidays, 2011).
Od leta 2006 naprej se vsako leto odvija tudi rekreativna dirka v disciplini Super-D.
Fun bike park Kranjska Gora povprečno obratuje 90 dni v letu, odvisno predvsem od
vremena. Ob veliki količini snega pozimi se lahko začetek sezone pomakne proti koncu
aprila. Park sicer nikoli ni zaprt, kolesarji so odvisni od delovanja sedežnice. Ta deluje tudi v
slabem vremenu, izklopijo jo le ob možnosti udara strele in v primeru, da zaradi slabega
vremena (padavine) ni dovolj obiskovalcev. Kolesarji se sicer na proge v gorskokolesarskem
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parku lahko odpravijo tudi peš oziroma se do začetka spusta pripeljejo s kolesom,
prepovedana je edino vožnja z avtomobilom na območju parka. V sezoni 2011 je bil urnik
obratovanja naslednji:
Tabela 12: Urnik obratovanja v sezoni 2011

Vir: Fun bikepark, 2011.

Vzporedno z gorskokolesarskim parkom je na pobočjih Vitranca organiziranih še nekaj drugih
poletnih aktivnosti, ki so vezane na prevoze s sedežnico, ki jih opravlja RTC žičnice Kranjska
Gora. Sem spadajo poletno sankanje (od sezone 2005 dalje), prevoz pohodnikov na zgornjo
postajo sedežnice Vitranc I in nazaj in spuščanje s tubo. S temi dejavnostmi gorskokolesarski
park ni neposredno povezan, skupna točka je le sedežnica Vitranc I, ki na začetek proge na
zgornji postaji sedežnice vozi kolesarje.
Gorskokolesarski park namestitve gostom ne ponuja, saj nima prenočitvenih kapacitet, imajo
pa izbrane partnerje, ki ponujajo kolesarjem prijazne namestitve.
Kolesarjem prijazni hoteli so namestitve, ki poleg osnovnih turističnih storitev svojim gostom
ponujajo tudi kolesarjem prijazne možnosti, kot so za kolesa varovana shramba, prostor za
čiščenje koles z vodo, stojala za kolesa z osnovnim orodjem, info točko z informacijami
namenjenimi kolesarjem in posebne cenovne pakete. Ponudniki takšnih nastanitev, ki imajo
tudi oglase na spletni strani Fun bike parka Kranjska Gora, so apartmaji Bedanc in apart hotel
Vijolica v Kranjski Gori ter hostel Pr’Tatko v Podkorenu (Fun bikepark, 2011).
Natančnih podatkov o številu kolesarjev (oziroma o številu prodanih kolesarskih vozovnic), ki
letno obiščejo park nismo dobili, saj nam RTC Žičnice Kranjska Gora teh podatkov ni želel
posredovati, ker so zaupni. Po oceni Gorazda Stražišarja, upravljalca Fun bike parka Kranjska
Gora, je park v sezoni 2011 obiskalo okoli 4000 kolesarjev. Od odprtja parka leta 2004 obisk
vsako leto narašča. V prvih letih se je obisk povečal tudi do 20 % na leto, zadnja leta pa je
povečevanje obiska nekoliko manjše in znaša okoli 10 % letno (Stražišar, 2011).

5.3.

Analiza anket

V sklopu diplomske naloge smo v poletni sezoni 2010 v Fun bike parku Kranjska Gora
izvedli anketno raziskavo. Izvedena je bila v juliju in avgustu, torej ob vrhuncu poletne
turistične sezone. Ankete so bile obiskovalcem na voljo v brunarici v izteku proge
kolesarskega parka, kjer smo obiskovalkam in obiskovalcem pomagali ob morebitnih
nejasnostih ob reševanju ankete. Opravljenih je bilo 100 anket, vendar je bilo v analizo
vključenih le 73. Razlog je v tem, da je bilo 27 anket nepopolno izpolnjenih ali pa anketirani
obiskovalci niso odgovarjali dovolj resno in ankete niso bile uporabne za nadaljnjo analizo.
Anketiranci so bili izbrani naključno, anketa pa je vsebovala 12 vprašanj. Med anketiranimi je
bilo 21 žensk (28,8 % anketiranih) in 52 moških (71,2 % anketiranih). Ankete so bile
obiskovalcem na voljo v slovenskem in angleškem jeziku. Največ obiskovalcev parka je bilo
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Slovencev, med tujci pa so prevladovali Avstrijci in Italijani. Manj je bilo gostov iz Hrvaške,
Anglije in ZDA.
Tabela 13: Anketiranci glede na državljanstvo

DRŽAVA

ŠT. ANKETIRANIH

Slovenija
52
Avstrija
8
Italija
7
Hrvaška
4
Anglija
1
ZDA
1
Vir podatkov: Anketni vprašalniki, 2010.

DELEŽ
ANKETIRANIH
71,2 %
11,0 %
9,6 %
5,5 %
1,4 %
1,4 %

Graf 2: Anketiranci glede na državljanstvo

Vir podatkov: Anketni vprašalniki, 2010.
Povprečna starost anketiranih je bila 27,23 let. Najmlajši je bil star 15 let, najstarejši pa 45.
Večina anketiranih obiskovalcev parka je bila starih med 21 in 30 let, takšnih je bilo 54,8 %.
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Graf 3: Anketiranci po starostnih skupinah

Vir podatkov: Anketni vprašalniki, 2010.
Trajanje obiska Kranjske Gore je bilo med anketiranci povprečno 1,99 dneva. Večina je bila
enodnevnih obiskovalcev, teh je bilo kar 64,4 % oziroma 47 anketirancev. Natančnejše
podatke prikazuje spodnja tabela.
Tabela 14: Trajanje obiska Kranjske Gore v dnevih

TRAJANJE OBISKA (DNI) ŠT. ANKETIRANIH
1
47
2
14
3
8
7
3
25
1
Vir podatkov: Anketni vprašalniki, 2010.

DELEŽ ANKETIRANIH
64,4 %
19,2 %
11,0 %
4,1 %
1,4 %

Povprečna doba bivanja v Kranjski Gori med anketiranimi je z 1,99 dneva nižja kot je
povprečna doba bivanja turistov v letu 2010 v občini Kranjska Gora, ki je znašala 3,2 dneva.
Obiskovalci gorskokolesarskega parka so večinoma enodnevni obiskovalci. Nekateri v
Kranjski Gori sicer ostanejo tudi več dni, vendar je povprečna doba njihovega bivanja nižja
od povprečne dobe bivanja vseh turistov skupaj.
Večina tistih, ki so prišli za več kot en dan, so prenočevali v Kranjski Gori (80,8 %), ostali
anketiranci pa so prenočevali v Podkorenu, Gozd Martuljku, Mojstrani in v Ratečah.
Poleg gorskokolesarskega parka v Kranjski Gori je 45 anketirancev od skupno 73 kolesarilo
že tudi v drugih gorskokolesarskih parkih v Sloveniji ali v tujini. 24,6 % anketirancev ni poleg
kranjskogorskega parka obiskalo nobenega drugega gorskokolesarskega parka. Med tistimi, ki
so katerega izmed ostalih parkov že obiskali, je precej takih, ki so obiskali več parkov. Med
ostalimi gorskokolesarskimi parki, ki so jih anketiranci obiskali, je park v Mariboru, obiskalo
ga je 29 anketirancev, kar pomeni 25,4 %. 13,2 % anketirancev je že kolesarilo v
gorskokolesarskem parku na Kaninu, prav toliko pa tudi na Javorniku. V tujini je
gorskokolesarske parke obiskalo 28 anketirancev oziroma 24,6 % sodelujočih v anketi.
Anketiranci, ki so že kolesarili v tujih gorskokolesarskih parkih, so obiskali parke v Avstriji,
Italiji, Franciji, Kanadi in v ZDA.
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Nekateri anketiranci so se poleg gorskega kolesarjenja v kolesarskem parku v Kranjski Gori
ukvarjali tudi z drugimi aktivnostmi. Te aktivnosti so bile zabava, sprehodi, kolesarski in
planinski izleti, kopanje, plezanje, hoja po vrvi (t.i. Slackline), veslanje in poletno sankanje.
Na vprašanje, ali je po njihovem mnenju gorskokolesarski park v Kranjski Gori konkurenčen
ostalim slovenskim gorskokolesarskim parkom, so odgovarjali le tisti anketiranci, ki so že
obiskali katerega izmed slovenskih gorskokolesarskih parkov poleg parka v Kranjski Gori. 4,2
% teh anketirancev je odgovorilo, da je gorskokolesarski park v Kranjski Gori v primerjavi z
drugimi slovenskimi gorskokolesarskimi parki precej slabše konkurenčen, 12,5 % jih je
menilo da je malo slabše konkurenčen, 34,6 % jih je menilo da je na enakem nivoju, 30 % jih
je menilo da je malo bolje konkurenčen, 18,8 % pa jih je menilo, da je gorskokolesarski park
v Kranjski Gori veliko bolje konkurenčen kot drugi parki v Sloveniji. Konkurenčnost so
anketiranci ocenjevali glede na dolžino prog, izbiro različnih linij in težavnosti, ceno
vozovnice glede na ponudbo, urejenost in vzdrževanost prog, spremljevalne ponudbe in
dostopnosti (bližina parkirnih mest in gostinske ponudbe).
Enako kot za oceno konkurenčnosti gorskokolesarskega parka v Kranjski Gori v primerjavi s
slovenskimi parki smo anketirance vprašali, kakšna se jim zdi konkurenčnost Fun bike parka
Kranjska Gora v primerjavi z gorskokolesarskimi parki v tujini. Na to vprašanje so
odgovarjali le tisti anketiranci, ki so že obiskali katerega izmed tujih gorskokolesarskih
parkov. 19,9 % izmed the anketirancev je menilo, da je gorskokolesarski park v Kranjski Gori
veliko slabše konkurenčen tistim v tujini, 23,7 % jih je menilo da je park malo slabše
konkurenčen, 34 % jih je menilo da je kranjskogorski park enakovreden parkom v tujini, 16 %
jih je odgovorilo da je malo bolj konkurenčen, 6,4 % pa jih je bilo mnenja, da je Fun bike
park Kranjska Gora veliko bolje konkurenčen kot gorskokolesarki parki v tujini.
Iz zadnjih dveh vprašanj je razvidno, da je Fun bike park Kranjska Gora za slovenske razmere
po mnenju večine anketirancev enako ali malo bolje konkurenčen kot ostali slovenski
gorskokolesarski parki, medtem ko je v primerjavi z gorskokolesarskimi parki v tujini po
mnenju večine anketirancev enako ali slabše konkurenčen.
Graf 4: Konkurenčnost Fun bike parka Kranjska Gora v primerjavi s slovenskimi in tujimi parki

Vir podatkov: Anketni vprašalniki, 2010.
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Ponudba gorskokolesarskega parka v Kranjski Gori (dolžina prog, izbira različnih linij in
težavnosti, cena vozovnice glede na ponudbo, urejenost in vzdrževanost prog, spremljevalna
ponudba in dostopnost - bližina parkirnih mest in gostinske ponudbe) je za slovenske razmere
na enakem ali malenkost višjem nivoju kot ostali parki, v primerjavi s tujimi
gorskokolesarskimi parki pa je slabše konkurenčen. To lahko pripišemo razmeroma kratkim
progam, kar je posledica nizke nadmorske višine proge, počasni sedežnici in razmeroma
visoki ceni vozovnice glede na ponudbo.
Anketirani kolesarji (vseh 73) gorskokolesarski park v Kranjski Gori v povprečju obiščejo 6,5
krat v eni sezoni. Največ anketiranih kolesarjev, 23,3 %, jih park obišče enkrat v sezoni,
dvakrat v sezoni park obišče 16,4 % anketirancev, trikrat 10,9 %, štirikrat 1,4 %, petkrat 16,4
%, šestkrat 1,4 %, desetkrat 16,4 %, dvanajstkrat 1,4 %, petnajstkrat 4,1 %, dvajsetkrat 1,4 %,
petindvajsetkrat 1,4 % in tridesetkrat v sezoni 5,5 % anketiranih kolesarjev.
Graf 5: Delež anketiranih obiskovalcev glede na število obiskov Fun bike parka v eni sezoni

Vir podatkov: Anketni vprašalniki, 2010.
Anketiranci v povprečju na leto v gorskokolesarskih parkih kolesarijo 12,4 dni. To pomeni, da
v Fun bike parku Kranjska Gora povprečno kolesarijo 52,4 % dni, ki jih namenijo za obiske
tovrstnih parkov.
Kot glavno in največjo pomanjkljivost so anketiranci omenili počasno sedežnico, ki kolesarje
vozi na začetek proge. Ta problem jih je izpostavilo 15, kar pomeni 20,5 % vseh anketirancev.
Nizka hitrost sedežnice je problematična, saj za višinsko razliko 350 m potrebuje okoli 20
minut. Druge pomanjkljivosti, ki so jih navedli anketirani kolesarji, so prekratke proge (15,1
% anketiranih), slabo vzdrževane proge (8,2 % anketirancev), predraga karta glede na
ponudbo (8,2 % anketirancev), premalo manj zahtevnih prog, primernih za začetnike (5,5 %
anketiranih), slabo označene proge in objekti v parku (2,7 % anketiranih), 1,4 % anketirancev
pa je omenilo še naslednje pomanjkljivosti: premalo spremljevalne turistične ponudbe, slab
servis koles, ni sanitarij, proga z evropskega prvenstva bi morala biti odprta ves čas in za vse.

5.4.

Vizija razvoja Fun Bike parka Kranjska Gora

Kranjskogorski kolesarski park je v osmih sezonah obratovanja pridobil številne zveste
obiskovalce. Vsako leto pripravijo posodobitve in nove objekte na progah, kar bodo skušali
nadaljevati tudi v prihodnjih sezonah. Park ima omejene možnosti za širitev, vendar je bolj
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kot kvantiteta pomembna kvaliteta in redno vzdrževanje prog ter njihovo nadgrajevanje. V
poletni sezoni deluje samo sedežnica Vitranc I, za potrebe večjih tekmovanj pa tekmovalce na
start vozi tudi sedežnica Vitranc II. Želja je, da bi tudi druga sedežnica (Vitranc II) obratovala
stalno, ter kolesarje vozila še dobrih 100 višinskih metrov višje, od koder bi bilo mogoče
speljati nove zanimive proge. Trenutno je sedežnica Vitranc II zastarela, ima majhno
zmogljivost in ni prilagojena za prevoz koles, zato je tovrstno podaljšanje proge dolgoročen
projekt. Odvisen je predvsem od RTC Žičnice Kranjska Gora, ki je lastnik žičniških naprav in
skrbi za njihovo posodabljanje in s tem povezane investicije. Pridobljena so že vsa dovoljenja
in soglasja za gradnjo sedežnice, tako da bodo z deli začeli, ko bodo finančne zmožnosti
podjetja to dopuščale. Ko bo zgrajena nova sedežnica Vitranc II bodo pripravljene tudi nove
proge v sklopu Fun bike parka (Stražišar, 2011).
Nadaljevanje dela z mladimi v smislu organizacije večdnevnih kampov in krajših tečajev,
izobraževanje Učiteljev gorskega kolesarjenja prve in druge stopnje ter organizacija
prireditev, med katerimi so bile nekatere na zelo visokem nivoju, ostajajo glavne prioritete
tudi v prihodnjih sezonah (Fun bikepark, 2011).
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6. ZAKLJUČEK
Kranjska Gora je turistični kraj z dolgoletno tradicijo, saj se turizem tu razvija že od začetka
20. stoletja. Danes ima velik pomen tako na lokalnem kot državnem nivoju, predvsem zaradi
smučarskih prireditev pa je kraj znan tudi v tujini. Na obravnavanem območju občine
Kranjska Gora se nahaja Planica, svetovno znana po smučarskih skokih in poletih, predvsem
v Julijskih Alpah z najvišjim vrhom Slovenije je razvito gorništvo in alpinizem, poleg tega pa
turistična destinacija Kranjska Gora ponuja veliko naravnih in kulturnih zanimivosti.
Klimatski pogoji so z vidika razvoja turizma ugodni, na tej osnovi je temeljila prvotna
ponudba Kranjske Gore, ki je bila znana kot poletno klimatsko zdravilišče. Največji razcvet
smučarskega turizma se je zgodil po drugi svetovni vojni, danes pa je glede na število
ustvarjenih nočitev zimska sezona skoraj enakovredna poletni.
Turistična infrastruktura je dobro razvita, slabe so le povezave z javnim prevozom, predvsem
zaradi leta 1966 ukinjene “gorenjske železnice”. Turizem in s tem povezane storitvene
dejavnosti so od 70. let dvajsetega stoletja prevladujoče aktivnosti v gospodarski strukturi, po
propadu večine industrijskih obratov in ob neugodnih naravnih pogojih kmetijstvo ostaja le
dopolnilna dejavnost.
Vedno več ljudi želi svoj prosti čas in dopust preživeti aktivno, ena od najbolj priljubljenih
poletnih oblik rekreacije je kolesarjenje. Za rekreativno kolesarjenje sicer ne potrebujemo
posebne infrastrukture, dovolj so že ceste in kolesarske steze. Turistični kraji, ki kot turistični
produkt ponujajo kolesarjenje, pa morajo zadostiti vsaj osnovnim pogojem, da so privlačni za
turiste kolesarje. Sem spadajo urejene kolesarske poti, spremljajoča gostinska ponudba,
naravne in kulturne znamenitosti, možnost izposoje in servisa koles ter dobra navezava na
javni promet. Kranjska Gora ponuja večino izmed naštetih stvari, šibka točka je le povezava z
javnim prevozom.
Ena od oblik gorskega kolesarjenja je kolesarjenje v gorskokolesarskih parkih, ki so od leta
2003 prisotni tudi v Sloveniji. Prvi tovrsten park je bil odprt na Kaninu, že leta 2004 pa mu je
sledil gorskokolesarski park v Kranjski Gori. Sprva se je imenoval Elan bike park, od sezone
2005 naprej pa je na tržišču pod imenom Fun bike park Kranjska Gora. Park obiskovalcem
ponuja izposojo in servis koles, individualne tečaje tehnike vožnje, izlete v okolico,
usposabljanja za naziv Učitelj gorskega kolesarstva 1 in 2, gorskokolesarske kampe za
različne ciljne skupine ter organizirana tekmovanja na različnih nivojih. Ponudba se je v
osmih letih razširila in izboljšala, kot dopolnitev gorskokolesarskemu parku pa RTC Žičnice
Kranjska Gora na pobočjih Vitranca ponuja tudi letno sankanje, spuščanje s tubo in prevoze
planincev na zgornjo postajo sedežnice.
Predvsem ob organizaciji večjih prireditev, kot sta bili evropsko prvenstvo v spustu leta 2009
ter evropsko prvenstvo v spustu in olimpijskem krosu za veterane leta 2011, se
gorskokolesarski park kot organizator poveže s številnimi drugimi oblikovalci turistične
ponudbe v Kranjski Gori, kot so Hit Alpinea, LTO Kranjska Gora, RTC Žičnice Kranjska
Gora, občina Kranjska Gora. Tovrstni dogodki so dobrodošli v turistični ponudbi Kranjske
Gore, saj privabijo precej obiskovalcev in koristijo več ponudnikom turistične ponudbe, od
gostincev do ponudnikov nastanitvenih kapacitet.
Fun bike park Kranjska Gora ima v ponudbi večdnevne kolesarske kampe in izobraževanja, v
sklopu katerih je tudi nastanitev v bližnjem hotelu oziroma apartmaju, kar je dobrodošlo za
obe strani.
Glede na odzive nekaterih gostincev in zaposlenih v hotelih in pri drugih ponudnikih
prenočitvenih kapacitet lahko sklepamo, da je gorskokolesarski park dobrodošla popestritev
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poletne turistične ponudbe, od katere imajo nekaj posrednih koristi tudi drugi ponudniki
turističnih storitev v kraju (poleg podjetja Mtbpark, ki s parkom upravlja in RTC Žičnice
Kranjska Gora, ki opravlja prevoze kolesarjev in koles s sedežnico). Opravil sem
informativne pogovore z receptorji v hotelu Alpina, hotelu Kompas in Porentovem domu, z
zaposlenimi v lokalih Vopa pub in restavraciji Bedanc, nekaj informacij pa sem dobil tudi v
LTO Kranjska Gora. Po oceni zaposlenih, s katerimi smo opravili pogovore, so dodatni
dohodki od obiskovalcev gorskokolesarskega parka razmeroma majhni, vendar pomembni.
Nekateri so poudarili pomen večjih, predvsem večdnevnih prireditev v organizaciji Fun bike
parka, a hkrati opozorili na kratkotrajnost tovrstnih dogodkov.
Povprečna doba bivanja anketiranih kolesarjev v gorskokolesarskem parku je 1,99 dni, kar je
manj kot znaša povprečna doba bivanja turistov v občini Kranjska Gora (3,2 dni v letu 2010).
Gorski kolesarji, ki so obiskovalci Fun bike parka so večinoma enodnevni obiskovalci, ki v
samem kraju zapravijo razmeroma malo denarja. Velik obisk gorskih kolesarjev,
obiskovalcev parka, imajo le v dveh gostinskih lokalih v neposredni bližini spodnje postaje
sedežnice Vitranc I in brunarice gorskokolesarskega parka.
Rezultati anket so pokazali, da je gorskokolesarski park v Kranjski Gori po mnenju večine
anketiranih obiskovalcev na enakem nivoju kot ostali gorskokolesarski parki v Sloveniji, ki so
jih že obiskali. Velik je tudi delež tistih, ki menijo da je kranjskogorski park malo boljši ali
veliko boljši glede na ostale tovrstne slovenske parke. 83,4 % anketirancev je mnenja, da je
Fun bike park Kranjska Gora enako ali bolje konkurenčen v primerjavi z ostalimi slovenskimi
parki.
Nekoliko drugačna slika se je pokazala ob primerjavi kranjskogorskega parka z
gorskokolesarskimi parki v tujini. 56,4 % anketirancev, ki so že obiskali katerega izmed tujih
parkov, je bilo mnenja, da je Fun bike park enako ali bolje konkurenčen kot tuji parki. 43,6 %
anketiranih pa je menilo, da je park v Kranjski Gori malo oziroma veliko slabše konkurenčen
kot parki v tujini.
V Sloveniji je Fun bike park Kranjska Gora glede na rezultate ankete po konkurenčnosti med
boljšimi tovrstnimi parki, medtem ko je v primerjavi s tujimi gorskokolesarskimi parki delež
obiskovalcev, ki menijo, da je kranjskogorski park enako ali bolj konkurenčen tujim tovrstnim
parkom, precej nižji.
Glavne pripombe anketiranih obiskovalcev so počasna sedežnica, slabo vzdrževane proge,
prekratke proge in predraga cena vozovnic glede na ponudbo. Upravljalec in vzdrževalec Fun
bike parka se teh pomanjkljivosti zaveda, vendar lahko vpliva le na vzdrževanost prog, čemur
nameravajo v prihodnje posvetiti več pozornosti. Počasna sedežnica je posledica dejstva, da je
leta 2006 prenovljena sedežnica Vitranc I povečala predvsem zmogljivost prevoza potnikov v
zimski sezoni. V poletni sezoni mora zaradi zasnove sedežnice le-ta obratovati z zmanjšano
hitrostjo, rezultat tega pa je razmeroma dolgotrajna vožnja od spodnje do zgornje postaje
sedežnice. Kratke proge so pogojene z majhno višinsko razliko med obema postajama
sedežnice, ki znaša 350 metrov. Izboljšanje na tem področju lahko pričakujemo po prenovi
sedežnice Vitranc II, vendar zaenkrat časovni okviri še niso znani. Visoka cena vozovnic je
posledica obratovalnih stroškov, ki jih morajo pokriti pri RTC Žičnice Kranjska Gora. Cene
vozovnic so se med letoma 2005 in 2011 povečale za 17,7 % do 40 %, odvisno od tipa
vozovnice.
Prva delovna hipoteza o konkurenčnosti Fun bike parka Kranjska Gora je potrjena. Izkazalo
se je, da je obravnavani gorskokolesarski park enako ali bolje konkurenčen kot ostali tovrstni
parki v Sloveniji (takšnega mnenja je bilo 83,4 % anketiranih), v primerjavi s tujimi
gorskokolesarskimi parki pa so bile ocene nekoliko slabše. 56,4 % anketiranih obiskovalcev
je izrazilo mnenje, da je kranjskogorski gorskokolesarski park enako ali bolj konkurenčen
tujim gorskokolesarskim parkom.
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Tudi druga delovna hipoteza o dobrem sodelovanju in povezovanju Fun bike parka Kranjska
Gora z drugimi ponudniki turističnih storitev v kraju je potrjena. Omeniti je potrebno, da je
stalno sodelovanje vzpostavljeno le z nekaterimi ponudniki, z večimi pa se upravljalec parka
poveže v primeru organizacije večjih dogodkov. Sprva so bili po besedah Gorazda Stražišarja,
ki upravlja z gorskokolesarskim parkom, partnerji nekoliko zadržani in nezaupljivi, vendar
pripravljeni na skupne projekte. Povezovanje in sodelovanje se torej dogaja, vendar počasi.
Težave pri izdelavi diplomske naloge smo imeli predvsem s pridobivanjem podatkov o
prevozih s sedežnico Vitranc I. RTC Žičnice Kranjska Gora smo zaprosili za podatke o
prodanih različnih vozovnicah za vsak mesec v zadnjih desetih letih, kar bi nam omogočilo
primerjavo med obiskom v poletni in zimski sezoni. Poleg tega bi lahko bolj natančno določili
dejansko število obiskovalcev gorskokolesarskega parka v posamezni sezoni in točno trajanje
poletne in zimske sezone. S primerjavo teh podatkov s podatki o količini padavin v izbranem
časovnem obdobju bi lahko sklepali tudi o odvisnosti obiska Fun bike parka od vremena.
Podatke v RTC Žičnice Kranjska Gora imajo, vendar so poslovna skrivnost in nam jih niso
želeli posredovati.

7. SUMMARY
Kranjska Gora is a tourist destination with a long-standing tradition which saw its beginning
from the 20th century onwards. Nowadays its importance is both local and national, but it also
enjoys a considerable reputation abroad owing to skiing events. The most significant spots of
the Kranjska Gora municipality are Planica, world renown for ski jumping and ski flying
events, the Julian Alps and the highest mountain in Slovenia which gave way to
mountaineering and alpinism, whereas Kranjska Gora as a tourist destination offers numerous
natural and cultural places.
Since the climate of Kranjska Gora is favorable to the development of tourism, the original
offer considered the environment and established a summer climate resort. After WW2, ski
tourism started to flourish; today, the number of tourist nights in the summer season is
comparable to the number in the winter season.
Despite a well-developed tourist infrastructure, public transportation network is poor, even
more so because the railway route in the Upper Carniola (ʻgorenjska železnicaʼ) was
terminated in 1966. From the 1970s onwards, tourism and tourism-related activities became
predominant in the economic structure of the area; the majority of industrial enterprises had
failed and the unfavorable natural conditions only allowed farming to be a complementary
activity.
People increasingly wish to spend their free time more actively and for this reason, cycling is
one of the most popular kinds of recreation in summer. No special infrastructure is required
for recreational cycling since roads and cycling routes are sufficient. Nevertheless, tourist
spots offering cycling as a tourist product have to meet sufficient conditions in order to attract
the guests. To this end, they have to provide convenient cycling routes, catering facilities,
accessible natural and cultural treasures, bicycle rental and service and good connections with
the public transport system. Except for the public transport system, all of the listed features
are at the disposal of Kranjska Gora.
One of the forms of mountain biking, more precisely mountain bike parks, has been
established in Slovenia in 2003. Following the opening of the first park at Mt. Kanin, another
one was opened in 2004 in Kranjska Gora. At first, it was called the Elan Bike Park, but its
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name was changed to Fun Bike Park Kranjska Gora in 2005. The guests can rent or have their
bicycles serviced, take individual cycling classes to adopt a certain technique, make trips to
the surrounding area, complete the training for MTB Teachers (levels 1 and 2), and participate
in mountain bike camps and competitions for various target groups. In the past 8 years, the
offer has improved and widened its range: in addition to the Bike Park, the company RTC
Žičnice Kranjska Gora now provides summer sledding trails on the slopes of Mt. Vitranc,
tube sliding, and transportation of mountaineers to the upper station of the chairlift.
When organizing important events, such as the Downhill European Cup in 2009 and the
Masters XCO and DHI European Championship in 2011, the organizer Bike Park cooperates
with numerous tourist service providers in Kranjska Gora, such as HIT Alpinea, the Local
Tourist Organization Kranjska Gora, the RTC Žičnice Kranjska Gora and the Kranjska Gora
municipality. Similar events create a positive impact on the tourist offer of Kranjska Gora
since they attract numerous visitors and generate profit for all service providers.
The Fun Bike Park Kranjska Gora organizes multi-day camps and training, with
accommodation in the nearby hotel or apartment included, which is a positive feature for both
sides.
The reactions of individual caterers, hotel employees and other accommodation providers
suggest that the Bike Park improved considerably the tourist offer and proved profitable for
other tourist service providers as well (in addition to the company MTB Park, which operates
the Fun Bike Park, and the RTC Žičnice Kranjska Gora, which deals with the transportation
of cyclists and bicycles with the chairlift). I held informative talks with receptionists working
in the Alpina Hotel, the Kompas Hotel and the Porentov Dom Boarding House and the
employees of the Vopa Pub and the Bedanc Restaurant. I obtained additional information at
the Local Tourist Organization Kranjska Gora. The employees I interviewed believe that the
revenues generated by the visitors of the Bike Park are relatively small but important. Some
of them outlined that major multi-day events organized by the Fun Bike Park are important,
but short-term.
On average, the respondents cycling in the Bike Park stay for 1.99 days, which is less than the
average tourist length of stay in the Kranjska Gora municipality (3.2 days in 2010). In
general, the visitors of the Fun Bike Park only come for one day and spend relatively small
amounts of money. Only two restaurants located near the lower station of the Vitranc I
chairlift and the Bike Park cabin record a large number of visiting mountain bikers.
The survey data show that the majority of the respondents believe the Fun Bike Park Kranjska
Gora is equal to other Slovenian bike parks they previously visited. A substantial portion of
the respondents is convinced that the Fun Bike Park Kranjska Gora is slightly or considerably
better than other similar parks in Slovenia. 83.4% think that the Fun Bike Park Kranjska Gora
is equally or more competitive than other Slovenian parks.
The situation is subtly different while comparing the Bike Park in Kranjska Gora with foreign
parks. 56.4% of the respondents who have previously visited other parks abroad believe that
the Fun Bike Park Kranjska Gora is equally or more competitive than foreign parks. On the
other hand, 43.6% are of the opinion that the Bike Park in Kranjska Gora is slightly or much
less competitive than other foreign parks.
According to the survey results, the Fun Bike Park Kranjska Gora is more competitive among
similar Slovenian parks, whereas it is less competitive compared to foreign parks.
The most common remarks made by the respondents were: slow chairlift, poor route
maintenance, short routes and expensive tickets considering the offer. The operator and
maintenance provider of the Fun Bike Park is aware of the deficiencies, but can only improve
route maintenance in the future. The chairlift is slow due to the renovation of the Vitranc I
chairlift which significantly increased the capacities of transport of persons in winter. On
account of the design of the chairlift, it has to operate at a slower speed in summer which
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causes a lengthy drive from the lower to the upper station. The routes are short because of the
small altitude difference between the two stations as it only amounts to 350m. The situation
will improve after the Vitranc II chairlift is renovated, but the time frame is still unclear. The
tickets are expensive since the RTC Žičnice Kranjska Gora needs to cover the operating costs.
From 2005 to 2011, ticket prices increased from 17.7% to 40% depending on the type of the
ticket.
The first hypothesis relating to the competitiveness of the Fun Bike Park Kranjska Gora is
confirmed. The results suggest that the Fun Bike Park Kranjska Gora is equally or more
competitive than other similar Slovenian parks (with 83.4% of respondents confirming the
statement). On the contrary, the Park is less competitive compared to foreign bike parks.
56.4% of the respondents voiced their opinion that the Fun Bike Park Kranjska Gora is
equally or more competitive than foreign bike parks.
The second hypothesis stating that the cooperation of the Fun Bike Park Kranjska Gora with
other tourist service providers in the town is good is also confirmed. It is important to note
that the Bike Park maintains constant relations with only a few service providers. However,
the park operator collaborates with other parties in the organization of major events. Operator
of the Bike Park Gorazd Stražišar stated that the partners were slightly distrustful at first, but
ready to initiate joint projects. The processes of establishing relations and promoting
cooperation are underway at a slower pace.
I encountered some difficulties in obtaining the data about the transportation with the Vitranc
I chairlift. I asked the RTC Žičnice Kranjska Gora to provide me with the information about
the different tickets sold monthly in the past 10 years which would enable to draw a
comparison between the number of visitors in summer and in winter. In additionn, the data
would help determine the actual number of guests visiting the Bike Park in individual seasons
and the exact duration of both the summer and winter season. The above data could be
complemented with the information about the quantity of precipitation in individual parts of
the year so as to determine whether the visits of the Fun Bike Park depend on the weather as
well. The company RTC Žičnice Kranjska Gora possesses the requested data, but as a trade
secret it could not be disclosed.
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10.

PRILOGE

Anketa za domače obiskovalce v slovenskem jeziku:
Pozdravljeni!
Pred vami je anonimna anketa, katere rezultati bodo uporabljeni v diplomski nalogi z
naslovom »Gorskokolesarski park kot element turističnega razvoja v Kranjski Gori.«
Za vaše sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujem!
Miha Krajnc
1. Spol

M

Ž

2. Letnica rojstva: _________

3. Kraj bivanja: _____________________________
4. Koliko dni traja vaš obisk Kranjske Gore? _____________________
5. V katerem kraju prenočujete?
A.) Kranjska Gora
B.) Drugo (dopišite): __________________________________________________
C.) Ne prenočujem, sem enodnevni obiskovalec
6. Katere aktivnosti poleg obiska gorskokolesarskega parka še načrtujete v Kranjski Gori
in bližnji okolici?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Katere gorskokolesarske parke (poleg Kranjske Gore) ste že obiskali?
A.) Maribor
B.) Kanin
C.) Javornik
D.) Parki v tujini (dopišite):
___________________________________________________________________
E.) Nobenega (ne odgovarjate na vprašanji 8 in 9!)
8. Ali je gorskokolesarski park v Kranjski Gori po vašem mnenju konkurenčen drugim
gorskokolesarskim parkom V SLOVENIJI? (ocenite z 1-5, kjer 1=precej slabše,
2=malo slabše 3=na enakem nivoju, 4=malo bolje, 5=veliko bolje)
- Dolžina prog ___
Izbira različnih linij, težavnosti ___
-

Cena vozovnice glede na ponudbo ___

Urejenost (vzdrževanost) prog ___

-

Spremljevalna ponudba (izposoja opreme, pranje koles, servis, …) ___

-

Dostopnost, bližina parkirnih mest, gostinske ponudbe ___

9. Ali je gorskokolesarski park v Kranjski Gori po vašem mnenju konkurenčen drugim
gorskokolesarskim parkom V TUJINI? (ocenite z 1-5, kjer 1=precej slabše, 2=malo
slabše 3=na enakem nivoju, 4=malo bolje, 5=veliko bolje)
- Dolžina prog ___
Izbira različnih linij, težavnosti ___
-

Cena vozovnice glede na ponudbo ___
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Urejenost (vzdrževanost) prog ___

-

Spremljevalna ponudba (izposoja opreme, pranje koles, servis, …) ___

-

Dostopnost, bližina parkirnih mest, gostinske ponudbe ___

10. Kolikokrat letno obiščete gorskokolesarski park v Kranjski Gori? ______
11. Kako pogosto obiskujete gorskokolesarske parke (vse): _________ dni na leto
12. Naštejte glavne pomanjkljivosti gorskokolesarskega parka v Kranjski Gori:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Anketa za tuje obiskovalce v angleškem jeziku
Dear visitor!
You are kindly asked to fill this anonymous survey. The results will be used in a thesis
»Mountainbike park as an element of tourist offer in Kranjska Gora«. Thank you for your
time and answers in advance!
Miha Krajnc
2. Gender

Male

Female

2. Year of birth: _________

13. Hometown, Country: _____________________________
14. How long are you staying in Kranjska Gora (in days)? _____________________
15. Where do you sleep?
D.) Kranjska Gora
E.) Other place (please write the name of the town/city/village ):
__________________________________________________
F.) I am here for one day only and I will not overnight.
16. What are your planned activities in Kranjska Gora and its surroundings (besides
visiting mountainbike park)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
17. Which mountainbike parks have you already visited (besides Kranjska Gora)?
F.) Maribor
G.) Kanin
H.) Javornik
I.) Other non – Slovenian bikeparks (please write down the location):
___________________________________________________________________
J.) None (you are not answering questions 8 and 9!)
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18. How do you think Bikepark Kranjska Gora is organized, compared to other bikeparks
IN SLOVENIA you've visited, in terms of: (grade 1-5, where 1=Kranjska Gora is
much worse, 2=a bit worse, 3= about the same, 4=a little better, 5=much better)
- Course length ___
- Choice of different lines and
difficulties ___
-

Ticket price ___

- Course maintenance ___

-

Spremljevalna ponudba (rent-a-bike, bike service, bike wash, …) ___

-

Accessibility, parking lots, ___

19. How do you think Bikepark Kranjska Gora is organized, compared to other bikeparks
IN OTHER COUNTRIES you've visited, in terms of: (grade 1-5, where
1=Kranjska Gora is much worse, 2=a bit worse, 3= about the same, 4=a little better,
5=much better)
- Course length ___
- Choice of different lines and
difficulties ___
-

Ticket price ___

- Course maintenance ___

-

Spremljevalna ponudba (rent-a-bike, bike service, bike wash, …) ___

-

Accessibility, parking lots, ___

20. How many times a year do you visit bikepark Kranjska Gora? ______ days a year
21. How many times a year do you go to a bikepark (all parks in all countries)?:_____
days a year
22. Please write down all the disadvantages and remarks you noticed during your visit at
the bikepark:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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