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SODOBNI TURIZEM NA PRIMERU TAKO IMENOVANIH ADRENALINSKIH
DEJAVNOSTI
Izvleček:
Diplomska naloga obravnava eno od posebnih oblik turizma, ki nas v zadnjem času še
posebej privlačijo. Pri tem gre za t. i. »adrenalinske dejavnosti«, ki zajemajo predvsem razne
športno rekreativne dejavnosti. Želel sem predstaviti pojem »adrenalinskih dejavnosti« ter
njihov odnos do tako imenovanega ekstremnega turizma. Ugotavljal sem razvoj nekaterih
»adrenalinskih dejavnosti« v svetu in zlasti v Sloveniji. Zanimala me je njihova zastopanost v
Sloveniji v okviru slovenske turistične ponudbe in ne nazadnje tudi pozitivnost oz.
negativnost z vidika razvoja tovrstnih dejavnosti v Sloveniji v bran zahtev in učinkov za
trajnostni razvoj v turizmu.
Ključne besede: geografija turizma, adrenalinske dejavnosti, trajnostni turizem

CONTEMPORARY TOURISM ON THE EXAMPLE OF SO-CALLED ADRENALIN
ACTIVITIES
Abstract:
The dissertation discusses one of the special forms of tourism, which have become particulary
attracting recently.
The so-called adrenalin activities include mainly various sports and recreational activities. My
intention was to present the concept of adrenalin activities and their relation to extreme
tourism to explore the development of adrenalin activities in the world, and especially in
Slovenia. I was interested in their representation in Slovenia in the sphere of Slovenian tourist
supply and, last but not least, in good or bad points regarding the development of such sort of
activities in Slovenia, in the context of sustainable tourism development.
Keywords: tourism geography, adrenalin activities, sustainable tourism
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1. UVOD
Za tematiko diplomske naloge z naslovom »SODOBNI TURIZEM – NA PRIMERU T. I.
ADRENALINSKIH DEJAVNOSTI« sem se odločil, zato ker mi je to obravnavano področje
športno–rekreativnih dejavnosti blizu. Z nekaterimi od teh t.i. »adrenalinskih dejavnosti«, se
že več kot petindvajset let tudi sam ukvarjam. Organiziram izlete in potovanja kot dodatno
turistično ponudbo za turiste, ki so stacionirani v turističnem kraju. Za popestritev turistične
ponudbe so kljub razmeroma skromnemu številu turistov, ki se ukvarjajo z njimi potrebne
tudi t. i. »adrenalinske dejavnosti«. Na ta način bi lahko turiste tudi dlje zadržali pri nas.
Navkljub ekskluzivnosti doživetij, bi v prihodnosti težko pričakovali, da bi bila ta ponudba v
turizmu odločilna za razvoj slovenskega turizma.
2. CILJ DIPLOMSKE NALOGE
Namen moje diplomske naloge je, da razjasnim nekatere pojme pri označevanju novih
trendov in oblik v turizmu in ugotovim dejansko stanje »adrenalinskih dejavnosti« v
Sloveniji. Zanimal me je tudi odnos med obravnavanimi dejavnostmi in pokrajino, kako le te
vplivajo nanjo. Še bolj zato, ker se tudi sam ukvarjam z nekaterimi atraktivnimi športi, ki sem
jih prenesel v turistično ponudbo v Sloveniji. Moj namen je bil tudi predstaviti t.i.
adrenalinske dejavnosti v okviru turizma v sedanjosti na primeru Slovenije ter opozoriti na
možnost razvoja v prihodnje.
Kako pravimo temu športnemu turizmu? Obstaja več imen za podobno ali enako dejavnost, ki
je vsa vsaj deloma vezana na nevarnost. Sam se izogibam te dejavnosti imenovati adrenalinski
športi, zato ker so ljudje zelo različni. Ljudje so različno kondicijsko in psihično pripravljeni.
Ženske so drugačne od moških ali od otrok. Danes so nekateri starejši ljudje v vrhunski formi.
Za to vrsto turizma obstaja več težavnostnih stopenj, ki se jih moramo resno držati pri
organizaciji teh dejavnosti, da ne pride do zapletov ali celo do nesreč.
Cilji diplomske naloge so: predstaviti opredelitve in razumevanje t.i. adrenalinskih
dejavnosti ter njihov odnos do t.i. ekstremnega turizma; želim tudi predstaviti razvoj teh
dejavnosti v svetu in zlasti v Sloveniji; moj cilj je tudi predstaviti posamezne dejavnosti,
njihove značilnosti in zahteve ter učinke na trajnostni razvoj; predvsem pa je moj cilj
ugotoviti zastopanost t.i. adrenalinskih dejavnosti v okviru slovenske turistične ponudbe in
analizirati pozitivne in negativne vidike razvoja tovrstnih dejavnosti v Sloveniji.
3. METODE DELA
Pri svojem delu sem se najprej oprl na kabinetno metodo. Zbral in pregledal sem literaturo.
Poslužil sem se zgodovinsko-raziskovalne metode, ki bi mi poizkušala prikazati razvoj
turizma v Sloveniji.
Trudil sem se dobiti tudi čimveč informacij preko interneta, časopisja in predvsem od ustnih
virov.
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V glavnem pa me je pri izdelavi naloge vodilo terensko delo, oziroma lastno ukvarjanje s temi
dejavnostmi, ker sem želel prikazati tudi, kako adrenalinske dejavnosti lahko pozitivno
oziroma negativno vplivajo na lokalni razvoj turizma.
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4. OPREDELITEV NEKATERIH OSNOVNIH POJMOV
Turizem
Naziv turizem ima osnovo v francoski besedi T O U R kar v svobodnem prevodu pomeni
»sprehod, krožno gibanje«. Vsako potovanje ni turistično, zato se takoj poraja vprašanje - kaj
je turizem?
»Turizem je oblika zadovoljevanja potreb po spoznavanju drugih dežel, njihovih
geografskih značilnosti in različnih kultur. Pripomore k ozaveščanju prebivalcev in vlad
posameznih dežel, da bolje cenijo lastno naravno in kulturno dediščino. Odkrivanje
drugih destinacij in drugačnih dediščin širi obzorja, kar znatno pripomore h kreiranju
pozitivnega odnosa do narave in kulture, kar je nenazadnje tudi eden od temeljnih
kamnov za mir.«( WTO, 2005)
»Turizem so vse aktivnosti ljudi, ki so usmerjene v potovanja in bivanja v krajih, ki niso
njihova glavna ali stalna bivališča, zaradi počitka, posla ali katerega drugega namena.«
( Middleton, 2001)
Nekdo je dejal, da je toliko definicij turizma, kolikor je ljudi, ki proučujejo to mlado vejo
gospodarstva. Težko je najti primer, kjer se dva avtorja popolnoma strinjata v definiranju
pojma turizma. Do takega nestrinjanja pride zaradi različnega pristopa do problematike
turizma. Švicarska strokovnjaka KRAPF in HUNZIKER sta podala eno najbolj temeljitih
definicij turizma. Njuna definicija, ki jo je sprejelo Mednarodno združenje znanstvenih
turističnih ekspertov, se glasi:
»Turizem je skupek odnosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja obiskovalca
nekega mesta, kadar se s tem bivanjem ne ustvari stalnega bivališča in če s takim
obiskom ni povezana nikakršna gospodarska dejavnost« ( Krapf, Hunziker, 1942 ).
Še nekoliko drugih definicij turizma ( Blažević, Pepeonik, 1979 )
•
•
•

Turizem je specifična vrsta trgovine, kjer se veselijo tako tisti, ki prodajajo, kot tisti
ki kupujejo (Josip Roglić);
Turizem je kombinacija odnosov in storitev, ki jih potrebujejo turisti, zaradi
začasnega premikanja ljudi;
Turizem so potovanja in začasno bivanje ljudi izven kraja njihovega stalnega
bivališča zaradi počitka, zabave, razširitve njihovega kulturnega obzorja, delno tudi
zaradi opravljanja gospodarskih dejavnosti (Ivo Petrić).

Danes je splošno sprejeta t. i. santgallenska definicija turizma ( Mihalič, Planina, 2002 ):
»Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja oseb, za
katere kraj zadrževanja ni niti glavno in stalno bivališče niti kraj zaposlitve«.
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Vrste turizma
Turizem se v življenju pojavlja v različnih oblikah, zato je treba poznati osnovne vrste
turizma, torej pridevnike, ki se dodajajo besedi turizem, da bi označili različne pojavne oblike
tega pojava in dejavnosti. Delitev na vrste turizma ni enostavna, ker njegove oblike niso
vselej čiste, ampak sestavljene. Posebno težavo povzroča slovenska strokovna terminologija,
ki ni izdelana, zato rado prihaja do mešanja pojmov. Velika krivda je v praksi (npr. v
turističnih podjetjih, v časnikih, včasih pa tudi v strokovni literaturi), kjer se izrazi uporabljajo
neenotno.
V nadaljevanju navajamo samo nekatere vrste turizma, ki so pojmovno dovolj jasne ( Planina,
1997 ):
1. Glede na izvor in stalno bivališče turistov: domači in meddržavni turizem
Domači turizem: subjekti so državljani tiste države, kjer delujejo kot turisti, torej ne
prestopajo državne meje.
Meddržavni turizem: subjekti so državljani drugih držav, kot turisti prestopajo državno
mejo v eni ali drugi smeri. Za tisti del meddržavnega turizma, ko prihajajo tuji državljani
kot turisti v našo državo, se uporablja izraz inozemski ali tujski turizem.
Za statistično registracijo je odločilni kriterij državljanstvo (potni list), z ekonomskega
stališča pa je pomembna ekonomska pripadnost, to je stalno bivališče in delovno mesto,
kjer subjekt ustvarja finančna sredstva, ki jih potem kot turist porabi izven države, kjer je
zaposlen in od koder izvirajo denarna sredstva, ki jih porabi kot turist. (Primer zdomca, ki
ima slovensko državljanstvo in naš potni list, zaposlen je v Švici in kot turist pri nas
plačuje v švicarskih frankih, statistično pa je registriran kot domači turist).
2. Glede na smer gibanja turistov in s tem na dejavnost v stalnem bivališču ali turističnem
kraju: emitivni in receptivni turizem
Receptivni turizem pomeni sprejemanje turistov v turističnem kraju, regiji ali državi in s
tem tudi potrebno organizacijsko in ekonomsko dejavnost.
Emitivni turizem je povezan z odhajanjem turistov iz stalnega bivališča, kar zahteva
ustrezno organizacijo in gospodarsko dejavnost.
3. Glede na število turistov in organizacijo: posamični in skupinski turizem
Posamični turizem (tudi individualen turizem) ni vedno omejen na eno samo osebo, pač pa
lahko tudi na več subjektov, vendar pod pogojem, da za te turiste ne obstaja posebna
organizacija, ki že v naprej določi program, torej čas in kraj potovanja ter bivanja.
Individualni turisti so neodvisni in lahko v vsakem trenutku sami določajo smer potovanja,
čas bivanja ter njuno vsebino.
Skupinski turizem je najbolj pogostna oblika množičnega ali masovnega turizma. Skupino
lahko sestavlja le nekaj turistov, lahko tudi nekaj sto oseb. Pomembno je, da je s strani
organizatorja potovanja program potovanja in bivanja v podrobnostih vnaprej določen, zato
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posameznik ne more izbirati krajev in objektov ter ne more spreminjati programa. Vse take
odločitve so v pristojnosti organizatorja potovanja, to pa je pretežno turistična agencija, lahko
pa tudi kako drugo podjetje oziroma organizacija.
4. Glede na dolžino bivanja v enem kraju: stacionarni in mobilni turizem
Pri stacionarnem turizmu prevladuje dolgotrajno bivanje v enem kraju, torej je povprečna
doba bivanja dolga.
Pri mobilnem turizmu pa je glavni element potovanje, bivanje je le nujna komponenta, zato je
doba bivanja v povprečju kratka.
Znotraj teh skupin je še več značilnih oblik: počitniški turizem je vezan na dolgotrajno
bivanje v enem kraju in običajno tudi na penzionske storitve, če gre za bivanje v gostinskih
obratih. Zaradi razvoja prometnih sredstev zavzema vse pomembnejšo vlogo prehodni
turizem (tudi tranzitni turizem), kjer je doba bivanja v istem kraju ali obratu kratka, običajno
od nekaj ur do enega dne. Z daljšanjem prostega časa, dnevnega ali ob koncu tedna, sta
postala pomembna bodisi week-end turizem, to je turizem ob koncu tedna, ki traja dva do tri
dni, bodisi izletni turizem, ki je omejen na pol dneva ali en dan, vendar brez prenočevanja.
Poleg teh vrst, ki so dokaj razločno definirane, se uporablja seveda še vrsta pridevnikov, ki
naj bi sami po sebi povedali, za kakšno vrsto turizma gre. Navajamo le nekatere primere, ki so
pri nas pogosto v rabi. To so zdravstveni ali kurativni, počitniški ali rekreativni, obmorski,
gorski, mestni, zdraviliški, planinski, kulturni, športni, camping, verski, študijski,
nakupovalni, lovni, ribolovni, avtomobilski, yachting, kongresni, poslovni, delavski, socialni,
turizem na kmetiji (tudi kmečki), romarski ali celo cerkveni turizem. Ker se turizem
kvalitativno močno in hitro spreminja, so se pojavile oblike, ki so bile pred desetimi leti še
neznane in je zanje za zdaj tudi težko najti ustrezne slovenske izraze. To so alternativni, to je
drugačni, v bistvu nemasovni turizem, pa mehki ali blagi turizem (soft tourism) ter trajni ali
vzdržni turizem (sustainable tourism) in ekološki ali okolju prijazni turizem in takih novih
oblik in izrazov je cela vrsta in vsak dan se pojavljajo nove vrste (Planina, 1997).
Po mnenju nekaterih strokovnjakov izraz ADRENALINSKI ŠPORTI ni ustrezen:
»Adrenalinskih športov v strokovni klasifikaciji ni. Začela sta se širiti tudi izraza »ekstremni
športi« in tvegani /rizični športi, ki jih ne pozna strokovna klasifikacija športnih zvrsti.
Ekstremnost je individualna kategorija . Kar je za mojo staro teto ekstremno, ni na primer za
alpinističnega smučarja najvišjega razreda. Tudi tveganost je individualna kategorija. Kar je
tvegano za enega, ni za drugega. Nekdo bi zelo tvegal, če bi se spustil po planiški velikanki,
za izkušene skakalce in letalce pa to ni tveganje. Pri isti dejavnosti neodgovoren hazarder, ki
se precenjuje, tvega, razumen človek pa ne. Zmajarji in padalci glede poškodb smučarjem,
nogometašem ali rokometašem ne sežejo niti do kolen, pa vendar laiki zmajarstvo in
padalstvo štejejo za »ekstremne« in »tvegane« športe, smučanja, rokometa in nogometa pa
ne« (Kristan, 2007).
»Samo poimenovanje adrenalinski športi se mi zdi sporno. Gre za ekstremne športe. Ko
nekdo pleza ima manj adrenalina kot košarkar, ki vstopi v igro zadnje tri minute in gre za
odločilno tekmo. Ne bo počel nič ekstremnega v smislu varnosti, pa bo kljub temu imel
ogromno adrenalina. V tujini npr. adrenalinske parke poimenujejo high ropes, kar pomeni
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visoke vrvi. Vsak šport nudi adrenalin. Če te napade pes ali te nekdo izsili pri vožnji, se prav
tako sprosti ogromno adrenalina. Srčni utrip se poveča, žile se razširijo in človek je bolj
skoncentriran in sposoben. Je pa zagotovo razlika v količini adrenalina, ki se sprosti pri
določenem dogodku« (Vengust, 2007).
»Dandanes vsi kričijo ŽIVELE GORE! In vsak konec tedna se množice valijo v Alpe, da bi
plezale, smučale, skakale s padali, drvele z gorskimi kolesi….. Smučarje in deskarje zanima
le, kako bi čim udobneje prišli na vrh in se čim bolj zabavali med spustom navzdol. Plezalci
ljubijo varne svedrovce, privite v steno, alpinisti so obsedeni od vremenskih napovedi in
mobilnih telefonov, vsi skupaj pa ob najmanjših težavah pokličejo na pomoč helikopter, da jih
odpelje v dolino. Kult telesa in adrenalina željnih t.i. ekstremnih športnikov in zdolgočasenih
turistov, ki se jim ne ljubi narediti sto korakov peš, ampak se želijo na vse vrhove peljati z
žičnico. Vsi ti zasvojenci z zabavo spreminjajo Alpe klasičnega alpinizma!« (Keršič-Svetel,
2002 ).

Kdo so turisti?

Že avtorjem prvih del o turizmu je bilo jasno, da je človek subjekt turizma. Tako pisec knjige
»Psihologija potnikov« (1841) Moris Aloj pravi, da »popotnik odkriva, turist pa obiskuje, kar
je bilo že odkrito«. Glede na navedeno dejstvo je potrebno razlikovati posamezne kategorije
potnikov, ker vsak potnik – popotnik ni turist. Da bi razlikovali turista od tistega, ki ni turist,
moramo poznati namen njegovega potovanja in ali ljudje, ki bivajo izven kraja svojega
bivališča, denar zapravljajo ali ga služijo ( Blažević – Pepeonik, 1979 ).
Unkovič povezuje pojem turist s potovanji izven kraja stalnega bivališča, ki so motivirana z
željo po odmoru in sprostitvi v fizičnem in psihičnem smislu ( Unković, 1974 ).
Veljavna definicija turista odgovarja mednarodnim priporočilom, ki so bila sprejeta v Rimu
1963 in v Ženevi 1967 leta. To priporočilo pravi, da je turist začasni obiskovalec, ki biva
najmanj 24 ur v neki deželi ali mestu izven dežele ali mesta svojega stalnega bivališča
(Blažević – Pepeonik, 1979 ).
Svetovna turistična organizacija opredeljuje pojem turist kot obiskovalec, ki v obiskani
državi ostane vsaj eno noč, toda manj kot eno leto ( WTO ).
Pojem turistična ponudba
»Turistična ponudba je količina turističnih dobrin in storitev, ki so jih ponudniki po določeni
ravni cen in določenem deviznem tečaju pripravljeni prodati« ( cv: Hunziker, Krapf, 1942 ).
»Turistična ponudba je količina turističnih dobrin, storitev in blaga, ki so ponujene turistom.
Medtem ko dejavniki turističnega povpraševanja omogočajo in spodbujajo ljudi, da odhajajo
na turistično potovanje, pa dobrine in storitve turistične ponudbe privlačijo turiste in
omogočajo zadovoljevanje njihovih turističnih potreb in motivov«( Jeršič, 1990 ).
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»Turistična ponudba je tista količina turističnih dobrin, ki so na voljo turistom po določenih
cenah z namenom, da bi zadovoljile njihove turistične potrebe« ( cv: Zorko, 1999 ).
Pojem turistično povpraševanje
»Turistično povpraševanje je količina turističnih dobrin, storitev in blaga ter kulturnih
vrednot, ki jih turisti oziroma začasni obiskovalci želijo po primerni ceni in ustreznem
deviznem tečaju«(Andrejčič et al., 1997).
»Zanimanje za neko količino turističnih dobrin, ki si jih potencialni turisti želijo in so jih
pripravljeni kupiti po določeni ceni« ( Zorko, 1999 ).
»Skupno število oseb, ki potujejo, ali želijo potovati, da bi uporabili turistično infrastrukturo,
objekte in storitve v krajih zunaj kraja dela in bivanja« ( Mathieson, Wall, 1982 ).
Prosti čas
Lešnik je v svoji študiji opredelil pojem prosti čas takole: prosti čas ne pomeni za
posameznika brezdelje, temveč je to čas, s katerim razpolaga človek po svojih hotenjih in
nagibih, ko nanj ne deluje nobena sila in obveznost, temveč je njegovo ravnanje podrejeno
samo njegovemu prepričanju, volji in interesom v skladu s splošnimi pogoji in razmerami, v
katerih živi. (Lešnik, 1982).
Razne vrste prostega časa različno vplivajo na turistično povpraševanje:
•
•
•
•

prosti čas med delovnim časom (pol ure) ne omogoča zapustitve kraja stalnega
bivanja;
dnevni prosti čas v dolžini pol dneva ali največ enega dne omogoča kratkotrajne
oblike turizma, kot so poldnevni in enodnevni izleti;
tedenski prosti čas v obliki enega do dveh dni in pol je osnovni dejavnik razvoja
turizma ob koncu tedna ali weekend turizma;
letni prosti čas v obliki plačanega letnega dopusta ali šolskih počitnic v dolžini od
dveh tednov do treh mesecev omogoča vse dolgotrajne vrste turizma, tako
počitniškega kot dolgih potovanj (Planina, 1997).

Pojem rekreacija
Današnji način življenja in dela povzroča pri ljudeh stres, ki ga lahko blažijo s turistično
rekreacijo. Rekreacija nam pomaga obnavljati psihofizično moč s pomočjo dopusta in zabave.
Rekreacija je lahko pasivna in aktivna. Pasivna rekreacija je na primer, ko spimo, sedimo,
beremo zanimivo čtivo ali pa spremljamo športno prireditev. Aktivna rekreacija nastane, ko
spremenimo dejavnost, zaradi katere je nastala utrujenost.
Aktivna rekreacija je sestavljena iz statične in dinamične komponente. Statična komponenta
pride do izraza, ko se rekreacija izvaja v kraju stalnega bivališča, a dinamična komponenta
nastane, ko se aktivna rekreacija dogaja v času potovanja ( Blažević, Pepeonik, 1978).
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Z besedo rekreacija označujemo obnavljanje (regeneracijo) duševnih in telesnih moči ljudi,
ogroženih ali obremenjenih zaradi enostranskih obremenitev. Uresničuje se z uravnovešenjem
med dejavnostjo in počitkom, z menjavo okolja, z vplivi različnih čutnih dražljajev in z
določenimi telesnimi obremenitvami človeka.
Rekreacija je v primerjavi s prostim časom ožji pojem, saj z njo označujemo samo tiste
dejavnosti oddiha, osvežitve, sprostitve in obremenitve, ki služijo za sprostitev ali nabiranje
novih življenskih moči (Jeršič, 1985).
Pojem športna rekreacija
»Rekreacija (iz lat. recreare – osvežiti ) pomeni najprej telesno in duševno osvežitev po delu (
npr. z igro ), dalje pomeni razvedrilo, oddih. počitek. Pri športni rekreaciji ne gre toliko za
izobraževanje in vzgojo, pa tudi ne za » težke naloge «, ki so značilne za vrhunski šport; gre
za tisti vidik dejavnosti, ki se ji človek posveča v prostem času in prostovoljno z namenom, da
se sprosti in razvedri ter obnovi svoje delovne sposobnosti. Lahko bi rekli, da je rekreacija
najbolj prvotna in najbolj pristna oblika športa« (Ulaga, 1980 ).
Definicija: »Rekreacija je tista svobodna in organizirana aktivnost, ki fizično, psihično in
socialno bogati, sprošča in obnavlja človeka ter ga pomaga oblikovati v vsestransko razvito
osebnost« (Jovan,1973 ).
Pri Angležih je v rabi termin Physical Recreation ( fizična rekreacija ), pri Američanih
Outdoor Recreation ( rekreacija na planem ), pri nas pa športna rekreacija.
»Dejansko ni stroge meje med telesno vzgojo, tekmovalnim športom in športno rekreacijo«
(Ulaga, 1980 ).
Pojem ekstremni turizem
Točnega odgovora, zakaj je prišlo do tega pojava ni. Ljudje iščejo izzive, ki dostikrat
presegajo njihovo znanje. Športniki za svoje ekonomsko preživetje iščejo dodatni zaslužek v
okviru svoje športne dejavnosti, zato so kot naročeni, da organizirajo podvige za nevešče in
manj vešče ljudi na področju nevarnejših športov, tu mislim predvsem športov, ki se dogajajo
v naravi, v visokogorju, na divjih rekah, v zraku itd. Sinonim prestolnice ekstremnega turizma
je mesto Chamonix, pod Mont Blancom v Franciji, že več kot trideset let.
V Sloveniji je prišlo do množičnejšega turističnega zanimanja za t. i. »adrenalinske
dejavnosti« leta 1991, po slovenski osamosvojitvi. Sprva je bila to dodatna ponudba v okolici
Bleda, v avtokampu Šobec od leta 1981in avtokampu Zaka od leta 1987 in to predvsem
rafting na Savi Bohinjki in Savi Dolinki, kasneje pa je Bovško postalo center tega turizma v
Sloveniji, kar ostaja še danes.
»Ekstremni turizem«, je rastoči posel v državah bivše Sovjetske zveze in sicer v Rusiji,
Ukrajini, Armeniji, v Južni Ameriki, in sicer v državah kot so Peru, Čile in Argentina. Gorata
in neprijazna pokrajina Severnega Pakistana se prav tako razvija v popularno ekstremno
turistično lokacijo.
Medtem, ko tradicionalen turizem zahteva določene investicije v hotele, ceste itd, ekstremni
turizem pogosto ne zahteva nobenih večjih investicij. Tradicionalnemu potovalnemu turizmu
pa so dodani dodatki eksotičnih atrakcij kot polet z Migom s hitrostjo 2.5 Machov, potapljanje
pod ledom v Belem morju itd. (http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_tourism).
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Aktivnosti, ki zahtevajo avanturistično razpoloženega popotnika, ki od udeležencev zahtevajo
tudi individualno pripravljenost na razne naporne preizkušnje, ki so včasih ekstremno težke,
sem sam poimenoval »EKSTREMNI TURIZEM« - mešanico športa in avanture.
S pojmom EKSTREMNI TURIZEM (moje lastno imenovanje od leta 1992) označujemo
dejavnosti aktivne rekreacije s poudarkom na dinamični komponenti, kjer so turisti aktivni
udeleženci, ne glede na njihovo starost in psihofizične sposobnosti pri t.i. ADRENALINSKIH
DEJAVNOSTIH. Stopnja ekstremnosti se spreminja in se določi za vsako dejavnost in
udeleženca posebej.
Sl. 1 – Ekstremi rafting na Tari l. 2007

Foto: Kosmač, 2007
Ekstremni turizem je vrsta turizma, ki organizira potovanja v nevarne kraje, kot so
pragozdovi, puščave, jame, gore itd. ali vključuje nevarne dogodke. Ekstremni turizem se
prekriva z ekstremnimi športi. Atrakcija ekstremnega turizma je v tveganosti in v različnih
stopnjah težavnosti.
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Sl. 2 – Hydroglisse na ledeniku Mer de glace Chamonix, l. 1995

Vir: Valant, 1995
Naslov in podnaslovi iz članka Reinholda Messnerja objavljenega v Sueddeutsche Zeitung,
Munchen, prikazujejo najtemnejšo plat ekstremnega turizma, ki prerašča v masovni turizem.
Mount Everest kot potrošna dobrina, Vrh samoprevare, Prodajanje redkega zraka, Osvajanje
nekoristnega, Cena skrivnosti, Fotografiranje, lovljenje sape, čepenje in Grozljivi svet so
osnova za naslednje stavke: Globalni turizem je dosegel vrh Mount Everesta; »Everest za
vsakogar« se glasi slogan potovalnih agencij, ki so se specializirale za prodajo redkega zraka;
danes je Everest prekrit s številnimi vrvmi, lestvami in kisikovimi bombami.
To vrsto turizma smo začeli razvijati ljudje, ki so se nam zdele nezanimive počitnice s
poudarkom na pohajkovanju po obljudenih plažah, bivanjem v dragih in drug drugemu
podobnih hotelih. Od dopusta smo hoteli nekaj več. Poiskali smo nove načine zabave,
sprostitve, preizkušanja telesnih sposobnosti, zbliževanje z naravo. Mnogi med nami so v prvi
vrsti želeli začutiti posledice zvišanih koncentracij adrenalina v krvi in so se začeli ukvarjati s
tako imenovanimi »ADRENALINSKIMI DEJAVNOSTMI«.
Zvrsti tovrstnega turizma se med seboj precej razlikujejo. Nekatere zvrsti so bolj umirjene, to
so daljši pohodi v naravo, ki jih danes poimenujemo «TREKKING«. Trekking je popotovanje
ali bolj ali manj zahtevna avantura, ki pa v vsakem primeru nudi obilo užitkov v naravi in ima
zelo širok krog privržencev.
Ljudje, ki nam stik z naravo ni dovolj, smo iznašli nove, drznejše in tudi bolj nevarne načine
preživljanja prostega časa, ali kot je napisal neznan avtor: »dobršnemu delu našega ljudstva je
gora samo mik za oko, kažipot, vremenski prerok in žal prepogosto kitajski zid«.
Danes se mnogi čudijo, predvsem neaktivni ljudje pogumnim dejanjem pri adrenalinskih
športih, ko naj bi tvegali tudi svoje življenje adrenalinski odvisneži. Čemu vse to, se sprašuje
trezen opazovalec. ZAKAJ? V gorah je prvi človek, ki se je povzpel na do takrat nepoznano
goro enako tvegal, kot danes tvega tisti, ki se vzpne navpično po steni.
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To lahko prenesemo v turizem, kjer ne zadostujejo več običajne oblike turizma oziroma
izletništva. Vedno bolj ga izpodrivajo nove oblike aktivnega preživljanja prostega časa, ki ga
sam imenujem EKSTREMNI TURIZEM.
Sam sem ustanovitelj Splavarsko-čolnarskega društva SAVA leta 1981, ki je bilo eno prvih
evropskih organizacij, ki se je specializiralo za vodenje vodnih - RAFTING in zimskih
pustolovščin.
Sl. 3 - Rafting na reki Tari, l. 2007

Foto: Peršl, 2007
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5. RAZVOJ TURIZMA V SLOVENIJI
5.1. Kratka zgodovina slovenskega turizma
»Vsako potovanje ima svoje vzroke in motive. Za popotnike predindustrijske dobe – romarje,
uradnike in diplomate, rokodelske pomočnike in klateže, umetnike in izobražence ter številne
trgovce in prekupčevalce – je na splošno značilno, da so potovali, ker je bilo to potrebno in
obvezno in ne zavoljo tega, ker jih je k temu gnalo veselje do potovanja. Njihovo potovanje iz
dežele v deželo, od mest do mesta, od gora do morja, je bilo povezano z določenim
namenom. Pomembno je bilo, da so prispeli, da so tvegali, ko so se podali v širni svet
nevarnosti, skušnjav in možnih kazni« ( cv: Becher, 1990 ).
»Popotnik industrijske dobe pa je potoval, da bi se kaj naučil in na novo spoznal, pa tudi da bi
se odpočil, da bi okreval ali pa kar tako, za zabavo, iz čistega veselja. V 19. stoletju je veselje
do potovanj naraščalo, se okrepilo in spremenilo. Še vedno je potovala manjšina, saj večina
takratnega prebivalstva še dolgo ni zapustila okolice vasi, v kateri so se rodili. To dejstvo se je
spremenilo šele z nastankom industrijskih središč, ki so potrebovala delovno silo. Z njihovim
nastankom se je sprožil val preseljevanja s podeželja« ( cv: Ibidem, Hoffmann).
Šport in turizem sta socialna inovacija 19. stoletja, evropskega – celinskega na eni strani in
angleškega na drugi strani. Šport in turizem sta dete prostega časa in igrive dejavnosti višjega
sloja, izhajajočega iz industrializacije, urbanizacije in politične borbe za svobodo druženja.
Spočetka je bil ekskluzivne narave in je izključeval delavce in ženske.
V 19. stoletju se je leto delilo na dve sezoni – poletno, za katero so bili značilni izleti in
poletna svežina, ter na zimsko, z gledališkimi predstavami, plesi in drugimi družabnimi
prireditvami, kavarniškem življenjem. Poletna svežina je pravzaprav posnemala določene
navade plemiškega sveta. Toda med poletno selitvijo plemiča in poletno selitvijo meščana iz
mesta na podeželje je obstajala bistvena razlika. Plemič, ki se je poleti preselil na svoj grad in
posestvo, se je tam ukvarjal tudi z gospodarskimi dejavnostmi, medtem ko je meščan, ki se je
umaknil v najeto ali lastno podeželsko vilo, tam preživljal svoj prosti čas, da bi se odpočil od
napornega dela ter si nabral novih moči. Manj premožni meščani si seveda niso mogli
privoščiti umika v lastno ali najeto vilo. Zanje je bilo značilno, da so se odpravili na poletne
počitnice k sorodnikom ali prijateljem na podeželju ali pa so si najeli sobo v cenejšem
gostišču ( Studen, 1996, str.102).
Sl. 4 – Jezersko 1907

Sl. 5 – Turistična kmetija Makek - Jezersko

Vir: Makek
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Pomembni elementi za razvoj turizma v 20. stoletju so bili krajši delovni čas, letni dopusti in
skrb za krepitev zdravja. Potencialni udeleženci v turizmu morajo imeti razen denarja še
dovolj prostega časa in ustrezen motiv, da se odpravijo na potovanje, letovanje ali v
zdravilišče. Samo bogatejši zasebniki in podjetniki s samostojnim delom so po naravi svojega
statusa izpolnjevali te pogoje. Ljudje, ki so bili v odvisnem delu, njihov delež pa je bil vedno
večji, te samostojnosti niso imeli. O svojem prostem času niso mogli samostojno odločati,
dokler ni bila uveljavljena pravica do rednih letnih dopustov ( Kresal, 1996, str.125).
Hitrejši razvoj industrije in drugih gospodarskih panog, ki so zaposlovale večje število bolje
plačanih uslužbencev in nameščencev, je večal delež prebivalstva, ki je bilo sicer v odvisnem
delu, se je pa prištevalo med premožnejše. Ta delež prebivalstva je bil potencialni udeleženec
v turizmu, še zlasti v zdraviliščih in takih klimatskih letoviščih, ki so blagodejno vplivala tako
na zdravljenje, kot na krepitev zdravja ( Kresal, 1996, str.125).
Ko se je ožjemu krogu bogatejših zasebnikov in podjetnikov s samostojnim delom pridružilo
še višje pomožno osebje v odvisnem delu, so bili ustvarjeni pogoji za večji razvoj turizma in
turističnih zmogljivosti. Povpraševanje po turističnih uslugah se je večalo. Temu so sledile
investicije v turistične, letoviške in zdraviliške ustanove in naprave. To se je v Sloveniji
zgodilo v tridesetih letih prejšnjega stoletja ( Kresal, 1996, str.125).
Velik številčni porast zlasti domačih gostov kaže na strukturne spremembe v turizmu, ki so
šle v smer letoviškega (planinstvo) in zlasti izletniškega turizma, ki ga je spodbujala tudi
možnost koriščenja znižanih železniških vozovnic do turističnih krajev. To se je odražalo na
hitrem skrajševanju povprečnega časa bivanja gostov v turističnih krajih. Število nočitev ni
sledilo porastu števila gostov. Finančni učinek izvenpenzionske potrošnje je bil pa tudi bolj
pičel ( Kresal, 1996, str.127).
Klimatska letovišča, gorska in planinska zdravstvena okrevališča so se razvila na območju
Gornjesavske doline, Bleda in Bohinja, na Pokljuki, na vznožju Karavank in Savinjskih Alp,
v Logarski dolini in na Pohorju.
Letovišč, ki bi svojim gostom nudila samo zabavo, razvedrilo in rekreacijo, je bilo pred drugo
svetovno vojno bolj malo. Večinoma so klimatska letovišča svojo ponudbo opirala na
zdravstvene okoliščine, ali pa kombinirala svojo letoviško ponudbo z zdravstvenimi
storitvami, uslugami in zdravilnimi lastnostmi podnebja. Poudarjali so blagodejnost gorskega
podnebja z obilico sonca in njegovih zdravilnih žarkov, izredno čist planinski zrak bogat na
ozonu, smrekove gozdove, ki blagodejno vplivajo na pljuča, nudili so tudi jelove kopeli, ki so
gostom prijetne. Vsa letovišča so obljubljala obilico sonca in prijetni mir ter da je
letoviščarjem na razpolago veliko prijetnih sprehodov, daljših izletov in gorskih tur ( Kresal,
1996, str.134).
Tako kot vse gospodarske panoge v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja je bil tudi
turizem odvisen od generalnih odločitev politike. Zato so posamezna obdobja v razvoju
turizma povezana s pomembnimi političnimi prelomi. Turizem je bil v tem obdobju naravnan
izrazito sindikalno, celo najelitnejša predvojna letovišča kakršen je bil Bled, naj bi služila
izključno oddihu delavcev. V ospredju investicij so bili obrati družbene prehrane in delavski
počitniški domovi. To pomeni, da sta bili za to obdobje za Slovenijo značilni dve vrsti
turizma: sindikalni turizem in izletništvo ( Repe, 1996, str.157).
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Zimski turizem je bil omejen s skromnimi investicijami, kljub temu pa je leta 1954 v Sloveniji
obratovalo že okrog 60 manjših žičnic. Večje: na Voglu, na Pohorju, na Krvavcu in v
Kranjski gori so bile zgrajene v začetku šestdesetih let preteklega stoletja. Turistični delavci
so si za vzgled vedno bolj jemali sosednjo Avstrijo in Italijo, ki sta razvijali velika smučarska
središča, zato so se začele pojavljati zamisli o podobnih centrih tudi v Sloveniji – na primer
predlog za izgradnjo žičniškega sistema v Triglavskem pogorju. Za tovrstne projekte
Slovenija nikoli ni zmogla zbrati dovolj denarja, pa tudi sicer so naravne danosti zaostajale za
tistimi v Avstriji in Italiji ( Repe, 1996, str.159).
Ekonomski inštitut Slovenije je izdelal obsežno večdelno študijo o možnosti razvoja turizma,
ki je nato postala ena od podlag za gospodarski načrt »liberalistične« vlade Staneta Kavčiča.
Eno prvih znamenj spremenjene politike do turizma je bilo sprejetje zakona leta 1961 s
katerim je dolina Sedmerih jezer leta 1961 postala Triglavski narodni park ( Repe, 1996,
str.161).
Med novimi turističnimi panogami so se v tem obdobju pojavili kmečki, kongresni in
camping turizem. Več spodbude je bilo dano zasebni iniciativi, vendar je zakon v strahu pred
»neupravičenim bogatenjem« omejeval število zaposlenih v gostinski in turistični dejavnosti
le na dva delavca. Camping turizem je bil sprva skromen vendar je z izgradnjo novih
infrastrukturnih objektov postal privlačnejši in ni pritegoval le manj premožnih gostov in
gostov iz socialističnih držav pač pa tudi premožnejše goste, ki so se v skladu z novimi
modernimi trendi »vračali nazaj k naravi« ( Repe, 1996, str.162).
V prvi polovici osemdesetih let se je slovenska oblast do turizma obnašala zelo mačehovsko,
saj ga niso upoštevali niti v srednjeročnem načrtu razvoja gospodarstva do leta 1985. Po letu
1985 pa je v gospodarstvu vladala strahovita devizna suša zaradi odplačevanja tujih dolgov.
Politiki so se spomnili turizma kot gospodarske dejavnosti ki prinaša devizna sredstva in
direktorji turističnih podjetij so postali dobrodošli obiskovalci v kabinetu izvršnega sveta
Jugoslavije ( Repe, 1996, str.163).
Razpad države Jugoslavije in vojna za osamosvojitev Slovenije sta povzročila drastičen upad
tujskega turizma in vrsto preusmeritev le-tega. Slovenci smo po sili razmer spoznali, da se
lahko dopust preživi tudi v Sloveniji. V tem obdobju se je razmahnil camping turizem in v
povezavi s to obliko turizma je prišlo do razcveta adrenalinskih dejavnosti.
»V osnovi pa vendarle velja, da lahko govorimo o slovenskem turističnem vzponu. Slovenski
turistični vzpon je po letu 1991 že presegel želeno milijardo dolarjev prihodka. Prihodnost pa
je tudi optimistična, saj bo sedaj vedno več gostov iz držav Evropske unije obiskalo
Slovenijo, ta pa bo vedno bolj upoštevala evropske turistične standarde« ( Repe,1996 )
Konec 19. stoletja so se začele razvijati različne turistične in športne aktivnosti v gorah in v
zadnjem desetletju je gorski šport postal temelj alpskega turističnega gospodarstva.
Od začetka 80. let 20. stoletja se čedalje bolj razvijajo nove turistične ponudbe, ki vključujejo
nove športno-rekreativne dejavnosti. Ta turistična ponudba t. i. »adrenalinskih dejavnosti« se
je v Sloveniji pojavila leta 1981 kot dodatna ponudba v avtokampih, pozneje pa še širše kot
dodatna ponudba za hotelske goste. Sprva so se takih izletov udeleževali le tujci. Slovenski
turisti so se prebudili s slovensko osamosvojitvijo leta 1991, ko je zaradi vojne na Balkanu
močno upadel obmorski turizem. T. i »adrenalinske dejavnosti« so bile kot odgovor na hiter
razvoj raznih vrst novih športov. Razvijati so se začele različne dejavnosti, ki so dostopne
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javnosti: športi v zraku (padalstvo, letalstvo), športi na divjih vodah (rafting, soteskanje),
premagovanje različnih vodnih ovir s pomočjo vrvi, hydrospeed – spuščanje s plavalnim
bobom po brzicah, kopenski športi (kolesarjenje, plezanje, plezanje po zavarovanih poteh –
vie ferrate, …..). Ti novi poletni športi oz. nove prenovljene dejavnosti pa danes predstavljajo
nekakšen povratek k zgodovinskim izvorom alpskega turizma. Namreč, ljudje si želijo novega
in izvirnega tako v zimskem kot tudi v poletnem času in zaradi tega vedno bolj stagnirajo ali
celo nazadujejo nekatere klasične discipline, kot so alpinizem, smučarski alpinizem.
Različnost gorskih športov povečuje pritiske na okolje, še posebej zaradi obsežnega urejanja
poti in prog: poti za izlete, pohodništvo, jahanje, kolesarjenje, štartne površine za padalstvo,
površine namenjene raftingu, plezalske smeri (vie ferrate). Gradnja turistične infrastrukture ne
predstavlja sprememb samo v estetskih vrednotah naravnega okolja, ampak tudi izgubo
večjih, običajno najkvalitetnejših površin, ki so prometno bolj dostopne, omogočajo lažjo
gradnjo, komunalno opremljenost, …..

5.2. Športno – aktivni turizem
Odnos med športom in turizmom je privedel do pojava posebne vrste turizma, to je do
športnega turizma ( Slak , Mihalič , Bednarik , 2005, str.111-127 ).
Povečana količina prostega časa se izraža v daljših letnih dopustih zaposlenih ljudi,obenem pa
je to vezano na kvaliteto življenja, kar je vplivalo na način, kako ljudje preživijo svoj letni
dopust. Povečana količina prostega časa je ustvarila nov problem, to je kako organizirati in
kvalitetno preživeti prosti čas. Na ta način je ustvarjen predpogoj za razvoj aktivnosti, ki
vplivajo na izkoriščenost prostega časa. Tako je odprta pot športu, rekreaciji, turizmu itd. ki
tako postajajo osnova preživljanju kvalitetnega prostega časa.
Turisti si želijo zapustiti mestni vrvež in preživeti sproščeni dopust v naravi. Sodobni turist
želi največ prostega časa posvetiti sebi, želi biti kar najmanj omejen v svojih željah kar se tiče
zabave in želi biti športno aktiven. Tuji avtorji razlagajo, da je turizem postal potreba
človeške civilizacije (Žugić, 1998 ). Z drugimi besedami, zaradi povečane industrializacije in
demokratizacije sodobne družbe, ki sta povzročili povečanje količine prostega časa je postal
turizem sinonim za prosti čas in pričakujejo se vedno večji ekonomski rezultati, ki jih bo
turizem, kot gospodarska panoga, prinesel. Tako se turistične destinacije predstavljajo kot
proizvod in se prodajajo na turističnem tržišču in ustvarjajo ekonomske učinke.
Turizem in šport sta sorodna družbena pojava in šport je eden od pomembnih vzrokov za
turistično migracijo. V današnjem času vedno več ljudi potuje po svetu, da bi se udeležili
športnih tekmovanj ali pa spremljajo športnike kot gledalci. Trdimo lahko, da so športniki
med najboljšimi odjemalci turistične ponudbe. Ne-športniki, so ljudje, ki se s športnimi
aktivnostmi ukvarjajo zaradi rekreacije, iščejo vedno nove možnosti za preživljanje svojega
prostega časa in tako menjajo koncept turistične ponudbe na svetu. Turistične organizacije se
trudijo, da bi svoje programe čim bolj prilagodili potrebam turistov, ki so vedno bolj oblegani
s ponudbami konkurence. Iz tega sledi, da turistična ponudba ne more biti statična – obstoječi
programi se morajo vedno bolj dopolnjevati z novimi elementi in idejami, to pomeni
upoštevati različne športne programe v njej ( Slak, Mihalič, Bednarik, 2005 ).
Šport in turizem vplivata na razvoj določenih vrst podjetništva. Športna industrija vrtoglavo
raste, tako je tudi šport postal ekonomska kategorija – to je gospodarska dejavnost.
Današnjega turizma si ne znamo predstavljati brez športa in športni dogodki imajo vedno
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podporo v turizmu (Keller, 2001). Združevanje športa in turizma ustvarja dodatno tržišče za
razne športne proizvode ( Bartoluci, Omrčen, Andrijašević, 2006 ).
Ena od posebnih oblik turizma, ki zahteva posebno pozornost vezano na šport, je športno –
aktivni turizem. Slovenija ima pomembne naravne in športne karakteristike za športno aktivni
turizem.
Šport je lahko glavni motiv potovanja. Rekreativni šport je lahko zabava ali igra na neprisiljen
način, ko smo na potovanju. Šport je kot dodatna izkušnja, kot dodana vrednost pri
raznovrstnosti turistične ponudbe. Športni turizem je eden od najhitreje rastočih segmentov
turistične industrije. Je potovanje povezano s športom in fizično aktivnostjo. Turizem in šport
sta dve ključni aktivnosti modernega človeka in visoko motiviran činitelj pri odločanju na
katero destinacijo potovati. Športni turizem je lahko usmerjen na profesionalne ali amaterske
oblike športnega udejstvovanja. Neprofesionalni športni turizem lahko klasificiramo v tri
različne skupine (Gibson, 1998):
1. gledanje športnih dogodkov;
2. obisk lokacij, ki so povezane s športom;
3. aktivno sodelovanje.
Za to predstavitev ni važno, kateri šport turisti izberejo, ker so oni preprosto aktivni
udeleženci v športu, osredotočili se bomo na tretjo skupino Gibsonove kvalifikacije.
Tabela 1: Slovenski turisti na privatnih potovanjih, 2000 – 2003, v %
Zap
. Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Glavni razlog (%)

Leto 2000

Leto 2001

Leto 2002

Leto 2003

Povprečje

Sprostitev in počitek
Športni dopust
Turistični ogledi
Gledalec ali udeleženec
športne prireditve
Obisk nove dežele
Izobraževanje
Zdravje
Ostalo

67,6
9,1
2,9
0,8

63,5
10,4
3,5
0,5

66,7
9,6
3,6
1,5

64,5
11,3
4,3
1,6

65,6
10,1
3,6
1,1

0,5
0,3
1,91
0,5

0,8
0,5
2,13
0,7

ni podatka
0,5
2,3
0,3

ni podatka
0,4
1,6
ni podatka

0,7
0,4
2,0
0,5

Vir: cv: Statistični urad republike Slovenije, 2000 - 2003
Slovenski turist je po podatkih SURS torej povprečno tekom štirih let preživel svoj prosti čas
neaktivno in samo 10,1 % slovenskih turistov se je odločilo za »športni dopust« ( glej tabelo
1).
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V Sloveniji športni dopust bolj izbirajo moški kot ženske. Ženske so vse bolj pomembne pri
procesu izbire destinacije in športnih aktivnosti za družino, tako da bi se morali marketinški
strokovnjaki vse bolj osredotočiti na njih, da bi bolje prodali proizvode športnega turizma.
Večina, to je 43,6 % slovenskih turistov na športnem dopustu je starih med 25-44 let in ga v
glavnem preživljajo v Sloveniji ali pa blizu Slovenije, to je na Hrvaškem, v Avstriji ali Italiji,
tako, da za prevoz koristijo lasten avto. Turisti, ki so bolj športno aktivni se bolj nagibajo k
lastni organizaciji potovanj, poskrbijo le, da jim turistične agencije rezervirajo namestitev.
Športni turisti delijo svoja potovanja na dva različna dela: namestitev in športne aktivnosti. To
je koristna informacija za tiste, ki nudijo športni turizem. Športni turisti imajo za svojo
namestitev raje zasebne sobe, privatne penzione, planinske koče in spanje na ladji, poleti pa
bivanje v campih. Tako porabijo manj denarja za namestitev in več denarja namenijo zla
športne aktivnosti ( Slak , Mihalič , Bednarik , 2005, str.120).
Angloameričani športno - aktivni turizem imenujejo AVANTURISTIČNI TURIZEM
(Hudson, 2003), ki poudarja avanturistični turizem v gorah. Avanturistični paket, aranžmani,
so namenjeni predvsem premožnejšim turistom. To je turizem, ki zahteva njihovo fizično
vključitev, kar pomeni bolj delo, kot pa dopust – ležanje.
Velike turistične agencije nudijo široko ponudbo takih počitnic, ker združijo ponudbo manjših
turističnih agencij, ki imajo primat za posamezno, bolj specializirano vrsto ponudbe.
Avanturistični dopust je v globalu v velikem porastu, ker so gore, jezera, reke, oceani,
džungle, zapuščeni otoki in ostala divja mesta predmet vse večjega zanimanja, ker
vzpodbujajo občutek vzhičenosti, stimulacije in sprostitve.
Današnji udeleženec zahteva da potencialne avanture zapakiramo v dobro organiziran paket,
ki nudi usluge avanturističnih počitnic, ki zahtevajo maksimalno izkoriščenost razpoložljivega
časa. Pri tem je zelo pomembno obvladovanje rizika oz. kako ga zmanjšati na najmanjšo
možno mero in opredelitev težavnosti avanturističnega dopusta.
5.3. Adrenalinske dejavnosti
Naslednje dejavnosti pogosto označujejo z izrazom adrenalinske: Bungee jumping – skok z
vrvjo, rafting – spust z gumijastim čolnom po divji reki, prosto plezanje, downhill – spust z
gorskim kolesom, tandemi z zmaji in padali – polet v dvojici, poleti z balonom, paintball –
taktična igra, v kateri se za nasprotnikovo zastavo bojujeta dve skupini igralcev, surfanje in
deskanje na snegu, zorbing – spust s plastično kroglo po pobočju, airsoft – taktična igra, ki
izhaja iz usposabljanja vojske in policije, hydrospeed – rečni bob – spust po reki s posebno
oblikovanim plovilom, hovercraft – vozilo na zračni blazini, kjer lebdite nad vodo in zemljo
itd. Vsi našteti športi do povezani s spretnostjo, iznajdljivostjo in pogumom.Vendar pa vse ni
odvisno od nas samih. Kljub dobri opremi in visoko razviti tehnologiji je narava
nepredvidljiva.
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Sl. 6 – Spust po reki Soči – Korita l.1981

Foto: Črnivec, 1981
»Adrenalinski športi so aktivnosti, pri katerih ni pravil: ni rumenih kartonov, kazenskih točk,
izključitev in popravnih izpitov. Obstajajo le nevarnost, tveganje in užitek ob zmagi nad
naravo in samim seboj. Lahko so zelo zabavni, vendar mora biti vsak posameznik nanje dobro
pripravljen, kajti narava ne dopušča napak. Športi so večinoma individualni, vsaka zmaga
povečuje mero adrenalina in zadovoljstvo posameznika.« ( Strniša, 2003)
Z adrenalinskimi športi se ukvarjajo ženske in moški, čeprav slednji prevladujejo. Malo je to
povezano s kulturno naravnanostjo, saj so bili moški v preteklosti bolj nagnjeni k
preizkušanju v nevarnih situacijah.Vendar ti športi zahtevajo tudi nekaj več fizične moči,
vendar je tudi vedno več žensk, ki so navdušene nad temi športi. Največ udeležencev je starih
med 18 in 45 leti, zgornja meja starosti ni omejena, čeprav se tveganje po 45. letu močno
poveča. Vendar pa ljudem slabega zdravja in ljudem, ki niso v dobri fizični pripravljenosti
udeležbe pri teh športih ne priporočam.
»Adrenalinski športi je izraz, ki se je za te dejavnosti uveljavil v Sloveniji v zadnjih nekaj
letih. V sedanji psihologiji je človeka treba gledati celostno, kar pomeni, da je človek telesno,
duhovno in duševno bitje. V zadnjih nekaj desetletjih se je pri nas začel pojavljati šport kot
neka družbena dejavnost, ki postaja družbena vrednota. Vsaka aktivnost je povezana s
stresom, adrenalinom in s fiziološkimi reakcijami. Gre za vplive okolja, ki nam vzbujajo neke
potrebe, ki so znotraj nas neaktivirane. Človek je že po naravi nagnjen k iskanju užitkov in
zadovoljstva. Adrenalinski športi so povezani s strahom in stresom, ob zmagi nad tem
občutimo zadovoljstvo in užitek« (Strniša, 2003).
Obstajajo tudi posamezniki, ki si pri 20 letih sicer še ne upajo preizkusiti teh športov, se pa pri
50-ih zanje odločijo in se preizkusijo. »Ljudje si v življenju vedno znova postavljamo višje
cilje in s tem tudi osebnostno rastemo. Zelo pomemben občutek je občutek veljave, ko
dokazujemo svojo vrednost sebi in okolju. Ta preizkus lahko nastopi v mladosti ali kasneje.
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Tako razvoj adrenalinskih športov ne bo nikoli prenehal, saj si bomo vedno postavljali višje
cilje in si zaželeli novih izzivov. Meje niso postavljene in nikoli jih ne bo mogoče postaviti«
(Strniša, 2003).
»Bovčani so pravzaprav pionirji PUSTOLOVSKEGA TURIZMA v Sloveniji. Bili so prvi, ki
so začeli bogatiti turistično ponudbo z jadranjem v dvojicah pod kupolo padal. Ponudba je
prirejena tako, da z njimi lahko letijo, raftajo ali breznarijo vsi, od starih mam do njihovih
vnukov, da se pustolovščin lahko naužijejo celo invalidi, skratka kdorkoli. Gre v bistvu za
vrhunske športe, ki pa so prirejeni do take mere, da so sprejemljivi za vsakogar. Gre za
ponudbo, ki navdušuje veliko bolj od vseh ponudb pravega aktivnega turizma.
V Bovcu imajo recimo veliko programov za izlete v gore. So zelo strokovno narejeni, z opisi,
s težavnostnimi stopnjami in tako naprej. Toda največ, kar so naredili v planinskem vodništvu
doslej je, da so nekaj večjih skupin pripeljali do Krnskega jezera in nazaj. Izkušnje pač
kažejo, da ponudba ekstremnih dejavnosti za večino turistov ne pride v poštev. Največ dva
odstotka od vseh turistov, ki prihajajo v Bovec, je takih, ki bi želeli malo bolj aktivno
počitnikovati, morda dva promila pa je takih, ki bi bili pripravljeni na večje telesne napore,
kot je recimo osem urna tura na Jerebico. Ni ga turista, ki bi si upal ob vrvi sam plezati v
sotesko Koritnice. Gre za izjemne napore. Mi pa smo našli način, kako človeku omogočiti, da
doživi to, kar sicer presega celo njegove sposobnosti dojemanja. Poleg tega gre pri
breznarjenju za praktično dejavnost, ki je možna v vseh letnih časih in v vseh vremenskih
pogojih. Ukvarjajo se z vodenjem v jame, raftanjem, kajakaštvom, plezanjem po ledenih
slapovih, spuščanjem v kanjone in breznarjenjem« ( Hvala, 1995).
5.4. Ekoturizem
Ekoturizem se velikokrat zamenjuje s širšim pojmom sonaravnega turizma, ali pa se ga
uporablja za določene tipe avanturističnega turizma. Uporaba je tako ohlapna, da povzroča
veliko zmedo pri razglabljanju o ekoturizmu. Definicije se ponavadi naslanjajo na enega ali
več kriterijev in sicer:
• značilnosti turistične destinacije
• motiv turistov
• značilnosti organizacije potovanja ( cv: Mader, 2000).
Ekoturizem je največkrat definiran na podlagi značilnosti destinacije.
»Termin ekoturizem se ponavadi uporablja za turizem, ki se odvija v relativno naravnih
območjih ali pa je usmerjen v določene komponente takšnih območij, na primer redke in
ogrožene živalske in rastlinske vrste. V takšnih območjih lahko bivajo tudi ljudje specifičnih
kultur, ki so lahko prav tako predmet zanimanja ekoturistov« (Grmovšek, 2001).
Ekoturizem, ki upošteva motive turistov in hkrati značilnosti destinacije je: Potovanje v
relativno mirna in neonesnažena območja z namenom študija, občudovanja in uživanja
narave, njenih divjih rastlin in živali. ( cv:Ceballos-Lescurain, 1987).
Novejša definicija ( cv: Mader, 2000) se glasi - ekoturizem je turizem, ki izpolnjuje naslednje
kriterije:
•
•
•

izpolnjevanje naravovarstvenih meril;
obsega pomembno udeležbo lokalne skupnosti;
je dobičkonosen in se lahko sam vzdržuje.
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Tak ekoturizem naj bi bil sonaraven, k čemur naj bi stremeli vsi tisti, ki se ukvarjajo z
ekoturizmom.
Turistična industrija reklamira kot ekoturizem vsako potovanje, ki vključuje opazovanje ali
občudovanje »zelenega« okolja.
Sl.7 – Obiranje oliv v slovenski Istri

Vir: Obiranje oliv
V zadnjih letih zagovorniki ekoturizma poudarjajo, da je ta nova oblika turizma lahko
pozitivna za okolje in tudi ekonomsko profitna. Tako je vsaj za del zaščitenih območij bolje
ugotoviti katere vrste turizma in v kakšni meri lahko sprejme okolje in od tega kar največ
pridobi v smislu trajnosti, kot pa jih zapreti za turiste.
Ekoturizem bo potrebno usmeriti v čimbolj sonaravne oblike, saj je le na ta način lahko
koristen za varstvo okolja in hkrati sprejemljiv za lokalno prebivalstvo.
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6. EKSTREMNI TURIZEM – manj kot EKSTREMIZEM in več kot le TURIZEM
Ekstremnega turizma ne moremo opredeliti niti kot delo, niti kot igro. Za »delo« je značilen
cilj, da ustvarimo neko materialno ali duhovno korist. Celo ko neki uslužbenec po svojih
osmih urah dela za mizo popoldne obdeluje vrt »zaradi razvedrila« in veselja do vzgajanja
rastlin, bo vseeno sadove dela na svojem vrtu izkoristil pri svojem jedilniku, jih prodal ali
poklonil. Tako »delo – igra« ima tudi brez posebnega namena svoj materialni učinek.
»Igra«, ki se je aktivno udeležuje dvoje ali več oseb ima za skrajni cilj ugodje. Igra brez tega
cilja preneha biti igra. Ekstremni turizem ne odgovarja niti merilom, ki veljajo za delo in tudi
ne onim, ki so značilni za igro. O pasivni udeležbi tukaj že po naravi dejavnosti ne moremo
govoriti. Vseeno pa vsebuje značilnosti enega in drugega.
Že beseda ekstremni turizem pove, da ne gre za običajni turizem, pa tudi za ekstremizem ne.
Ekstremni turizem pomeni aktivno sodelovanje vseh udeležencev, ne glede na njihovo starost,
stopnja ekstremnosti pa se določi glede na psihofizične sposobnosti udeležencev, pri čemer se
vedno doseže največji možni užitek, sprostitev, občutimo pa tudi vonj nevarnosti (bolj blaga
oblika vsega tega je večini bolj poznani trekking – popotovanje – ali aktivno preživljanje
prostega časa v čudovitem naravnem okolju).
Sl. 8 in 9 – Rafting po reki Dora Baltea v ozadju Mont Blanc

Vir: Valant, 1999
Ekstremni turizem nekateri danes poimenujemo kar superavantura, kar tudi je, čeprav se zdi
nepoučenim in »zaspanim« to najbolj neresno in nekoristno početje pod soncem. Slednje
misli so sicer povsem nepomembne, saj je ta vrsta turizma namenjena le ljudem, ki v sebi
občutijo vsaj nekaj lepega do narave in razumejo, kaj taka avantura pomeni. Udeleženci
superavanture čisto drugače doživljajo prostor in čas, to je doživetje kjer ne obstajajo utrjene
poti, kaj šele omejitve. Namenjen je le ljudem, ki čutijo v sebi količkaj ljubezni in
razumevanja do prvinskih lepot narave. Vsak dan lahko naravo doživljajo na drugačen način.
Če so včeraj občudovali pokrajino z gorskega vrha, lahko danes obiščejo njen podzemni svet,
jutri pa iz novega zornega kota – spust po brzicah gorske reke. Možno pa je, da vse to
združimo oziroma doživimo v enem dnevu.
Ekstremni turizem, ki predstavlja šport in zabavo, utrjuje ljudi za vsakdanje življenje. Športno
tveganje je priročno sredstvo zoper strah. Kdor se znajde v kočljivih trenutkih med nebom in
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zemljo in vodo (na primer padalec, kajakaš na divjih vodah), najverjetneje ne bo pokleknil
pred vsakdanjo težavo, saj se je izuril obvladati strah.
Sl. 10 – Rafting na reki Tari l. 2007

Sl. 11 – Počitek ob reki Tari – Bajlovića sige

Foto: Kosmač, 2007
Posameznike, ki se ukvarjajo s športno-rekreativnimi dejavnostmi, t. i. »adrenalinskimi
dejavnostmi«, vodijo pri tem različni motivi, med njimi so lahko tudi naslednji:

•
•
•
•
•

•

Premagovanje ovir in spoznanje samega sebe – to pomeni telesne napore in duševne
zmožnosti, ki se pri tej dejavnosti razvijejo do dramatične napetosti;
To je pravilna izbira poti, ki ji boš s svojimi duhovnimi in telesnimi silami kos;
Ni bistven samo dosežen cilj, ampak celo izvršeno dejanje, to je izvršeno delo, kot
zbir vsega v zaključeno krono (celoto);
Vabi nas borba z divjo naravo, ki krepi mišice in ostri čutila, daleč proč od
civilizacije, ki je odkrita in brezkompromisna;
Poudarek te borbe je na izbiranju nasprotnika – izbereš si takega, ki mu boš kos s
poštenim orožjem – orožje predstavlja tvoja lastna sposobnost, končni cilj pa je
zmaga – zmaga nad samim seboj;
V ekstremnem turizmu se vzgaja tudi čut odgovornosti soudeležencev (na primer na
isti vrvi, v istem čolnu), to je čut skupnosti, saj je kretnja enega ( npr. zaveslaj) lahko
usodna za celo ekipo.
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7. TRAJNOSTNI RAZVOJ V ADRENALINSKIH DEJAVNOSTIH SLOVENSKEGA
TURIZMA
Tudi t. i. »adrenalinske dejavnosti imajo lahko negativne učinke na okolje. Lahko so vir
različnih konfliktov, zato je zelo pomembno kako se odvijajo in kako se usmerja njihov
razvoj. Tudi v Sloveniji imamo veliko točk, ki so privlačne za tovrstno udejstvovanje, hkrati
pa so zelo pomembne v pogledu zahtev za ohranjanje narave.
Razvoj turizma v Republiki Sloveniji temelji na načelih trajnostnega razvoja, ki upošteva
enakopravno obravnavo gospodarske, socialne in okoljske razvojne komponente ( Zakon o
spodbujanju razvoja turizma, 2004, str.207). Turistična politika se zavzema za programe
krepitve trajnostnega turističnega razvoja na področju ekološkega informiranja,
izobraževanja, osveščanja, varovanja in izboljševanja kakovosti okolja (ZSRT, 2004, str.208).
Kot nasprotje masovnemu turizmu se prične govoriti o alternativnem turizmu. Ta se pojavlja
pod različnimi sinonimi: prijazni, mehki, blagi, eko, zeleni, progresivni, občutljiv,
harmoničen, trajnostni turizem.
Zanima me, na kakšen način je moč ustvariti prijazen koncept do okolja in katera pokrajina je
primerna za razvoj takega turizma.
Uveljavili so se novi turistični motivi, zlasti želja po aktivnem preživljanju prostega časa med
bivanjem v turističnem kraju. Proti koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let pride do
sprememb v turizmu. Pokazali so se negativni učinki množičnega turizma zlasti do okolja od
katerega turizem praktično živi. Široke množice turistov so pripomogle k onesnaženju okolja,
objekti turistične infrastrukture so degradirali naravno krajino, povečan promet pa je dodatno
obremenil prostor.
Skladno s splošno težnjo po sonaravnem razvoju se prične porajati trajnostni turizem,
vzporedno s klasičnim turizmom, kot rezultat kritike množičnega in na osnovi novih motivov,
ki zahtevajo preživljanje prostega časa v zdravem okolju, skladno z naravo.
Masovni turizem močno obremenjuje okolje. Negativni učinki:
•

•

•
•

Velika gostota cest, letališč, žičnic predstavlja povečan delež prometa v okolju, kar
ima za posledico povečan hrup, onesnaženje zraka, prometni objekti pa pretirano
tehnizirano pokrajino;
Pretirana obljudenost površin namenjenih rekreaciji povzroča erozijo, hrup,
odganjanje ptic in divjadi, uničevanje naravnega rastja, onesnaženje prsti, vode in
ozračja;
Pretirana pozidava in ogrevanje zemljišč otežuje in onemogoča prost dostop do
pokrajinskih privlačnosti;
Zaradi razpršitve in močne pozidave turističnih objektov je onemogočena rekreacija
na prostem, spremenjene so značilne pokrajinske poteze.

Da bi se navedenih negativnih učinkov čim bolj ognili, kaže upoštevati naslednje
usmeritve:
• Dejavnost mora biti usmerjena v dalekosežne dobičke, ki bodo v korist naravnim
virom, lokalnim skupnostim in turistični dejavnosti;
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Spodbujati mora spoznanja o pravi vrednosti naravnih dobrin;
Načrtovanje, usmerjanje in nameščanje turističnih kapacitet mora biti skladno s
pokrajino;
Oblikovanje in izvajanje turizma mora biti v rokah lokalnega prebivalstva;
Turistične investicije morajo podpirati lokalno gospodarstvo, ohranjati različne
dejavnosti in se izogibati masovnosti;
Dejavnost se mora otresti prvenstveno profitne usmeritve in preprečiti odtok kapitala.
(cv: Grafenau, 1993, str. 31-36).

•
•
•
•
•

Tovrstne t. i. »adrenalinske dejavnosti« se pogosto odvijajo na zavarovanih območjih, kjer so
negativni učinki turizma še toliko manj dopustni. Zaradi tega bi moral razvoj turizma na
zavarovanih območjih upoštevati naslednje usmeritve:
•
•

•
•

•

Nastanitev je omejena na manjše objekte v lasti zasebnikov, penzione po principu
prenočišča (turistične kmetije s pokrajinskimi specialitetami);
Rekreacija, šport in izobraževanje so oblike aktivnosti, ki so pogojene s krajinskimi
značilnostmi zaščitenega območja, to so hoja, plezanje, kolesarjenje, jadranje,
čolnarjenje, jahanje. Aktivnosti povezane s hrupom so prepovedane oziroma vezane
na zaščitena območja nižjega reda. Večji poudarek kot na športnih aktivnostih je tu
na druženju, izobraževanju in psihični sprostitvi;
Boj kot poudarek na udobju, naj bi se propagiralo življenje z naravo in za naravo;
Okoljska zmogljivost je sposobnost ekosistema, da se ohrani in omogoča razne
družbene aktivnosti in rabo, ne da bi pri tem sam utrpel škodo. Razvoj in število
obiskovalcev mora biti sorazmerna z okoljsko zmogljivostjo, kar lahko ustvarimo z
omejenim številom obiskovalcev in izborom aktivnosti v okolju;
Veliko je aktivnosti, ki ne sodijo v zaščitena okolja z relativno nedotaknjeno naravo,
tišino, mirom in lokalno tradicijo. ( cv:Grafenau, 1993, str. 31-36).

Kot primerne aktivnosti t. i. »adrenalinskih dejavnosti« na zavarovanih območjih, bi lahko
navedli naslednje športno-rekreativne dejavnosti, kot so na primer: gorništvo, turno smučanje,
jamarstvo, rafting, potapljanje itd. Bistvena je tudi velikost skupine turistov, najprimerneje do
20 udeležencev, ki morajo pod strokovnim vodstvom spoštovati enkratnost naravnega okolja.
Kot neprimerne aktivnosti na zavarovanih območjih, bi morali blokirati izgradnjo novih
infrastrukturnih objektov, apartmajska naselja, žičnice ipd. Obstoječe infrastrukturne objekte
pa je potrebno primerno vzdrževati.
Strategija trajnostnega razvoja
Svetovna komisija za okolje in razvoj pojasnjuje trajnostni razvoj kot »zadovoljevanje potreb
sedanjih generacij, ne da bi bile s tem ogrožene možnosti prihodnjih generacij za
zadovoljevanje njihovih potreb«. Tak razvoj mora priznavati tudi biotsko raznovrstnost kot
kakovost, zbir sestavin, ki ga danes ne uporabljamo v celoti, saj jo bodo potrebovale tudi
prihodnje generacije ( Ministrstvo za okolje in prostor, 2006 ).
Temeljna politika in ukrepi Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja turizma v
načrtovanem obdobju so zapisana v 5. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma in sicer:
strategija slovenskega turizma opredeljuje analizo stanja, turistične trende, konkurenčne
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prednosti slovenskega turizma, vizijo, strateške cilje in temeljna področja turističnega razvoja
( ZSRT, 2004 ).
Dobra podlaga za razvoj turizma v občutljivem in edinstvenem alpskem svetu je vsekakor
ALPSKA KONVENCIJA s svojimi protokoli, ki obravnavajo turizem v gorskih krajih iz
vidika ekološke, prostorske kot tudi tehnično – organizacijske primernosti. Protokol o
izvajanju ALPSKE KONVENCIJE na področju turizma, člen 15.1: športne aktivnosti:
pogodbenice se zavzemajo, da bodo določile politiko usmerjanja športnih aktivnosti na
prostem, zlasti na zavarovanem območju, da bi preprečile negativne vplive na okolje. Če je
potrebno, jih lahko tudi prepovejo ( Protokol, 2007 ).
Slika 12: Obseg Alpske konvencije v Sloveniji

Vir: Alpska konvencija v Sloveniji
Če upoštevamo, da glavnino Slovenije predstavlja gorski svet, potem bi bilo primerno, da bi v
prihodnje imel gorski turizem prednost v razvojnih predvidevanjih. Glede na ekološke
dejavnike je potrebno ovrednotiti in primerno ponuditi še drugi gorski svet z gozdnimi
površinami, saj le ta še ponuja možnosti za ekskluzivno ponudbo doživetij v naravi. Pri tem
pa bi morali paziti na neokrnjeno naravo in kljub ekskluzivnosti ponudbe razvijati take oblike
turizma, ki okolja ne obremenjujejo preveč. Vsekakor je prioriteta v zaščiti in sanaciji gorskih
biserov (Blejsko in Bohinjsko jezero) ter zavarovanju avtohtonih živali in rastlinskih vrst.
Prevzgojiti bo potrebno domačega turista, da bo imel ekološko osveščen odnos do vsega
navedenega.
Pri kreiranju strategije turističnega razvoja mora turistična politika upoštevati splošne zahteve
turističnega načrtovanja in si zastaviti naslednje cilje ( Tkalčič, 2002, str. 431, 432)
•
•
•

Prilagajanje turističnih proizvodov (ponudbe) novim potrebam in zahtevam trga
(upoštevanje sodobnih trendov povpraševanja);
Zagotavljanje kakovosti storitev;
Prostorska in časovna dekoncentracija.

30

Ključni pogoji trajnostnega razvoja na področju turizma:
• Varovanje okolja;
• Upoštevanje lokalne družbe in spoštovanje njenih kulturnih vrednot;
• Uspešnost turističnega produkta na srednji in dolgi rok.
Izhodišče strateške turistične politike je turistična destinacija (kraj, regija, država), kot
skupina med seboj povezanih dejavnikov, kjer dejavnost vsakega posameznika vpliva na
dejavnost drugih.
Ukrepi za zagotavljanje trajnostnega turizma
Tudi t. i. »adrenalinske dejavnosti« imajo lahko negativne učinke na okolje in so lahko vir
različnih konfliktov. Po mnenju Grafenaua je potrebno za presojo vplivov človeka na okolje,
odgovoriti na naslednja vprašanja:
•
•
•
•
•
•

število obiskovalcev;
kakšna bo zasedenost kapacitet preko leta;
kakšni bodo takojšnji učinki in kakšni dolgoročni;
kakšni bodo učinki transporta;
kolikšna bo zaposlitev domačega prebivalstva;
kakšni bodo ukrepi ob preveliki uspešnosti turizma (velik pritisk turistov) in česa se je
potrebno izogibati ( cv: Grafenau, 1993 ).

Ukrep, ki lahko prispeva k zmanjšanju negativnih vplivov športno-rekreacijskih dejavnosti na
okolje je tudi razdelitev območja na cone in sicer – razvoj se ohrani znotraj razpoložljivih
zmožnosti okolja, razdelitev pa vključuje 5 con.
Potrebno je strokovno coniranje rekreacijsko značilnih območij in dejavnosti glede na
posebnosti rekreacijskih oblik, poleg tega pa je za pomembnejše rekreacijske objekte potrebna
presoja vplivov na okolje ( Jeršič, 2001 ).
Tako naj bi prvo cono oblikovali po načelih popolnega ohranjanja narave in bi v njej ne
bilo prostora za rekreacijske namene.
V drugo cono spadajo območja zaščitene narave, v katerih se dopušča njeno spoznavanje in
preučevanje. V takšni coni z učno vzgojnim smotrom, so učne gozdne in botanične poti,
opazovališča ptic in prosto živečih živali.
Tretja cona naj bo namenjena ekstenzivni rekreacijski rabi za dejavnosti, ki jih izvajamo z
lastno telesno energijo in pomenijo le manjše prostorske posege. To so označene izletniške in
planinske poti, urejen prostor za počitek in razgledišča, proge za hojo in tek na smučeh,
označene trase za turno smučanje. Ta cona naj bi bila torej namenjena nevsiljivim
dejavnostim, pri katerih je poleg telesne aktivnosti poudarjeno uživanje narave.
V četrto cono spadajo rekreacijske aktivnosti, ki so tako odvisne od narave, da jo že
spreminjajo v rekreacijsko okolje, v katerem so terensko in tehnično pomembni
infrastrukturni objekti, kot so žičnice in urejena smučišča, marine, igrišča za golf in drugi, ki
močneje spreminjajo ( tehnizirajo ) gozdno ali kmetijsko pokrajino.
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Peta cona je namenjena rekreaciji v grajenih, nepokritih ali pokritih športnih objektih.
Zaradi varovanja odprte pokrajine in njenih vrednot na bi se ti objekti splošne infrastrukture,
prometno omrežje ter vrsta bivalnih in oskrbnih objektov.
Coniranje rekreacijskih območij in njihovo usklajevanje z zasnovami varstva narave, je eno
bistvenih načel pri izdelavi prostorskih planov. Podobne naloge se odpirajo tudi pri urejanju
nekaterih vodnih površin in njihovih obrežij. Na večini naših jezer in jezerc, na številnih
gorskih potokih in rekah, se širijo nove rekreacijske dejavnosti, zlasti kajakaštvo, rafting,
deskanje, potapljanje, soteskanje ali širitve turističnega športnega ribolova. Zato prihaja do
navzkrižij z ohranjanjem narave in zaostruje se dilema, katere vodne površine in obale in na
kakšen način naj se izkoristijo tudi za rekreacijo ( Jeršič, 2001 ).
Še pred nekaj leti je bil cilj naravovarstvenikov pregnati ljudi iz bližine rečnih tokov, livad in
redkih biotopov. Danes vedno več rekreativnih športnikov in turistov vdira v občutljive dele
narave. Postavlja se vprašanje kako bi jo lahko uporabljali za prosti čas in hkrati zavarovali?
Alpska konvencija določa cilj ukrepov na področju turizma in prostega časa: to je
usklajevanje turističnih in sprostitvenih dejavnosti z ekološkimi in družbenimi zahtevami, z
omejevanjem dejavnosti, ki škodijo okolju, ter še posebno z določanjem območij miru
(Alpska konvencija, 2006 ).
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8. ADRENALINSKE DEJAVNOSTI EKSTREMNEGA TURIZMA
Mediji, zelo radi obravnavajo tematiko ekstremnih športov povezano s turistično ponudbo t. i.
»adrenalinskimi dejavnostmi« in zelo radi opisujejo značilnosti teh dejavnosti in nemalokrat v
tem pretiravajo. Nekaj novinarskih pogledov neznanih avtorjev:
T. i. »adrenalinske dejavnosti« utrjujejo ljudi za vsakdanje življenje; športno tveganje je
priročno sredstvo zoper strah; kdor se znajde v kočljivih trenutkih med nebom in zemljo (na
primer padalec), najverjetneje ne bo pokleknil pred vsakdanjo težavo, saj se je izuril obvladati
strah; dejavnosti ekstremnega turizma delujejo kot mamilo; pustolovci se zveličujejo ob
ugodju svojih doživetij in nenehno povečujejo »odmerek«; v skrajnih primerih pa takšno
naprezanje seveda privede do obsedenosti; Vendar niti odjemalci niti ponudniki ne poznajo
meja; kljub temu pa v ekstremnem športu poznavalci ne vidijo veliko podobnosti z drugo
stalnico človekovega izročila – vojskovanjem; v vojski je človek precej odvisen od drugih, v
ekstremnem športu pa je odločitev svobodna in izključno njegova.
Sl. 13 – Padalski tandem nad Bohinjem

Vir: Padalski tandem
Za ljubitelje dogodivščin v naravi je pomembna nepredvidljivost. Pri vožnji po divjih vodah,
zmajarstvu, plezanju, kolesarjenju ali jahanju po divjini nikoli natančno ne veš, kaj se bo
zgodilo. Za mnoge je to pozitiven stres, sprostitev in osvoboditev. Ta psihološka sprememba
je zadosten razlog, da divjino ohranimo. Pri varstvu narave ne gre le za naravo samo, ampak
za človekovo hrepenenje, da bi jo oživljali neokrnjeno, divjo. Najpomembnejša ponudba
modernega turizma je neokrnjena narava. A uspešneje jo tržijo, večja je nevarnost, da jo bodo
uničili ( Adrenalinske turistične pustolovščine, oktober 2000 ).
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Sl. 14 - 1. državno prvenstvo v zmajarstvu, Dražgoše 1978

Vir: Valant, 1978
Le tam, kjer se nam bo posrečilo ohraniti naravo kot prostor brez frustracij bodo ljubitelji
aktivnosti v naravi ohranili pozitiven odnos do nje, divje živali pa bodo imele mir, ki ga
potrebujejo (Adrenalinske turistične pustolovščine, 2000 ).
»Če je morda skok z elastiko za marsikoga nepotrebna počitniška neumnost, pa vožnja po
brzicah reke, vrtenje pedal, raziskovanje morskih globin, pohodništvo, padalstvo, letenje z
zmaji, hoja po jamah itd. že dolgo niso več turistična modna muha. Postajajo obvezni del
počitniškega repertoarja, sestavni del turistične ponudbe, brez katere si ne moremo več
zamišljati koristnega preživljanja dopusta.
A ljudem to ni zadostovalo. Hiter vsakdanji tempo življenja je narekoval tudi drugačen način
preživljanja prostega časa, ki naj bo nekoliko usklajen z vsakdanjikom. To pomeni, da se
mora tudi turistu neprestano nekaj dogajati. Ponudniki so se »zbudili«, začele so se rojevati
počitnice po sistemu lego kock, ki si jih turist sestavlja tako, kot želi sam. »Delovno« naj bi se
začelo že dopustniško jutro (jogging) in deloven je bil ves dan; so ljudje, ki so najbolj
utrujeni, če ne delajo nič oziroma jih najbolj aktivne počitnice tudi najbolj sprostijo.
Toda aktivne in atraktivne počitnice niso poceni. Posamezne aktivnosti, ki najbolj dvignejo
adrenalin in spadajo med najbolj nore, so ponavadi pripravljene za posameznike ali za manjše
skupine. Na canjoningu v korita Mostnice lahko naenkrat vstopi manj kot deset ljudi, v balon
jih gre le določeno število, pa tudi število sedežev v gumenjaku in na kolesu je omejeno. Ker
»nore aktivnosti zahtevajo opremo (organizatorji v prvi vrsti mislijo na varnost) in strokovno
spremstvo, cene niso dostopne množicam« (Verbič, 1996).
Zanimivo je, da danes ekstremni turizem najbolj cvete v severnih in deloma v puščavskih
pokrajinah, precej manj pa v tropskih področjih.
V ospredju takih potovanj so pustolovščina, stik z naravo, doživetje in tovarištvo. Cene takih
aranžmajev, vsaj izven Evrope, so praviloma petkrat, če ne kar desetkrat in več nad cenami
počitnic v počitniških središčih ob tropskih morjih.
» AVANTURA je AVANTURA. Kar je za nekatere običajno, je za druge dolgočasno, kar je
za ene noro, je za druge povsem normalno. Sicer pa je tudi meja med normalnim in norim
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čedalje težje določljiva…. Tako so nekateri pač ukvarjajo (da ne zapišem ukvarjamo) z manj
nenavadnimi (kar lahko preberete tudi norimi) športi.
Seveda, tega pisanja nikakor ne razumite kot poveličevanje tistih, ki prisegajo na drugačne
športe in rekreacije in bog ne daj, celo omalovaževanje večine, ki smučajo le znotraj urejenih
površin, veslajo le na mirni gladini bajerjev in jezer, se vozijo le po kolesarskih stezah in se
izogibajo višinam, če pa že gredo v višave, jih tja popelje raje gondolska žičnica kot letalo.
Kajpak nam tudi ne pade na glavo, da bi od vas zahtevali, da postavite življenje na glavo in
začnete posnemati takšne ekstremiste. To pisanje vam torej ponujamo le kot zanimivost, kot
eksotiko.
Malce pa le želimo provocirati, to moramo priznati. Pa ja ne boste rekli, da niste ob gneči na
smučišču in dolgem čakanju na vlečnico nikoli pomislili, kako čudovito bi se bilo s smučmi
spustiti po deviški strmini sosednje gore? Ali pa: niste še nikoli pomislili, kako svobodnega se
počuti človek pod kupolo jadralnega padala, kako vriska srce kolesarju, ki se spusti z gore kar
po celem snegu, kako enkraten mora biti pogled iz košare balona, ki bdi visoko nad domačo
stolpnico? In še: običajnih smuči pa verjetno res ni težko zamenjati s tistimi za turno smuko,
telemark ali popularne mini dilce »big foot«, vožnja s pasjo vprego je gotovo zanimiva, z
električnimi sanmi pa še bolj…. Opla! Ste se sploh zavedli, da razmišljate o tistem, česar
nimajo v zakupu le izbranci, ki jim ne manjka avanturističnega poguma, da ne zapišemo
predrznosti« (Guzej, 1996).
Dejavnosti ekstremnega turizma je zelo veliko in vsak dan se rojevajo nove. Zelo težko bi
se lotil vseh, zato sem se opredelil na tiste, ki jih poznam in na tiste, ki so večini ljudi manj
znane. Vse omenjene športne dejavnosti niso ekstremne. Razdelil sem jih na štiri skupine:
-

Vodne in snežne dejavnosti ekstremnega turizmu
Zračne dejavnosti ekstremnega turizma
Ostale dejavnosti ekstremnega turizma ( tu so omenjene dejavnosti, ki
jih ne moremo uvrstiti v prvi dve skupini )

8.1. Vodne in snežne dejavnosti ekstremnega turizma
Med dejavnostmi ekstremnega turizma, ki se odvijajo na vodi, so pomembnejše:
•
•
•

Rafting
Soteskanje ali canyoning
Potapljanje

Dušan Plut, iz Oddelka za geografijo Filozofske fakultete in častni član Turistične zveze
Slovenije je ob svetovnem dnevu voda, 22. marcem zapisal: Naravna prvina postane turistično
pomembna naravna vrednota, ko se prepozna in smotrno uporabi njen razvojni potencial. Za
turizem in rekreacijo je ustrezna kakovost sestavine narave ključnega pomena, saj hkrati
predstavlja turistični motiv in prostorsko areno turistično rekreacijske dejavnosti.
Vodni viri so po številnih značilnostih v različnih slovenskih regijah nosilec pokrajinske
pestrosti in ključni vir okolja za turizem. Slovenija je glede na ozemlje vodno izjemno bogata
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evropska država. Namočenost, stik različnih reliefnih enot pogojuje nastanek številnih
površinsko majhnih, a pokrajinsko slikovitih, turistično izjemno privlačnih vodnih virov.
V Sloveniji je okoli 26.000 km stalnih in hudourniških vodnih tokov (1,3 km vodnih
tokov/km2), okoli 7000 izvirov, 260 slapov, okoli 200 jezer (naravnih in umetnih s površino
nad 1 ha), del Tržaškega zaliva, 78 izvirov oziroma vrelcev termalnih in mineralnih voda,
mokrišča in dva manjša ledenika.
Onesnaževanje vodnih virov je zlasti z vidika turizma in vodne oskrbe ključna oblika
zmanjševanja vodnega potenciala Slovenije. V začetku 21. stoletja so kljub splošnemu
izboljšanju kakovosti še vedno vse slovenske reke v srednjem in spodnjem toku zmerno do
močno onesnažene, v zgornjem toku pa so v 1. – 2. kakovostnem razredu le še: Soča, Sava
Dolinka, Tržaška Bistrica, Kokra, Kamniška Bistrica in Savinja.
Sl. 15 – Kamniška Bistrica

Vir: Kamniška Bistrica
Med daljšimi rečnimi odseki, praviloma primernimi za kopanje, so bili odseki Kolpe in Krke.
Edino še dokaj sklenjeno območje čistejših rek je v visokogorskem alpskem svetu, kjer pa
kakovost vode zlasti ogrožajo kisle padavine in posamezne oblike nekontrolirane turistično –
rekreacijske dejavnosti.
Raznovrstne in kakovostne slovenske vode, mavrična paleta prepletanja različnih oblik voda
je v številnih slovenskih regijah in občinah temeljni turistični motiv in hkrati vodnoekološko
zelo občutljiva prostorska arena turistično rekreacijske dejavnosti. Tudi iz vidika načrtovanja
zmogljivostim okolju in naravi trajno prilagojenega turističnega razvoja in obiska, torej
trajnostno sonaravnega turističnega napredka, je ključna (ne pa edina) razvojno-varovalna
naloga izboljšanje kakovosti vodnih virov, zlasti pospešeno nadaljevanje sicer že prisotnega,
postopnega dviga kakovosti večine slovenskih rek in jezer.
Zmanjšanje onesnaženosti vodnih virov je tudi z vidika turizma ključna okoljevarstvena
kurativna naloga. Hkrati pa je potrebno skrajno previdno, vodnoekološko pretehtano,
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načrtovati tudi turistično-rekreacijsko rabo slovenskih voda. Turistična zveza Slovenije s
široko mrežo društev predstavlja pomembni člen skupnih prizadevanj za ohranjanje in dvig
kakovosti naših voda.
Nekoč so imeli ljudje do vode posebno spoštovanje ali celo strah. Brzice so opazovali le z
varnega zavetja bregov, kanjone le z vrha sotesk. Danes pa pestra paleta vodnih izzivov lahko
ponudi vsak dan nekaj novega. V ponedeljek spust s kajakom po deroči reki, v torek se s
hydrospeedom spopademo s tokom, sredo namenimo izletu z raftom, četrtek bo za canyoning,
v petek pa bomo skrite kotičke odkrivali s kanujem.
Avantura ali šport – spust z gumenjakom( RAFTING)
Rafting je angleška beseda in bi jo preprosto lahko slovenili kot splavarjenje. Iz zgodovine
poznamo splavarjenje kot neke vrste prometno in transportno dejavnost. Splavarili so les po
rekah, nekateri pa so na teh splavih tudi potovali. S časom pa je ta vrsta transporta izgubila
svoj pomen. Če pa hočemo spregovoriti o raftingu kot o športu, prevod ne zadošča več.
Slovenci imamo bogato flosarsko (splavarsko) tradicijo, s katero pa to, kar se danes dogaja na
divjih vodah, nima zveze. Nekoliko na dolgo bi rafting, kakršnega poznamo danes , lahko
razložili kot spust z gumijastimi čolni po divjih vodah.
Rafting je specifična oblika razvedrila. Ne zahteva izjemnega tehničnega znanja. Razmeroma
lahko se ga naučijo tudi netrenirani športniki in starejši aktivnejši ljudje, ki se z raftigom
začnejo ukvarjati resneje ali za zabavo. Čeprav rafting zahteva precej moči in vzdržljivosti je
odličen za izboljšanje aerorobne sposobnosti. Kljub temu pa nam omogoča, da udeleženci ob
razmeroma nizkem tveganju doživijo razburljive avanture, ki so bile do sedaj rezervirane za
kajakaše z mnogo večjim in težje pridobljenim znanjem. Veliko ljudi, ki so se z rafti peljali
rekreativno, po slovenskih rekah potrjuje to trditev.
Peneča se voda je leta in leta pritegovala pozornost pustolovcev. Njene in z njo povezane čare
neokrnjene narave so prvi odkrili Američani. Prvi začetki raftinga naj bi bili v Severni
Ameriki i n sicer spust po reki Colorado skozi Grand Canyon. V zvezni državi Colorado so se
z velikimi gumijastimi čolni, ki so nadomestili splave, spuščali po deroči vodi sprva v
glavnem le v raziskovalne namene. Da bi raziskali reko, njeno porečje ter rastlinstvo in
živalstvo v reki in ob njej, so organizirali številne odprave, katerih stalni člani so bili geologi.
Njihove pripovedi o nepozabnih doživetjih, ki so se kmalu razširile po bližnji in daljni okolici,
so na deroče reke privabljale vedno več ljudi. Američani so hitro ugotovili, da rafting
združuje vse kar sodobnemu človeku primanjkuje: užitek v naravi, gibanje in prijeten občutek
nevarnosti.
V Evropi so se v začetku sedemdesetih let z raftingom prvi začeli ukvarjati Francozi. Ne
dolgo zatem smo se za rafting navdušili tudi Slovenci. »Janez Valant, nepoboljšljivi
pustolovec, je navdušil nad novostmi. S kupom sešitih gum, ki so spominjale na čoln, se je
začel spuščati po slovenskih rekah in rekah sosednjih držav. Leta 1981 je tudi registriral prvi
rafting klub pri nas, leta 1984, pa je že organiziral prvo rafting tekmo v Tacnu.« (Markelj,
2001)
Prvi začetki raftinga naj bi bili v Severni Ameriki in sicer spust po Coloradu skozi Grand
Canyon.
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Sl. 16 – Rafting na reki Colorado – ZDA

Vir: Rafting na reki Colorado
Kasneje pa so turistične agencije organizirale rafting po rekah Kanade, Južne Amerike,
Rusije, Nove Zlandije. Janez Valant je bil začetnik organiziranega raftinga v Sloveniji in sicer
se je s to dejavnostjo začel ukvarjati že v 70 letih preteklega stoletja, leta 1981 pa je ustanovil
Splavarsko čolnarsko društvo Sava, ki obstaja še danes in se še danes ukvarja z
organiziranjem raftingov – spustov z gumijastim čolnom po evropskih rekah.
Sl. 17 – Rafting na reki Tari l. 2007

Vir: Valant, 2007
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Sl. 18 – Rafting na reki Tari l. 2007

Foto: Kosmač, 2007
Nekateri odseki slovenskih, zlasti gorskih rek so primerni za rafting in sicer: Soča, Sava
Bohinjka, Sava od mosta pri Žirovnici do Kranja, Idrijca, Kolpa in zgornji tok Savinje.
Hydrospeed (rečni bob – miniaturni čolnič). Iz imena je razvidno, da je to vodna disciplina,
vendar je stik tekmovalca z reko (hydrospeed je doma v divjih rekah) pri tej panogi pristnejši
kot pri raftingu. Udeleženec ima na sebi neoprensko obleko, čelado in plavuti ter se ležeč na
posebnem kratkem plastičnem bobu spušča po brzicah reke. Ljubitelji tega športa zatrjujejo,
da je vsa stvar dokaj varna, zanimivejša od raftanja in lažja od kajaka. Obstaja sicer možnost,
da te reka katapultira med skale, vendar se po besedah strokovnjakov, kaj takega ne dogaja
pogosto. Reka sicer dokazuje svojo moč, kako se je ubraniti – rešitev je, zliti se v eno.
Hydrospeed je »doma« v Franciji, kjer si je neki adrenalinski odvisnik zamislil mešanico
aktivnosti, zanimivejšo od raftanja in veliko lažjo od kajakaštva. To aktivnost uspešno prodaja
vsa Evropa, v zadnjem desetletju jo ponujajo tudi na Soči. Ta aktivnost ne zahteva predznanja
in tudi ne posebnih plavalnih sposobnosti, ni pa priporočljiv brez vsaj zadovoljive telesne
pripravljenosti in, kar še zdaleč ni nepomembno, velike žilice poguma.
Sl. 19 – Hydrospeed

Vir: Hydrospeed
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Body boarding – vodno deskanje je eden najbolj rastočih vodnih športov v Evropi. V Španiji,
Franciji in na Portugalskem za jahanje valov uporabljajo bodyboard (kratek surf) in ne
surfboard (dolgi ozek surf brez jadra). Zakaj? Ker tako pridete ceneje do vašega prvega surfa
(deske), lažji je transport kratke deske, z njo ujamete več valov in kar je najbolj pomembno, ta
šport je zelo zabaven.
Sl. 20 – Body boarding

Vir: Body boarding
Rečni wakeboarding – Navdušenci deskanja, ki živijo daleč od morja, oz. drugih, tem
športom primernih stoječih voda, so si zopet izmislili nekaj novega: wake-ati so začeli po
rekah. Šport je cenovno zelo ugoden, saj zanj poleg reke s primernim tokom, globino in
temperaturo ne potrebuješ drugega kot »desko« (wake) ter vlečno vrv z ročajem (podobno
tisti na ski-lifting oz. čolnih).
Sl. 21 – Wakeboarding na reki Aare

Vir: Wakeboarding
40

Vlečno vrv na enem koncu pritisneš visoko na vejo drevesa, ki stoji ob reki. Drugi konec (z
ročajem) primeš v roke ter se z desko na nogah vržeš v rečni tok, ki te počasi začne odnašati
ter napenjati vrv. KO je vrv dovolj napeta, te povleče ven iz vode ter izstreli nekaj metov
navzgor po rečni strugi, dokler se zopet ne potopiš v vodo in prepustiš rečnemu toku. Reka
Aare pri mestu Bern v Švici je vsako poletje polna »rečnih deskarjev«.
Soteskanje ali canyoning
Soteskanje, ekstremen šport, ki v močnem sožitju združuje temeljne alpinistične,
hribolazniške, jamarske in plavalne prvine ter predvsem veliko željo in pogum, je idealna
kombinacija obojega. Udeleženci soteskanja ga opisujejo kot nekaj, kar ti bo pognalo kri po
žilah, človek se spoprime z nečim neznanim a nekako prijetnim in pravzaprav kmalu
udomačenim strahom.
Delovno opremo za soteskanje sestavljajo: neoprenska obleka, rokavice, čevlji, plezalna ali
kajakaška čelada, dvojna plezalna vrv, pomagalo za spuščanje po vrvi, plezalni pas, rešilni
jopič.
Sl. 22 – Soteskanje v Mostnici

Vir:

Sl. 23 – Soteskanje na Mlinarici

Soteskanje v Mostnici

Vir: Soteskanje na Mlinarici
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Sl. 24 – Soteskanje v grapi Gačnik, eni najtežje prehodnih grap v Sloveniji, l. 2001

Vir: Valant, 2001
Potapljanje( na dah) in šnorklanje( opazovanje podvodnega sveta skozi masko)- vse to je
potapljanje brez akvalunge
Kdor bo spoštoval in ljubil podvodni svet, se bo zmeraj s posebnim zadovoljstvom spominjal
svojih izletov vanj in bo bogatejši za delček spoznanja o skrivnosti bivanja. Te besede, ki jih
Vladimir Verdnik leta 1996 uporabi na začetku knjige Potop v modro, lepo povedo, zakaj se
vedno več ljudi ukvarja s potapljanjem.
Potapljanje, kot ga poznamo danes, se je razvilo v 20. stoletju, človekova želja po odkrivanju
skrivnosti in lepot, ki se skrivajo pod morsko gladino, pa je veliko starejša. Ohranjenih je kar
nekaj risb in zapisov iz srednjega veka, ki govorijo o prednikih današnjih potapljačev. Tako
imajo na primer v angleškem narodnem muzeju ohranjen relief iz 9. stoletja, ki prikazuje
asirske bojevnike, ki plavajo pod vodo, dihajo pa iz napihnjenih mehov.
V osnovno opremo potapljača spadajo maska, dihalka in plavuti. Poleg te opreme avtonomni
potapljač potrebuje še jeklenko, napolnjeno z zrakom, regulator, kompenzator plovnosti,
globinomer, manometer in pas z utežmi. Vendar pa samo oprema še ni zadosten pogoj za
potapljanje. Vsakdo, ki se želi varno spuščati v vodne globine, mora poznati številne
zakonitosti, ki jih skriva podvodni svet.
Sl. 25 – Potapljanje

Vir: Potapljanje
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Snežne dejavnosti ekstremnega turizma
To so zimski športi in sicer:
• Snowrafting – snežni rafting
• Airboarding – spust s skati- napihljivimi blazinami v obliki skata
• Smučanje po celcu- smučanje izven smučišč
• Sankanje
Snowrafting
V Sloveniji pa je manj poznan rafting na snegu. Udeleženci uporabljajo podobne rekvizite
(se pravi gumijast čoln, čelade ….) kot pri raftingu na divjih vodah, razlika je predvsem v
prizorišču, saj se rafting na snegu odvija na bolj ali manj urejenih smučiščih.
Snežna različica je tudi precej bolj nevarna, saj bližnja srečanja z drevesi ali obračanje pri
hitrosti tudi do 100 kilometrov na uro niso redkost. Zaradi številnih nesreč so tovrstne
podvige marsikje prepovedali (Seefeld v Avstriji). V krajih, kjer pa snežne rafte še tolerirajo
(Courchevel, Engelberg, Cortina..), so omejili prizorišča spustov na varnostne dele smučišč in
izteke smučarskih skakalnic.
Začetniki te dejavnosti v Sloveniji smo bili člani Splavarsko čolnarskega društva Sava, ki so
se za pusta leta 1982 spustili po FIS progi v Kranjski gori, kar je bil prvi znani tovrstni spust
z gumijastim čolnom po snegu.
Sl. 26 – 1. snowrafting v Evropi - Kranjska gora leta 1982

Vir: Valant, 1981
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»Za proslavitev petnajste obletnice, pa so leta 1997 opravili več voženj z raftom po snegu na
Voglu, Kobli in francoskem Val Thorensu. Enega najdaljših spustov pa so izvedli s Savinega
kuka na Durmitorju v Črni Gori (okoli 700 m)« (Bukovec, 1997).
Airboarding-spust po snegu z napihljivo blazino v obliki skata, inovacija g. Dragana
Čelofige iz Velenja iz leta 1991.
Z večnamenskim športnim rekvizitom skatom (za eno osebo) se lahko spustimo po snegu,
vožnja po celcu predstavlja pravi užitek. Najbolj primerni tereni so nad gozdno mejo.(Vogel,
Kanin). Ker navidezno nedolžna napihljiva blazina lahko doseže hitrost do 100 kilometrov na
uro, je resna nevarnost za smučarje in deskarje, zato je v Franciji dovoljen airboarding na
smučarskih progah šele potem, ko smučarske naprave nehajo obratovati.
Sl. 27 – Airboarding z A. de Midija, Chamonix, Francija, l. 1993

Vir: Valant, 1993

Smučanje po celcu
Vsi, ki se vsaj malo ukvarjajo z alpskim smučanjem, vsako sezono sanjarijo o smučanju po
globokem neprepariranem snegu, ki pričara neopisljive užitke. Vsak, ki je okusil vsaj malo
celega snega, ve, o čem govorimo in ve, kako redko imamo priložnost, da to doživimo.
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Sl. 28 – Turno smučanje

Vir: Turno smučanje
Z razvojem smuči, ki je v zadnjih desetih letih revolucionaren, pa se niso spremenile le smuči,
ki jih videvamo na urejenih smučiščih, ampak je prišlo tudi do razvoja smuči, ki so
namenjene smučanju po celem snegu oziroma pršiču. Te smuči so izredno široke in daljše, kot
smo jih vajeni pri vsakdanji smuki. Širina smuči zagotavlja primerno »plovnost« in omogoča,
da smuči ne tonejo, kar bistveno olajša smučanje po celem snegu, dolžina pa prav tako
prispeva k plovnosti in preprečuje, da krivine v globokem snegu ne tonejo. Dolžina smuči je
odvisna od predznanja posameznika in pri zelo dobrih smučarjih presega tudi dva metra.
Poleg primernih smuči pa je treba imeti pri podvigih po celem snegu tudi opremo, ki nam v
primeru nepričakovanih situacij lahko reši življenje. Lavinska žolna, sonda in lopata so
vsekakor pripomočki, ki jih je treba imeti in omogočajo lažje iskanje v primeru snežnega
plazu. Poleg že naštetih sestavnih delov opreme je smiselno uporabiti tudi čelado in zaščito za
hrbet, ki pri padcih ščiti hrbtenico pred težjimi poškodbami.
Kam oziroma kje iskati primerna smučišča za smučanje po celem snegu? V Sloveniji je sicer
nekaj smučišč, ki omogočajo smučanje po celcu in sicer Vogel in Kanin, vendar pa se je treba
za resnejše pustolovščine odpraviti v tujino, kot so na primer Avstrija, Francija in Švica.

Sankanje
Sankanje na lep sončni dan s prijatelji, še bolje pa ponoči z lučjo na glavi, je lahko prav drzna,
modna in smeha polna zabava, ki ni vezana le na zimski letni čas. Vse bolj priljubljeno je
tudi »poletno« sankanje.
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Sl. 29 –Poletno sankanje na Pohorju

Sl. 30 – Poletno sankanje na tirnicah
v Kranjski gori

Vir: Poletno sankanje

Vir: Valant, 2006

Če so sanke v zgodovini sprva služile kot prevozno sredstvo po zasneženih pokrajinah, jih
danes uporabljamo predvsem za sprostitev in zabavo. Spusti po cestah so posebej priljubljeni
tudi ponoči. Ponavadi se odvijajo na manj prometnih ali pozimi opuščenih gozdnih cestah, ki
so praviloma dolge nekaj kilometrov. Sankanje na umetnih progah je tudi olimpijska
disciplina, kjer tekmovalci uporabljajo posebej narejeno tekmovalno progo z umetnimi
nakloni, proga je povsem ledena, hitrosti so velike. Vsi tekmovalci uporabljajo enake sani.
Med vožnjo tekmovalec na saneh leži na hrbtu in krmili zgolj s telesom in nogami na
krivinah.
Sl. 31 – Nočno sankanje

Vir: Nočno sankanje
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Poletno sankanje pa je sankanje po tirnicah speljanih vzdolž sedežnic na smučiščih in
sankanje na velikih kolesih po prašnih in blatnih poteh. Sankanje na rolkah je tekmovalna
zvrst poletnega sankanja po asfaltni cesti s sanmi, imenovanimi »rolsani«
V zadnjem času pa postaja moderno tudi »sankanje« z raznimi nadomestki za sani:
plastičnimi vrečami, lopatami, gumami itd.
Med bolj priljubljenimi sankaškimi tereni so: Stari Ljubelj, Lom pod Storžičem, Velika
planina, Tromeja, Gozd Martuljek, Logarska dolina, Bohinj z Vogarja, Koreno pri Polhovem
Gradcu, Šmarna gora itd.
8.2. Zračne dejavnosti ekstremnega turizma
•
•

Balonarstvo
Tandemski skoki iz letala

Balonarstvo
Toplozračni balon so prvič dvignili v Franciji, že pred več kot dvema stoletjema. Leta 1783 je
Francoz Montgolfier v Versaillesu pri Parizu spravil v zrak prvi balon. Na ogenj, ki je ogreval
zrak v notranjosti balona, so poleg drv naložili tudi druga goriva, kot npr. stare čevlje in
pokvarjeno meso. Verjel je, da bo tako pridobljen dim, dvignil balon v višave. Petelin, ovca in
raca so bili prvi potniki na balonu, ki je na vsesplošno začudenje, dosegel višino okrog petsto
metrov ( Šorn, 1983 ).
Danes toplozračni baloni letijo podobno, le da zrak v balonu segreva gorilec plina in da so
potniki v balonu ljudje. Pri poletih z balonom je najpomembnejša smer in moč vetra. In kako
je vendarle mogoče vplivati na let? Vse se začne pri vremenski napovedi. V različnih zračnih
plasteh sta smer in hitrost zračnih tokov različni. Smer vetrov se lahko razlikuje celo za 90
stopinj. Z dviganjem in spuščanjem prehajaš iz ene v drugo zračno plast in tako lahko v
določeni meri vplivaš na hitrost in smer poleta.
Sl. 32 – Pristanek z balonom

Sl. 33 – Prelet Alp z balonom ( Avi Šorn – levo )

Vir: Valant, 1995

Vir: Valant, 1999
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Tandemski skoki
Zahtevni turisti, ki si želijo doživeti nepozabno avanturo, ekstremne pospeške, vrtoglave
hitrosti, se odločijo za padalski skok v tandemu iz letala; » Doživeti globino pomeni dojeti
višino…«. Najboljše pri nas opravlja te skoke PADALSKA DEMONSTRATORSKA
SKUPINA pri Alpskem letalskem centru Lesce- Bled na Gorenjskem.
Sl. 34 – Tandemski skok s padalom iz letala

Vir: Tandemski skok
8.3. Ostale dejavnosti ekstremnega turizma

•
•
•
•
•
•

Planinstvo- via ferrate,
Jamarstvo
Team building
Paintball
Adrenalinski parki
Bungee jumping in swinging

Via ferrata
Via ferrata je italijansko ime za pot, ki izhaja iz italijanskih Dolomitov. Ferrate so nadelane
poti, kjer je zaradi zahtevnosti terena, uporabljeno veliko železja (klini, jeklenice). Te
vratolomne in razgledne plezalne poti, so bile množično delane za časa prve svetovne vojne
od leta 1915 od Dolomitov do Predela, da so vojaki alpinci lažje premagovali težko prehodne
stene vrhov v bližini vojaških front.
Pri nas je najbolj znana in najtežja, pred nekaj leti obnovljena HANZOVA POT na Prisojnik
( 2547m). Že davnega leta 1926, je to čudovito in nevarno pot izpeljal Ivan Vertelj- HANZA,
Trentar, pokopan v Kranjski Gori. Hanza je kot narodno zaveden Slovenec uresničil to pot v
bran Italijanom oziroma italijanskim financarjem na Vršiču, kjer je potekala meja. Zato je bila
ta slovenska pot čez severno ostenje Prisanka proti vrhu še toliko bolj pomembna.
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Sl. 35 – Prisojnik

Sl. 36 – Hanzova pot na Prisojnik

Vir: Prisojnik

Vir: Hanzova pot

Jamarstvo
Ali je jamarstvo »alpinizem navzdol?« Ne. Jamarji imajo z alpinisti skupne le nekatere
tehnike plezanja, skupen pa je tudi največji sovražnik, mraz in sicer v jamah vlažen in v gorah
ledeno oster, pogosto pa jih druži tudi kraj delovanja in sicer gore in kraški svet. Dejstvo, da
imajo jamarji in alpinisti nekaj skupne opreme je tisto, kar nepoznavalce najpogosteje napelje
na sklep, da je jamarstvo le alpinizem navzdol. Alpinisti se gibljejo po stenah in vrvi
uporabljajo le za zaustavitev padcev, medtem ko jamarji navpičnice premagujejo po vrvi in se
stenam izogibajo.
Bistvena razlika med njimi je tudi, da alpinisti vnaprej vedo, kam se podajajo, podzemni
raziskovalci pa ne. Prvi se želijo potrjevati s premagovanjem številnih težav v steni, ki jo vsaj
od daleč poznajo, drugi pa želijo slediti vodi na njenih neznanih poteh v kraško notranjost.
Duhovni prostor, v katerem se giblje alpinist je samopotrjevanje, pri jamarju pa se iskanju
samega sebe pridruži še želja po odkrivanju neznanega.
Sl. 37 – Vhod v jamo Govic

Sl. 38 – Spust v jamo Govic

Vir: Pac-sport
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Jamarjev ne zanimajo samo naravne jame, v zadnjem času postaja v svetu vse bolj
priljubljeno raziskovanje starodavnih votlin, ki so delo človeških rok. To so podzemska
svetišča, vodovodi, vodnjaki, rudniki, zaklonišča, podzemske vojaške utrdbe in drugo.
Podajanje v te objekte ni običajno jamarsko raziskovanje. Je bolj obiskovanje starodavnih
rovov z uporabo jamarskih tehnik, dokumentiranje njihovega poteka in namembnosti. Umetni
podzemski objekti so pogosto edini ostanki zgradb, za katerimi se je na površju že zdavnaj
izgubila vsaka sled, zato ta veja jamarstva veliko prispeva k zgodovinskim in arheološkim
raziskavam. Raziskovanje umetnih rovov so jamarji nekoliko nerodno poimenovali »urbano
jamarstvo«
Pri nas raziskovanje umetnih podzemskih rovov še nima veliko pristašev, pa vendar se je že
marsikateri jamar spustil v grajski vodnjak ali se podal v rove trdnjav in bunkerjev, zapuščino
številnih vojn, ki so divjale po naši deželi. Enega prvih jamarskih načrtov umetnih rovov,
310 m dolgega sistema vojaških rovov, izkopanih med prvo svetovno vojno na Batognici v
Julijskih Alpah, so izmerili jamarji Društva za raziskovanje jam Ljubljana in je objavljen v
knjigi »Po sledeh soške fronte« avtorja Marka Simića.
Jamarske turiste zanimajo predvsem rudniki v zaprtju, ki se v današnjem času uporabljajo v
turistične namene. Najbolj atraktivna je turistična ponudba v rudniku Mežica, kjer se pod
strokovnim vodstvom lahko vozimo z gorskim kolesom skozi rove. V pripravi pa je še bolj
ekstremna ponudba, da se bodo turisti pod vodstvom spuščali z gumijastim čolnom (rafting)
ali pa z gumijasto blazino (skatom), plavali po zalitih rovih rudnika.
Sl. 39 Kaverna na Batognici. Jamarje zanimajo tudi starodavne votline, ki so delo človeških
rok. Na sliki je jamarka med raziskovanjem vojaških rovov, zgrajenih med prvo svetovno
vojno na Batognici v Julijskih Alpah.

Vir: Kaverna na Batognici
Team building
Pogosto je vključena ponudba »adrenalinskih dejavnosti« med sodelavci, ki sodelujejo v
istem podjetju ali pa med poslovneži, ki sodelujejo v poslu. Ta način spoznavanja v ZDA
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imenujejo »team building«, v slovenskem prevodu se najpogosteje uporablja izraz
»oblikovanje skupine«.
»Sindikalni izleti so med nami prav gotovo najbolj poznano druženje skupine ljudi s to
lepotno napako, da je večina tovrstnega početja namenjena pretiranemu sproščanju in
veseljačenju. Slednje je, roko na srce, še vedno v modi, čeprav se vedno več podjetij,
predvsem tistih, ki se zavedajo pomena druženja z jasnim ciljem, odločajo za delo v skupini,
ki ga poznamo kot team building.
Sl. 40 – Teambuilding – rafting na reki Savi

Vir: Valant, 2004
Pri team buildingu, ki poteka v neformalnem okolju in sproščenem ozračju, udeleženci v
skupini aktivno sodelujejo. V največji meri so udeleženci skozi izbrano aktivnost
osredotočeni k natančno določenemu cilju. V ZDA so vodilni v podjetjih že pred desetletji
ugotovili, da so edina stvar, na katero se lahko oprejo, prav in edino zaposleni v podjetju. Prav
toliko časa že vedo, da zaposleni niso samo zaposleni, ampak so podjetje v njegovi največji
veličini. Seveda pa je prav padec motivacije zaposlenih največkrat ključni problem za
uspešnost podjetja. To, da zaposlen ni motiviran za delo, je povsem človeška lastnost, a šibka
točka za celotno skupino in navsezadnje za podjetje. V takšni situaciji tudi največkrat pridemo
do spoznanja, da so zaposleni zaradi stresnih situacij zasičeni z delovnim okoljem in da
slednje kar kliče po spremembi.
Sl. 41 Teambuilding - jadranje

Vir: Teambuilding -jadranje
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Na tej točki kaj hitro ugotovimo, da je skupina zavoljo zasičenosti s stresnimi situacijami in
konfliktov nehomogena in da je ena od učinkovitih rešitev delo v skupini poznano z besedo
team building. Besedo team building uporabljajo v tujini in se je zavoljo večletne splošne
uporabe precej uspešno prijela tudi pri nas. Takšno delo v skupini mora potekati v
neformalnem okolju in sproščenem ozračju, biti mora dobro organizirano, dejavnosti morajo
biti ustrezno izbrane, udeleženci pa pripravljeni aktivno sodelovati. In nazadnje je potrebno,
da ima skupina jasen cilj ( Mejovšek, 2006 ).
Turistične organizacije pa so šle še dalje in sicer ponujajo netradicionalne lokacije za
poslovna in strokovna srečanja. Bolj je lokacija nenavadna, večje je presenečenje in boljša je
pogajalska moč. Nekaj zanimivih idej za poslovno srečanje: sestanek na odprtem morju,
sestanek v gorski koči ali na planšariji, srečanje visoko v zraku (balon), srečanje na prijetni
lokaciji ob jezeru, sestanek s povabilom na potovanje, na grajskem dvorišču, na farmi konj in
drugo.
Poseben program za managerje sestavlja več različnih problemov ali ovir, ki jih morajo
sodelavci, razdeljeni v skupine, s skupnimi močmi rešiti oz. premagati. Pomembno je, da
morajo pri vsakem programu vsi sodelovati in tako s skupnimi močmi premostiti oviro, s
čimer se spodbuja kohezivnost med sodelavci. Hkrati pa skupine medsebojno tudi tekmujejo,
s čimer se spodbuja tekmovalnost in učinkovitost sodelujočih. Takšni programi so sestavljeni
iz različnih aktivnosti, ki si jih podjetja sama izberejo in sicer: polet s padalom v dvoje oz. v
tandemu, soteskanje, rafting, nočni kanu izleti, hydrospeed, prosto plezanje, plezanje v ledu,
adrenalinski park, jamarstvo, paintball, bungee jumping, zorbing, po jeklenici preko soteske
oz. flying fox, polet z balonom, nočno sankanje, spust s kolesom.
Paintball
»Paintball ali zabavno streljanje z barvnimi kroglicami ni agresiven šport, saj je njegov namen
sproščanje in krepitev timskega duha. Paintball sodi med izrazito timske igre, ki se vse
pogosteje uporabljajo v sklopu tako imenovanih team building programov. To je šport, kjer
tekmovalci izkusijo prednost teamskega dela in posledice različnih strategij, zato sta
pomembni vsaka odločitev in vsaka poteza. Dobrega igralca paintballa odlikujejo predvsem
sposobnosti hitrega razmišljanja, odločnost in vztrajnost. Igra ima svoje korenine v ZDA, k
nam pa je prišla pred dobrim desetletjem. Postajala je vse bolj priljubljena, zato so kmalu
začeli nastajati klubi po vsej Sloveniji.
Ponavadi se izvaja na prostem, v gozdu, na travniku ali posebno urejenem poligonu, obdanem
z zaščitno mrežo, ki preprečuje, da bi kroglice poškodovale ali umazale gledalce oziroma
morebitne mimoidoče. Ovire v gozdu so ponavadi naravne oziroma tematsko pripravljene,
lahko pa se uporabljajo tudi umetne ovire, zaščitene z mrežo, ki varuje opazovalce med
gledanjem igre.
Igralci se razdelijo v dve skupini, ki se med seboj razlikujeta po barvi traku na levem rokavu,
vsaka pa ima svoj z zastavo označen bazni tabor. Obstaja več različic igre, najpogostejša je
Catch the Flag (osvoji nasprotnikovo zastavo), pri kateri je cilj osvojiti zastavo, obraniti svojo
in ob tem s streljanjem izločiti nasprotne igralce. Igra običajno traja 15 minut, v treh urah se
tako odigra šest do deset iger, lahko tudi več, odvisno od trajanja posamezne igre. Igra je
končana, ko sta obe zastavi pri taboru enega moštva oziroma ko so izločeni vsi igralci
nasprotnega moštva.
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Igro ves čas spremlja sodnik, ki lahko ob kršitvi pravil igralca tudi izključi. Zaradi varnosti je
obvezna uporaba zaščitne maske, ki ščiti oči, nos, usta in del vratu, ter zaščitne obleke, ki ščiti
pred odrgninami in zadetki kroglic. Igralci uporabljajo markerje (puške), ki so polavtomatski
in delujejo na pritisni plin.«Krogla« je kapsula v velikosti frnikule, napolnjena z obarvanim
nestrupenim gelom, ki ga z oblačil in kože speremo z navadnim milom in vodo. Zadetek je
lahko tudi rahlo boleč, saj se ponavadi občuti kot rahel udarec v rob mize. Vso opremo igralec
dobi pri organizatorju.
Sezona paintballa je od zgodnje pomladi do pozne jeseni, ponekod ga organizirajo tudi
pozimi« ( Cerar, 2007 ).
Sl. 42 Paintball

Vir: Paintball
Adrenalinski parki
Danes lahko govorimo o adrenalinskem užitku, ki so ga Slovenci izredno dobro sprejeli, o
aktivnosti, ki omogoča varno in kontrolirano adrenalinsko zabavo. Adrenalinski park s
tehničnega vidika predstavlja zbirko različnih zaprek, ki jih je mogoče premagovati
individualno ali v skupini in pri vsem tem se boste neizmerno zabavali.
Park je sestavljen iz treh osnovnih segmentov: Low Elements (nizki elementi), High Ropes
Course (visoki elementi) in Adventure Trail.
Zapreke kot na primer Burma Bridge, Giant Cwing, Pamper Pole, Flying Fox…., so od 8-12
metrov oddaljene od tal, kar pri udeležencih, ki so varovani s posebnimi varovalnimi sistemi,
ki ne ovirajo gibanja, povzroča intenzivno izločanje adrenalina.
Vsak izmed udeležencev si lahko samostojno izbira nivo zahtevnosti programa (Challenge by
Choice), večina izmed vaj pa fizično ni zahtevna.
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Adrenalinski program poteka pod vodstvom inštruktorjev, ki vam bodo pokazali kako je
potrebno pravilno uporabljati opremo: plezalni pas, čelada, varovalni sistemi in kar je
najpomembnejše, kako je potrebno poskrbeti za varnost.
Program glede na njihovo vsebino delimo v naslednje skupine:
•
•
•
•

Adrenalinska zabava
Program izkustvenega učenja
Trening vrhunskih športnikov
Programi za podjetja

Sl. 43– Adrenalinski park - Bohinj

Sl. 44 – Adrenalinski park – Maribor

Vir: Pac-sport

Vir: Adrenalinski park – Maribor

Bungee jumping
Bungee jumping oziroma skok z elastično vrvjo, kot imenujemo to atrakcijo, se je razvil iz
običaja, ki so ga imela črnska plemena na pacifiškem otoku Vanuatu za dokazovanje
moškosti. Za skok v globino je namreč tudi danes potrebna določena mera »moškosti«,
poguma in predrznosti. Skoke so plemena pred stoletji izvajala z dreves, okoli nog so si
privezala ovijalke, ki so jih ubranile pred stikom s tlemi.
Sprva so skoke z improvizirano elastično vrvjo začeli izvajati v veselje posameznikov v
Avstraliji in Novi Zelandiji, kmalu pa se je ideja o »preizkusu norosti« razširila tudi po
Evropi. Konec 80 let preteklega stoletja se je bungee jumping pojavil v Nemčiji in Franciji in
postal prava turistična atrakcija, »stoodstotni adrenalin«, kot so oglaševali novo atrakcijo.
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V Sloveniji so začeli izvajati prve skoke na elastični vrvi s Solkanskega mostu pri Novi
Gorici. Nekaj časa so skoke izvajali tudi v Portorožu in sicer iz žerjava nad morjem. Poleg
normalnega skoka je možno skočiti tudi v dvoje ali z dotikom vode.
Obstaja tudi bungee catapulting, kjer te napeta elastika s tal kot raketo požene v zrak.
V Sloveniji obstaja še ena novost oziroma »norost« - tek po naravnih ali umetnih navpičnih
stenah z glavo navzdol, kar predstavlja posnemanje »človeka pajka«.
Sl. 45 - Bungee jumping z mostu na Soči – Solkan

Vir: Bungee jumping z mostu na Soči – Solkan
Swinging
Ta šport navadni smrtniki ne morejo drugače opisati kot odklop. Temu športu se reče tudi
»rope jumping«, torej skakanje z vrvjo. Podobnen je bungee jumpingu, le da sta razpored sil
in let akterja drugačna zato tudi takšno ime – swinging – guganje. Pri bungeeju je potrebna
elastika, ker je obremenitev zelo velika, saj letimo navpično navzdol, tu pa ni takšne potrebe,
saj je pri nihanju sila bistveno manjša.
Šport si je izmislil francoski plezalec, ki je napel vrv med dvema mostovoma v Franciji in je
nato s taisto vrvjo zanihal pod njim. Stvar se je kmalu razširila po vsem svetu in adrenalinski
navdušenci so iskali nove izzive, nove mostove in seveda nove rekorde. V Slovenji ta šport
izvajajo na gorenjskem mostu Peračica. Njegova višina je 85 metrov.
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Sl. 46 – Swinging

Vir: AVTO-DOM, 2007
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9. SLOVENSKI TURISTIČNI KRAJI IN »ADRENALINSKE DEJAVNOSTI«
»Turistični kraji v ožjem smislu so tista naselja, v katerih se, ne glede na njihovo velikost, v
tako imenovani turistični sezoni zbirajo turisti v takem obsegu, da občasno predstavljajo
znaten delež prebivalstva kraja; to so hkrati kraji, ki so posebej zainteresirani za turistično
gospodarsko dejavnost, kar pomeni, da je obstoj precejšnjega dela prebivalstva kraja odvisen
od turizma« (Unković, 1974 ).
»Turistični kraji v ožjem smislu so kraji, katerih poglavitni namen je konzumiranje turističnih
storitev, ki prvenstveno služijo zadovoljevanju rekreacijskih motivov.
Počitniški rekreacijski kraji so kraji, ki so namenjeni obnavljanju in ohranjanju človekovih
telesnih in duševnih moči. Opravljajo torej funkcijo splošne terapije (v nasprotju z
zdraviliškimi kraji, kjer gre za posebno terapijo). Ponudba teh krajev je prilagojena posebnim
potrebam počitniške rekreacije. Za njih so značilne zlasti naslednje prvine ponudbe: objekti za
bivanje in prehrano, zlasti objekti za rekreacijske dejavnosti, ki praviloma omogočajo
dejavnost ob vsakem vremenu, ter značilen specifični izgled kraja, naravna območja za
rekreacijo na prostem ter mirna lega.
Kraji bliže rekreacije so izletniški turistični kraji. Za te kraje so predvsem značilne podobne
prvine ponudbe kot za počitniške rekreacijske kraje. Prav tako so namenjeni obnavljanju
človekovih telesnih in duševnih moči. Za razliko od počitniških rekreacijskih krajev imajo ti
kraji posebne zahteve glede objektov za prehrano in športne dejavnosti ter glede obsega
območij za rekreacijo na prostem. Zmogljivost teh objektov in razpoložljive krajine to je
odprtega prostora, mora biti prilagojena kratkotrajnim visokim obremenitvam ob koncu tedna
ali ob praznikih, hkrati pa je izraba teh objektov med tednom ali v določnih letnih obdobjih
zelo nizka.
Kraji bližnje rekreacije so v bližini mestnih naselij. Kraji počitniške ali bližnje rekreacije
pogosto sovpadajo, kar pomeni, da so počitniški rekreacijski kraji hkrati tudi kraji bližnje
rekreacije na primer: Bled, Bohinj, Kranjska gora, Portorož. To pa poraja probleme z
usklajevanjem zahtev počitniških in izletniških gostov in sicer problemi z občasno
preobremenitvijo obal, žičnic, parkirišč itd« (Jeršič, 1985 ).
Različni slovenski turistični kraji na različnih območjih Slovenije imajo bolj ali manj razvito
ponudbo s področja ekstremnih športno rekreativnih dejavnosti.
Če ste po duši športniki, si lahko privoščite mini športne počitnice na vodnih vrtincih ali na
trdnih tleh. Ljubitelji kolesarjenja boste lahko prepotovali našo deželo podolgem in počez, saj
je Slovenija prepredena s kolesarskimi stezami. Posebno doživetje je kolesarski spust s
Kanina. Na Primorskem se najbolj drzni lahko z gondolo odpeljejo na 900 metrov visoko na
Kanin in uživajo v spustu v dolino.
V dolini reke Soče je športnih aktivnosti dovolj tudi za več kot le en vikend. Ljubitelji
adrenalina se lahko preizkusijo v raftingu, soteskanju, hydrospeedu, bungee jumpingu ter
jadralnem padalstvu. V Trenti so v sklopu adrenalinskilh športov povečali nočitvene
kapacitete, hkrati pa je Bovec za tiste, ki ljubijo sprehode, pohode in tek, idealna izhodiščna
točka za rekreacijo v objemu narave.
Adrenalinsko doživetje lahko izkusijo turisti ali obiskovalci tudi na Gorenjskem, kjer lahko
svojo vzdržljivost preizkusijo v adrenalinskem parku in drugih aktivnostih. Lahko se odločijo
za samostojno raziskovanje Triglavskega parka s kolesom, kajakom, kanujem, raftom ali
jadrnico. Najpogumnejši se lahko odločijo za pot na Triglav.
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Sl. 47: TNP z Bledom, Bovcem in Kranjsko Goro

Vir: TNP
V poletnih mesecih si na Mariborskem Pohorju lahko privoščijo tudi vožnjo po letnem
sankališču ali se odločijo za raziskovanje pešpoti.
Dolenjski lepotici Kolpa in Krka pa vabita, da odkrijete njune skrivnosti na veslanju v kajaku,
kanuju in raftu, ljubitelji konjev pa se lahko sprostijo ob organiziranem jahanju.
V Julijskih Alpah so štiri dolinska območja, v katerih so osredotočeni večji turistični kraji:
Blejski kot z Bledom, Bohinj, Jeseniška dolina s Kranjsko Goro in Bovec

9.1. Občina BLED
Bled je največji turistični kraj v podnožju Julijskih Alp in je izhodišče za ogled številnih
naravnih in kulturnih znamenitosti v okolici. Največji naravni znamenitosti v blejski okolici
sta: soteska Radovne, imenovana Blejski Vintgar in soteska ledenodobne Ribščice,
imenovana Pokljuška luknja.
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Sl. 48 in 49 – Blejski Vintgar

Vir: Blejski Vintgar

Vir: Blejski Vintgar

Bled ima med našimi gorskimi turističnimi kraji sorazmerno najbolj raznovrstno turistično
infrastrukturo: poleg kopališč na prostem ima tudi več pokritih bazenov, umetno drsališče,
veliko igrišče za golf, hipodrom, čolnarne ter teniška in druga igrišča. Ima tudi sodobno
opremljeno dvorano za kongresni turizem in druge prireditve. Je primer razvitega turističnega
središča. Zaradi prepletanja različnih primarnih in sekundarnih turističnih dobrin ter ugodnega
položaja, zadovoljuje goste z zelo različnimi turističnimi nagibi.
Razmeroma zanesljiva in dolgotrajna snežna odeja na visokogorskih planotah (Jelovica,
Pokljuka in Mežaklja) in na višjih delih alpskih dolin, omogoča turno smučanje ter hojo in tek
na smučeh, ki vedno bolj postajajo pomembne oblike turistične rekreacije.
V zadnjih desetletjih se je kakovost vode Blejskega jezera zaradi slabotnega dotoka sveže
vode in dotoka odplak poslabšala. S preurejanjem objezerske kanalizacije in pospešenim
odvajanjem onesnažene vode iz globljih plasti skušajo jezero ozdraviti. Ta problem opozarja,
kako pomembna je stalna skrb za zdravo okolje. Čista jezerska voda je nujna za razvoj vodnih
dejavnosti ( plavanje, potapljanje).
Šport in rekreacija na Bledu malo drugače
Pokrajina Blejskega kota je na prvi pogled vsem znana in razpoznavna, po drugi strani pa
izletnik tu lahko najde še veliko novega. Seveda s kremnimi rezinami, pletnami in fijakerji ni
nič narobe, opozoriti želim samo, da sprehod okoli jezera ni edina vrsta razgibavanja, ki je na
voljo obiskovalcem Bleda.
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Sl.50 – Pletna

Vir:

Sl. 51 - Fijaker

Blejski Vintgar

Vir: Fijaker

Značilnosti pokrajine Triglavskega narodnega parka so že same po sebi motiv in privlačen cilj
za obiskovalce. Visokogorski svet z najvišjimi in najmogočnejšimi vrhovi v Sloveniji,
globoko zarezane ledeniške doline, jezera, soteske, visokogorski pašniki in gozdovi, bogata
naravna in kulturna dediščina ter slikovite vasice z negovano kulturno krajino privabljajo v
Triglavski narodni park vse več ljudi. Naštete vrednote parka so prav vse po vrsti tudi
vrednote Bleda in njegovega zaledja. Triglavski narodni park je namenjen tudi obisku in
rekreaciji. Raziskovanje in doživljanje narave z okolju prijaznimi in nehrupnimi oblikami
rekreacije ima svoje mesto v narodnem parku. Pohodništvo, gorništvo, kolesarjenje po
gozdnih cestah in vodeni izleti v nekatere jame v Triglavskem narodnem parku so privlačni
del turistične ponudbe Bleda.
Bled ponuja veliko možnosti za planinske izlete. Sredogorski izleti na Jelovico (Talež),
Pokljuko (Galetovec, Lipanca), Mežaklo (Jerebikovec) in Karavanke (Ajdna, Roblekov dom
pod Begunjščico ali Dobrča) so vabilo ali pa preizkus za ture v visokogorje. Tako imenovani
blejski hišni planinski izlet je planina Lipanca nad Pokljuko, kjer ima planinsko kočo
Planinsko društvo Bled. Koča je odprta praktično celo leto. Privlačni in tehnično lahki
planinski cilji so Begunjščica, Stol, Debela peč in Viševnik, medtem ko Vrtača, Draški vrhovi
ali celo vzpon na Triglav zahtevajo večjo izurjenost. Za slednje izlete predlagamo spremstvo
vodnika, ki ga lahko najamete v nekaterih agencijah. Tudi zemljevidov in vodniške literature
je dovolj in jih lahko kupite v knjigarnah, turističnih agencijah ter nekaterih trgovinah s
športno opremo. Ti izleti so večinoma malo zahtevni, zato ne sodijo na področje adrenalinskih
dejavnosti, jih pa pogosto ponujajo iste agencije.
Bled je za gorsko kolesarjenje idealno izhodišče. Na kolo sedemo v središču Bleda in v
katerokoli smer se bomo odpravili, bomo našli turo, primerno našim sposobnostim. Gre
predvsem za kolesarjenje z gorskim kolesom, čeprav so nekatere ture izvedljive tudi s
kolesom za treking: od nezahtevne vožnje po asfaltnih in makadamskih cestah do tehnično
zahtevnih vzponov in spustov – in vse, kar je vmes.
Mimo Bleda na severu teče Sava Bohinjka, na jugu pa Sava Dolinka. Obe sta privlačni za
vodne športe in na obeh je možen tudi rafting, vendar pa je na najtežjem delu Save Bohinjke
zanimiv le spomladi, ko je vode več.
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V bližnji okolici Bleda so urejena naravna plezališča: na Bohinjski Beli (število smeri: 52;
ocene smeri: od 3 do 8b+); V Bodeščah ob Savi Bohinjki (število smeri: 26;ocena smeri: od 6
do 7b); za vasjo Poljščica (število smeri:10; ocene smeri od 5+ do 7c).
Sl. 52: Plezališče v Bohinjski Beli

Vir: Plezališče v Bohinjski Beli
Jama pod Babjim zobom se nahaja pod sto metrov visoko steno planote Jelovice. Okoli 300 m
jamskega rova krasijo lepe kapniške tvorbe, med njimi kalcitni kristali. Posebnost jame so
heliktiti, polžasto raščeni kapniki, katerih nastanek še ni povsem pojasnjen. Jamo osvetljujejo
električne luči; turisti jo lahko obiščejo pod vodstvom vodnikov Društva za raziskovanje jam
Bled. Ogled jame traja približno tri ure. Potrebna oprema je planinska obutev in vetrovka.
Ponudniki športnih programov t.i. adrenalinskih dejavnosti:
3GLAV adventures, BLED RAFTING, ProMontana, LIFETREK Adventures. Ponudba
športnih in turističnih agencij je večinoma podobna, razlikuje se predvsem po tem, da so
športne agencije same izvajalke programov t. i. »adrenalinskih dejavnosti«. Najbolj obiskan je
rafting na reki Savi Dolinki, ker je cenovno in organizacijsko dostopen, veliko manj pa, na
primer tandemski skok s padalom iz letala. Da športne agencije preživijo tudi v času mrtve
sezone, imajo kot dodatno dejavnost trgovino s spominki ali s športno opremo za dejavnosti,
ki jih organizirajo.
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9.2. Občina BOHINJ
S tem imenom imenujemo več turističnih krajev, ki leže v obeh, to je v Zgornji in Dolnji
bohinjski dolini. Poglavitna naravna turistična dobrina je doživljajsko izredno privlačno
Bohinjsko jezero z neposredno okolico. Jezero se poleti le občasno segreje preko 9 stopinj
celzija, zato za kopanje običajno ni primerno preko celega poletja. Nudi pa ugodne možnosti
za razne druge oblike rekreacije na oziroma ob vodi, zlasti veslanje.
Sl. 53 – Čolnarjenje na jezeru

Vir: Čolnarjenje na jezeru
Po letu 1960 so z graditvijo žičnic in smučišč na Voglu in na Kobli pričeli razvijati tudi
zimskošportno turistično rekreacijo.
Razgibana dolina je ustrezna tudi za hojo in tek na smučeh. Okoliške gorske planote:
Pokljuka, Komna, Dolina Triglavskih jezer in Velska dolina sodijo med najbolj prostrana
območja za turno smučanje, zato je Bohinj posebej primerno izhodišča tudi za to obliko
rekreacije.
Zaradi zarezanosti v osrčje Alp spada Bohinjska dolina med naša najpomembnejša planinska
izhodišča v osrčje Triglavske skupine, v Krnsko pogorje ter v Spodnje Bohinjske gore. Vzpon
v višji svet olajšuje dostavna kabinska žičnica na Vogel, ter tovorna žičnica na planoto
Komno. Privlačnih planinskih poti v gorski okolici Bohinja povečujejo nekatere pomembne
naravne znamenitosti. To so: izvir Save Bohinjke z visokim slapom Savica, Dolina slikovitih
sedmerih triglavskih jezer z redko alpsko floro in zanimivimi kraškimi pojavi in pobočje Črne
prsti z raznovrstno alpsko floro.
Sl. 54 – Airboarding na smučišču Vogel

Vir: Valant, 1997
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Občina Bohinj je bila ustanovljena 4.10.1994 in je velika 333,7 km2. Razdeljena je na 10
katasterskih občin. Poseljenost je razpršena po manjših vaseh, ki jih je skupno 24. Upravni
center je Bohinjska Bistrica.
Občina Bohinj je geografsko zaključen prostor. Občina se razprostira na območju
jugovzhodnega dela Julijskih Alp ob vznožju Triglava. 66 % občinskega ozemlja (221 km2)
leži znotraj območja Triglavskega narodnega parka, kar 84 % površine občine pa je
zavarovane v okviru Nature 2000, ki je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij,
razglašenih v državah članicah EU z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za
prihodnje rodove.
Sl. 55 – Ledvička eno izmed sedmerih jezer

Vir: Ledvička eno izmed sedmerih jezer
Občina Bohinj spada po površini med večje občine v Sloveniji. Naselja ležijo večinoma v
bohinjski kotlini, na vzhodni strani bohinjske kotline je soteska z imenom Soteska, na severu
obdajajo kotlino Pokljuka, Tosc, Triglav, vse do planote Komna na zahodni strani, na južni
strani pa tako imenovane južne bohinjske gore, visoke do 2000 m in planota Jelovica.
Bohinj ima od leta 1906 železniško progo, ki povezuje Dunaj s Trstom in se imenuje
Bohinjska proga. Proga je bila zelo pomembna za razvoj turizma, ki je še danes
najpomembnejša gospodarska panoga v Bohinju (Občina Bohinj, 2006).
Ponudniki športnih programov t.i. adrenalinskih dejavnosti:
ALPINSPORT, PAC SPORTS, AGENCIJA BOMBA, ALPE, d.o.o., Nomad2000 d.o.o..
9.3. Občina KRANJSKA GORA
Kljub legi v dolini je za Kranjsko goro značilna sorazmerno hladna klima, na kar kaže srednja
julijska temperatura zraka, ki znaša le 16,5 stopinj celzija, in srednja januarska temperatura
zraka, ki znaša -4,2 stopinji celzija. Take klimatske razmere so ugodne za zimskošportno
rekreacijo, saj traja snežna odeja običajno od decembra do marca. Kranjska gora je bila do
druge svetovne vojne pretežno klimatski gorski kraj in izhodišče za planinske izlete. Po letu
1950, ko so začeli graditi smučarske žičnice in smučišča, pa se je uveljavila tudi kot
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zimskošportni turistični kraj. K temu so pripomogle tudi zimske športne prireditve v alpskem
smučanju in skoki v bližnji Planici ( Jeršič, 1985 ).
Sl. 56 – Zimska idila v Kranjski Gori

Vir: Zimska idila v Kranjski Gori
Gorske doline Pišnice in Planice, ki se zajedajo v gorsko zaledje Kranjske gore, so zaradi
dokaj zanesljive snežne odeje območje urejenih prog za hojo in tek na smučeh, ki je v zadnjih
letih postala poleg alpskega smučanja pomembna oblika turistične rekreacije.
Glavni vrhovi in grebeni Julijskih Alp, ki se spuščajo v Jeseniško dolino in njene stranske
doline Planico, Pišnico, Kot, Vrata in Krmo s strmimi stenami, so razen za planinske ture tudi
pomembna izhodišča težjih plezalnih smeri. Najprivlačnejša stena vzhodnih Julijskih Alp je
Triglavska severna stena nad dolino Vrat, ki spada med najmočnejše. Za njo ne zaostajajo
stene Široke peči, Špika, Travnika in Jalovca.
Sl. 57 - Dolina Tamarja z Jalovcem

Vir: Dolina Tamarja z Jalovcem
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Čeprav se stranske doline Jeseniške doline končujejo s strmimi končnami in na videz
neprehodnimi stenami, so preko njih speljane tudi zaznamovane in zavarovane poti,
namenjene neplezalcem. Med takimi potmi so turistično posebej obiskane tiste iz doline Vrat
in Krme, ki vodijo v osrčje Julijski Alp, na Triglav in sosednje vrhove.
V Kranjski gori je križišče cest, ki prihajajo iz Avstrije in Italije. Turistično posebej
pomembna je Vršiška cesta, ki se tu odcepi od glavne dolinske magistrale ter preko prelaza
Vršiča povezuje Savsko in Soško dolino. Cesta, ki je drzno speljana preko grebena Julijskih
Alp, je izredno razgledna, hkrati pa so ob njej številne naravne znamenitosti in izhodišča
planinskih poti. Zato je ena naših turistično najpomembnejših gorskih cest.
Ponudniki športnih programov t.i. adrenalinskih dejavnosti:
Agencija JULIJANA, SCABIOSA TURIZEM, EXTREME OUTDOOR ADVENTURES.
9.4. Občina BOVEC
Bovec sodi med naša mlajša gorska turistična središča. Zaradi sorazmerno slabe prometni
povezanosti z osrednjo Slovenijo je doživel močnejši turistični razvoj šele po letu 1970, ko so
zgradili dostavno žičnico na Kaninske pode in hkrati sodobne hokejske objekte. Z izgradnjo
kaninskih žičnic so omogočili smučanje na visokogorskih smučiščih, kjer so ugodne možnosti
za to obliko turistične rekreacije od decembra do maja. Bovec je hkrati izhodišče za obisk
številnih naravnih in kulturnih znamenitosti.
Sl. 58 – Pogled na Bovec iz padala

Vir: Pogled na Bovec iz padala

65

Sl. 59 – Proga za snowrafting na Kaninskem smučišču

Vir: Valant, 2000
Med naravnimi posebnostmi v okolici Bovca so turistično posebej privlačna korita rek Soče
in Koritnice nad Bovcem, kraški izvir Soče v Zadnji Trenti in mogočni slap Boka. Poglavitna
naravna znamenitost pa je celotni tok reke Soče, ki je zaradi izredno močnega strmca polna
zanimivosti. Ker sodi Soča med kajakaško in za rafting izredno ustrezne reke, obiskuje Bovec
vedno več turistov zaradi vodnih športov.
»Bovško je v zadnjem obdobju postalo največja prodajalna samoohranitvenih mravljincev,
slovenski center robnih športov, ki obrušeni ekstremov, pred katerimi šklepetajo zobje,
pohlevno vstopajo v službo turizma. Ozračje, ki se širi okoli tega pojava, je sproščujoče in
vznemirljivo obenem kot pri oskarjevem nagrajencu s srečnim koncem. Bovško srce je dobilo
toplo, mlado kri. Prej komorno, že malo starikavo telo zdaj abzajla, leti, pada. Pljuje, se
potaplja, kot da se nič ne bi zgodilo. Cela generacija bovških mladeničev (podprtih z genetsko
dediščino raubšicev, vodnikov, pobiralcev granat in pastirjev) upravlja s tem svetom. Videti
je, da se gostje z njimi ne razidejo takoj po opravljeni izkušnji.Malo se še naslonijo, kaj
popijejo, včasih se zvečer pogovarjajo. Trepljajo se, kot da ni čisto vse hribovsko v tej deželi.
Dobro. Stari prebivalci Bovške, ki so bili prisiljeni hoditi po svetu, so kot kaže nekaj svojega
svetovljanskega esprija pustili še za dediče« (Cuder, 1998).
Kraljestvo reke Soče je eno lepših vodnih kraljestev v Evropi. Visoki vršaci, ki se v njej
ogledujejo, neokrnjena narava, pašniki in gozdovi, mimo katerih teče ta bistra, živahna voda,
še popestrijo pustolovska doživetja, ki jih Soča omogoča. Domačini in prišleki so že pred
desetletjem ugotovili, da lahko to lepoto z malo domišljije in svojim znanjem približajo svetu,
da lahko svoje užitke delijo z drugimi.
In tako se turisti že nekaj let preizkušajo v boju s soškimi brzicami, v varnem gumijastem
čolnu(od leta 1981 v organizaciji Splavarsko-čolnarskega društva SAVA),v kajaku, s
hydrospeedom( od leta 1993), ali pa se pridružijo raziskovanju kanjonov.
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Sl. 60: Kajakaštvo na Soči

Vir: Kajakaštvo na Soči
Rafting, spust z velikim gumenjakom po brzicah Soče, ostaja najbolj množičen, saj je
primeren za vsakogar, atraktiven in predvsem varen. Obstaja desetkilometrski spust od slapa
Boka do vasi Trnovo ob Soči, ki je med vsemi najbolj razgiban, toda najlepši in
najatraktivnejši je spust skozi zadnja soška korita pred sotočjem s Koritnico. Najnevarnejši
»adrenalinski« je rafting ali hidrospeed v spodnjem delu reke Koritnice.
Sl. 61– Spust Čehov z mini raftom
po koritih Koritnice

Vir: Spust po koritih Koritnice

Sl. 62 – Spust slovenskega rafta po reki (vedno
onesnaženi) Lipno – Češka

Vir: Valant, 1999
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Jamarske ture v širši okolici Bovca, s tem je mišljen apnenčasti masiv Kanina, ki postaja v
zadnjem času mednarodno znano jamarsko torišče. Posebno Skalarjevo brezno z že
premaganimi 900 m globine in z še enkrat takim potencialom vabi izkušene jamarje s celega
sveta. Vsa ogromna Kaninska prostranstva pa so dobesedno prepletena z manjšimi brezni, ki
požirajo vodo kot sito.
Na spodnjem obrobju masiva prihaja vsa ta voda na dan. Tu je voda izoblikovala popolnoma
drugačen tip jam, prevladujejo vodoravne izvirne jame.
Veliko teh jam in brezen je pod strokovnim vodstvom primernih tudi za obisk turistov, po
ustreznem treningu vrvne tehnike in predpripravi pa zahtevnejši turisti pod strokovnim
vodstvom lahko obiščejo tudi globlja brezna.
»Pred odprtjem smučišča Kanin leta 1994 so turisti Bovško obiskovali le v času kratkega
poletja, po tem letu se začne vedno bolj uveljavljati zimski turizem. Izredno velik udarec zada
turizmu osamosvojitvena vojna leta 1991, ravno ko se začne turistični obisk zopet povečevati,
Bovško leta 1998 strese močan potres, naravne nesreče ne prizadenejo niti leta 2000 in 2004.
Število nočitev se v zadnjih letih sicer dokaj enakomerno povečuje, pri tem prevladuje poletni
rekreacijski turizem s poudarkom na vodnih športih. Za zmanjšanje sezonskosti in povečanje
konkurenčnosti so nujno potrebna vlaganja v programsko infrastrukturo in infrastrukturo za
zimske športe, kar bi hkrati vplivalo tudi na povečanje izkoriščenosti ležišč. V okviru
razširjene Evrope ponuja lega ob meji Bovškemu tudi nekaj priložnosti v okviru
prekomejnega sodelovanja in s tem pridobitev denarja iz različnih evropskih programov«
(Košmrl, 2006, str.3).
Izkušeni smučarji se lahko odločijo za turno smuko. Za popestritev si lahko privoščijo
smučarji in ostali obiskovalci Kanina spust z rafting čolnom po smučišču – snežni rafting oz.
polet z jadralnim padalom v tandemu in to s smučmi – tandem para ski.
Sl. 63 – Polet v tandemu iz Mangrtskega sedla

Vir: Polet v tandemu iz Mangrtskega sedla
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V zimskem času sta vse bolj pomembni alternativni dejavnosti poletnemu turizmu t.i.
adrenalinskih dejavnosti, plezanje po zaledenelih slapovih( okolica Loga pod Mangartom),
predvsem pa je izjemno doživetje tudi nočno sankanje na visokogorski cesti na Mangart, kjer
je kar 7 km dolg odsek ceste urejen za varno sankanje.
Leta 2005 se je odprl gorski kolesarski park Kanin, kjer se lahko poleg samega
adrenalinskega spusta zainteresirani udeležijo tudi tečaja za izboljšanje gorsko – kolesarske
tehnike ter tečaja varne vožnje z gorskim kolesom.
Za športne plezalce je v okolici Bovca (v Trenti, Kal Koritnici, blizu slapa Boka, itd.) na voljo
več opremljenih plezalnih sten različnih težavnostnih stopenj.
Za koriščenje Soče in njenih pritokov za izvajanja vodnih športov (rafting, spusti s kajakom in
hydrospeedom – rečni bob, canyoning – soteskanje) je bilo potrebno urediti dostop do vode
oz. vstopno – izstopna mesta na reki Soči in Koritnici« (Košmrl, 2006, str.33).
»Leta 2001 so pričeli s prodajo dovolilnic, katerih plačilo služi za pokrivanje stroškov
vzdrževanja in varovanja ter nadzor režima na Soči in Koritnici. Dovolilnice se lahko kupi za
en dan, en teden, en mesec ali celo leto(odvisno od produkta).
Vodni športi (predvsem rafting) so tudi eden izmed vodilnih turističnih proizvodov Bovškega,
tako po dobičku, kot tudi po številu gostov.
V Bovcu se nahaja manjše športno letališče s 700 m dolgo vzletno – pristajalno stezo,
kontrolo letenja. Turistom ponuja možnost panoramskih poletov nad dolino Soče ter možnost
skokov s padalom. Ljubitelji jadralnega padalstva ( paragliding, tandem paragliding) se lahko
spustijo z Mangarta, Kanina in Planje.
Nedvomno je Bovško zanimivo tudi za jamarje, saj je obsežno visokogorsko kraško območje
Kaninskega pogorja s svojimi številni jamami in brezni eno izmed najbogatejših na svetu«
(Košmrl, 2006, str. 34).
»Bovško nudi veliko različnih oblik aktivnega udejstvovanja, ki pa so vezane predvsem na
naravne danosti okolja, posledica česar je izrazita sezonskost« (Košmrl, 2006, str. 35).
Večina športnih agencij se ukvarja z organizacijo vodnih t.i. adrenalinskih dejavnosti (
rafting, vožnja s kanujem in kajakom, soteskanje-canyoning, hydrospeed-rečni bob).
Športnih agencij je na Bovškem devet:
Alpe raftin d.o.o., Alpe šport Vančar, Avantura d.o.o., Bovec rafting team, Soča rafting, Sport
mix-traft d.o.o., Top d.o.o., Outdoor freaks, ter Športno društvo planet Šport.
Ukvarjajo se z izvajanjem raznih športnih dejavnosti: rafting, kajak, kanu, soteskanje,
hidrospeed, gorsko kolesarstvo, jamarstvo, pohodništvo, letenje s padali, skoki s padalom ter
izposojo športne opreme.
Panoramske polete, skoke s padalom, šolo letenja in ostale letalske storitve izvajata poleg
Avanture d.o.o. ter Alpe šport Vančar tudi klub za jadralno padalstvo Bovec ter Posoški
aeroklub Tolmin – letališče Bovec. Večina agencij obratuje samo v poletnih mesecih (od
konca aprila do konca oktobra), nekatere se v zimskem času ukvarjajo z zimskimi športnimi
dejavnostmi (šola smučanja, sankanje z Mangarta, Stola, Polovnika itd). Poleg slovenskih
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agencij so na Bovškem registrirane tudi tri madžarske agencije, Fitz Roy, Euroraft in Interraft,
ki se ukvarjajo s trženjem vodnih športov in skupaj s Čehi, povzročajo nelojalno konkurenco.
»Bovško, katerega ozemlje pripada osrednjim Julijskim Alpam in sovpada z ozemljem občine
Bovec, leži na skrajnem severozahodu Slovenije, na meji z Italijo«( Košmrl, 2005, str.76).
Bovško je od nekdaj predstavljajo obmejno ozemlje ter v zvezi s tem gospodarsko zaostalo in
prometno obrobno območje. Dostopno je iz različnih smeri, a cestna infrastruktura je v
slabem stanju, tri cestne zveze od petih so prekinjene z mejnimi prehodi, prometna
povezanost z razvito osrednjo Slovenijo je izredno slaba. Predvsem pa je najbolj
problematičen dostop do Bovca pozimi, ko je zaprt prelaz Vršič. Kaj bi lahko pripomoglo k
večjemu obisku slovenskih enodnevnih izletnikov,boljša dostopnost Bovca skozi predor, ki bi
lahko potekal iz doline Vrat, Tamarja ali najbolj sprejemljivo pod Vršičem. Vsi ti projekti so
zaenkrat utopija, ker za to ni pravega interesa.
Okrepiti bi bilo potrebno šibko prekomejno sodelovanje, z razširitvijo turistične ponudbe na
območju tromeje Avstrije, Italije in Slovenije. Pripraviti bi morali skupno večnacionalno
ponudbo, ki naj bi v Posočje privabila številne turiste.
Delež domačih gostov in nočitev je v upadanju, delež tujih gostov se iz leta v leto povečuje.
Vstop Slovenije v EU ima za bovški turizem številne pozitivne posledice, saj pomeni vstop na
enoten trg večji pretok turistov, povečala pa se je tudi narodna pestrost oblikovalcev.
Največ tujih nočitev so leta 2004 opravili Nemci, Avstrijci, Madžari in Italijani. Največ
nočitev se še vedno opravi v poletnem času, minimalno se povečujejo nočitve v pomladnem
in jesenskem času. Nočitve nihajo najbolj v zimski sezoni (vremenske, snežne razmere,
konkurenčnost zimske ponudbe) in kažejo trend upadanja« (Košmrl, 2006, str. 76).
S prihodom, Transmontagne group, novega partnerja iz Francije, ki je z 52% večinski lastnik
Alpskega turističnega centra KANIN, HIT iz Nove Gorice ima 45% lastništva. Leta 2005 so
postavili novo žičnico na Prevalo, sedlo, ki povezuje Slovenijo z Italijo. Smučišče bo nanovo
zaživelo v sezoni 2008 / 2009, ko naj bi prek Prevale zaživela tudi povezava z italjanskim
smučiščem Sela Nevea.
»Trenutna povprečna doba bivanja turistov je le 2,6 dni. Turistični delavci si želijo povečati
atraktivnost sedanje turistične ponudbe, ki je preveč vezana na sezonskost in bi jo lahko
zmanjšali s pokritimi rekreacijskimi prostori, wellnes ponudbo itd.« (Košmrl, 2006, str. 77).
Na zemljišču nekdanje vojašnice v Bovcu, išče občina strateške partnerje za izgradnjo
bivalno-poslovnega centra,ki naj bi občutno izboljšal položaj občine Bovec tudi v turistično
sušnih mesecih.
9.5. Mestna občina MARIBOR
V severovzhodnem predalpskem hribovju izstopa Pohorsko Podravje. Izmed posameznih
pokrajinskih enot je turistično posebej pomembno Pohorje.
Sorazmerno zložna pobočja Pohorja so posebej primerna za alpsko smučanje ter hojo in tek
na smučeh. Zato so tod, kljub temu, da segajo najvišji vrhovi le nekaj nad 1.500 metrov,
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pričeli po drugi svetovni vojni graditi več zimskošportnih krajev: na Rogli, Kopah in na
vzhodnem Pohorju z Bolfenkom.
Celovitejša sodobna turistična ponudba za turistično rekreaciji v vseh letnih časih je na Rogli.
Kraj ima poleg smučišč in igrišč na prostem tudi športno dvorano za različne oblike
rekreacije. Vsi našteti kraji so počitniški in izletniški turistični kraji. Zaradi bližine Maribora
je izletniški turistični promet posebej močan na Vzhodnem Pohorju.
»Okolica Pohorja je nepozabna v vseh letnih časih. Obilica zelenja, pašnikov, gozdov, jezerc,
edinstvenih šotnih barij in bistrih pohorskih voda ter snežnih radosti je primerna tako za
ljubitelje živahnosti, kot umirjene sprostitve.
Južno od Drave se dviga kopasta gmota Pohorja, v dolžini okrog 50 kilometrov. Glavno sleme
se vleče vse od Dravograda do Maribora. Pohorje je edini del naših (pred)Alp, ki ima vse
značilnosti centralnih Alp. Pomanjkljiv je le v višini, saj ne presega 1.543 m. Do te
nadmorske višine se vzpenjata Črni Vrh in Velika Kopa, sledita pa jima Jezerski vrh s 1.537
m in Mulejev vrh s 1.533 metri nadmorske višine. Seveda pa je zmernost v višini tudi vse, kar
lahko Pohorju očitamo. Samo na tem pogorju lahko doživimo razsežnost gorskega sveta, kjer
pa nas hkrati ne mučita vrtoglavost ali utesnjenost. Pohorje obdajajo rečne doline z idiličnimi
kraji. Vasi najdemo tudi na samem pogorju.
Sl. 64 – Šotno barje na Pohorju

Vir: Šotno barje na Pohorju
Vse doline, hribi in gore pripomorejo k raznolikosti pohorskih dejavnosti. Turistična središča
Mariborsko Pohorje, Ribniško Pohorje in Kope vam ponujajo pestro prostočasno ponudbo.
Po napornem dnevu zimskih ali letnih športnih aktivnosti se lahko sprostite v Hiši dobrega
počutja Bolfenk. Sinonom ugodja, sprostitve in aktivne rekreacije. Bazen, kopeli, savne,
eksotične in energetske masaže.
Poleg obilice športnih dejavnosti, vas bo očaralo tudi pohorsko gostoljubje s tradicionalnimi
dobrotami, napitki, bogastvom živopisnih šeg, zgodovino in občudovanja vredno kulturo. Za
urbane nostalgike pa je center Maribora kaj blizu. Od tod se lahko odpravite tudi na tri vinske
ceste, kjer boste lahko okušali vrhunska bela vina ter avtentične dobrote.
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Hoteli, penzioni, koče, apartmaji in novi avtokamp vam omogočajo, da lahko pohorsko lepoto
občudujete več dni skupaj.Cene glede na ponudbo niso vrtoglave.
Običajna smučarska doživetja pa lahko popestrite tudi z obilico drugih dejavnosti:
• Sankanjem ali vožnjo s pohorskimi poki – podnevi ali ponoči;
• Obiskom orjaške gugalnice, ki vas dvigne 8 metrov visoko, od koder boste med
guganjem lahko občudovali prelep razgled na Maribor in dravsko dolino;
• Adrenalinskim trampolinom;
• Krpljanjem po pohorskih gozdovih, ki je možno tudi ponoči;
• Preletom Pohorja s toplozračnim balonom;
• Nočnim pohodom z baklami in borovničkami na cilju;
• Raziskovanjem Pohorja na konjskem hrbtu ali jahanjem konj v ogradi Konjeniškega
društva Pohorje;
• Nevešče jahanja pa bodo popeljali s kočijo na panoramsko vožnjo;
Če želite po žilah pretočiti veliko adrenalina, bodo v Pohorje Adrenalinu izdatno poskrbeli za
to. Lahko se preizkusite na višinskem poligonu – strah zbujajočimi in zabavnimi osem
metrskimi sklopi adrenalinskega parka, ki jih dopolnjujeta še orjaška gugalnica in plezalna
stena. Za ljubitelje hitrosti bo zanimiv Pohorje, ki vas popelje po drznih spustih v nič kaj
sproščujočo in ležerno vožnjo. Starejši od 12 let lahko sankajo po travi, čez drn in strn,
odvečno agresijo pa boste lahko spravili iz sebe na poligonu paint-balla.
Pohorsko lepoto si lahko ogledate tudi iz višine3.000 do 4.000 m. Če imate željo po prostem
padu, občutku neomejene svobode in letenja, vam organizirajo skok s padalom v tandemu iz
letala, polet s toplozračnim balonom ali pa letenje v tandemu z jadralnim padalom.
Kolesarji se lahko odpravijo na kolesarske podvige po urejenih ali divjih kolesarskih poteh
sirom Pohorja. Bolj drzni pa se lahko pomerijo v Bike parku na 4 kilometrski progi tako po
zemeljskih kot lesenih objektih, s skoki tudi do 6 m. Primerna je tako za izkušene kolesarje,
kot za tiste, ki se na strmine odpravljajo prvič. V kolesarskem parku, ki je odprt ob delavnikih
od 12.00 do 18.00 ure ob vikendih pa že od 9.00 ure dalje, se lahko spuščamo po klancih
navzdol tudi z Monster Rollerjem, velikim skirojem. V bike parku pa organizirajo tudi vodene
krajše ali celodnevne kolesarske izlete po Pohorskih planotah in gozdovih.
Sl. 65 – Spust s kolesom po smučarski FIS trasi

Vir: Spust s kolesom po smučarski FIS trasi

72

V vseh letnih časih si lahko naravne lepote Pohorja ogledate s pomočjo izredno priljubljena
nordijske hoje. S posebnimi palicami lahko opravite lažjo vadbo, rehabilitacijo, trening za
moč rok, ramen in mišic na nogah ali kondicijski trening. Če uživate v individualni hoji se
lahko odpravite na številne različno težavne pohodne poti, ki so zelo natančno markirane.
Ljubitelji konjev si lahko pohorsko slikovitost ogledate iz konjskega hrbta. Konjeniško
društvo Pohorje vam ponuja obilico prijetnih trenutkov s konji, kot so jahanje konjev v
ogradi, terensko jahanje, vožnja s kočijo, pa tudi šola jahanje za otroke in odrasle. Poti vodijo
od zgornje postaje pohorske vzpenjače, kjer so hlevi in se začnejo vsi izleti s konji, do Areha
in nazaj. Daljše poti vodijo mimo Areha do Osankarice in nazaj, med drugimi tudi do Šumika.
Izleti predvidevajo ježo v koraku, kasu in galopu« (Vengust, 2007 ).
Najopaznejši ponudnik športnih programov t.i. adrenalinskih dejavnosti:
Športni center Pohorje d.o.o.
9.6. Mestna občina LJUBLJANA
Ljubljanska kotlina. Ker so proti Ljubljanski kotlini, razen s severa, vrezane izrazite rečne
doline, potekajo skozi to slovensko pokrajino štirje najpomembnejši kraki slovenskega
»cestnega križa« in magistralne železnice. Središčna lega Ljubljanske kotline in gosta
naseljenost so priklicali v njen osrednji del tudi mednarodno letališče Brnik. Ljubljanska
kotlina ima zato pomembno turistično prometno vlogo, saj se skozi njo pretakajo glavni
domači in mednarodni turistični tokovi. Številni kraji ob glavnih cestah imajo zato tranzitni
turistični promet. Ta se zaradi gospodarskih in upravnih dejavnosti v večjih krajih prepleta še
s turističnim prometom zaradi poslovnih nagibov.
Programsko ponudbo turistične destinacije oblikujejo številni dejavniki in trendi, ki jih je
potrebno upoštevati pri snovanju strategij. To dejstvo upoštevajo tudi v Ljubljani pri snovanju
strategij razvoja turizma od prve strategije, ki je nastala leta 2003 do (trenutno) zadnje, ki
načrtuje razvoj v Ljubljani po letu 2013.
Povpraševanje po več kratkih oddihih in sprostitvah v krajšem časovnem obdobju, kar
povečuje potrebo po dodatnih, cenovno ugodnih turističnih proizvodih z elementi sprostitve.
Ljubljana je lahko dostopna destinacija in s svojo velikostjo oz. majhnostjo idealen cilj za
goste doživljajskega turizma, vendar še nima prepoznavne ponudbe, prilagojene prav tovrstni
ciljni skupini ( Stušek, 2006, str.17).
Sl.66– 1. spust čez tacenske brzice – l. 1984

Vir: Valant, 1984
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Reka Sava s svojim zalednim območjem na odseku med Medvodami in Ježico predstavlja
visoko ovrednoten prostor za bodoči razvoj in lokacijo turistično rekreativnih dejavnosti.
Bojazen je, da ne bi ogrozili razvoja veslaškega športa na divjih vodah (kajak, kanu, rafting,
hydrospeed itd.) za potrebe turizma, rekreacije in vrhunskega športa zaradi nameravane
gradnje hidroelektrarne Gameljne.
Sl. 67 – Uživaški rafting proti avtokampu Ježica

Vir: Valant, 2005
Ljubljana se s svojo turistično ponudbo profilira v tako imenovano »butično destinacijo«, kjer
je ponudba manjša, vendar izbrana in zato kvalitetna. Gost pa za nekoliko višjo ceno prejme
kakovostno storitev (Stušek, 2006, str. 18).
Turizem temelji na izhodiščnih potrebah in vrednotah sodobnega človeka, zato je turistično
povpraševanje na globalni in dolgoročni ravni eno najbolj stabilnih. Na lokalni ravni pa tudi
eno najbolj nepredvidljivih poslovnih področij.
V Ljubljani je turistična dejavnost v porastu. Turistična potrošnja je že v letu pred vstopom v
Evropsko skupnost, torej 2003, znašala 44 milijonov evrov, možnosti za večanje pa je veliko
(Stušek, 2006, str. 31).
Temeljna je namreč ugotovitev, da so se pogoji, ki opredeljujejo področje turistične
dejavnosti v Ljubljani, po vstopu v Evropsko skupnost, močno spremenili. Ljubljana ni
postala le bolj prepoznavna, temveč tudi odprt trg za nizkocenovne letalske prevoznike (
Stušek, 2006, str. 32 ).
Zelo je torej pomembno, da v Ljubljani jasno prepoznajo ciljne skupine turistov in zvrsti
turizma, ki jih bodo razvijali in znotraj tega oblikujejo turistično ponudbo, prilagojeno
posameznim ciljnim skupinam.
Mladi turisti predstavljajo enega najpomembnejših turističnih potencialov. S ciljem, da bi v
Ljubljano privabili čim več mladih turistov in povprečno dobo bivanja mladih turistov
podaljšali na 4 dni do leta 2008, bi bilo potrebno:
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•
•
•

Povečati obseg nastanitvenih zmogljivosti, prilagojenih mladim turistom v Ljubljani
(mladinski domovi), vsaj 300 ležišč;
Oblikovati dodatno turistično ponudbo za mlade turiste s poudarkom na prireditvah in
zabavi, popotništvu in športnih aktivnostih;
Povečati stopnjo informiranosti o turistični ponudbi za mlade med turisti v mestu.

Opazno je stalno naraščanje deleža starejših, ki so v primerjavi s prejšnjimi generacijami
danes bolj zdravi in ekonomsko močnejši. Seniorji so najhitreje rastoča ciljna skupina v
Evropi, ki se ji mora Ljubljana s svojo turistično ponudbo ustrezno odzvati. Potrebna je
kakovost, primernost in varnost programov ( Stušek, 2006, str.45,46 ).
Ljubljana ima vse predispozicije za oblikovanje turistične ponudbe, ki bo v kar največji meri
zadovoljila vse ciljne skupine.
Z izgradnjo turistične infrastrukture predvidene v projektu »Ljubljana, mesto doživetij«, z
novo vsebino v avtokampu in hotelskem naselju Ljubljana resort, s povezovanjem
ponudnikov in sodelovanjem javnega in zasebnega sektorja, bo Ljubljana postala bistveno
bolj prepoznavna turistična destinacija.
Sl. 68 – Adrenalinski park - avtokamp Ježica

Vir: Adrenalinski park - avtokamp Ježica
Razvojni cilji doživljajskega turizma v Ljubljani so:
•
•

Oblikovanje medsebojno povezanih delov turistične ponudbe Ljubljane in njene
okolice z doživljajskim motivom;
Spodbujanje razvoja in izgradnje nove skupne turistične infrastrukture: panoramsko
dvigalo na ljubljanski grad, vodno mesto in zabaviščno središče v BTC, kolišče na
ljubljanskem barju ( Stušek, 2006, str.50 ).

Kombinacija poleta z balonom na topel zrak in panoramskega ogleda mesta z okolico je
svojevrstna pustolovščina. Polet na višinah med 50 in 1000 metri traja približno od 60 do 90
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minut. Po pristanku balona vsi udeleženci prejmejo diplome in s čašo penine nazdravijo
opravljenemu balonskemu krstu.
Polet z balonom ne sodi med klasične oglede mesta, saj poteka brez turističnega vodnika.
Zbirno mesto za udeležence je STIC ( Slovenski turistični informacijski center ), od koder jih
balonarska ekipa odpelje na kraj vzleta, kjer se balon pripravi za polet. Celoten izlet se
zaključi v STIC-u, kamor balonarska ekipa odpelje udeležence po opravljenem poletu
( Stušek, 2006, str.57 ).
Sl. 69 - Baloni nad Ljubljanskim barjem

Sl. 70 – Pogled iz balona na univerzo v Ljubljani

Vir: Baloni nad Ljubljanskim barjem

Vir: Pogled iz balona na univerzo v Ljubljani

V času od ustanovitve Zavoda za turizem Ljubljana, ki je bil ustanovljen v okviru Mestne
občine Ljubljana leta 2001 z nalogo izvajanja nalog s področja pospeševanja turizma se je ta
javna gospodarska družba pri svojem delu srečevala z ovirami in težavami.
Ključen dokument s strateškimi usmeritvami nadaljnega razvoja turizma v Ljubljani se v
določeni meri pokriva s sorodnimi pomembnimi dokumenti, kot sta strategija trajnostnega
razvoja MOL na lokalnem nivoju ter strategija slovenskega turizma in zakon o spodbujanju
razvoja turizma na državnem nivoju ( Stušek, 2006, str.64).
Mestni turizem postaja vedno pomembnejši segment turističnega povpraševanja , glavni
motivi potovanj postajajo posel, izobraževanje, sprostitev in zabava. Da mesto lahko uspešno
razvija turizem ni dovolj le potencial, temveč mora ustvarit in vzpodbujati pogoje za nadaljni
razvoj.
Turizem v Ljubljani se po vstopu v Evropsko skupnost izvija iz začetnih faz razvoja mestnega
turizma. Obisk tujih turistov in obiskovalcev narašča ( Stušek, 2006, str.71 ).
Ponudniki športnih programov t.i. adrenalinskih dejavnosti:
SČD SAVA, BIOSFERA, športno raziskovalno društvo, SKOK sport, BALONARSKO
DRUŠTVO URANOS, AlpAdria Avi Šorn Ballooning.
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10. ZAKLJUČEK
Eden izmed namenov moje diplomske naloge je bil, da opredelim nekatere pojme pri
označevanju novih trendov in oblik v turizmu.V medijih se najbolj pogosto uporablja pojem
adrenalinske dejavnosti, v diplomski nalogi pa uporabljam tudi pojem ekstremni turizem.
Namen ekstremnega turizma je manj kot ekstremizem in več kot le turizem. S pojmom
ekstremni turizem označujemo dejavnosti aktivne rekreacije s poudarkom na dinamični
komponenti, kjer so turisti aktivni udeleženci (ne glede na njihovo starost in psihofizične
sposobnosti) pri t. i. »adrenalinskih dejavnostih«. Stopnja ekstremnosti se spreminja in se
določi za vsako dejavnost in udeleženca posebej. Želimo pa si, da se vse to dogaja v čistem
okolju.
Veliko atraktivnih ekstremnih športov se je pred tridesetimi leti preneslo v turistično
ponudbo, pri nas se je to zgodilo malo kasneje. Kaj obsega in kje se pojavlja sodobni turizem
na primeru t.i. »adrenalinskih dejavnosti«, v svetu še ni dorečeno, na splošno pa velja, da so
na eni strani tiste športno rekreacijske dejavnosti, ki so v celoti odvisne od naravnih
pokrajinskih značilnosti, npr. gorništvo, turno smučanje, rafting, gorsko kolesarjenje,
soteskanje, jamarstvo, potapljanje, zmajarstvo, jadralno padalstvo in npr. manj znane
adrenalinske dejavnosti, hydrospeed, airboarding itd.. Druge so pa športne rekreativne
dejavnosti, ki so odvisne od infrastrukturnih objektov: smučanje izven smučišč, poletno
sankanje, zimsko sankanje, tandemski skoki iz letala, toplo zračno balonarstvo, planinstvo po
via ferratah, bungee jumping ter adrenalinski parki ipd.
S temi t.i. adrenalinskimi dejavnostmi se ljudje ne ukvarjajo samo zaradi obnavljanja in
krepitve telesnih moči, temveč predvsem zaradi lastne sprostitve.
Pomen turistične ponudbe t. i. »adrenalinskih dejavnosti« v celotni ponudbi slovenskega
turizma ne pomeni veliko, toda prepričan sem, da smo po tem lahko prepoznavni, ker nam
skoraj vse regije v Sloveniji nudijo možnosti za ukvarjanje s kakšno od teh dejavnosti. Z
vidika turizma in športne rekreacije moramo več pozornosti nameniti tudi domačemu turistu,
ki nas bo reševal, kljub slabšemu finančnemu stanju, predvsem takrat, ko se pri nas ali v tujini
zgodi, kakšen nepredviden dogodek, na primer naravne katastrofe (npr. na Bovškem,
zemeljski plaz, potres) ali nejasna politična situacija v svetu, npr. terorizem.
Slovenija je zelo primerna za ukvarjanje z večino t. i. »adrenalinskih dejavnosti«. Toda takšne
dejavnosti lahko ogrožajo naravno pestrost in biotsko raznovrstnost.
Za veliko športno rekreativnih dejavnosti ni nujna gradnja večjih infrastrukturnih objektov,
zlasti v ekološko občutljivih območjih kot so vodovja in obrežja rek in prepadnih sten,
predvsem pa ob zgornji gozdni meji. Pomembna je presoja pokrajinskih značilnosti in
krajinskih vrednot v primerjavi s presojo vplivov na okolje ob izgradnji športno rekreacijskih
objektov.
Značilna so nasprotja med vrstami športno rekreativnih dejavnosti, zlasti kajakaštvo, rafting,
soteskanje, potapljanje itd. v primerjavi s širjenjem športno turističnega ribolova, ki zahteva
kompromis, ker si noben uporabnik voda le teh ne sme prilaščati. Zato mora biti vsaka vodna
in obvodna dejavnost podrejena naravnim zakonitostim, tako časovno, sezonsko kot tudi
krajevno. Najbolj izrazit primer možnega sodelovanja je zakonsko urejen na Bovškem, kjer so
točno določena mesta in čas vstopa in izstopa iz reke Soče, to je od 10. do 18. ure. Prav tako
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je točno določena sezona za t. i. »adrenalinske dejavnosti« in to je od 15. marca do 31.
oktobra.
Najhitrejši razvoj v turistični ponudbi t.i. »adrenalinskih dejavnosti« je opažen v 80 letih, še
bolj pa po slovenski osamosvojitvi leta 1991, predvsem na Bovškem. Bovško nam omogoča z
izredno pestrostjo naravnih značilnosti veliko raznovrstne turistične ponudbe t.i.
»adrenalinskih dejavnosti«. V zadnjem času tej ponudbi dobro sledijo tudi občina Bohinj,
občina Bled in občina Kranjska gora. Mestna občina Maribor in mestna občina Ljubljana
imata zaradi naravnih danosti malo drugačno ponudbo t.i.«adrenalinskih dejavnosti«.
Z vidika turizma in športno-rekreativnih dejavnosti so t.i. »adrenalinske dejavnosti« v
Sloveniji najbolj zaživele v zadnjih 15 letih. Vzrok temu je bila osamosvojitev Slovenije, ko
je večina ljudi preživela dopust doma. To svojo izkušnjo so širili v krogu prijateljev, ki so jo
širili naprej. Ugotovili so, da ekstremni športi niso preveč nevarni, vendar lahko nudijo
človeku povratek v naravno okolje.
Sl. 71 – Rafting na reki Izeli pod Velikim Klekom v Avstriji

Vir: Valant, 2004
V občini Bovec so v glavnem športne agencije, ki ponujajo večino v Sloveniji dostopnih
zvrsti t. i. »adrenalinskih dejavnosti«. Manjka jim edino ponudba adrenalinskih parkov.
Športna agencija Soča rafting ima, poleg tradicije, od leta 1989, najbolj kompletno turistično
ponudbo na Bovškem.
V občini Bled, pred tem še v sklopu občine Radovljica, je bilo od leta 1981 društvo SČD
Sava prvi ponudnik turističnega programa t. i. »adrenalinskih dejavnosti« za avtokamp
Šobec. Ta avtokamp je bil idealen za izvajanje, predvsem raftinga, ker skozi kamp teče reka
Sava Dolinka. Od leta 1985 je bila ta ponudba zanimiva tudi za hotelske goste na Bledu. Teh
izletov so se do leta 1991 udeleževali le tuji turisti. Danes športne agencije na Bledu ponujajo
večino dostopnih »adrenalinskih programov«, kjer izstopa športna agencija Triglav.
V občini Bohinj je vedno prevladovala zimska ponudba t. i. »adrenalinskih dejavnosti«, tu
mislim predvsem snowrafting in airboarding na Voglu. Tandemski poleti z jadralnim padalom
nad Bohinjskim jezerom so ena največjih poslastic »adrenalinskih programov. Med
pomembnejšimi ponudniki je športna agencija Pac-sports.
Občina Kranjska Gora nima možnosti za »vodne avanture«. V ospredju je vsa ponudba
vezana na gorski svet, z najbolj znano ferrato na Prisojnik. Na Vitrancu se je zgodil tudi prvi
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snowrafting leta 1982. Najbolj poznana je športna agencija Julijana, ki je kot prva v Sloveniji
komercijalno organizirala nočno sankanje iz Vršiča. Danes pa imajo v turistični ponudbi
večino pri nas dostopnih t. i. »adrenalinskih dejavnosti«.
Mestna občina Maribor ima zelo raznoliko turistično ponudbo, ki temelji na bližini Pohorja.
Na Pohorju so pozimi smučišča, poleti pa pride do izraza ponudba t. i. »adrenalinskih
dejavnosti«, jadralno padalstvo v tandemu, spust s kolesom po smučišču, poletno sankanje po
travi. Največji ponudnik teh dejavnosti na Pohorju so športna društva Branik.
Mestna občina Ljubljana, se v zadnjem času lahko pohvali z velikim obiskom tujih turistov,
ki pa v glavnem ne koristijo usluge ponudnikov »adrenalinskih dejavnosti«. V Ljubljani so
individualne prijave teh dejavnosti redke, v glavnem gre za skupine, za katere je plačnik
podjetje, ki svoje zaposlene motivira na ta način. Glavna turistična ponudba t. i.
»adrenalinskih dejavnosti« je na obrobju Ljubljanske kotline. Na Barju se začne ali konča
ogled mesta z balonom, na Brodu pri Vižmarjih je začetek enega najlepših spustov z rafti ali
čolni po tacenskih brzicah do avtokampa Ježica, kjer je tudi adrenalinski park. Primat za
prelete z balonom ima podjetje Alpadria Avi Šorn Balooning, za rafting na reki Savi pa Skok
šport in SČD Sava.
V prihodnosti bo organizacija novih turističnih programov t.i. »adrenalinskih dejavnosti« po
mojem mnenju iskala individualnost v bran masovnosti. Zagotavljanje varnosti bo še bolj
pomembno kot danes. Udeleženci te turistične ponudbe bodo pripravljeni plačati ustrezno
ceno za ta prestiž.
V Sloveniji bo verjetno marsikje prišlo do strogih omejitev, tako se je že zgodilo v grapi
Gačnik, kjer je soteskanje že prepovedano. Na terenih kjer bodo te dejavnosti dovoljene, bo
prišlo do omejitve obiska ( podobno je že na reki Colorado v ZDA ). Toda navkljub
omejitvam zanimanje turistov za t.i. »adrenalinske dejavnosti« narašča tako v Sloveniji, kot
drugod po Evropi oziroma v svetu.
Sl. 72 – Rafting na reki Colorado (1977) –

Vir: Blausten, 1980
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11. SUMMARY
One of the purposes of my dissertation was to define several terms that denote new trends and
forms in tourism. The most frequent term used in the media is “adrenalin activity”, but in the
dissertation, I also use the term “extreme tourism”. The purpose of extreme tourism is less
than extremism, but more than just tourism. The term extreme tourism denotes physical
recreation activities with the emphasis on the dynamic component, where the tourists actively
participate in the so-called adrenalin activities (irrespective of their age and psychophysical
abilities). The level of extremity is changeable, and is set for each activity and every
participant individually. However, it is expected, that this is happening in a clean
environment.
A variety of attractive extreme sports were included in the tourist offer thirty years ago, but in
Slovenia it happened a bit later. It is not yet defined, what contemporary tourism on the
example of adrenalin activities includes, and where it occurs, however, it is generally
considered, that these sports and recreational activities are divided into two groups. The first
one includes activities, which entirely depend on natural landscape characteristics, for
example, mountaineering, ski mountaineering, rafting, mountain biking, canyoning, caving,
diving, hang-gliding, paragliding, and also some less known adrenalin activities, such as
hydrospeed, airboarding etc. The other group of sports and recreational activities depend on
infrastructure: off-piste skiing, summer sledding, winter sledding, tandem skydiving, hot-air
ballooning, climbing via ferrata, bungee-jumping, adrenalin parks etc.
People do not engage in these adrenalin activities only to recover and increase their physical
strength, but, above all, for their own relaxation.
The tourist offer of adrenalin activities in the entire Slovenian tourist offer is of no bigger
importance, however, I am convinced, that our country could be recognised by this, since
almost all regions in Slovenia offer possibilities of doing some of these activities. With regard
to tourism and physical recreation, more attention should be focused on Slovenian tourists,
who, despite their worse financial state, could save the situation, especially when, in our
country or abroad, an unexpected event happens, for example, natural catastrophes (e.g.
landslide and earthquake in the Bovec region), or unstable political situations in the world,
e.g. terrorism.
Slovenia is very appropriate for the majority of adrenalin activities. However, these kinds of
activities could endanger nature’s variety and biotic diversity.
Many sports and recreational activities do not require the construction of big infrastructural
facilities, particularly in ecologically sensitive spheres, such as waters, river banks, cliff faces
and, most of all, at the upper forest edge. It is important to estimate the significance of
landscape characteristics and its worthiness, compared to the environmental effects in the case
of constructing the infrastructure for sports and recreation.
The oppositions between different sorts of sports and recreational activities are typical. In this
way, kayaking, rafting, canyoning, diving etc., on the one hand, and the expansion of sport
fishing, on the other hand, need to reach a compromise, for no one who uses waters should
take possession of them. Therefore, every water or waterside activity has to be subordinate to
the laws of nature, with regard to time, season and place. The most outstanding example of
possible cooperation is enacted in the Bovec region; there are exactly defined places and
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times of access to and exit from the Soča River, that is from 10 a.m. to 6 p.m. Likewise, there
is a precisely defined season for adrenalin activities, that is from the 15th of March to the 31st
of October.
The tourist offer of adrenalin activities progressed very rapidly in the 1980’s, and even more
after Slovenia’s Independence in 1991, particularly in the Bovec region. This region, with a
great variety of natural characteristics, enables a great and diverse tourist offer of adrenalin
activities. Lately, the tourist offer is enriched in the Municipality of Bohinj, the Municipality
of Bled and the Municipality of Kranjska gora. Meanwhile, in the Municipality of Ljubljana
and the Municipality of Maribor, on the account of natural characteristics, the offer of
adrenalin activities is rather different.
In connection with tourism, sports and recreational activities, the so-called adrenalin activities
in Slovenia became the liveliest in the last fifteen years. The reason for this was the
Independence of Slovenia, when most people spent their summer holiday at home. They
shared their experience in their circle of friends, who spread it around. They found out, that
extreme sports are not too dangerous, and that they give an opportunity to people to get back
to nature.
In the Municipality of Bovec, sports agencies offer the majority of sorts of adrenalin activities
accessible in Slovenia. The only thing lacking is the offer of adrenalin parks. The sports
agency Soča Rafting has had, beside tradition, the most complete tourist offer in the Bovec
region since 1989.
In the Municipality of Bled, previously belonging to the Municipality of Radovljica, since
1981, the first offerer of tourist programme of adrenalin activities has been the club SČD
Sava, for Camping Šobec. This camp was ideal, especially for rafting, because the Sava
Dolinka River runs through it. Since 1985, the offer has been interesting also to the hotel
guests in Bled. Until 1991, only foreign tourists took part in this kind of excursions. In these
days, sports agencies in Bled offer the majority of accessible adrenalin programmes, the most
notable among them is sport center Triglav.
In the Municipality of Bohinj, there has always prevailed the winter offer of adrenalin
activities, above all, snowrafting and airboarding on Vogel. One of the greatest delicacies of
the adrenalin programmes is tandem paragliding above Lake Bohinj. Among the most
important offerers is sports agency Pac sports.
In the Municipality of Kranjska gora, there are no possibilities of water adventures. In the
forefront of the offer are the activities in connection with mountainous region, the most
known is ferrata to Prisojnik. And on Vitranc, the first snowrafting took place in 1982. The
well-known sports agency, called Julijana, was the first in Slovenia to commercially organize
night sledding from Vršič. Today, their tourist offer includes the majority of adrenalin
activities accessible in Slovenia.
The Municipality of Maribor has a very heterogeneous tourist offer, based on the closeness of
Pohorje Hills. There are ski slopes during the winter, and in summer, the offer of adrenalin
activities is distinctive, for example, tandem paragliding, cycling down the ski slope, and
summer sledding on grass. The biggest offerer of these activities on Pohorje is Sports Club
Branik.
The Municipality of Ljubljana has had a lot of foreign visitors recently, but chiefly, they do
not utilize the services of the offerers of adrenalin activities. In Ljubljana, individual
enrolments for these activities are infrequent; there are mainly groups, whos payer is their
enterprise, which, in this way, motivates its employees. The main tourist offer of adrenalin
activities is on the outskirts of Ljubljana Basin. In Barje, ballooning above the city can be
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started or finished. In Brod, near Vižmarje, is the start of one of the best trips for rafts or
rowing boats through the rapids of Tacen, ending in Camp Ježica, where there is also an
adrenalin park. The primacy of balloon flights is owed by Alpadria Ballooning (Avi Šorn),
and for rafting on the Sava River by Skok Šport and SČD Sava.
In future, the organization of new tourist programmes of adrenalin activities, in my opinion,
will search for individuality rather than massiveness. The guarantee of safety will be even
more important than today. The participants in this tourist offer will be ready to pay the price
corresponding for this kind of prestige.
In Slovenia, severe restrictions will presumably come about, as it has happened in Gačnik
Gorge, where canyoning has already been prohibited. In the areas where these activities will
be authorized, restrictions on visits will be imposed (similarly, it has already happened on the
Colorado River in the USA). However, in spite of restrictions, the tourists’ interest in
adrenalin activities is increasing in Slovenia, as well as in other parts of Europe and elsewhere
in the world.
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