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TURIZEM V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI S POUDARKOM NA ŠPORTNEM TURIZMU
Izvleček
Športni turizem ima v Zgornji Savinjski dolini dolgo tradicijo. Turizem se je na območju začel
razvijati kot športni turizem, in sicer kot planinstvo. Zgornja Savinjska dolina ima za športni
turizem in njegov razvoj dobre možnosti, k čemur največ pripomorejo naravne danosti in
ohranjeno naravno okolje. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti prisotnost in pomen
športnega turizma v Zgornji Savinjski dolini. Anketna raziskava je pokazala, da so športne in
športnorekreativne dejavnosti eden izmed razlogov, zaradi katerih se obiskovalci odločijo za
obisk Zgornje Savinjske doline, najbolj priljubljene športne dejavnosti med obiskovalci pa so
hoja, pohodništvo in planinarjenje, nato sledita kolesarjenje in smučanje. Obiskovalcem
športne dejavnosti pomenijo sprostitev, odmik od vsakodnevnih obveznosti in boljše
počutje. Povezanost športa in turizma se kaže v povezovanju društev in organizacij,
prireditvah ter v oblikovanju turistične ponudbe, katere del so pogosto tudi športne
dejavnosti. Športni turizem vpliva na okolje, prometno infrastrukturo ter na prihodke Zgornje
Savinjske doline. Turizem in šport sta soodvisna in večrazsežnostma pojava; napredek enega
področja pomeni napredek drugega.
Ključne besede: Zgornja Savinjska dolina, športni turizem, turizem, šport, rekreacija.

TOURISM IN THE UPPER SAVINJA VALLEY WITH EMPHASIS ON SPORT TOURISM
Abstract
Sport tourism has a long tradition in the Upper Savinja Valley. Tourism in this area started to
develop as a sport tourism namely as mountaineering. The Upper Savinja Valley offers good
opportunities for sport tourism and its further development, and natural features and
preserved natural environment mostly contribute to this. The purpose of this Master’s thesis
is to find out the presence and importance of sport tourism in the Upper Savinja Valley. The
survey research showed that sports and sport recreational activities are one of the reasons
why visitors decide to visit the Upper Savinja Valley, and the most popular sports activities
among visitors are hiking, followed by cycling and skiing. Sports activities represent
relaxation, retreat from daily obligations and better well-being to visitors. The connection of
sports and tourism is seen in the relation of associations and organisations, events and in the
formation of the tourist offer, a part of which are often sports activities. Sport tourism
affects the environment, traffic infrastructure and the income of the Upper Savinja Valley.
Tourism and sport are co-dependent and multidimensional phenomenons, the progress of
one area meaning the progress of the other, too.
Key words: the Upper Savinja Valley, sport tourism, tourism, sport, recreation.
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1. Uvod
Športni turizem je priljubljena vrsta turizma, zaradi vse hitrejšega načina življenja pa njegova
priljubljenost in pomen še naraščata. Šport in turizem sta dve tesno povezani področji, ki sta
del druga druge ter se medsebojno dopolnjujeta. V ospredje vse bolj prihajata njuna
povezanost ter zavedanje, da je gibanje zdrav način življenja. Posledično se mnogo več ljudi v
svojem prostem času v domačem okolju in na potovanju želi ukvarjati s športnimi
dejavnostmi. Posamezniki v športnih oziroma športnorekreativnih dejavnostih iščejo
sprostitev, s tem pa šport postaja vedno pomembnejši del turizma.
V današnjem času, ko je masovni turizem vse manj zaželen, so vse bolj v ospredju različne
turistične in športne dejavnosti, ki potekajo v manjšem obsegu ter imajo manjši vpliv na
okolje. Zgornja Savinjska dolina velja za eno izmed priljubljenih turističnih območij, vendar je
na nacionalnem nivoju kljub daljši turistični tradiciji in sedanjemu razvoju turizma pogosto
zapostavljeno in mnogim manj poznano območje. Zgornja Savinjska dolina je privlačna zaradi
pokrajine, med obiskovalci pa je priljubljena tudi zaradi številnih možnosti za športne
dejavnosti in odsotnosti množičnega obiska. V Zgornji Savinjski dolini je športni turizem že
dolgo prisoten, razvoj turizma na območju se je pravzaprav začel s pojavom planinstva.
Zaradi raznolike pokrajine ima Zgornja Savinjska dolina dobre možnosti za športni turizem,
obenem pa si v tej regiji prizadevajo za ohranjanje neokrnjenosti narave. Na območju se je
mogoče ukvarjati s številnimi različnimi športnimi in športnorekreativnimi dejavnostmi, prav
tako je organiziranih več dogodkov, povezanih s športom.
Za raziskovanje športnega oziroma športnorekreacijskega turizma sem se odločila na podlagi
njegove priljubljenosti na izbranem območju kot tudi zaradi manjše raziskanosti te vrste
turizma in s tem povezanega pomanjkanja literature, kljub veliki priljubljenosti in pogostosti
športnih dejavnosti v Zgornji Savinjski dolini in drugje. Zaradi povezovanja zgornjesavinjskih
občin ter njihove geografske zaokroženosti sem se odločila, da bom preučila vseh sedem
občin (Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava). Prisotnost in
pomen športnega turizma v Zgornji Savinjski dolini sem ugotavljala s pomočjo literature,
terenskega pregleda in anketiranja obiskovalcev. Zanimalo me je športnorekreacijsko
vedenje obiskovalcev, obenem pa tudi njihovo mnenje o športni in turistični ponudbi
območja. V raziskavi sem preučila vpliv in pomen športnega turizma v Zgornji Savinjski dolini
ter turistično in športno ponudbo območja.
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1.1. Namen in cilji
Namen magistrskega dela je ugotoviti prisotnost in pomen športnega turizma v Zgornji
Savinjski dolini.
Cilji, ki sem si jih zadala med pisanjem, so:










opredeliti pojme v povezavi s športnim oziroma športnorekreacijskim turizmom ter s
pomočjo literature podrobneje preučiti športni turizem in njegov razvoj;
predstaviti fizičnogeografske in družbenogeografske značilnosti Zgornje Savinjske
doline;
analizirati splošne značilnosti turizma v Zgornji Savinjski dolini;
analizirati in predstaviti obstoječo športno ponudbo v preučevanem območju;
ugotoviti povezave med turizmom in športom v Zgornji Savinjski dolini;
ugotoviti, kako športni turizem vpliva na izbrano območje;
raziskati športnorekreacijsko vedenje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline;
raziskati, katere športne dejavnosti so najbolj priljubljene v Zgornji Savinjski dolini;
opredeliti in ovrednotiti pomen športnega turizma v Zgornji Savinjski dolini.

1.2. Raziskovalna vprašanja
V magistrskem delu sem si postavila štiri raziskovalna vprašanja:





Kakšne so možnosti za razvoj športnega turizma v Zgornji Savinjski dolini?
Kako se povezujeta šport in turizem v Zgornji Savinjski dolini?
Kako športni turizem vpliva na Zgornjo Savinjsko dolino?
Kakšno je športnorekreativno vedenje obiskovalcev?

1.3. Metode dela in viri podatkov
Za izdelavo magistrskega dela je bilo uporabljenih več različnih metod. Prvi del naloge je
obsegal kabinetno delo ter uporabo kvalitativnih in kvantitativnih metod. S pomočjo
uporabe relevantne literature sem opredelila pojme s področja športnega turizma in opisala
razvoj ter značilnosti športnega turizma. Nato sem s pomočjo literature in statističnih
demografskih, gospodarskih ter prometnih podatkov opisala fizično- in družbenogeografske
značilnosti Zgornje Savinjske doline. Temu je sledila predstavitev turizma v Zgornji Savinjski
dolini. Opisala sem njegov razvoj, naravne in družbene znamenitosti, dogodke ter analizirala
statistične podatke o turizmu. Zatem sem preučila stanje športnega turizma v Zgornji
Savinjski dolini, kar sem opravila s pomočjo literature ter stanje preverila in dodatno
podkrepila s terenskim pregledom. S terenskim delom sem poleg možnosti športnega
turizma v Zgornji Savinjski dolini pregledala tudi naravne in družbene znamenitosti ter jih
fotografirala in jih prikazala v magistrskem delu.
Drugi del naloge se nanaša na uporabo kvantitativnih metod. Anketirala sem preko spleta in
na terenu ter skupaj zbrala 159 v celoti izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Z anketami sem
pridobivala podatke o športnem turizmu ter o turizmu v Zgornji Savinjski dolini na splošno.
9

Nato sem pridobljene podatke analizirala ter s tem opredelila in ovrednotila pomen
športnega turizma v Zgornji Savinjski dolini.
Podatke, ki sem jih potrebovala za opis območja in predstavitev športnega turizma na
splošno, sem poiskala s pomočjo različnih virov v tiskani ter spletni obliki. Na statističnem
portalu Republike Slovenije sem pridobila demografske in gospodarske podatke ter podatke
o turizmu na preučevanem območju. Podatke in fotografije sem pridobila s terenskim delom,
podatke o športnorekreacijskem vedenju obiskovalcev ter priljubljenosti dejavnosti pa sem
zbirala s pomočjo anketiranja.

2. Športni turizem
2.1. Opredelitev osnovnih pojmov
Definicije športa in turizma je mogoče najti v različnih kontekstih, poskusi definiranja
športnega turizma pa se kažejo v naraščanju števila definicij. Šport je pogosto na prvem
mestu kot primarna potovalna aktivnost, čeprav Gammon in Robinson razlikujeta med
športnim turizmom in turističnim športom. Robinson prepoznava šport kot sekundarno in
včasih tudi kot naključno aktivnost na potovanju (Gammon, Robinson, 2003; cv: Higham,
Hinch, 2011). Večina definicij športnega turizma zajema gledalce športnih dogodkov,
profesionalne in rekreativne športnike. Največja pomanjkljivost obstoječih definicij je
precejšnja nejasnost koncepta športa, ki je odraz različnih družbenih razumevanj, kaj je
šport. Nekateri avtorji razumejo športni turizem kot edinstven pojav. Športni turizem se je v
zadnjih desetletjih začel pospešeno razvijati in posledično pridobivati pomen tudi v
akademskih krogih. Različne definicije športnega turizma dokazujejo, da je to področje zelo
obsežno in zajema več različnih vrst športnega turizma, pri čemer gre tudi za različne
povezave športa in turizma (Berčič in sod., 2010). V literaturi obstaja mnogo različnih
definicij prostega časa, turizma, turista, športa, rekreacije, športnega turizma in športnega
turista, v nadaljevanju so predstavljene le nekatere izmed njih.
Prosti čas
Geografski terminološki slovar definira pojem prosti čas kot čas, ki ni zapolnjen s poklicnim
delom, v katerem se udejanjajo nekatere od temeljnih eksistenčnih funkcij človeka, na
primer počitek, oddih, rekreacija ali razvedrilo (Geografski terminološki slovar, 2018).
Jeršič (1998) prosti čas s citiranjem drugih avtorjev opredeljuje na več različnih načinov.
Prosti čas je lahko:
− prosti čas po opravljenih poklicnih (zaposlitvenih) obveznostih;
− prosti čas po delu in po nujnih reproduktivnih opravilih, kot so prehranjevanje,
telesna nega in spanje;
− prosti čas po vseh produktivnih in reproduktivnih dejavnostih. Produktivne dejavnosti
so lahko: redno zaposlitveno delo, honorarno (dodatno) delo, delo v gospodinjstvu,
obiski v izobraževalnih ustanovah, obiski zaradi nujnih uradnih opravkov in dejavnosti
v stanovanju delovne narave, kot so pospravljanje in popravila. Reproduktivne
dejavnosti pa so zlasti spanje, počitek, prehranjevanje in nega telesa.
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Te definicije pojma prosti čas temeljijo pretežno na vsebini in omejitvi nasproti delovnemu
času. Jeršič za uporabo v geografskem preučevanju priporoča ožjo omejitev pojma, ki obsega
samo tisti čas, namenjen priljubljenim dejavnostim. To so predvsem dejavnosti rekreacijske
in razvedrilne narave ter tiste, ki zadovoljujejo osebne interese posameznika, ki jih sam
doživlja kot prostočasne. Prosti čas je subjektiven pojem, ki ga lahko vsak posameznik
dojema drugače (Jeršič, 1998).
Turizem
Turizem je pojem, ki zajema številne različne dejavnosti, posledica tega pa je tudi veliko
število opredelitev turizma. Geografski terminološki slovar ima pod geslom turizem dve
razlagi. Prvo geslo opredeljuje turizem kot pojav, da kdo potuje, začasno biva v določenem
kraju zaradi oddiha, razvedrila ali zdravljenja, medtem ko je glede na drugo geslo turizem
gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z oskrbovanjem turistov. Geslu turizem sledi še 31
opisov različnih vrst turizma (Geografski terminološki slovar, 2018). Slovar slovenskega
knjižnega jezika turizem označuje kot pojav, da kdo potuje, začasno spremeni kraj bivanja
zaradi oddiha, razvedrila (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2015).
Po definiciji Svetovne turistične organizacije (UNWTO) je turizem družbeni, kulturni in
gospodarski pojav, ki ima za posledico gibanje ljudi v druge države ali kraje izven njihovega
običajnega okolja zaradi osebnih ali poslovnih razlogov (Understanding Tourism: Basic
Glossary, 2018) oziroma je družbeni, kulturni in gospodarski pojav, povezan z gibanjem ljudi
v kraje izven njihovih bivališč zaradi užitka ali zadovoljstva (International Recommendations
for Tourism Statistics 2008, 2010).
Starejša definicija Svetovne turistične organizacije (WTO) iz leta 1997 opredeljuje, da turizem
sestavljajo dejavnosti oseb, ki potujejo in obiskujejo kraje izven domačega okolja za manj kot
eno neprekinjeno leto zaradi prostega časa, službenih ali drugih razlogov (Williams, 2003).
Tourism Glossary vsebuje definicijo, ki trdi, da je turizem vseobsegajoč izraz za gibanje ljudi
izven kraja bivanja v destinacije iz kakršnihkoli razlogov razen zaradi službenih obveznosti,
znotraj domače države ali izven nje za obdobje dolgo 24 ur ali več (Tourism Glossary, 2018).
Turist
Turist je po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika tisti, ki potuje, začasno spremeni
kraj bivanja zaradi oddiha ali razvedrila (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2015). Tej
definiciji Geografski terminološki slovar (2018) kot razlog potovanja doda še zdravljenje.
V turističnem slovarju (Tourism Glossary) je navedena nekoliko drugačna opredelitev
termina turist. Turist je po tej definiciji tisti, ki za 24 ur ali več odpotuje izven kraja bivanja
zaradi prostočasnih dejavnosti (rekreacija, zdravje, šport, počitnice, študij ali vera), poslovnih
ali družinskih razlogov (Tourism Glossary, 2018).
Šport
Geografski terminološki slovar je šport opredelil kot po ustaljenih pravilih izvajane
individualne ali kolektivne oblike telesnih dejavnosti, ki jih ljudje gojijo zaradi veselja do
gibanja, potreb po vzdrževanju in izboljšanju telesne moči ter tekmovalnosti (Geografski
terminološki slovar, 2018). SSKJ geslo šport razlaga kot po ustaljenih pravilih izvajano telesno
dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, kot tekmovanje ali razvedrilo (Slovar slovenskega
knjižnega jezika, 2015).
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Rekreacija
Rekreacijo Geografski terminološki slovar opiše kot dejavnost, namenjeno obnovi telesnih in
duševnih zmogljivosti, medtem ko bližnja rekreacija pomeni rekreacijo zunaj stanovanja, v
bližini kraja bivanja (Geografski terminološki slovar, 2018). Slovar slovenskega knjižnega
jezika rekreacijo definira kot dejavnost, s katero se človek telesno in duševno sprosti ter
okrepi (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2015).
Po Jeršiču pojem rekreacija vključuje dejavnosti, ki so namenjene osvežitvi organizma, zlasti z
določenimi dejavnostmi, manj pa s pasivnim počivanjem. Rekreacija pomeni obnavljanje
psihičnih in fizičnih moči posameznika, ki so ogrožene ali izrabljene zaradi obremenitev. Ta
pojem predstavljajo dejavnosti, s katerimi se posamezniki ukvarjajo zaradi sprostitve in
zdravja. Rekreacija je torej integralen proces osebnostnega razvoja in obnove delovne moči
posameznika z zavestnim oblikovanjem prostega časa, pri katerem imajo poleg dejavnosti v
domačem stanovanju pomembno vlogo tudi dejavnosti zunaj doma (Jeršič, 1998).
Športni turizem
Športni turizem je zelo širok pojem, ki je lahko različno definiran (Schwark, 2007). Športni
turizem Higham in Hinch pojmujeta kot na športu temelječe časovno omejeno potovanje
izven domačega okolja, pri čemer so za šport značilni posebna pravila, tekmovanje, povezano
s telesnimi sposobnostmi in igra (Higham, Hinch, 2011).
Hall (Hall, 1992; cv: Higham, Higham, 2011) je športni turizem opredelil kot potovanje iz
nekomercialnih razlogov zaradi udeležbe ali ogleda športnih aktivnosti izven domačega
območja. Bull in Weed (Bull, Weed, 1997; cv: Higham, Hinch, 2011) sta športni turizem
razložila kot počitnice s športno aktivnostjo, kjer je posameznik udeleženec ali gledalec.
Weed in Bull (Weed, Bull, 2003, 2009; cv: Higham, Hinch, 2011) sta športni turizem opisala
kot družbeni, gospodarski ter kulturni pojav, ki izvira iz edinstvene interakcije med
aktivnostmi, ljudmi in prostorom. Po Gibsonovi (Gibson, 1998; cv: Hinch, Higham, 2011) je
športni turizem potovanje, ki temelji na prostem času, v katerem posamezniki začasno
zapustijo svoje domače skupnosti, da se ukvarjajo s fizičnimi aktivnostmi, ogledajo fizične
aktivnosti ali ogledajo zanimivosti, povezane s fizičnimi aktivnostmi. Po nekoliko drugačni
opredelitvi so športni turizem vse oblike aktivnega in pasivnega vključevanja v športne
dejavnosti, pri katerih gre za priložnostno ali organizirano sodelovanje iz nekomercialnih ali
poslovnih razlogov, ki zahtevajo potovanje izven domačega in delovnega okolja (Standeven,
De Knop, 1992; cv: Higham, Hinch, 2011).
Gartner in Mihalič (Gartner, Mihalič, 2003; cv: Berčič in sod., 2010) v športni turizem
vključujeta tudi profesionalen šport, ki zajema potovanja športnikov ter njihovih
spremljevalcev na treninge in potovanja. Kurtzman (Kurtzman, 2001; cv: Berčič in sod., 2010)
temu dodaja, da tudi gledalci potujejo v različne turistične destinacije, po drugi strani pa je
šport lahko tudi zanimiva vsebina počitka oziroma aktivnega počitka ali potovanja, za
katerega posameznik izbere najbolj primerno destinacijo (Berčič in sod., 2010).
Definicija Svetovne turistične organizacije (UN WTO, 2004; cv: Berčič in sod., 2010) športni
turizem opredeljuje kot turizem oseb, ki se posebej zanimajo za kraje, kjer so lahko aktivni v
svojem priljubljenem športu, poleg tega pa ta vrsta turizma zajema tudi potovanja turistov, ki
potujejo na ogled nekega športnega dogodka (Berčič in sod., 2010).
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V avstralski strategiji razvoja športnega turizma je zapisano, da je športni turizem tržna niša,
ki je lahko opisana kot turistična aktivnost, ki vključuje športno aktivnost. Ta aktivnost je
lahko športni dogodek ali tekmovanje, potovanje s fizično dejavnostjo ali trening kamp
oziroma priprave športnikov. Posamezniki so lahko udeleženi kot tekmovalci oziroma aktivni
udeleženci, službeno oziroma poslovno ali pa kot gledalci. Po tej definiciji je športni turizem
kombinacija bivanja, športa in potovanja (Berčič in sod., 2010).
Berčič in sodelavci (Berčič on sod., 2010) športni turizem opredeljujejo kot turizem, ki je na
kakršenkoli način povezan s športom. Soroden pojem je tudi športnoaktivni turizem, ki ga
prej omenjeni avtorji opišejo kot tip športnega turizma, ki zajema le športno aktivnega
turista (Berčič in sod., 2010).
Športni turist
Po definiciji avtorjev Gammona in Robinsona (Gammon, Robinson, 2003; cv: Higham, Hinch,
2011) je športni turist posameznik ali skupina ljudi, ki se aktivno ali pasivno udeležujejo
tekmovalnega ali rekreativnega športa v času potovanja izven svojega domačega okolja.
Športni turist je po Nogawi (Nogawa, 1996; cv: Higham, Hinch, 2011) začasen obiskovalec, ki
na območju dogodka ostane vsaj 24 ur in čigar glavni namen je udeležba na športnem
dogodku, medtem ko ima območje sekundarni pomen.
Berčič je s sodelavci (Berčič in sod., 2010) športnega turista opisal kot turista, ki se na
potovanju na kakršenkoli način ukvarja s športom. To je lahko aktiven športnik, gledalec
športne prireditve, raziskovalec športnih znamenitosti ali kaj podobnega. Podobno kot pri
športnoaktivnem turizmu, Berčič in sodelavci športno aktivnega turista definirajo kot turista,
ki je sam fizično aktiven, ne glede na izbrano športno aktivnost, ki jo sam zase razume kot
fizično aktivnost (Berčič in sod., 2010).

2.2. Značilnosti športnega turizma
Šport in turizem se tesno povezujeta s prostim časom, saj sta v mnogih primerih del njega.
Tradicionalni koncepti prostega časa se nanašajo na časovna obdobja, v katerih je
posameznik prost vseh obveznosti, kot so delo, gospodinjska opravila, spanje in osebna
nega. Koncept prostega časa izvira iz pojava kapitalistično-industrijskega gospodarstva v 18.
in 19. stoletju. Takrat je tovarniška proizvodnja povzročila temeljito razmejitev časa,
porabljenega za delo, in preostalega časa, v katerem so potekala tudi gospodinjska in druga
domača opravila. Prosti čas je pomenil svobodno izbiro, osvežitev in sprostitev od dela kot
tudi pozitivna in blagodejna doživetja izven delovne rutine. Vpliv na prosti čas je imelo
preoblikovanje družbe v postindustrijsko. Povečala se je fleksibilnost dela, kar je povzročilo,
da so se tradicionalni vzorci dela zabrisali. S tem je bilo razlikovanje med prostim in delovnim
časom oteženo. K nejasnim tradicionalnim vzorcem pripomore tudi vedno večji delež
upokojencev in delavcev, ki so zaposleni za polovični delovni čas (Williams, 2003).
Med posamezniki se pojmovanje prostega časa precej razlikuje, saj prosti čas za vsakogar
pomeni nekaj drugega. Nekateri posamezniki svojim prostočasnim aktivnostim namenijo
veliko časa in denarja (Williams, 2003).
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Pojem, ki se pogosto pojavlja skupaj s turizmom in športom, je rekreacija, ki običajno pomeni
namerno in prostovoljno ukvarjanje z aktivnostmi v prostem času zaradi lastnega užitka in
zadovoljstva. Te aktivnosti niso obvezne ali posledica prisile, kot tudi nimajo ekonomske
motivacije. Kot rekreacija je zato lahko opredeljenih veliko število različnih aktivnosti. Del
turizma sta tudi rekreacija in potovanje, ki sprožita zahteve po prevozu, potovalnih storitvah,
nastanitvi, zabavi in informacijah (Williams, 2003).
Prav tako se skupaj s športnim turizmom pogosto uporablja termin aktivni turizem, ki je
ponekod v literaturi uporabljen kot sopomenka športnega turizma. K temu je treba dodati,
da so vse vrste turizma »aktivne«, saj pasivnega turizma ne poznamo. Tako so tudi kulturni,
zdraviliški in verski turizem ter vse druge oblike turizma aktivni turizem. Glede na to bi bilo
pravilneje uporabljati izraza športni turizem, ki se nanaša na vse tipe oziroma podtipe
športnega turizma, in športnorekreativni turizem, ki opredeljuje tipe športnega turizma, pri
katerih je posameznik na potovanju sam športno aktiven (Berčič in sod., 2010).
Sovpadanje turizma in športa prikazuje slika 1. Hinch in Higham (2011) sta po več avtorjih
povzela, da je šport sestavljen iz pravil, ki se vežejo na prostor in čas, in da so šport
uveljavljene igre, ki zahtevajo fizično zmožnost. Šport je lahko definiran tudi kot
organizirana, ciljno orientirana, na tekmovanju temelječa fizična aktivnost. Temeljni
dejavniki, ki izvirajo iz te perspektive, vključujejo pravila, tekmovanje, igro in fizično
aktivnost. Skupna vsem definicijam turizma je prostorska dimenzija. Turist je tisti, ki zapusti
svoj dom in se vanj nato ponovno vrne, potovanja turistov pa so opredeljena kot začasno
bivanje izven doma vsaj za eno noč. Nekatere definicije razlikujejo turiste in obiskovalce.
Turisti so tisti, ki destinacijo obiščejo za več kot 24 ur, obiskovalci pa tisti, ki jo obiščejo za
manj kot 24 ur. Pogosto se izraz turist uporablja za obe prej omenjeni skupini. Definicije
turizem razlagajo tudi s pomočjo namena aktivnosti oziroma dejavnosti v času potovanja. Ti
dejavniki nakazujejo zbliževanje interesov v športu in turizmu oziroma njuno sovpadanje.
Šport je pomembna dejavnost znotraj turizma, turizem in potovanja pa so lahko povezani z
različnimi športi. Specifično povezovanje turizma in športa se spreminja glede na perspektivo
interesnih skupin in njihovih interesov za športni turizem. Šport je lahko primarna,
sekundarna ali terciarna dejavnost turističnega potovanja. S tem je šport pomemben
dejavnik pri odločitvah za potovanje in ena izmed mnogih dejavnosti, ki predstavlja doživetje
na potovanju (Higham, Hinch, 2011).
Slika 1: Sovpadanje športa in turizma

Vir: Higham, Hinch, 2011.
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Področja prostega časa, turizma in športa se med seboj povezujejo in prepletajo, kar s
pomočjo Vennovega diagrama prikazuje slika 2. Večina področij turizma in športa pripada
širšemu področju prostega časa oziroma tistemu, kar večina ljudi opredeljuje kot prosti čas
ter kar jim nudi osebno zadovoljstvo in koristi, ki jih pripisujejo prostočasnim dejavnostim.
Prav tako obstajata turizem in šport, ki segata izven področja prostega časa, in sicer v
področje dela. To sta poslovni turizem in profesionalni šport. Prekrivanje področij športa in
turizma je najbolj očitno v istočasnem pojavljanju turistov in športnikov na istem prostoru
(Williams, 2003).
Slika 2: Povezovanje turizma, športa in prostega časa

Vir: Williams, 2003.

Hall (1992) je šport opredelil kot pomemben del turizma, istočasno pa je navedel tri
področja, povezana s turizmom: dogodki, rekreacija na prostem in turizem, povezan s
telesno pripravljenostjo ter zdravjem (slika 3). Veliki, dobro poznani dogodki, kot so
Olimpijske igre, privlačijo pozornost turistov, medijev in raziskovalcev turizma. Rekreacija na
prostem je neločljivo povezana s športnim turizmom. Osnova tega področja so športne
aktivnosti, kot so smučanje, vožnja s kanuji, deskanje na vodi in druge, ki se odvijajo v
naravnih okoljih. Bistvo področja zdravja in telesne pripravljenosti je razvidno iz preteklih in
sodobnih perspektiv. S preteklo perspektivo se to področje povezuje še iz časa Rimljanov in
njihovih termalnih zdravilišč. V sodobnem kontekstu se povezava z zdravilišči nadaljuje,
pridružijo se ji tudi letovišča z aktivnostmi, kot sta golf in tenis. Raziskave na vseh treh
področjih so pripomogle k boljšemu razumevanju športnega turizma (Higham, Hinch, 2011).
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Slika 3: Športni turizem in z njim povezana področja

Vir: Hinch, Higham, 2011.

Obstoj športnega turizma na določeni destinaciji je odvisen od naravnih danosti, športnih
objektov, dostopnosti, informacij, organizacije ter turističnih dejavnosti. Športi, kot so tek na
smučeh, jadranje, plezanje na prostem, deskanje na vodi ter podobni, so pogojeni z
naravnim okoljem ter z letnim časom. Tovrstne športne dejavnosti je težko nadomestiti z
umetnimi objekti, saj je obstoj teh športov odvisen od naravnega okolja. Nekateri športi ne
potrebujejo točno določenega okolja in se lahko odvijajo kjerkoli in kadarkoli, kar večinoma
velja za dvoranske športe (Higham, Hinch, 2011).
Šport je lahko pojmovan tudi kot turistična atrakcija, ki je sistem, sestavljen iz treh
elementov: turistični oziroma človeški element, jedrni oziroma središčni element ter
simbolni oziroma informativni element. Prvi element predstavljajo osebe, ki potujejo od
doma, motiv njihovega vedenja pa so prostočasni dejavniki. Bistvo vedenja turistov vsebuje
težnjo po preživetju prostega časa izven domačega okolja kot tudi iskanje zanimivosti.
Vedenje temelji na lastnosti posameznika in na njegovih željah po potovanju. Na
posameznike vpliva tudi trg turistične ponudbe. Jedrni element se nanaša na lokacijo, kjer so
turistična doživetja ustvarjena in uživana. Atrakcije lahko imajo različne vloge pri doživetju
turistov. Primarne atrakcije so tiste, ki imajo vpliv na odločitev posameznika, da se bo odločil
za obisk izbrane destinacije. Sekundarne atrakcije so posamezniku poznane, vendar niso
ključne pri izbiri. Terciarne atrakcije so posamezniku pred prihodom na destinacijo neznane,
vendar jih kasneje vseeno lahko obišče. Hierarhija atrakcij kaže na to, da ima šport pri
posameznikih različno vlogo. Nekateri se za potovanje odločijo izključno na podlagi športnih
atrakcij oziroma dejavnosti, pri nekaterih je potovanje kombinacija športnih in nešportnih
atrakcij, pri nekaterih pa športne atrakcije primarno niso vključene v potovanje. Tretji
element predstavljajo simbolni oziroma informativni elementi, ki vsebujejo informacije o
kakršnihkoli pojavih, ki so potencialni središčni elementi za turistično atrakcijo. Ti simbolni
elementi v obliki medijev in promocij so lahko zavestni ali nezavestni ter lahko vplivajo na
prihodnje odločitve o destinacijah posameznikov. Določene vrste športa (nogomet, smučanje
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ali BASE jumping) imajo značilnosti turističnih atrakcij, vendar ne ustrezajo širšim
kategorijam turističnih atrakcij (Higham, Hinch, 2011).
Obiskovanje športnih prireditev je del športnega turizma. Po eni izmed številnih delitev, ki
sta jo po avtorjih Carmichaelu in Murphyju (Carmichael, Murphy, 1996; cv: Higham, Hinch,
2011) povzela Higham in Hinch (2011), je to vrsto športnega turizma mogoče deliti na dve
vrsti, na elitne in neelitne športne dogodke. Za neelitni športni turizem velja, da je število
tekmovalcev lahko veliko, število obiskovalcev pa majhno, saj tovrstni dogodki privlačijo
predvsem družinske člane in prijatelje tekmovalcev, medtem ko je pri elitnih športnih
dogodkih tekmovalcev malo, gledalcev pa veliko. V nekaterih primerih so na enem dogodku
združeni elitni in neelitni dogodki, kar ustvari veliko pestrost tekmovalcev in gledalcev. K
veliki količini prihodkov posamezne skupnosti lahko prispevajo tako mali kot veliki športni
dogodki. Športne prireditve pripomorejo k uspešni promociji in prepoznavnosti destinacije
ter k razvoju turizma. Nekateri obiskovalci obiščejo destinacijo izključno zaradi športnega
dogodka, nekateri pa te dogodke obiščejo povsem naključno (Higham, Hinch, 2011).
K športnemu turizmu spada tudi nostalgični športni turizem, ki vključuje obiskovanje
športnih muzejev, dvoran slavnih, tematskih barov in restavracij, dogodkov, povezanih s
športno dediščino, vodene oglede športnih prizorišč, športna srečanja (Higham, Hinch, 2011)
ter prodajo športnih starin (Berčič in sod., 2010). Priljubljeni so tudi tako imenovani
fantazijski športni programi, ki vključujejo navidezne treninge z nekdanjimi športniki in
tematska križarjenja. Ti športni dogodki in objekti privlačijo obiskovalce zaradi njihovega
navdušenja nad športom, športnih idolov in spominjanja preteklosti. Nostalgični športni
turizem opredeljuje športno dediščino kot turistično znamenitost. Prvi športni muzej
National Baseball Hall of Fame je bil odprt leta 1939 v New Yorku. Športni turizem se
povezuje z dediščinskim turizmom ter se hitro razvija, še posebej v Združenih državah
Amerike, k njegovemu razvoju pa je prispevala komercializacija športne preteklosti (Higham,
Hinch, 2011).
Šport in turizem sta med seboj tesno povezana. Turisti se na svojih potovanjih udeležujejo
športnih dogodkov in dejavnosti, športniki in obiskovalci tekmovanj pa potujejo iz težnje po
udeležbi na tekmovanju ali naklonjenosti do športa. Kljub očitni povezavi športa in turizma,
je dinamika te povezave še razmeroma slabo preučena. Študije športnega turizma so
relativno nove, vendar so kljub temu pripomogle k bogatenju literature s tega področja
(Higham, Hinch, 2011).

2.2.1. Prostor in čas
V zgodnjih fazah razvoja in vse do začetka dvajsetega stoletja so se turizem in rekreativne
športne dejavnosti precej razlikovali med seboj glede na prostor in čas. Pred obdobjem
lastništva in cenovne dostopnosti osebnih avtomobilov so se športne dejavnosti pogosto
izvajale bolj ali manj na lokalni ravni, saj je bilo potovanje v oddaljene kraje težje in
počasnejše. Turistične dejavnosti so v preteklosti zahtevale več časa, preživetega izven
doma, saj je bila potovalna hitrost bistveno nižja kot današnja, zaradi česar so prevladovala
krajša enodnevna potovanja. Ta vzorec je pripomogel k tradicionalnemu razlikovanju, pri
katerem so športne dejavnosti oziroma rekreacija veljale kot redne in lokalne, medtem ko so
bile turistične dejavnosti oddaljene in občasne (Williams, 2003).
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Raznovrstni športi so v različni meri odvisni od naravnih in umetnih virov, za nekatere
športne dejavnosti so primerna le določena specifična okolja, medtem ko za druge športe
okolje ni tako zelo pomembno in se te dejavnosti lahko odvijajo kjerkoli v bližini večje
koncentracije prebivalstva in obstoja turističnega trga, ki ponujata največje konkurenčne
prednosti. Omejitve, povezane z razdaljo, časom in stroški, oblikujejo potovalne vzorce
športnih turistov. Razdalje, ki jih športni turisti prepotujejo, vplivajo na njihova doživetja na
izbrani destinaciji. Dlje od doma kot bo športni turist odpotoval, večja verjetnost bo, da bo
nekaj časa preživel ob ukvarjanju tudi z drugimi turističnimi dejavnostmi (Higham, Hinch,
2011).
Podobnosti v časovnih vzorcih turizma in športa so posledica tesne povezanosti obeh
področij s konceptom prostega časa, ki je še vedno zelo povezan z obdobji, kot so večer,
vikend, šolske počitnice in poletni meseci. Na spremembe pri prostoru in času sta vplivali
postindustrijska ekonomija in družba. Šport in turizem sta pridobila večji pomen v
vsakdanjem življenju zaradi več prostega časa ter pogostejših potovanj. Kot posledica teh
sprememb so nastale številne nove priložnosti za športne in turistične dejavnosti. Enodnevni
obiskovalci zaradi zmanjšanja prostorskih omejitev obiskujejo tudi tiste destinacije, kjer
prevladujejo večdnevni obiskovalci (Williams, 2003).
Razvoj prometa in vozil je ustvaril časovno-prostorsko kompresijo, katere posledica je večje
prostorsko sovpadanje rekreacijskih dnevnih turistov in turistov, ki prenočijo. To je delno
posledica zmanjševanja občutka za oddaljenost kot tudi močnejšega povezovanja turizma in
športa oziroma rekreacije, ki se pojavlja od 60. let 20. stoletja naprej ter promovira podobne
vsebine obeh dejavnosti. Prostor je še vedno razločevalen dejavnik, vendar so se meje
razločevanja premaknile ter razširile v primerjavi s preteklimi in so pogosteje postavljene
zunaj domačih meja. Posledično so turistična območja, kjer so obiskovalci nekoč preživeli več
dni, postala območja enodnevnega obiska (Williams, 2003).

2.2.2. Motivi športnih turistov
Razlogov oziroma motivov, zakaj se ljudje udeležujejo športnih in turističnih dejavnosti, je
veliko (Williams, 2003). Raziskave motivov turistov se ukvarjajo z vzroki potovanj, s koristmi
in z doživetji, ki jih posamezniki na potovanjih želijo izkusiti. Motivi posameznika so
kombinacija potisnih in privlačnih dejavnikov. Potisni dejavniki so bistveni in edinstveni pri
vsakem posamezniku, določeni pa so z osebnostjo in stališčem posameznika. Na področju
športa lahko vključujejo željo po doseganju športne kariere ali resno ukvarjanje s športnimi
dejavnostmi, s katerimi se ne morejo ukvarjati v domačem okolju, medtem ko privlačni
dejavniki vključujejo ceno, podobo destinacije, trženje in promocijo. Podoba destinacije s
fizičnimi in abstraktnimi značilnostmi ima pomembno vlogo pri motivih posameznikov.
Fizične značilnosti predstavljajo zanimivosti, aktivnosti, športne objekte in pokrajino,
abstraktne značilnosti pa vzdušje, varnost ter množico. Privlačni dejavniki so lahko tudi
tekmovalnost, dosežki ter edinstvena doživetja na destinaciji (Higham, Hinch, 2011).
Motivi za športne in turistične aktivnosti so si pravzaprav podobni med seboj. Eden izmed
motivov športnih in turističnih dejavnosti je kratkotrajen umik iz vsakdanjega življenja in
rutin. S tem posamezniki začasno doživijo popolni kontrast vsakdanjemu življenju in v tem
času razvijejo nove veščine ter uživajo v novih doživetjih. Po nekaterih študijah posamezniki
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v času počitnic ali na potovanju prevzamejo vedenjske vzorce, ki so nasprotni tistim v
domačem okolju, delno jih lahko prevzamejo zaradi hedonističnih razlogov, delno pa ravno
zaradi tega, ker so na počitnicah. Znotraj teh motivov je več specifičnih razlogov za turistično
ali športno udejstvovanje, kot so sprostitev, razvedrilo, vadba, zadovoljstvo, socialni stiki,
izboljšanje zdravja, osebno napredovanje, družbeno priznanje, krepitev samozavesti in
samopotrditev (Williams, 2003).
Motivi se med posamezniki zelo razlikujejo. Profesionalni športniki se za potovanje odločijo
zaradi tekmovanj in priprav, vendar se v tem času manj posvečajo turističnim znamenitostim
in ponudbi, medtem ko osebam, ki niso profesionalni športniki, motive predstavljajo
predvsem obiskovanje športnih prireditev, doživetja ter športne subkulture (Higham, Hinch,
2011).

2.2.3. Vrste športnih turistov in športnega turizma
Intenzivnost ukvarjanja turistov s športnimi dejavnostmi je različna. Reeves (2000) je
opredelil šest tipov športnih turistov (naključni, sporadični, občasni, redni, predani in zagnani
(driven)) na podlagi razlik med njihovimi motivi za udeležbo ali neudeležbo pri športnih
dejavnostih, življenjskimi slogi, skupinami, s katerimi se udeležujejo dejavnosti, in razlik glede
na porabo oziroma stroške. Prvi tip športnega turista je naključen športni turist, za katerega
je sodelovanje pri športnih dejavnosti neobvezno, dejavniki, ki zavirajo udeležbo pri teh
aktivnostih pa so tisti, ki niso sprostitveni ali počitniški. Običajno se športnih dejavnosti
udeležuje z družino, šport pa predstavlja pomemben del njegovega življenja, kljub majhni
potrošnji namenjeni športnim dejavnostim. Sporadični športni turist se bo športnih
dejavnosti udeležil, če bodo zanj ustrezne in dostopne, vendar so dejavnosti lahko tudi
odložljive ali odpovedljive. Dejavnosti, ki niso bistven del njegovega življenja, se udeležuje s
prijatelji ali družino. Za dejavnosti ne nameni veliko prihodkov razen za enkratne, izjemne
dogodke. Občasnega športnega turista k športu spodbuja pridobitev novih izkušenj in
doživetij, medtem ko ga druge obveznosti lahko zavirajo. Športnih dejavnosti, ki so opazen
del njegovega življenja, se udeležuje individualno, še posebej je to značilno za poslovne
turiste, za katere priložnostno nameni veliko sredstev. Rednemu športnemu turistu udeležba
pri športnih dejavnostih pomeni znaten del zadovoljstva in užitka, medtem ko sodelovanje
ovirata ali preprečita razpoložljivi čas in denar. Šport je zanj pomemben del življenja,
športnih dejavnosti, za katere nameni znaten del svojih sredstev, pa se udeležuje v skupini ali
posamezno. Za predanega športnega turista je glavni smisel njegovega sodelovanja pri
športnih dejavnostih osredotočenost na doživetja, medtem ko se dejavnosti ne bo udeležil
zaradi nepredvidenih ovir. Športa se udeležuje individualno ali v skupinah podobno mislečih.
Za šport, ki mu pomeni bistven del njegovega življenja, nameni ekstremno visoka in
enakomerna sredstva. Zadnji tip športnega turista je zagnani tip (driven), za katerega je
glavni cilj udeležbe pri športnih dejavnostih ukvarjanje s športom, ki pa je lahko preprečeno
zaradi poškodbe ali strahu pred njo. Športa se udeležuje v elitnih skupinah ali samostojno,
zanj pa nameni ekstremno visoka sredstva, ki jih zagotavljajo drugi, običajno sponzorji. Šport
predstavlja njegov poklic (Higham, Hinch, 2011).
Maier in Weber (1993) sta športne turiste razdelila v štiri skupine glede na intenzivnost
ukvarjanja s športom na izbrani destinaciji ter ob tem razložila značilen razvoj potreb za
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vsako skupino. Profesionalni športniki dajejo prednost dostopu do tekmovanja, športnim
objektom in ustreznim možnostim za trening. Zanje ima pomembno vlogo tudi dostop do
zdravnikov ter ustrezne prehrane. Za množične športnike je glavni cilj ohranjanje zdravja in
telesne pripravljenosti. Zmogljivostni cilji posameznikov so individualno določeni. Ključna
dejavnika, ki vplivata na izbiro lokacije te skupine, sta dostopnost destinacije in kakovost
športnih objektov. Skupina priložnostnih športnikov daje prednost manj zahtevnim športom,
kot sta rekreacijsko smučanje ali kegljanje. Za to skupino imajo športne dejavnosti manjšo
vlogo kot kulturne znamenitosti. Pasivni športni turisti se ne ukvarjajo s športnimi
aktivnostmi, osredotočajo se na večje športne dogodke in na ugledna športna prizorišča.
Skupina pasivnih športnih turistov vključuje trenerje, skrbnike in novinarje ter zahteva
razvito infrastrukturo za nastanitev velikega števila udeležencev športnih prireditev (Higham,
Hinch, 2011).
Robinson in Gammon (1997, 2004) sta nadgradila pojmovanje tipov športnih turistov na
podlagi motivov udeleževanja športnih dejavnosti. Pri svoji razlagi opredeljujeta dve obliki
športnega turizma: športni turizem (sport tourism) in turistični šport (tourism sport). Pri
njunem pojmovanju sta določila tipe turizma glede na motive (primarni, sekundarni,
naključni), vrsto udeležbe (pasivna, aktivna) in glede tekmovalnosti športov (tekmovalni,
netekmovalni). Pojem športni turizem sta uporabila pri dejavnostih, pri katerih je šport v
času potovanj primarni motiv potovanja v primerjavi z drugimi dejavnostmi, medtem ko
šport pri turističnem športu velja kot sekundarna ali naključna sestavina turističnega
potovanja. Avtorja razlikujeta med aktivno in pasivno udeležbo v tekmovalnih in
netekmovalnih športih in na podlagi tega sta pri obeh definicijah ločila »mehko« in »trdo«
udeležbo športnih dogodkov. To ločevanje temelji na tem, kako resno se posamezniki
udeležujejo športnih aktivnosti. »Trda udeležba« pri športnem turizmu pomeni aktivno ali
pasivno udeležbo tekmovalnih športnih dogodkov, kot so na primer Olimpijske igre. Pri tem
je šport primarni motiv potovanja. »Mehka udeležba« pri tej definiciji športa pomeni aktivno
rekreacijo, športno udejstvovanje v prostem času, kot sta na primer smučanje ali
pohodništvo. Pri turističnem športu je po »trdi definiciji« tekmovalni ali netekmovalni šport
pomemben sekundaren motiv, ki popestri potovanje, medtem ko je pri »mehki definiciji«
tekmovalni ali netekmovalni šport oziroma dejavnost le naključni motiv potovanja (Higham,
Hinch, 2003).
Standeven in De Knop (1999) sta aktivnosti športnega turizma razdelila na podlagi njihove
raznolikosti v pet skupin. Športno aktivna potovanja sta razdelila na potovanja, ki so
usmerjena le k enemu športu (smučanje, kolesarjenje), oziroma »enošportna potovanja«, pri
čemer je določen šport najpomembnejša dejavnost celotnega potovanja, in na potovanja,
katerih cilj je ukvarjanje z več različnimi športi (športni tabori), oziroma večšportna.
Počitniške športne dejavnosti sta razdelila na organizirane in individualne oziroma zasebne.
Za prve veljajo golf, rafting in podobni, medtem ko gre pri individualnih dejavnostih
predvsem za pustolovske aktivnosti. Pri pasivnih športih sta avtorja obiskovalce razdelila na
poznavalske obiskovalce ali strokovnjake, ki se udeležujejo večjih in poznanih športnih
dogodkov, kot so na primer Olimpijske igre, in so globoko vpleteni v športno dogajanje, ter
na naključne obiskovalce, ki se udeležijo manjših športnih dogodkov in se jih lahko udeležijo
povsem naključno v svojem prostem času. Temu sledi skupina posameznikov, ki se s športom
ukvarja izven potovanja in se udeležuje priprav ter rekreativnega športa v času poslovnih
potovanj. V zadnjo skupino spadajo posamezniki, ki se pasivno udeležujejo športnih
dogodkov v okviru poslovnih potovanj (Higham, Hinch, 2011).
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Gibsonova (Gibson, 1998; cv: Berčič in sod., 2010) je športni turizem razdelila v tri kategorije.
Prvo kategorijo predstavljajo potovanja, ki so potrebna za ogled in sodelovanje na športnih
prireditvah, zaradi katerih morajo posamezniki odpotovati in prenočiti v drugem kraju. Drugo
kategorijo določajo potovanja, ki so potrebna za ogled športnih znamenitosti, kot so
olimpijski stadioni, športni muzeji in podobne znamenitosti, medtem ko tretjo kategorijo
sestavlja aktivno ukvarjanje s športom na potovanju (smučanje, golf, potapljanje …) (Berčič in
sod., 2010).

2.2.4. Sezonska razporeditev športnega turizma
Sezonska razporeditev, ena izmed osnovnih značilnosti turizma in športa, je opredeljena kot
časovno neravnovesje, ki je lahko izraženo preko različnih dejavnikov, kot so število
obiskovalcev, potrošnja obiskovalcev, promet na cestah in na drugih prometnih površinah
ter zasedenost turističnih znamenitosti. Sezonska razporeditev je običajno bolj opazna v
perifernih območjih kot v urbanih. Eden izmed razlogov za to je središčna lega urbanih
območij, do katerih ima dostop večje število ljudi, ter večja koncentracija različnih
dejavnosti. Za periferna območja je značilna skromnejša ponudba dejavnosti, ki je bolj
občutljiva na vremenske in podnebne pogoje. Oddaljenost lahko oteži dostopnost do
območja v določenem delu leta (Higham, Hinch, 2011).
Turistična sezonskost ima lahko negativne vplive na destinacijo, kar se lahko kaže v pretirani
izkoriščenosti okolja v enem obdobju, medtem ko je v drugem obdobju zaznana le skromna
raba. Sezonskost vpliva na obdobno gostejši promet, povišane cene ter na poslabšanje
kvalitete turistične destinacije. Sezonskost ima največji vpliv na destinacije, ki so odvisne od
posebnih klimatskih pogojev (smučišča). Nekatere študije trdijo, da edino sezonskost
omogoča, da se okolica v času nižje sezone obnovi in pripravi na naslednjo sezono (Higham,
Hinch, 2011).
Na športni turizem in razporeditev dejavnosti čez leto vplivajo globalizacija in podnebne
spremembe. Globalizacija posameznikom omogoča, da se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi,
ki v določenem letnem času v njihovih okoljih niso mogoče. Posamezniki tako odpotujejo na
drugo lokacijo, kjer jim je ta dejavnost zaradi drugega letnega časa omogočena. Podnebne
spremembe vplivajo na podaljšanje ali skrajšanje sezone, prav tako imajo vpliv tudi na
premik turističnih tokov proti severu ali jugu. Poletne destinacije se bodo razširile v
severnejše lege, jesenskim in pomladanskim destinacijam se sezona podaljšuje, medtem ko
se zimska sezona krajša. Športni ponudniki težijo k podaljševanju tradicionalne sezone čez
vse leto, kar jim omogočajo razvoj sodobne tehnologije, dodatna ponudba drugih športnih
dejavnosti, športnih muzejev in festivalov čez celo leto. Poleg naravnih dejavnikov na
sezonsko razporeditev športnega turizma vplivajo tudi družbeni, ki vključujejo kulturne,
etnične, verske, družbene in gospodarske navade. Na čas udejanjanja športnih aktivnosti
tako vplivata čas počitnic in dopustov kot tudi tradicija časovnega termina potovanja
(Higham, Hinch, 2011).
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2.3. Razvoj športnega turizma
Povezanost turizma in športa ni sodoben pojav, ampak izvira iz preteklosti (Williams, 2003).
Športni dogodki, predvsem tisti velikega formata, sežejo daleč nazaj v preteklost vse do
antičnih Olimpijskih iger in so vplivali na tok potovanj. Dogodki so predstavljali srečanje
atletov, gledalcev, politikov, kraljeve družine, dostojanstvenikov, trgovcev in poslovnežev.
Veliko število ljudi, ki potuje zaradi aktivne ali pasivne udeležbe v športnih dejavnostih, je
posledica sodobnega razvoja športnega turizma (Highham, Hinch, 2011).
Avtorji čas začetka športnega turizma navajajo različno. Schwark (2007) navaja, da je do
prvih povezav med turizmom in športom prišlo v prvi polovici 19. stoletja ob angleškem
osvajanju gorskih vrhov. Schwark je povzel Standevna iz leta 1994 (Standeven, 1994; cv:
Schwark, 2007), ki kot prvo povezavo turizma in športa omenja leto 1827, vendar je po
mnenju Schwarka vprašljivo, če je ta povezava lahko natančno določena z letnico. Pigeassou
(Pigeassou, 1998; cv: Schwark, 2007) je menil, da je do prvih povezav športa in turizma prišlo
s pojavom alpskih zimskih športov v 19. stoletju, vendar je domneval, da športni turizem kot
samostojna panoga obstaja od 50. let 20. stoletja. Zauhar je v svojem delu leta 2003 (Zauhar,
2003; cv: Schwark, 2007) trdil, da se je športni turizem pričel v času antične Grčije (Schwark,
2007).
Z industrijsko revolucijo v 19. stoletju so ljudje rekreacijo oziroma športne dejavnosti začeli
dojemati kot družbenoekonomsko kategorijo. Pojem rekreacija je takrat pomenil predvsem
možnost za obnovo delovnih moči, hkrati pa tudi priložnost za razvijanje osebnosti.
Navezana je bila na prosti oziroma razpoložljivi čas, v katerem lahko posameznik poljubno
ravna. Z industrializacijo in togo ločitvijo daljšega delovnega časa in krajšega prostega časa je
postala rekreacija artikulirana potreba. Prebivalstvu, ki se je zaposlovalo izven kmetijstva, so
industrijski razvoj in z njim povezane socialne spremembe po drugi svetovni vojni omogočile
nove navade pri preživljanju prostega časa, ki je bil na voljo predvsem ob koncih tedna.
Najprej so ta čas namenjali predvsem za dejavnosti, s katerimi so izboljševali svoje življenjske
in bivanjske razmere, postopoma pa čedalje bolj tudi za tiste, ki jih uvrščamo v prostočasne
dejavnosti ožjega pomena in so večinoma namenjene sprostitvi, doživljanju, uživanju,
obnavljanju telesnih in duhovnih moči ali kulturnemu ter družbenemu udejstvovanju (Jeršič,
1998).
Prve oblike športa v okviru prostega časa so se pojavile na podeželju. Sprva so to bili
tradicionalni športi, kot so lov, jahanje in ribolov, ki so se jim kasneje pridružile sodobne
športne aktivnosti, ki zadovoljujejo drugačne potrebe. Povišana blaginja in tehnološki razvoj
športne opreme sta povzročila, da so športne aktivnosti postale dostopnejše, ter razširila
prostor, v katerem potekajo (Williams, 2003).
Kolesarjenje je primer športne dejavnosti, katere priljubljenost se povečuje. K temu je
pripomoglo zavedanje o pomembnosti zdravega življenja in s tem povezanih koristih
kolesarjenja. Konec 19. stoletja in do 1. svetovne vojne je bilo kolo pomembno prevozno
sredstvo, ki je omogočalo premagovanje razdalj na podeželju ter dostop do podeželja
mestnemu prebivalstvu. Razvoj kolesa in njegova dostopnost sta povzročila porast turizma in
športa na podeželju. Sprva so se s kolesi vozili predvsem mlajši premožni moški, kasneje pa je
cenovna dostopnost koles omogočila zanimanje delavskega razreda za kolesarjenje.
Kolesarjenje je poleg prevoza iz enega kraja v drugega predstavljalo tudi oddih na podeželju.
Kolo je omogočalo tako enodnevne kot večdnevne izlete. K temu je pripomoglo izboljšanje
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cest ter razširitev in posodobitev železniškega omrežja ter vlakov, ki sta dovoljevala, da lahko
potniki svoja kolesa vzamejo s seboj na vlak in vožnjo s kolesom nadaljujejo na oddaljenih
območjih. K priljubljenosti kolesarjenja je v Franciji pripomoglo tudi društvo Touring Club de
France, ki je ponujalo kolesarske vodnike in informacije o možnosti prenočitev ob poti ter se
zavzemalo za izboljšanje cest in zagotavljanje obcestnih storitev. Kolesarjenje je bilo sprva
domena mlajših ljudi, ki so imeli moč poganjati težka kolesa ter so imeli čas in denar, da so si
lahko privoščili lastno kolo. Prvotno so kolesarili predvsem moški, katerih število je v
kolesarskih klubih prevladovalo. Prav tako je na priljubljenost vplival tudi razvoj gorskega
kolesarjenja, ki je še posebej priljubljeno med mlajšim prebivalstvom, ter izpostavljanje
kolesarjenja, kot je na primer Tour de France, v medijih. Po letu 1918 se je povečala
priljubljenost kolesarjenja zaradi cenovne dostopnosti in modnih razlogov. Kolesarjenje je s
cenovno dostopnostjo omogočalo poceni prevoz do podeželja tudi delavskemu razredu
(Williams, 2003).
V prvih desetletjih 20. stoletja sta bila na podeželju poleg kolesarjenja priljubljena tudi
pohodništvo oziroma hoja in ribolov. Hoja je bila najprej podobno kot kolesarjenje omejena
na tiste, ki so imeli veliko časa in denarja, da so lahko potovali na podeželje, kamor so
običajno pripotovali z vlakom. Ljubitelji hoje so se združevali v klube, v katerih so
prevladovali moški iz srednjega sloja. Povečala se je tudi priljubljenost ribolova, zaradi
katerega so posamezniki, ki so bili lahko člani ribiških društev prepotovali daljše razdalje
zaradi te dejavnosti. Rekreacijsko sprehajanje in kolesarjenje v preteklosti sta pripomogla k
razvoju sedanjih podobnih športnih aktivnosti (Williams, 2003).
Zanimanje za športni turizem je vedno bolj naraščalo, še posebej opazno je bilo v 80. letih
dvajsetega stoletja, v 90. letih se je zanimanje zanj še povzpelo (Schwark, 2007).
Globalizacija in demokracija sta imeli pomemben vpliv na ukvarjanje s športom in razvojni
proces v športnem turizmu. Na sodobni razvoj športnega turizma med drugim vplivajo
naslednji trendi:





povečanje števila športnih udeležencev,
povečano zanimanje za zdravje in telesno pripravljenost na Zahodu od 70. let
dvajsetega stoletja,
naraščajoče zahteve po aktivni udeležbi v rekreacijskih dejavnostih v času počitnic ali
dopusta od 80. let dvajsetega stoletja,
naraščajoče zanimanje za šport in športne dogodke v urbanem območju, ob tem pa
se lahko pojavi tudi morebiten vpliv na turizem (Higham, Hinch, 2011).

Te procese usmerjajo ekonomske in politične sile, ki spreminjajo družbene poglede in
vrednote. Pospešuje jih tudi tehnološki napredek, npr. satelitska televizija, ki je vplivala na
širjenje priljubljenosti športa. Kot posledica razvoja športnega turizma sta se povečala
geografski obseg in količina športov, povezanih s potovanji. V zahodnoevropskih državah sta
od 80. let dvajsetega stoletja naraščala zanimanje in udeležba v rekreativnih športih v vseh
socialnih slojih (Higham, Hinch, 2011).
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2.3.1. Razvoj športnega turizma na Slovenskem
Razvoj športa v turizmu na Slovenskem je zaradi skupne zgodovine močno povezan z
nekdanjo Jugoslavijo. Pozitivni vplivi, ki so prihajali predvsem iz nekaterih hrvaških turističnih
destinacij, so se v določeni meri odražali tudi v Sloveniji. V ospredju so bili obmorski turistični
centri, kot na primer Plava laguna pri Poreču, pa tudi nekatera zdravilišča, kjer se je šport
pričel uveljavljati kot del turizma (Berčič in sod., 2010).
V Sloveniji so bili začetki povezanosti turizma in športa skromni, razen ponudbe v
zimskošportnih središčih z alpskim smučanjem, ob morju s standardnimi športnimi
dejavnostmi in v notranjosti države v obliki golfa. K povezovanju turizma in športa štejemo
tudi mednarodne športne prireditve, ki so imele ali še imajo pomemben delež pri razvoju
slovenskega turizma in s tem posledično tudi športnega turizma. Takšni dogodki v Sloveniji
so Svetovni pokal v smučarskih skokih v Planici, Zlata lisica in Svetovni pokal v alpskem
smučanju v Kranjski Gori (Berčič in sod., 2010).
Na temo povezovanja športa in turizma je v Sloveniji in v tujini potekalo več mednarodnih
srečanj. Leta 1966 je na Bledu potekala prva mednarodna konferenca Šport in turizem (Sport
and Tourism/Sport et Tourisme), ki jo je organiziral Mednarodni odbor športa in športne
vzgoje. Tej konferenci je sledilo še več tovrstnih dogodkov. Svetovna turistična organizacija je
v sodelovanju z Mednarodnim olimpijskim komitejem pripravila mednarodni kongres z
naslovom Šport in turizem: 1. mednarodna konferenca (Sport and Tourism: 1 st World
Conference), ki je potekal leta 2001 v Madridu. Mednarodna asociacija znanstvenih
strokovnjakov s področja turizma je leta 2003 v Atenah organizirala kongres na temo športa
in turizma. Na Rodosu je leta 2004 pred začetkom Olimpijskih iger potekal dogodek z
naslovom Predolimpijska konferenca športnega turizma (Pre-Olympic Conference on Sport
Tourism), ki sta jo organizirala Športno turistični mednarodni odbor in Skal International
(Schwark, 2007).
Zamisli o tesnejšem povezovanju turizma in športa v Sloveniji so se pojavile na Fakulteti za
šport oziroma takratni Visoki šoli za telesno kulturo, kjer so zasnovali kratek vsebinski
študijski program s tega področja. Vidna je bila tudi povezanost med takratnima Fakultetama
za telesno kulturo v Ljubljani in Zagrebu. Dr. Mirko Rabac je s sodelavci širil in zasnoval prve
modele povezanosti športa in turizma. K razvoju preučevanja športnega turizma je
pripomoglo tudi sodelovanje s strokovnjaki s področja medicine oziroma športnorekreacijske
medicine. Oblikovani študijski program je bil pripravljen na osnovi dotedanjih spoznanj in
izkušenj. Nanašal se je na zimskošportni turizem in na kontinentalni turizem s poudarkom na
kolesarskem, izletniškem in pohodniškem turizmu. Posebni poudarek je bil na povezanosti
teoretičnih modelov in praktičnih rešitev z izvedbenimi projekti. Pri raziskovalnem delu je
bilo poudarjeno preučevanje mnenj ter stališč domačih in tujih gostov o programski in
turistični ponudbi, o pripravi in izboru športnoturističnih programov za posamezna
športnoturistična središča ter o možnostih razvoja posameznih tovrstnih središč (Berčič in
sod., 2010).
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2.3.2. Dejavniki razvoja športnega turizma
Na razvoj športa in turizma vpliva več dejavnikov. Zmožnost udeležbe pri turističnih in
športnih oziroma rekreacijskih dejavnostih je pogojena s prostim časom, ki je posameznikom
na voljo. V drugi polovici dvajsetega stoletja se je količina prostega časa opazno povečala
zaradi krajšega delovnega časa, povečane stopnje zgodnje upokojitve, podaljšane pravice do
dopusta in zmanjšanja časa, namenjenega gospodinjskim opravilom. K povečanju prostega
časa je pripomogla uporaba gospodinjskih aparatov, kot so pralni stroj, sušilni stroj,
pomivalni stroj in podobni, ki so postali dostopnejši, ter uvedba centralnega ogrevanja.
Posamezniki so s tem prihranili čas (Williams, 2003).
Povišana blaginja je prav tako pripomogla k razvoju športnega turizma kot tudi turizma na
splošno. Višji razpoložljivi dohodki so povečali možnost potrošnje turističnih in športnih
dobrin ter storitev na turističnem potovanju ali počitnicah. Povišan delež osebnega
proračuna, namenjenega prostemu času, je posledica povečane usmeritve življenjskega sloga
k prostemu času (Williams, 2003).
Višja blaginja je vplivala tudi na povišano stopnjo osebne mobilnosti, še posebej v obliki
lastništva osebnih avtomobilov. Porast množične globalne proizvodnje avtomobilov in razvoj
trga rabljenih vozil sta pripomogla k porastu stopnje mobilnosti. Posledično so učinki
lastništva osebnih avtomobilov na športni turizem precejšnji. Razdalja, ki jo ljudje
prepotujejo zaradi športnih in turističnih dejavnosti, se je močno povečala (Williams, 2003).
Mobilnost in blaginja posameznikom omogočata ukvarjanje s športnim turizmom. Športne in
turistične dejavnosti dobivajo vedno pomembnejšo vlogo v vsakdanjem življenju.
Spremembe na delovnem mestu, kot so skrajšanje delovnega časa, polovični delovni čas in
zgodnejše upokojevanje, so zmanjšale vlogo dela v okviru družbenega vedenja. V
postindustrijskem obdobju v poznem dvajsetem stoletju je prosti čas postal vplivnejši
dejavnik pri organizaciji časa, oblikovanju interesov in vzpostavljanju in ohranjanju socialnih
stikov. S tega vidika turizem in šport zadovoljita vrsto motivov, ki so del sodobnih življenjskih
stilov (Williams, 2003).
Na posameznike, ki se rekreativno ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, vplivajo lokacija,
socialno-ekonomski položaj, demografski, psihološki in vedenjski dejavniki, kot so motivi in
želje. Lokacija športne dejavnosti ima pomemben vpliv na športni turizem, saj ustvarja
povezavo med krajem bivanja posameznika in krajem športnih dejavnosti. Bližina naravnih
danosti vpliva na priljubljenost in nagnjenost k posameznim vrstam športa. V okviru socialnoekonomskega položaja na športni turizem in s tem na izbrano športno dejavnost vplivajo
poklic in prihodki. Izmed demografskih dejavnikov imata največji učinek starost in spol, ki
vplivata na posameznikovo izbiro športne dejavnosti. V preteklosti je bil šport, tako
tekmovalne in netekmovalne aktivnosti, predvsem domena moških, vendar se je število
žensk, ki se ukvarjajo s športom, močno povečalo. Prav tako je veljalo, da se športnih
dejavnosti udeležuje predvsem mlajše prebivalstvo, vendar se v sedanjosti povečuje tudi
število starejših, ki se ukvarjajo s športnimi oziroma športnorekreacijskimi dejavnostmi.
Psihološki dejavniki vplivajo na odločitev za ukvarjanje s športom in izbiro posamezne
dejavnosti, predvsem v sodobnem času se je povečalo zavedanje o pomenu zdravega načina
življenja. Ideja »šport za vse« poudarja užitek ukvarjanja s športom, z zdravjem povezano
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telesno pripravljenost ter da je vsak udeleženec športnih dejavnosti zmagovalec. Kot
posledica ukvarjanja s športom nastajajo nove subkulture (Higham, Hinch, 2011).

2.4. Funkcije športa v turizmu
Šport in turizem imata številne raznolike funkcije v okviru sodobnega turizma in širši družbi.
Širša družbena funkcija izhaja iz potreb in motivov turistov po spremembi fizičnega,
socialnega in kulturnega okolja. Za posameznika in posredno za celotno družbo ima velik
pomen iskanje in vračanje porušenega celovitega biopsihosocialnega ravnovesja med
oddihom in dopustom (Berčič in sod., 2010).
Koristi aktivnega oddiha so vidne v vseh segmentih oziroma razsežnosti psihosomatičnega
statusa udeležencev, ki po takšnih aktivnostih mnogo lažje in uspešneje opravljajo
vsakodnevne aktivnosti doma in na delovnem mestu. Pozitivne posledice aktivnega
preživljanja oddiha se kažejo v boljših odnosih doma in na delovnem mestu, v večji psihični
stabilnosti, v boljšem duševnem ravnovesju, v večji sposobnosti premagovanja stresov in
odpravljanja negativne energije, kar pa posledično vpliva tudi na celotno družbo (Berčič in
sod., 2010).
Markovič je leta 1972 takšne dejavnosti imenoval turistična rekreacija, in sicer v povezavi z
neekonomskimi motivi in funkcijami turizma. Pri tem je šlo predvsem za turistične
dejavnosti, ki so povezane z zdravjem, kulturnim udejstvovanjem in zabavo. S to
problematiko se je ukvarjal tudi Jovan (Jovan, 1972; cv: Berčič in sod., 2010), ki je zagovarjal
stališče, da se je športna rekreacija v turizmu pojavila kot posledica razvoja sredstev za delo
in načina dela. Kot posledica dejavnosti, ki se odvijajo v naravnem okolju, naj bi se pozitivni
vplivi odražali tudi v kakovosti življenja. Tovrstne dejavnosti naj bi pozitivno vplivale tudi na
psihosomatični, zdravstveni in socialni status. Relac (Relac, 1979; cv: Berčič in sod., 2010) je
pri obravnavi športne rekreacije v turizmu opredelil zdravstveno, vzgojno, psihološko in
ekonomsko funkcijo. Širšo družbeno funkcijo turizma in športa je mogoče opredeliti kot
vsesplošno dobrobit, ki izhaja iz pridobivanja in ohranjanja celovitega ravnovesja v fizičnem
statusu, socialnih odnosih, interakcijah, psihični stabilnosti, duševnem in duhovnem
ravnovesju … (Berčič in sod., 2010).
Šport ima v sodobnem turizmu naslednje funkcije (Berčič in sod., 2010):






zdravstveno,
vzgojno-izobraževalno,
kulturološko-edukativno,
socialno-politično,
ekonomsko funkcijo.

2.4.1. Zdravstvena funkcija
Zdravstvena funkcija športa je na osnovi številnih raziskav in obravnav med
najpomembnejšimi, kar se je potrjevalo skozi celoten razvoj športa in turizma, vse od prvih
oblik turističnega udejstvovanja do današnjih turističnih tokov in raznolikih oblik turizma.
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Zdravniki, zdravstveni in turistični delavci so med načrtovanjem športnoturistične
programske ponudbe v posameznih turističnih območjih imeli v mislih preventivno delovanje
oziroma preprečevanje nastanka različnih bolezni (Berčič in sod., 2010).
Turizem in hkrati tudi športni turizem sta se razvila v tistih naravnih okoljih, kjer je bilo zaradi
naravnih virov, kot so sonce, termalna in morska voda, čisti zrak, neokrnjena narava ter
ugodni klimatski pogoji, mogoče pričakovati pozitivne učinke na zdravje gostov oziroma
turistov. Večina obiskovalcev prihaja v izbrano turistično destinacijo, da bi izboljšala svoje
zdravstveno stanje, vendar narašča število tistih, ki prihajajo zaradi ukvarjanja s športnimi
dejavnostmi na podlagi spoznanja, da so za svoje zdravje odgovorni sami in da lahko k temu
največ pripomorejo z gibanjem. Sodobne družbe prebivalstvo spodbujajo k zdravemu načinu
življenja ter ponujajo številno literaturo ter izobraževanja o pomenu in vrednosti zdravja. Cilj
je kar najbolje ozavestiti ljudi vseh generacij in obeh spolov o pomembnosti vsakodnevnega
prizadevanja za ohranjanje in izboljšanje lastnega zdravja, ki vključuje tudi
športnorekreacijske dejavnosti (Berčič in sod., 2010).
Želje turistov po športnem udejstvovanju uporabljajo tudi turistični ponudniki, ki v svoje
programe vključujejo športne dejavnosti. Mnogo turističnih destinacij na različne načine
poudarja zdravstvene funkcije. Ti poudarki lahko izhajajo iz ekoloških prednosti, trajnostno
naravnanega ravnanja z naravnimi viri posamezne destinacije ali iz programskih prednosti
športnoturistične ponudbe kraja. Večina turističnih središč si z raznolikimi programi
prizadeva za kar najboljše pogoje za športno udejstvovanje obiskovalcev (Berčič in sod.,
2010).
Na osnovi številnih raziskav s področja medicine in zdravstva je mogoče skoraj za vsako
obolenje ali pomanjkljivost najti in priporočiti ustrezno turistično zdraviliško okolje.
Zdravstvena funkcija turizma pripomore k širjenju nastanitvenih in gostinskih kapacitet ter
drugih turističnih objektov v naravnem okolju, ki so skladni s trajnostnim razvojem turizma in
ekološkim vidikom. Zdravstvena funkcija ne vpliva pozitivno le na posameznika, temveč tudi
na skupnost, saj se ob tem dviguje in ohranja družbeno zdravje. Delovanje posameznih
turističnih zdraviliških središč in zdravje družbe sta pozitivno povezana (Berčič in sod., 2010).

2.4.2. Vzgojno-izobraževalna funkcija
Vzgojno-izobraževalna funkcija se kaže v pridobivanju motoričnih in gibalnih izkušenj ter
športnih znanj, ki so turistom na voljo v ponujenem športnem programu, in sicer v delu, ki je
namenjen učenju in pridobivanju izkušenj pri posameznih rekreativnih športih. Pri tem gre
lahko za učenje in pridobivanje znanj na področju golfa, tenisa, jahanja, jadranja na deski,
jadranja, smučanja, deskanja na snegu, potapljanja, jadralnega padalstva ter na področju
številnih drugih športov, ki jih ponujajo tovrstne šole, katerih izbira je velika. Šole, ki nudijo
učenje športnih veščin, obiskovalcu omogočajo varnejše in uspešnejše ukvarjanje z izbranim
športom na oddihu (Berčič in sod., 2010).
Mnogi starši se odločijo za vključevanje svojih otrok v različne šole in vzgojno-izobraževalne
programe, ker želijo, da bi otroci pridobili motorična znanja ter da bi se varneje udejstvovali
v izbranem športu ali aktivnosti (Berčič in sod., 2010).
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Pri vzgojno-izobraževalni funkciji gre za pedagoški ali andragoški proces v turističnem okolju.
Pomembno je, da športne dejavnosti potekajo skladno s spoznanji športne stroke ter z
njenimi ožjimi področji, kot so teorija športne vadbe, trening, pedagogika, andragogika,
psihologija, sociologija, komunikologija in druga strokovna področja, ki različnim športnim
strokovnjakom omogočajo kar najboljše vodenje tega procesa. Dejavnosti z vzgojnoizobraževalno funkcijo lahko pripomorejo k večjemu in hitrejšemu razvoju turizma v
športnoturističnem središču. Prav tako lahko obiskovalci zaradi ukvarjanja s športnimi
dejavnostmi v času oddiha obdržijo te navade tudi v vsakdanjem življenju. To še posebej
velja za mlajše obiskovalce, tiste, ki so se v svojih bivalnih okoljih le občasno ukvarjali s
športnimi dejavnostmi, ali tiste, ki se sploh niso (Berčič in sod., 2010).

2.4.3. Kulturološko-edukativna funkcija
Kulturološko-edukativna funkcija izhaja iz želja in potreb obiskovalcev po spoznavanju tujih
dežel, njihovih etnoloških posebnosti ter doživljanju drugačnih kultur, navad in običajev. Po
raziskavi, ki je bila opravljena v slovenskih zimskošportnih središčih, si tuji gostje poleg
ukvarjanja z zimskimi športi želijo spoznavati tudi kraje in ljudi ter njihove navade in običaje,
kar je povezano z vedoželjnostjo obiskovalca, ki se znajde v tujem okolju (Berčič in sod.,
2010).
Načrtovalci turistične in športnoturistične ponudbe v svoje vsebine vključujejo različne
prireditve, razstave in manifestacije s kulturno vsebino, kar smiselno povezujejo s krajem
bivanja turistov. Pri tem prikazujejo zgodovinsko in kulturno dediščino turističnega in
naravnega območja z različnimi spomeniki, muzeji in drugimi zgodovinsko-kulturnimi
posebnostmi kraja. Varovano in neokrnjeno naravno okolje s svojimi posebnostmi je lahko
dodaten motiv za obogateno preživljanje prostega časa v času počitnic ali dopusta. Poleg
osnovne dejavnosti, zaradi katere so obiskovalci prišli v izbrano destinacijo, predstavlja
naravno okolje dodaten motiv preživljanja oddiha. Dodatni motiv lahko predstavljajo tudi
mesta, vasi ali podeželje z zgodovinsko in kulturno dediščino ter utripom življenja. Pri tem
gre za povezanost turizma s kulturo naroda in kulturnim območjem, ki ga obiskovalci
spoznavajo in doživljajo. Kultura naroda je sestavina turistične ponudbe, ki je lahko
obogatena tudi s športnoturistično ponudbo. Primer povezovanja športnoturistične in
kulturne ponudbe je alpsko smučanje v povezavi s predstavitvijo bloškega smučarja in
njegove zgodovine (Berčič in sod., 2010).

2.4.4. Socialno-turistična funkcija
Širši pomen socialno-turistične funkcije je, da se obiskovalci v času bivanja izven svojega
vsakdanjega okolja v tujem kraju srečujejo in spoznavajo z drugimi ljudmi. Pri tem gre za
medsebojno zbliževanje in pridobivanje novih socialnih stikov, ne glede na to, iz katere
države prihajajo obiskovalci. To bogati medčloveške odnose, še zlasti med ljudmi različnih
narodnosti veliko prispeva k spoznavanju drugih kultur, običajev in navad. Športne in
športnorekreativne prireditve, zlasti tiste na mednarodni ravni, so priložnost za ustvarjanje
prijateljskih vezi med tekmovalci in udeleženci, kot tudi med turisti in domačini ter
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posledično tudi med narodi. Tovrstno druženje, ustvarjanje socialnih vezi in spoznavanje
druge kulture, ki je obogateno s športom, je pomembna socialna funkcija športnega turizma,
saj te prireditve velikokrat predstavljajo most med narodi, v političnem smislu pa tudi med
državami. Šport, vključen v turizem, je lahko dejavnik promocije posamezne države v svetu
kot tudi pripomore k miru med državami, kar športu v turizmu daje določeno politično
razsežnost (Berčič in sod., 2010).

2.4.5. Ekonomska funkcija športa
Ekonomska funkcija športa se kaže pri ustvarjanju potrošnje v različnih športnih programih in
dobrin na turističnem tržišču. Obiskovalci med ukvarjanjem s športnimi dejavnostmi
pripomorejo k dodatnim ekonomskim učinkom v turizmu. Športne dejavnosti so z različnimi
programi dejavnik razvoja in bogatenja turistične ponudbe ter dejavnik dodatnih
ekonomskih učinkov, ki se uresničujejo v turističnih in športnoturističnih središčih v okviru
športnih ali turističnih organizacij kot tudi pri neposrednem vzajemnem sodelovanju športa
in turizma (Berčič in sod., 2010).
Z vključevanjem športa in rekreacije v turizem se ustvarja dodatno tržišče za različne športne
proizvode in športno opremo, ki jo proizvaja športna industrija. Za izvajanje posameznih
športnih in rekreacijskih dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo obiskovalci, so zgrajeni različni
športni objekti, ki skupaj sestavljajo športno oziroma športnoturistično infrastrukturo
športnoturističnega središča. V tem se kažejo ekonomski učinki, vendar pa se največji
dosegajo v okviru športnih ali turističnih organizacij, ki ponujajo športne in rekreacijske
programe ter aktivnosti. Na osnovi številnih športnih ponudb se uresničujejo ekonomski
učinki. Takšni primeri so uporaba športnih objektov, izposoja športne opreme v času bivanja
ali udeležbe šol oziroma tečajev, ki ponujajo različne športne dejavnosti. K temu spada tudi
udeležba na dogodkih, povezanih s športom (Berčič in sod., 2010).
Ekonomski učinki športa v turizmu so lahko posredni ali neposredni. Neposredni učinki se
ustvarjajo v turističnih ali športnih središčih oziroma podjetjih na osnovi prodaje programov
in uslug, medtem ko se posredni ekonomski učinki kažejo v različnih oblikah turističnega
prometa, ki ga ustvarjajo turisti, katerih glavni motiv prihoda v izbrano destinacijo je šport
oziroma rekreacija (Berčič in sod., 2010).

2.5. Razvojni trendi v športnemu turizmu
Večina napovedi predvideva porast povpraševanja po športnem turizmu. Nekateri avtorji
pričakujejo večje zanimanje za individualne športe, kot tudi povečanje športnih aktivnosti v
urbanih območjih, za katerim ne bo zaostajalo niti podeželje (Higham, Hinch, 2011).
Spreminjanje višine prihodkov vpliva na tokove športnega turizma. Vzponi in padci
gospodarstva bodo še naprej imeli vpliv na športne in turistične dejavnosti. Pozitivni
gospodarski dejavniki vključujejo deregulacijo, povečano trgovanje, izboljšanje informacijske
tehnologije in dinamične zasebne sektorje, medtem ko negativni dejavniki vsebujejo ciklične
gospodarske padce in velika neskladja v rasti in razvoju med regijami. Globalizacija je eden
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izmed prevladujočih trendov, ki ima velik pomen za šport in turizem. Na razvoj športnega
turizma imajo velik vpliv mediji, še posebej televizija, ki omogoča ogled tekem od doma
(Higham, Hinch, 2011).
Na razvoj športnega turizma v prihodnosti bodo vedno večji vpliv imeli okoljski trendi,
predvsem bodo na razvoj vplivale podnebne spremembe, ki se nanašajo na dolgoročne
spremembe temperatur, padavin in drugih vremenskih pogojev. Študije vplivov podnebnih
sprememb na športni turizem temeljijo na modelih, ki prikazujejo spreminjanje turističnih
tokov. Spremembe bodo imele tako negativne kot pozitivne posledice, na nekaterih lokacijah
se bodo pogoji za športni turizem izboljšali, medtem ko bodo na nekaterih nazadovali.
Tovrstne spremembe bodo najbolj vplivale na športne dejavnosti, ki temeljijo na določenem
letnem času. Takšen primer so zimski športi, ki so odvisni od količine snega. Nekatere študije
predvidevajo upad zimskih športnih turistov zaradi manjše količine snega, vendar lahko
umetno zasneževanje in druge sodobne tehnološke rešitve to delno preprečijo. Turizem in s
tem tudi šport prispevata k podnebnim spremembam, na primer z ogljikovim dioksidom, ki
nastane ob njunih dejavnostih (Higham, Hinch, 2011).
Politična stabilnost je predpogoj za razvoj turizma. Politično dogajanje bo tudi v prihodnosti
vplivalo na športno turistične tokove. Socialno-demografski trendi bodo na športni turizem
vplivali v okviru migracij in starosti prebivalstva. Priseljeno prebivalstvo se v večini primerov
ne bo ukvarjalo s tradicionalnimi športi, razen če ti niso podobni tistim iz njihovega
domačega okolja. Starost je eden izmed vidnejših demografskih dejavnikov, ki vplivajo na
športni turizem. Posamezniki s starostjo spremenijo svoje športne ter turistične navade
zaradi spremenjenih telesnih zmožnosti in naporne športne dejavnosti zamenjajo za manj
naporne. Temu se bo prilagajala tudi športna ponudba, ki bo namesto fizično napornih
aktivnosti vsebovala tudi več manj zahtevnih. Starajoča se populacija se bo vedno bolj
zavedala pomena zdravja ter se posledično zanimala za športne dejavnosti, s katerimi bo
ohranjala dobro telesno pripravljenost (Higham, Hinch, 2011).
Tehnološke inovacije so nedvomno spremenile športne in turistične dejavnosti. Izboljšale so
športne dosežke in obogatile turistično ponudbo, poleg tega so zabrisale mejo med
turizmom in športom. Primer tega so spletne strani, ki nudijo informacije o športu kot o
prostočasni dejavnosti v okviru turizma. Informacijska in komunikacijska tehnologija imata
ogromen vpliv na turizem, k temu veliko pripomorejo tudi socialna omrežja, ki vplivajo na
odločitve posameznikov. Tehnološki razvoj bo pripomogel k transportu in še bolj skrajšal čas
potovanja ter s tem povečal dostop do bolj oddaljenih območij. Razvoj bo vplival na
izgradnjo objektov, ki bodo omogočali ukvarjanje s športi izven njihove sezone ter pripravo
športnikov in rekreativcev na prihajajočo sezono. Takšen primer so že obstoječa pokrita
smučišča. Gradnja tovrstnih objektov se nagiba k lokacijam v urbanem okolju, kjer imajo
uporabniki hiter in enostaven dostop do objektov ter je omogočeno spoznavanje športnih
dejavnosti širšemu krogu ljudi. Ti objekti ne bodo popolnoma nadomestili naravnega okolja,
ki bo še vedno imelo prednost pred umetnim (Higham, Hinch, 2011).
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3. Geografske značilnosti obravnavanega območja
3.1. Lega
Zgornja Savinjska dolina, ki meri 508,4 km2, je sestavljena iz sedmih občin: Nazarje, Mozirje,
Rečica ob Savinji, Ljubno, Gornji Grad, Luče in Solčava (Gostota naseljenosti …, 2018), ki
imajo skupno upravno in kulturno središče v Mozirju ter predstavljajo zaokroženo geografsko
območje. Zgornja Savinjska dolina obsega 2,51 % Slovenije in 21,32 % Savinjske statistične
regije (Lokalna razvojna strategija …, 2008). Pokrajina, ki je ime dobila po reki Savinji, se
razprostira od izvira Savinje pod Okrešljem do soteske pri Letušu, kjer se Zgornja Savinjska
dolina nadaljuje v Spodnjo Savinjsko dolino oziroma v Celjsko kotlino. Območje zajema
Menino, Dobrovlje, dolino Savinje v zgornjem toku, Raduho, Golte, Zadrečko dolino,
Gornjegrajsko kotlino, Mozirsko kotlino, dolino Lučnice, Logarsko dolino, Matkov in Robanov
kot (Strahovnik, 1991). Dolina, ki jo obdajajo strmi vrhovi, je od Luč navzgor ozka, medtem
ko se v spodnjem delu razširi, obdajajo pa jo nižji vrhovi. Na severu meji na Republiko
Avstrijo, s katero je povezana preko prelaza Pavličevo sedlo z meddržavnim mejnim
prehodom (Lokalna razvojna strategija …, 2008). Zgornja Savinjska dolina obsega tudi del
Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank. Najvišji vrhovi na območju se nahajajo na zahodnem
delu pokrajine in pripadajo Kamniško-Savinjskim Alpam. Meja med občinama Solčava in
Jezersko poteka po najvišjih vrhovih, Rinkah (Koroška in Štajerska Rinka), ki jim sledita
Planjava (2392 m) in Ojstrica (2350 m) (Gozdnogospodarski načrt …, 2012).

Slika 4: Lega Zgornje Savinjske doline

Vir: Lokalna razvojna strategija …, 2008.
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3.2. Naravnogeografske značilnosti
3.2.1. Geomorfološke značilnosti in relief
Sistem tektonskih prelomnic v Zgornji Savinjski dolini določa izoblikovanost površja in potek
slemenitve, pri kateri prevladujeta dve glavni smeri. Od zahoda proti vzhodu so usmerjeni
osrednji greben Grintovcev med Kočno (2540 m) in Ojstrico (2350 m), Menina (Vivodnik,
1508 m) in Smrekovško pogorje (Komen, 1684 m), medtem ko so od jugozahoda proti
severovzhodu usmerjeni Dobrovlje (Tolsti in Šentjoški vrh, 1077 m), skupina Rogatca (Veliki
Rogatec, 1557 m), Dleskovška planota (Veliki vrh, 2114 m), Skupina Krofičke in Strelovca
(Krofička, 2083 m), Raduha (Visoka Raduha, 2062 m) in Golte (Boskovec, 1587 m).
Izoblikovanost površja v Zgornji Savinjski dolini je posledica delovanja ledenikov, tekočih
voda in kraške korozije. Glavni preoblikovalec površja te pokrajine je voda, ki učinkuje s
kemičnim raztapljanjem in korozijo. Tekoča voda je izoblikovala ozke doline in soteske ter na
prehodih na bolj uravnavano površje odlagala različno debelo gradivo, ki z oddaljevanjem od
vzpetega sveta postaja vse bolj drobno. Savinja in Dreta sta v prodnih nanosih marsikje
oblikovali rečne terase, ki so zaradi razlike v starosti in debelini prsti različno rodovitne.
Mlajše pleistocenske terase veljajo za najbolj rodovitne (Kladnik, 1998).
V preteklosti je bil led najpomembnejši preoblikovalec površja (Kladnik, 1998). Vrhovi in
koničasti grebeni Savinjskih Alp so bili v ledenih dobah brez ledenega pokrova. Led se ni
obdržal in sneg je polzel v ledeniške krnice pod njimi, nato pa svojo pot nadaljeval proti
dolini. Ledeniški potoki so se zajedali v podlago in v pobočja dolin, medtem ko so ledeniki
pred seboj valili material, ki so ga postrgali po dolinah ter na sebi prenašali kamenje in
apnenčeve bloke, ki so padali nanje. Ledeniki so ta material odlagali spodaj v dolinah ali na
pobočjih planot. Za njimi so ostajale morene, ki so jih vode izpod ledenikov odnesle in
raznosile ter ustvarile prodne terase. V koritu Savinje leži še veliko ledeniških balvanov
(Ramovš, 1991).
Zaradi skromne masivnosti pogorja so bili ledeniki razmeroma majhni. Izoblikovali so
ledeniške doline Logarsko dolino, Matkov, Robanov kot in Lučko Belo (Lokalna razvojna
strategija …, 2008), ki imajo značilna ploska dna in strma ostenja v obliki črke U, nad njimi pa
se dvigajo priostreni podolgovati vrhovi (Kladnik, 1998). Izpod Mrzle gore je ledenik drsel po
Matkovem kotu naprej po soteski ob Klemenči peči in se združil z Logarskim ledenikom, nato
pa sta skupaj nadaljevala pot proti Solčavi. Robanov ledenik je pri Rogovilcu odložil čelno
ledeniško grobljo. Zbirališče ledu je bilo tudi na Ojstrem vrhu in južno od tega nahajališča
oziroma severozahodno od Luč. Morena nakazuje premikanje ledu na severozahodni strani
Raduhe. Z ledom so bile pokrite tudi Mozirske planine, medtem ko se je z Dleskovške planote
led pomikal proti jugu ter se zbiral v ledenik, ki je polzel po dolini Lučke Bele proti
Podvolovljeku. Led je pokrival tudi Menino planino in Kranjsko reber (Ramovš, 1991).
Olševski ledenik se je končal na Govševi planini na severni strani, kjer so ostanki moren
(Urbanc, 1998).
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Slika 5: Ledeniška dolina − Logarska dolina

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

Za pregradami umikajočih se ledenikov so nastala manjša jezera v spodnjih delih Logarske
doline, Logarskem in Matkovem kotu. Izpod ledenikov so vode vanje spirale droben
apnenčev material. V jezeru na dnu Logarske doline se je nabralo okoli štiri metre pasnate
gline oziroma krede in nekaj peščene ilovice, na kar spominja ime Krejda v Logarskem Kotu
(Ramovš, 1991).
Posredna posledica poledenitve so tudi slapovi, ki padajo prek nekdanjih ledeniških pragov;
največji med njimi je 90-metrski Slap Rinka pod Okrešljem v zatrepu Logarske doline. Nad
ledeniškimi dolinami so se izoblikovale krnice s širokim grbinastim dnom in strmim ostenjem,
v katerih se pozno v poletje zadržujejo snežišča. Eno takih je snežišče v zatrepu Matkovega
kota, imenovano Škaf, v katerem manjši slap vsako leto izdolbe okroglo kotanjo, globoko več
deset metrov (Kladnik, 1998).
V ledenih in medledenih dobah se je spreminjala tudi nepoledenela pokrajina. Vode so izpod
umikajočih se ledenikov nosile material, ki so ga na poti zgladile in zaoblile. Starejši prod se
je sprijel v konglomerat, vode, predvsem Savinja, pa so kasneje vanj vrezale terase na
različnih višinah. Na takšni terasi se nahaja Ljubno z Ljubenskim poljem. Ob Savinji od
Ljubnega po rečnem toku navzdol je največ mlajšega proda. 40 metrov nad sedanjo strugo
Savinje leži pleistocenski material, ob strugi pa tudi holocenski. Savinja je v njem oblikovala
sedem teras in šest jež, relief pa se še vedno spreminja (Ramovš, 1991).
Največje zakrasele površinske oblike so zakrasele planote brez površinskih vodotokov, ki se
nahajajo tudi na območju Zgornje Savinjske doline. Na vznožjih planot se pojavljajo kraški
izviri, kot so tisti na južnem obrobju dna Zadrečke doline pod Menino in Dobrovljami. Poleg
Menine in Dobrovelj so v Zgornji Savinjski dolini še druge zakrasele planote: Raduha, Golte in
Dleskovška planota (Kladnik, 1998).
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Slika 6: Vrh Raduhe

Avtorica: Veronika Strmšek, 2016.

Med kraškimi oblikami so najbolj pogoste in razširjene podzemeljske. Zaradi velike višinske
razlike med površjem in ravnjo kraške talne vode prevladuje navpični vodni odtok, ki na
zakraselih območjih oblikuje brezna, medtem ko so jame z vodoravnimi rovi posledica
preteklih morfoloških in hidroloških razmer. Te so izoblikovali odtoki z nekdanjih ledenikov.
Podzemni sistem Molička peč na Dleskovški planoti z globino 1135 metrov, izmerjeno leta
1993, spada med globlja brezna na svetu. Brezno presenečenj, ki je globoko 472 metra, se
nahaja na Dobrovljah in je v spodnjem delu oblikovano na stiku apnenca in andezita (Kladnik,
1998).
Eden izmed turistično bolj znanih delov Zgornje Savinjske doline je ledeniško preoblikovana
Logarska dolina. Njeno dno se začne na nadmorski višini 735 metrov in se vzpne do podnožja
slapa Rinke na 1100 metrov. Na obeh straneh doline so srednjegorska slemena, v ozadju pa
visokogorska veriga iz apnenca. Nad logarskim zatrepom je bila velika krnica, današnji
Okrešelj, kamor sta polzela led in sneg z višjih leg. V krnici sta se zbirala in nadaljevala pot
preko praga v Logarski kot, led z materialom pa je nato polzel po dolini navzdol ter jo
oblikoval. Ob tektonski prelomnici Savinjsko sedlo–Okrešelj–slap Rinka–Grlo so tektonske
sile pri premikanju rahljale in drobile kamnino, ki jo je nato ledenik odnašal ter izoblikoval
navpično steno, prag med Logarskim Kotom in Okrešljem. Slap Rinka, ki napaja potok z
izvirom nad Okrešljem, je nastal ob umiku zadnjega ledenika (Ramovš, 1991).

3.2.2. Geološka zgradba
Pokrajina v Zgornji Savinjski dolini je glede kamnin in njihove starosti pestra, čeprav večino
površja sestavljajo karbonatne kamnine mezozojske starosti, in sicer triasne. Apnenec
prevladuje nad dolomitom. Zaradi večje topnosti in prepokanosti so se na njih mnogokrat
razvile kraške oblike, zlasti škraplje, žlebiči, kotliči, brezna in podzemeljske jame. Najstarejše
kamnine so paleozojske starosti in so razgaljene ob prelomih ter ponekod na severnem in
južnem obrobju. Površje je neprepustno in blago zaobljeno v nasprotju s strmimi
karbonatnimi vzpetinami (Kladnik, 1998).
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Nižje lege ob Savinji in Dreti so pokrite z mlajšimi usedlinami, med katerimi so posebej
pogosti prod, konglomerat, glinovec, meljevec, peščenjak in lapor. Na območju
Gornjegrajske kotline izstopa fliš (Kladnik, 1998).
Olševa je zgrajena iz dachsteinskega apnenca, ki je debel skoraj 800 metrov. Njeno površje je
precej razjedeno, saj so vode vanj izdolble različne kraške oblike. Pod južnimi pobočji, s
katerih vode odtekajo v Savinjo, so nastala obsežna melišča. Osnova Olševe je nastajala
nekoliko severneje od današnje lege, saj so pred milijoni let zemeljske sile potisnile Olševo
po prelomni ploskvi proti jugu na današnje mesto. Ta tujek iz severnih Karavank se imenuje
Olševski nariv (Ramovš, 1991).
Slika 7: Olševa

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

Hriboviti svet na območju Logarske doline, Matkovega in Robanovega kota sestavljajo
različne spodnjetriasne kamnine. Zaradi njihove neprepustnosti se tam nahaja precej
potokov. Na robovih so prisotni nekoliko mlajši sivi apnenci in dolomiti, ki prav tako dobro
zadržujejo vodo, kar se kaže v slapovih Palenk, Na Ivovcu, Rastovški skok, Brložniški slapovi,
Kočnarjev skok in slapovi na Tumfovcu. Med Solčavo in Matkovim kotom se dvigajo več kot
600 metrov visoke peči, ki se z navpičnimi stenami spuščajo proti Savinji in Jezeri. Od Solčave
se proti zahodu zvrstijo peči iz sivega apnenca (Huda peč s hribarsko zijalko, Strevčeva peč,
Golarjeva peč, Jamnikova peč in Klemenča peč) (Ramovš, 1991).
Savinjska visokogorska skladovnica apnenčevih kamnin je debela okrog 2000 metrov in se je
kopičila približno 30 milijonov let v zgornjetriasnem morju Tetidinega oceana, kjer je nastala
gmota zgornjetriasnih belih in svetlo sivih apnencev. Savinjskim Alpam pripada visokogorski
apnenčev greben od Kokrske Kočne do Ojstrice in Raduhe, ki se je vzdignil v terciarju in
povišal v pleistocenu. Savinja je pri Igli v soteski v prečni smeri v pretrtem apnencu presekala
gorski hrbet in s tem ločila Raduho od sklenjene visokogorske verige. Raduha, ki se
razprostira od jugozahoda proti severovzhodu, je sestavljena večinoma iz dachsteinskega
apnenca, kraško površje njenega slemena pa je vrtačasto in žlebičasto (Ramovš, 1991).
Ostanki zgornjepliocenskega površja, ki so ga pred tremi milijoni let preoblikovale reke, se
nahajajo južno in vzhodno od visokogorskega sveta na območju Dleskovške planote, Velike
planine, Velikega Rogatca, Menine, na Golteh, Smrekovškega pogorja in jugovzhodnega
pobočja Raduhe. Površja se povsod precej enakomerno brez večjih preskokov znižujejo proti
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vzhodu in jugovzhodu. Visokogorski svet okoli Ojstrice se spušča proti Dleskovški planoti na
vzhodu (Ramovš, 1991).
Med Veliko planino in oligocenskimi plastmi povirja Drete nad Gornjim Gradom se nahaja
Kranjska reber, ki je z vseh strani obdana s prelomi. Večinoma jo sestavljajo zelenkasti tufni
skrilavci z drobami in peščenjaki. Severno od Kranjske rebri sta Lepenatka in Veliki Rogatec,
sestavljena iz zgornjetriasnega apnenca, ki je deloma že spremenjen v dolomit (Ramovš,
1991).
Planota Menina je bila prvotno sklenjena z visokogorskimi Savinjskimi Alpami, od katerih se
je v geološki preteklosti odlomila in kot počasen pokrov zdrsela na današnje mesto. Skoraj
cela Menina je sestavljena iz zgornjetriasnega apnenca, v katerem se pojavljajo okamneli
ostanki koral, in dolomita, ki ponekod dosežeta 1000 metrov debeline. Proti vzhodu se
Menina brez posebnih sprememb v kamninski sestavi nadaljuje na dobroveljsko ozemlje, ki
obsega Dobrovlje in Dobroveljsko planoto. Največji del obsegajo zgornjetriasni apnenci, ki so
deloma naloženi v sklade, deloma pa so enotna gmota brez presledkov. Apnenci so ustvarili
kraški svet z vsemi značilnostmi. Na razjedeni kamnini so suhe doline, ki so jih izdolble
nekdanje površinske vode. Dobroveljsko ozemlje in Menina ne ležita na mestu, kjer so se
nalagale kamnine, temveč sta bila narinjena na sedanji prostor. Ta nariv, ki se imenuje
Dobroveljski nariv, je nastal v srednjem miocenu (Ramovš, 1991).
Slika 8: Menina Planina

Avtorica: Veronika Strmšek, 2016.

Osrednji del Golt ali Mozirskih planin je iz zgornjetriasnega apnenca, v katerem se marsikje
pojavljajo kraški pojavi, kot so žlebiči, vrtače in jame. Golte so bile nekoč del KamniškoSavinjskih Alp, kasneje pa so se narinile na današnji prostor in predstavljajo tujek med
pretežno vulkanskimi smrekovškimi plastmi (Ramovš, 1991).
Gričevje in hribovje od Drete na jugu in do vrhov Smrekovškega pogorja ter Travnika
sestavljajo vulkanske kamnine, ki so nastale pri vulkanskih izbruhih v oligocenskem morju. Na
območju med Gornjim Gradom in Novo Štifto ležijo gornjegrajski skladi, sestavljeni iz
apnenčevega konglomerata in peščenjaka, gline in lapornega apnenca, ki so na površju redko
prisotni, medtem ko se pliocenske in pleistocenske glinene ter prodnate naplavine pojavljajo
na več krajih ob Dreti ter med Bočno in Pobrežjem (Ramovš, 1991).
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3.2.3. Podnebje
V Zgornji Savinjski dolini se prepletajo značilnosti gorskega, celinskega (Kladnik, 1998) in
sredozemskega podnebja, ki se kaže v padavinskem režimu (Lokalna razvojna strategija …,
2008). Pri splošnih podnebnih značilnostih je treba upoštevati lokalne posebnosti, kot so na
primer razlike med prisojno in osojno stranjo ter oblikovanost reliefa, saj lahko lokalne
vrednosti zaradi tega precej odstopajo. Ozek zgornji del doline precej zmanjša število
sončnih ur (Velkavrh, 1991). V nižinah prevladuje vpliv mikrolokacije in segrevanja prizemnih
plasti zraka ob sončnem vremenu. Na tem območju so vetrovi šibki, pogosto vlada
brezvetrje. Zaprte doline in k soncu nagnjeni bregovi so lahko precej toplejši od okolice,
vendar se lahko ponoči bolj ohladijo. Temperaturne razmere v visokogorju so odvisne
predvsem od splošnih dogajanj v ozračju, vetrov ter od značilnosti zračnih mas (tople, hladne
…), ki se zadržujejo nad Slovenijo. Temperature so nižje zaradi višje nadmorske višine, segreti
zrak pa se zaradi večje prevetrenosti ne more zadrževati na nekem določenem mestu kot se
lahko na nižji nadmorski višini (Velkavrh, 1991).
Zgornja Savinjska dolina pripada dvema glavnima podnebnima tipoma, zmerno celinskemu
podnebju in gorskemu podnebju. Doline in nižje nadmorske višine imajo zmerno celinsko
oziroma kontinentalno podnebje zahodne in južne Slovenije (predgorsko podnebje), medtem
ko višji predeli pripadajo gorskemu podnebju nižjega gorskega sveta in gorskemu podnebju
višjega gorskega sveta. V zmerno celinskem podnebju, ki prevladuje v Sloveniji, se prepletajo
celinske podnebne značilnosti z gorskimi in mediteranskimi (Ogrin, Plut, 2012). Ta tip
podnebja, za katerega je značilen zmerno sredozemski padavinski režim, se po Koppenovi
klasifikaciji uvršča med Cfb podnebja (zmerno vlažna podnebja s toplim poletjem). Skupna
značilnost zmerno celinskega podnebja v Sloveniji je, da so povprečne temperature
najhladnejšega meseca med 0 in 3 °C, najtoplejšega pa med 25 in 20 °C. Celinske značilnosti
podnebja naraščajo proti vzhodu in severovzhodu (Ogrin, 1996). Za podtip zmerno celinsko
podnebje zahodne in južne Slovenije je značilna velika namočenost (1300−2500 mm padavin
na leto) z viškom padavin jeseni (Ogrin, Plut, 2012).
Za gorsko podnebje, ki ga imajo najvišji vrhovi in planote v Zgornji Savinjski dolini, je
značilno, da je povprečna temperatura najhladnejšega meseca nižja od -3 °C in najtoplejšega
meseca do zgornje gozdne meje (1700−1900 m) več kot 10 °C (Ogrin, Plut, 2012). V Sloveniji
imajo gorsko podnebje predeli, ki so višji od 1500 metrov. Podnebju gorskih dolin in
predelom, nižjih od 1500 metrov, dajejo gorski značaj lega v bližini visokogorja in
temperaturni obrati (Ogrin, 1996). Zgornja gozdna meja je ločnica med gorskim podnebjem
nižjega gorskega sveta in gorskim podnebjem višjega gorskega sveta. Podnebje nižjega
gorskega sveta imajo nekatere gorske doline, kotline in visoko ležeče kraške kotline, kjer so
julijske temperature na ravni drugih v celinski Sloveniji, januarske pa so predvsem zaradi
močnih temperaturnih obratov nižje od -3 °C. Za gorsko podnebje je značilna najmanjša
osončenost (1600−1900 ur s soncem letno) in velika namočenost (1700−3200 mm padavin
letno), ki se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu (Ogrin, Plut, 2012).
V Mozirju je povprečna letna temperatura 9 °C, v Lučah pa 8,2 °C. Januarska povprečja
znašajo v Mozirju -1,4 °C, v Gornjem Gradu -1,7 °C in v Lučah -2,3 °C. Srednje julijske
temperature znašajo v Mozirju 18,4 °C, v Gornjem Gradu 19,4 °C in 17,7 °C v Lučah (Kladnik,
1998).
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Nad dnom dolin je značilen nekajstometrski toplotni pas, v katerem so temperature višje kot
bi pričakovali glede na nadmorsko višino. Najtoplejši mesec v Zgornji Savinjski dolini je julij,
(Kladnik, 1998), medtem ko je najhladnejši mesec januar. Pozimi pride do izrazitega
temperaturnega obrata oziroma inverzije, saj se v jasnih nočeh zrak v dolinah ohlaja,
istočasno pa se vanje steka ohlajeni zrak s pobočij. Posledično nastajajo jezera hladnega
zraka, pojavlja se lahko tudi megla (Velkavrh, 1991).
Zgornja Savinjska dolina leži na prehodu med sredozemskim in celinskim padavinskim
režimom (Velkavrh, 1991) oziroma zmerno sredozemskim in zmerno celinskim padavinskim
režimom. Območje ima zmerno sredozemski padavinski režim, ki ima primarni višek padavin
jeseni (oktober, november) in sekundarni konec spomladi ali v začetku poletja (junij).
Najmanj namočeni meseci so na prehodu zime v pomlad (januar, februar, marec) ter v času
drugega minimuma poleti v juliju in avgustu (Ogrin, Plut, 2012). Za ta režim velja, da so
oktobrske temperature višje kot aprilske (Ogrin, 1996). Zmerno celinski padavinski režim ima
višek padavin poleti ter manjši sekundarni višek jeseni, medtem ko je najmanj padavin
pozimi (Ogrin, Plut, 2012). Količina padavin se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu (Kladnik,
1998). Ta razlika je opazna že na majhnih razdaljah; v Mozirju pade največ dežja poleti,
medtem ko v zahodnejšem Gornjem Gradu pade največ padavin oktobra, drugi višek pa je
junija in julija. V visokogorju z gorskim podnebjem je padavinski višek jeseni. Pregrada
vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alp in Menine planine predstavlja izrazito ločnico med
sredozemskim in celinskim podnebnim vplivom (Velkavrh, 1991). Količina padavin je na
vzhodni in severovzhodni strani Kamniško-Savinjskih Alp manjša, ker se vlažne zračne gmote
večinoma izločijo na privetrni južni in jugozahodni strani. Na južni strani pogorja pade največ
padavin septembra, drugi najbolj namočen mesec je junij, medtem ko je najmanj padavin
pozimi. Padavinskih dni je okrog 120, vendar lahko v izjemnih okoliščinah v enem samem
dnevu pade 200 mm padavin (Kladnik, 1998). Povprečna letna količina v Zgornji Savinjski
dolini je med 1300 in 1800 mm, medtem ko je v visokogorju nad 2500 mm. Zaradi prehoda
dveh padavinskih režimov pade največ padavin v Zgornji Savinjski dolini spomladi in poleti. V
spodnjem delu je najmanj padavin marca, v srednjem in zahodnejšem delu februarja, na
območju Kamniško-Savinjskih Alp pa januarja (Velkavrh, 1991). Vznožni deli Savinjskih Alp
dobijo letno med 1400 in 1600 mm padavin, medtem ko jih Mozirje dobi 1326 mm. Logarska
dolina letno prejme 1426 mm, Luče 1637 mm in Gornji Grad 1593 mm padavin (Lokalna
razvojna strategija …, 2008).
Slika 9: Klimatološko povprečje Mozirja v obdobju 1961−2011

Vir: Klimatološka povprečja 1981-2010, 2019.
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Trajanje in višina snežne odeje sta v Zgornji Savinjski dolini zaradi razgibanega reliefa in
različne razporeditve letne količine padavin različna (Velkavrh, 1991). Najmanj snežnih dni z
vsaj 1 centimeter debelo snežno odejo je v Mozirski kotlini, in sicer 60 dni. Proti gorati
notranjosti število takšnih dni naraste na 100–150 v nižjih legah, v višjih legah (1500 metrov
in več) pa število dni doseže skoraj pol leta. V najvišjih delih gorovja sneg obleži več kot 200
dni na leto. V Lučah je povprečna maksimalna debelina snežne odeje 45 centimetrov
(Kladnik, 1998). Število dni s sneženjem se prav tako povečuje od vzhoda proti zahodu.
Maksimalne višine snežne odeje ne nastopijo na različnih nadmorskih višinah v enakem
obdobju. V visokogorju lahko pozno spomladi še sneži. Prav tako je pomembna tudi
orientacija pobočij, na osojah so lahko snežišča, kjer se sneg zadrži celo leto (Velkavrh, 1991).
Največ sončnega sevanja je v toplem pasu, najmanj pa na najvišjih vrhovih, ki so zlasti poleti
popoldne zaviti v sloj oblakov oziroma meglo, kar skrajšuje trajanje sončnega obsevanja po
dolinah in kotlinah. Megla je še posebej pogosta v hladni polovici leta, ko je zaradi
toplotnega obrata v višjih legah praviloma več sonca kot v dolinah. Ločnica je pri približno
1200 metrih nadmorske višine (Kladnik, 1998). Najbolj oblačni so zimski meseci, najmanj pa
poletni. V Mozirju je najbolj oblačen mesec november, najmanj pa avgust. V poletnih
mesecih je več oblačnosti sredi dneva in popoldne. Jeseni in pozimi je v gorah relativno
veliko sonca, v januarju nad 3 ure dnevno. Pod nadmorsko višino 1200 metrov je sončevo
obsevanje pozimi zaradi megle in nizke oblačnosti krajše kot v drugih letnih časih (Velkavrh,
1991). Megla iz Ljubljanske in Celjske kotline ne seže po dolinah navzgor kot tudi ne na nižja
južna pobočja. Območje med Mozirjem in Ljubnim zaradi megle pozimi dobi v povprečju le
10 % manj sončne energije (Kladnik, 1998). V višjih legah je januarsko povprečno število
sončnih ur pod 7, medtem ko se v Mozirju giblje med 7 in 8 ur (Velkavrh, 1991).
Problemi z onesnaženim zrakom so se pojavljali v Nazarjah in okolici. Industrija, obrt,
privatna kurišča in kotlovnica za ogrevanje osnovne šole predstavljajo glavne vire emisij.
Zaradi naprednih rešitev ogrevanja z lesno biomaso se zmanjšuje vpliv individualnih kurišč na
kakovost zraka v Gornjem Gradu, Mozirju in Lučah (Lokalna razvojna strategija …, 2008).
Na spletni strani ARSO METEO so predstavljene 4 zgornjesavinjske opazovalne vremenske
postaje (Radegunda, Luče, Gornji Grad in Solčava), ki merijo temperature, višino padavin in
snežne odeje. Klimogram Solčave (Slika 10) prikazuje letno količino padavin s stolpci in
petletno drseče povprečje v obdobju 1961−2011 s krivuljo ter referenčno povprečje z zeleno
črto (Opazovalne postaje, 2018).
Slika 10: Klimogram Solčave

Vir: Opazovalne postaje, 2018.
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3.2.4. Hidrogeografija
Največja reka v Zgornji Savinjski dolini je reka Savinja, ki ima številne pritoke. Njeni večji
pritoki so Dreta, Ljubija, Ljubnica, Lučnica, Jezera, Bela, Globaša, Rogačnik, Dupljenik in
Revsov graben.
Celotno povodje Savinje v Zgornji Savinjski dolini meri 536 km 2 (O reki Savinji, 2013). Skupna
dolžina vodotoka od izvira do izliva v Savo pri Zidanem Mostu je 102 kilometra, celotno
porečje pa obsega 1858 km2 (O Savinji, 2013). Vode, ki napajajo reko Savinjo v njenem
zgornjem toku, se stekajo iz Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank (O Savinji, 2013). Skupno je
Savinja najdaljša slovenska reka z izvirom in izlivom na slovenskem ozemlju (Krajinski park
Logarska dolina, 2017). Dreta je največji pritok Savinje in odmaka 126 km2 veliko območje, ki
se razteza med Črnivcem na zahodu, Velikim Rogatcem na severu ter Menino Planino in
Dobrovljami na jugu (O reki Savinji, 2013).
Zgornja Savinjska dolina s svojimi vodami pripada porečju reke Savinje, ta pa porečju reke
Save in s tem povodju Črnega morja. Odtočni količniki v Zgornji Savinjski dolini so med 60 in
70 %, čemur so vzrok relief, kamnine in podnebje. Pregled pokrovnosti tal pokaže, da v
območju prevladujejo gozdnate površine, medtem ko so pašniki in druge kmetijske površine
omejeni na uravnave in doline. Zaledja voda sestavljajo hidrogeološko različni tipi kamnin, v
Kamniško-Savinjskih Alpah in na Menini prevladuje kras oziroma kamnine z visoko
razpoklinsko poroznostjo, območje med Velikim Rogatcem in Smrekovcem sestavljajo maloali neprepustne kamnine, medtem ko se po dolinah pojavljajo aluvialni nanosi (Frantar,
2006).
Vse reke v Zgornji Savinjski dolini imajo snežno-dežni režim, s pretočnimi viški pomladi in
drugotnimi viški jeseni, pozimi pa imajo najmanjši pretok (Kladnik, 1998). V obdobju
1991−2000 se je povečal pretočni koeficient v poznojesenskih mesecih in zmanjšal v času
med februarjem in marcem. Izrazito povečanje pretoka v poznojesenskih mesecih je
posledica naraščanja temperatur, saj lahko voda zaradi večanja deleža dežja oktobra in
novembra v visokogorju nezadržano odteče. Večja količina odtoka jeseni vpliva na celoten
pretočni režim, kar pomeni, da snežno-dežni režim prehaja v dežno-snežni, k čemur
pripomoreta še zmanjšana količina padavin v pomladanskih mesecih in manj snežnega
zadržka. Oba nižka sta postala bolj ekstremna, primarni je še vedno posledica snežne
retinence in majhne količine padavin, sekundarni nižek pa ostaja kot posledica povečane
evapotranspiracije v avgustu (Frantar, 2006). Povprečni nizki in srednji letni pretoki se na
vseh vodomernih postajah znižujejo. Prav tako upadajo visoki letni pretoki, izjema je Savinja
v Nazarjah (Frantar, 2006).
Reke imajo izrazit hudourniški značaj zaradi močnih padavin in hitrega odtoka padavinske
vode, kar vpliva na prisotnost poplav. Poplavna voda se razlije ob obrečnih ravnicah, ob
Savinji od Ljubnega in ob Dreti od Bočne navzdol. K poplavam pripomore močno
preobražena pokrajina v povirjih pritokov Savinje in Drete. Spodnje Kraše v Zadrečki dolini so
eno izmed najbolj poplavam izpostavljenih naselij. Novembrska povodenj leta 1990, ki so jo
spremljali plazovi, je uničila več stanovanjskih hiš, medtem ko jih je bilo več sto
poškodovanih. Odneslo je precej mostov, spodkopalo skoraj vsa cestišča v dnu stranskih
dolin, prod pa je pokril številne njive in travnike (Kladnik, 1998).
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Reka Savinja ima dva izvira. Prvi je nad slapom Rinka na nadmorski višini 1380 m (O Savinji,
2013), kjer Savinja izvira nad zatrepom doline pod ledeniško amfiteatralno krnico (Krajinski
park Logarska dolina, 2017) izpod skalnih blokov nad potjo na Okrešelj, vanjo pa se med
njeno potjo po produ, kjer marsikdaj izgine pod površjem, izlivajo manjši vodotoki z
neprepustne apnenčeve plasti. Pot nato vodotok, ki se imenuje Kotnica, nadaljuje po strmi
grapi do slapu Rinke. Pod slapom se voda zbira v tolmunu in teče po strugi, ki je polna proda
in velikih skal. V strugi kmalu ponikne, na površju pa se prikaže ob večjih deževjih ali
spomladi ob topljenju snega. Struga Kotnice je običajno suha. Vodotok ponovno pride na
površje v Logu (Ramovš, 1991) na nadmorski višini 767 m (O Savinji, 2013) kot izvir Črne
zaradi neprepustne jezerske gline. Korito Črne je bilo zaradi pogostega poplavljanja
regulirano. V spodnjem delu Loga se Črni pridruži Jezera iz Matkovega kota in kot Savinja
skupaj nadaljujeta pot (Ramovš, 1991). Med Solčavo in Klemenčo žago je Savinja izdolbla
ozko sotesko Socko. S skalnih previsov curlja voda, ki pozimi ustvarja ledene sveče (Ramovš,
1991). Navzdol po toku se v Savinjo izlivajo Lašek, Jurčef in Klobaša, ki odvajajo vode z južnih
pobočij Olševe. Suhelj in Bela, ki izvirata v Robanovem kotu, se v Savinjo izlivata na desni
strani. Lučnica priteka v Lučah, medtem ko se preko kraških izvirov vode z Dleskovške
planote v Savinjo izlivajo neposredno. Izpod Rogatca se med Lučami in Ljubnim v glavni
vodotok Zgornje Savinjske doline z desne strani izlivajo pritoki Rogačnik, Rjavčev, Trbiški in
Fluderski graben ter še nekaj manjših pritokov, medtem ko se z leve vanjo izlivajo Lakovnikov
potok, Duplenik in Resov graben, ki izvirajo pod Raduho. Ljubnica, ki ima močan tok in
porečje ter obsega celotno južno pobočje Smrekovškega pogorja, se Savinji pridruži na
Ljubnem. V Ljubnem, kjer je Savinja že premagala večino višinske razlike svoje poti, vstopi v
Gornjegrajsko kotlino. V Savinjo s severa pritečejo potoki, ki izvirajo pod Goltmi (Ivanjski
potok, Gračnica, Rečica), z desne strani se jim v Nazarjah pridruži Dreta. Temu sledi vstop v
manjšo Mozirsko kotlino, kjer se na levi strani pridružijo pritoki Mozirnica, Trnava in Ljubija,
izmed katerih je zadnja najmočnejša in ima kraški izvir na vzhodnem pobočju Smrekovškega
pogorja. Škubov potok, ki se Savinji pridruži v Soteski, je zadnji pritok Savinje v Zgornji
Savinjski dolini. Od Soteske naprej Savinja svojo pot nadaljuje proti Spodnji Savinjski dolini (O
reki Savinji, 2013).
Na celotnem ozemlju Dobroveljske planote in Menine se vode pretakajo podzemeljsko in
prihajajo na površje v kraških izvirih, kot so Letošč, Štepčeva žrela, Tišlerjev studenec, Perički
studenec, Zijavka in Jama v Žlaboru. Večinoma ti izviri niso zajeti za vodno oskrbo
prebivalcev. Kot posledica redke poselitve pritiski na kraške izvire, ki predstavljajo potencial
za prihodnjo rabo, niso veliki. Izvir Letošč, ki ima določene varstvene pasove, je zajet za
vodno oskrbo občine Nazarje. Podtalnica v aluvialni naplavini je skromna in ne predstavlja
pomembnega vodnega vira za prebivalstvo, vendar je ogrožena zaradi kraških izvirov, saj je
rečna ravnica izpostavljena pritiskom zaradi kmetijske obdelave, poselitve in drugih posegov
v prostor (Lokalna razvojna strategija …, 2008).
Kakovost vode na Savinji, ki je do Nazarij v 1. kakovostnem razredu, se sistematično
spremlja; odplake iz Mozirja in Nazarij slabšajo kakovost vodotoka. Na območju občine
Nazarje kakovost Savinje slabšajo naselja z gospodinjskimi in gospodarskimi odplakami,
kmetijstvo z neposrednim odtokom gnojnice v vodotoke ali tla z gnojenjem in uporabo
zaščitnih sredstev. Dreta je pri izlivu v Savinjo v 1. kakovostnem razredu (Lokalna razvojna
strategija …, 2008).
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3.2.5. Prsti
Naravni pokrajinski elementi različno vplivajo na nastanek in razvoj prsti, kar se odraža v
razširjenosti tipov prsti in njihovih lastnostih. Izoblikovanost površja, prepustnost matične
podlage za vodo, vpliv vode na genezo prsti, sklenjenost vegetacije in raba tal so pomembne
naravne omejitve za razvoj prsti v Zgornji Savinjski dolini. Omenjene naravne omejitve so
pedogenetski dejavniki, ki ovirajo nastajanje prsti oziroma povečevanje njene debeline. Pri
nastajanju prsti imajo pomembno vlogo kamnine, na katerih prsti nastanejo, in človek, ki z
različnimi dejavnostmi spreminja naravni proces nastajanja prsti. Značilnost območja je, da je
razvoj prsti povsod moten. Kot najbolj pogoste omejitve se pojavljajo naklon, kamnine in
voda (Vovk Korže, 2006).
Alpske pokrajine v Zgornji Savinjski dolini so si po razvoju prsti podobne. Prevladujejo plitve
skeletne prsti, katerih razvoj je naravno omejen in so slabo poraščene z vegetacijo.
Najpogostejše prsti na preučevanem območju so humusno-akumulativne prsti, in sicer
rendzine in rankerji. Rendzine so plitve ter v globino merijo 10−30 cm glede na relief.
Pokrivajo strma apnenčasta pobočja s skalovitim površjem, medtem ko globlje rendzine
najdemo na dolomitu. Ranker se razvije na nekarbonatnih metamorfnih in fluvioglacialnih
prsteh. Na različnih karbonatnih kamninah, na laporju, pleistocenskih in pliocenskih
sedimentih, na mehkih karbonatnih kamninah ter na mešanih karbonatnih kamninah se
razvijejo evtrične prsti, ki so lahko plitve, srednje globoke ali globoke. Distirčne rjave prsti so
vezane na kislo matično kamnino. V dolinskem delu območja je odložen fluvio-glacialni
material, kjer so zaradi recentnega delovanja vode prsti na njem plitve in slabo razvite.
Rečna prst, ki je plitva in še v nastajanju, je nastala na glinastem melju in ilovnatem
materialu z drobci kamnin, prodniki ter peskom (Vovk Korže, 2006).

3.2.6. Rastlinstvo in živalstvo
Rastlinstvo
Velik del Zgornje Savinjske doline pokrivajo gozdovi (Godicl, 1991). V naravnih gozdovih sta
prevladujoči drevesni vrsti bukev in jelka. Prvotne mešane in iglaste gozdove vse bolj
izpodrivajo iglasti, jelko je marsikje pod vplivom človeka zamenjala smreka (Kladnik, 1998). V
območju, ki se razteza od 300 do več kot 2000 metrov nadmorske višine, so prisotni značilni
višinski pasovi gozdne vegetacije: podgorski, gorski, zgornjegorski in subalpinski pas. Gozdne
združbe so poleg te višinske členitve ločene še glede na tip geološke podlage: silikatna,
karbonatna in mešana podlaga (Gozdnogospodarski načrt …, 2012).
Na Dobrovljah uspeva predgorski bukov gozd, ki ponekod prehaja v jelov gozd. V dolini Lučke
Bele se nahajajo najbolj prvobitni bukovo-jelovi gozdovi, medtem ko je predgorski gozd
bukve in javorja razširjen na apnenčasti Menini. Na skalnatih strminah ponekod uspeva
združba črnega gabra in bukve. Nižinski tip bukovega gozda z gradnom, v katerem je
zastopan tudi gaber, je pogost v okolici Mozirja (Kladnik, 1998). Za Mozirske planine ali Golte
je najbolj značilna združba predalpski visokogorski bukov gozd z golim lepenom (Godicl,
1991). Poplavne ravnice ob Savinji poraščajo ozki gozdni logi, sestavljeni predvsem iz smreke
in jelše. Na Smrekovškem pogorju raste naraven smrekov gozd, ki se nadaljuje proti Raduhi,
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na katere pobočjih sta zastopana bukev in macesen. Takšen tip gozda je značilen za
visokogorski svet Kamniško-Savinjskih Alp, kjer skupaj z macesnom tvori gozdno mejo, ki
sega od 1550 do 1650 metrov visoko, posamezna drevesa pa ponekod uspevajo do višine
1900 metrov, kjer rastejo tudi viharniki (Kladnik, 1998). Gozdno mejo tvori večinoma
macesen, vendar je meja močno odvisna od lege in orografskih razmer. Nad 1200 metrov je
alpski bukov gozd z macesnom razširjen tudi na Peci, Olševi, Dleskovški planoti, v Logarski
dolini ter Robanovem in Matkovem kotu. Nad gozdno mejo, na katero vplivajo naravni
dejavniki in človek s svojimi dejavnostmi (Kladnik, 1998), je marsikje pas ruševja ali
pritlikavega bora (Godicl, 1991) ter pas travnikov (Kladnik, 1998). Ruševje je značilna alpska
rastlina in pokriva velike površine (Dleskovška planota, južna pobočja Raduhe). Prerašča
skale, useke, globače, naseljuje skalne police in previse, ob hudournikih pa uspeva tudi pod
1000 metrov nadmorske višine, kjer vmes rastejo posamezna drevesa in grmi − macesen,
smreka, jerebika, brinje in drugi. Ruševju nato do najvišjih vrhov sledijo alpske trate s šašem,
vilovino, blaziničastimi rastlinami, jegliči in drugimi rastlinami (Godicl, 1991).
Marsikje, kjer so gozdovi izkrčeni, se nahajajo zaselki, obdelane površine, travniki in pašniki.
Veliko sive jelše uspeva na posekah, ob Savinji ter ob potokih. Pašniki in planine so večinoma
v visokogorskem pasu na višini med 1000 in 1500 metrov. To so planine na Dleskovški
planoti, Raduhi, Golteh in Menini. Za pašo se najbolje obnesejo planine, ki ležijo na nekoliko
manj prepustnih tleh. Tam se med apnenci pojavljajo skrilavci in so planine vsaj delno
preskrbljene z vodo. Molička planina in Korošica sta edini planini nad zgornjo gozdno mejo,
kjer najdemo zamočvirjen teren, vendar je zaradi velike prepustnosti kamnin takšnih območij
v Zgornji Savinjski dolini malo. Ob stajah in tam, kjer se živina največ zadržuje, se oblikuje
nitrofilna stajska vegetacija. Številne pašne površine so opuščene, zato jih ponovno
poraščajo gozd in visoke steblike (Godicl, 1991).
Živalstvo
Veliko pestrost živalskih vrst na območju Zgornje Savinjske doline omogočajo raznolike
gozdne združbe, dobro ohranjeni gozdovi in velika pestrost ekosistemov. Zaradi širokega
višinskega razpona so prisotne tako nižinske kot visokogorske vrste. Posebna pozornost je
namenjena redkim in ogroženim vrstam (Gozdnogospodarski načrt …, 2012).
Srnjad živi po vsej Zgornji Savinjski dolini, izjema je le visokogorsko območje oziroma
območje nad zgornjo gozdno mejo. Jelenjad in divji prašič prebivata v gozdovih po vsem
območju, v višjih predelih pa je populacija jelenjadi redkejša. Gams poseljuje visokogorje in
gozdnate predele, manjše skupine tudi nižje predele s skalovjem. Pojavljajo se na
Solčavskem, na Olševi, Raduhi, Travniku, Komnu, Rogatcu, Lepenatki, pobočjih Menine
planine, na Golteh in v Tirskih pečeh, muflon pa je bil s pomočjo človeka naseljen na prisojna
pobočja Podolševe (Gozdnogospodarski načrt …, 2012). Zgornjo Savinjsko dolino poseljujejo
tudi ponovno naseljeni kozorog ter planinski zajec, lisica, veverica, jazbec, polh, rovka,
netopirji, jež, dihur in medved (Svetličič, 1991).
V Zgornji Savinjski dolini so se ohranile nekatere vrste ptic, ki so v Sloveniji redke ali jih
drugje ni (Svetličič, 1991). Med zavarovanimi živalskimi vrstami so sove, ujede in gozdne
kure. Divji petelin in ruševec sta dve izmed redkih in ogroženih živalskih vrst, njun življenjski
prostor pa se zaradi otoplitve najverjetneje postopoma dviga. Prav tako je ogrožena belka, ki
živi v pasu ruševja pod vrhovi Alp in se višje ne more premakniti. Raduha je njen najnižji in
najvzhodnejši življenjski prostor v Sloveniji. Izmed ujed Zgornjo Savinjsko dolino poseljujejo
planinski orel, sokol selec, sokol škrjančar in postovka. Velika uharica gnezdi v Tirskih pečeh,
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poleg te v Zgornji Savinjski dolini bivajo še lesna sova, kozača, mali skovik, mala uharica,
navadni in koconogi čuk (Gozdnogospodarski načrt …, 2012), planinska kavka, krokar, žolna,
detel, čaplja, lastovica, vrabec ter številne gozdne ptice (Svetličič, 1991).

3.2.7. Zavarovana območja
Zgornja Savinjska dolina ima tri širša zavarovana območja. Eden izmed njih, Krajinski park
Golte, se nahaja v občinah Ljubno in Mozirje. Park je bil ustanovljen leta 1987, meri 1132
hektarov (Širša zavarovana območja, 2018) in ima predpisan varstveni režim ter razvojne
usmeritve (Planota Golte, 2018). V območje parka spadajo tudi Tirske peči (Lokalna razvojna
strategija …, 2008). Občina Solčava ima dva krajinska parka – Krajinski park Logarska dolina
in Krajinski park Robanov kot (Lokalna razvojna strategija …, 2008). Krajinski park Robanov
kot meri 1447 hektarov (Širša zavarovana območja, 2018) in je bil ustanovljen leta 1987
(Krajinski park Robanov kot, 2018), v njem pa je več naravnih vrednot (slap Veliki skok,
gorska ledeniška dolina) (Atlas Okolja, 2018). Krajinski park Logarska dolina, ki se nahaja na
zahodu Zgornje Savinjske doline, je leta 1987 ustanovila Občina Mozirje. Na Okrešlju so leta
1931 na pobudo savinjske podružnice Slovenskega planinskega društva želeli ustanoviti
Narodni park Okrešelj, vendar zaradi 2. svetovne vojne uradne razglasitve ni bilo. Krajinski
park Logarska dolina, ki obsega 2431 hektarov, upravlja Občina Solčava in je v celoti ekološko
pomembno območje, del območja pa pripada tudi Naturi 2000 (Krajinski park Logarska
dolina, 2017). Naravna dediščina ima v krajinskem parku velik pomen, v njem je namreč 43
naravnih spomenikov (slap Rinka, izvir Črne, Slap Palenk s sotesko, Logarjeva lipa, Plesnikov
brest, macesen na Klemenči jami, Solčavska tisa in drugi), 35 naravnih vrednot lokalnega ter
državnega pomena (izvir Jezere, Gradišnikovi lipi, Covnikovo barje, Matkovo okno, Škaf v
Matkovem oknu in drugi) (Logarska dolina, 2018) in kulturni spomenik, ki ga predstavlja
Podbrežnikova kapela. V parku uspevajo zavarovane rastline (lepi čeveljc, Zoisova zvončnica,
planika) (Krajinski park Logarska dolina, 2017).
Slika 11: Robanov kot

Avtorica: Veronika Strmšek, 2014.

Ožjih zavarovanih območij, kot so naravni spomeniki in rezervati, je več (Lokalna razvojna
strategija …, 2008). Naravni rezervat Greben Smrekovec − Komen je od leta 1987 zavarovan z
odlokom Občine Mozirje kot geološki in botanični rezervat. Zavarovano območje vključuje
ozemlje občine Ljubno ob Savinji in velja za objekt republiškega pomena. Zaradi možnih
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gradenj počitniških hišic, cest, poti in prekomernega nabiranja arnike je območje, na katerem
velja režim za geološko-paleontološke in mineraloško-petrografske spomenike ter botanične
naravne spomenike, ogroženo (Naravni rezervat Smrekovec – Komen, 2018). Pri naravnih
spomenikih gre večinoma za manjše pojave, kot so drevesa in geomorfološke oblike, kar
predstavljata naravni spomenik Soteska Savinje pri Igli in naravni spomenik Savinja od izvira
do Ljubnega. Zavarovane parcele, kot sta na primer Matkov Škaf in Slapišče Palenk, so lahko
zelo velike (Lokalna razvojna strategija …, 2008).
Slika 12: Komen

Avtorica: Veronika Strmšek, 2011.

V naravovarstveni program Evropske unije za zaščito prostoživečih vrst in njihovih življenjskih
prostorov Natura 2000 (Lokalna razvojna strategija …, 2008) je bilo leta 2013 vključenih
34,42 % površine Zgornje Savinjske doline. Najvišji delež ima občina Solčava (75,84 %),
najnižjega pa občina Nazarje (2,55 %) (Delež območij …, 2018). Natura 2000 se zavzema za
uravnoteženo izravnavo interesov med naravo in gospodarskim razvojem ter za pravilno
usmerjanje vseh dejavnosti v prostoru s poudarkom na turizmu, gospodarjenju z gozdovi in
na občutljivih območij nad zgornjo gozdno mejo, ki morajo ostati takšni, da se ohranjajo
življenjski prostori ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (Lokalna razvojna strategija …, 2008).
Preglednica 1: Natura 2000 leta 2013

Občina
Površina Natura 2000 (ha) Delež Nature 2000 v občini (%)
Gornji Grad
2179
24,19
Ljubno
1367
17,31
Luče
5198
47,49
Mozirje
658
12,29
Nazarje
111
2,55
Rečica ob Savinji
195
6,46
Solčava
7792
75,84
Vir: Delež območij Natura 2000 po občinah – občine po abecedi, 2018.
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3.3. Družbenogeografske značilnosti
3.3.1. Prebivalstvo
Zgornja Savinjska dolina ima 16.020 prebivalcev, od tega jih ima največ občina Mozirje
(4092) in najmanj občina Solčava (513) (Prebivalstvo po starosti in spolu …, 2018). Po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije število prebivalcev v Zgornji Savinjski dolini
od leta 2008 naprej upada (slika 13). Hiter padec se je zgodil leta 2008, ko mu je sledil rahel
dvig števila prebivalstva leta 2009, vendar se po tem letu število prebivalcev ves čas
zmanjšuje. Do leta 2013 je bilo število žensk višje kot število moških, po tem letu pa je število
moških višje kot število žensk (slika 14).
Prva svetovna vojna je razredčila prebivalstvo Zgornje Savinjske doline, povzročila pa je tudi
splošno pomanjkanje zaradi nenehnih zaplemb kmetijskih pridelkov. Slabe bivalne razmere
in kočarstvo so povzročili izseljevanje prebivalstva v mesta takratne Avstrije in
prekooceanske selitve (Videčnik, 1990).
Slika 13: Gibanje prebivalstva v Zgornji Savinjski dolini v obdobju 2008–2018
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Vir: Prebivalstvo po starosti in spolu …, 2018.
Slika 14: Število moških in žensk v Zgornji Savinjski dolini
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Vir: Prebivalstvo po starosti in spolu …, 2018.
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Povprečna starost prebivalcev občin Zgornje Savinjske doline je primerljiva s povprečno
starostjo prebivalcev Slovenije, ki je leta 2018 bila 43,2 let (preglednica 2). Občina z najvišjo
povprečno starostjo je Gornji Grad (45,8 let), kar je nad slovenskim povprečjem, medtem ko
je občina Nazarje (42,7 let) pod slovenskim povprečjem. Nad slovenskim povprečjem glede
povprečne starosti so štiri zgornjesavinjske občine, medtem ko so tri pod povprečjem. Indeks
staranja, ki predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več ter med številom
oseb, mlajših od 15 let (V slovenskih občinah ..., 2018), je najvišji v občini Gornji Grad, in sicer
172,8, kar je nad slovenskim povprečjem (129,2). Najnižji indeks staranja ima občina Nazarje.
Občine, ki presegajo državno povprečje, so Gornji Grad, Luče, Rečica ob Savinji in Solčava.
Največ mladega prebivalstva (delež prebivalcev, starih 0−14 let) ima občina Solčava, in sicer
15,6 %, najmanj pa občina Gornji Grad (13,7 %), ki je pod slovenskim povprečjem. Le dve
občini presegata slovensko povprečje. Pri deležu prebivalcev, starih od 15 do 64 let, najbolj
izstopa občina Nazarje, ki je s 68,5 % nad slovenskim povprečjem (65,6 %), medtem ko je
starostna skupina 15−64 let najmanjša v občini Gornji Grad (62,6 %). Nad slovenskim
povprečjem je pet občin. Največ prebivalstva, ki je staro 65 let ali več, biva v občini Gornji
Grad (23,7 %), medtem ko ima občina Nazarje (17,1 %) najnižji delež te starostne skupine. V
primerjavi s slovenskim povprečjem izstopata občini Gornji Grad, ki ga presega, in občina
Nazarje, ki je pod njim.
Preglednica 2: Povprečna starost, indeks staranja in deleži prebivalcev po starostnih skupinah leta 2018

Občina

Povprečna
starost
(leta)

Indeks
staranja

Delež
prebivalcev,
starih 15−64 let
(%)
62,6
66,8
65,3
65
68,5
66,2

Delež prebivalcev,
starih 65 let ali več
(%)

172,8
125,6
133,3
127,3
118,2
131,4

Delež
prebivalcev,
starih 0−14 let
(%)
13,7
14,7
14,9
15,4
14,5
14,6

Gornji Grad
Ljubno
Luče
Mozirje
Nazarje
Rečica ob
Savinji
Solčava
SLOVENIJA

45,8
43
43,8
42,9
42,7
43,8
44,3
43,2

130
129,2

15,6
15

64,1
65,6

20,3
19,4

23,7
18,5
19,8
19,6
17,1
19,2

Vir: Prebivalstvo – izbrani kazalniki …, 2018.

Naravni, selitveni in skupni prirast se med občinami v Zgornji Savinjski dolini precej
razlikujejo (Preglednica 3). Najvišji naravni prirast na 1000 prebivalcev ima občina Luče, in
sicer 4,7, kar je še vedno pod slovenskim povprečjem (9,8), medtem ko ima najnižji naravni
prirast občina Gornji Grad (-24). Najvišji selitveni prirast na 1000 prebivalcev, ki je tudi višji
kot slovenski (0,6), ima občina Gornji Grad (22,8), medtem ko je selitveni prirast občine
Solčava z -17,3 bistveno nižji kot slovenski. Skupni prirast na 1000 prebivalcev v Sloveniji
znaša 0,5. Občina Mozirje (13,1) ga presega, medtem ko je občina Rečica ob Savinji (-17,5)
pod slovenskim povprečjem. Vse občine v Zgornji Savinjski dolini imajo naravni prirast na
1000 prebivalcev nižji, kot je slovensko povprečje, medtem ko tri občine presegajo državno
povprečje selitvenega prirasta na 1000 prebivalcev. Skupni prirast na 1000 prebivalcev
presegata le dve zgornjesavinjski občini (Mozirje, Nazarje).
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Preglednica 3: Prirastki leta 2017

Občina

Naravni
prirast

Selitveni
prirast

-61

Naravni prirast
na 1000
prebivalcev
-24

Gornji
Grad
Ljubno
Luče
Mozirje
Nazarje
Rečica ob
Savinji
Solčava
SLOVENIJA

Skupni
prirast

58

Selitveni prirast
na 1000
prebivalcev
22,8

-3

Skupni prirast
na 1000
prebivalcev
-1,2

0
7
16
1
-11

0
4,7
4
0,4
-4,8

-27
-25
37
6
-29

-10,5
-16,9
9,1
2,3
-12,7

-27
-18
53
7
-40

-10,5
-12,2
13,1
2,7
-17,5

1
-268

1,9
9,8

-9
1253

-17,3
0,6

-8
985

-15,4
0,5

Vir: Naravno gibanje prebivalstva …, 2018, Selitveno gibanje prebivalstva …, 2018, Skupni prirast prebivalstva …,
2018.

Povprečne neto mesečne plače (preglednica 4) so v občinah v Zgornji Savinjski dolini pod
slovenskim povprečjem (1062 €). Najvišjo mesečno neto plačo ima občina Nazarje (1019,61
€), medtem ko ima najnižjo občina Rečica ob Savinji (783,52 €). Stopnja aktivnosti se v
zgornjesavinjskih občinah razlikuje od slovenskega povprečja (54,3). Najnižjo stopnjo
aktivnosti (preglednica 5) ima občina Gornji Grad (50,4), medtem ko občina Nazarje (58,3) z
najvišjo stopnjo aktivnosti v Zgornji Savinjski dolini preseže slovensko povprečje (54,3).
Stopnja delovne aktivnosti je v zgornjesavinjskih občinah višja od slovenske stopnje delovne
aktivnosti (48,5), le občina Solčava ima nižjo (46,9), medtem ko najvišja stopnja delovne
aktivnosti v Zgornji Savinjski dolini znaša 52,3, in sicer v občini Nazarje. Slovensko stopnjo
brezposelnosti (10,7) preseže le ena občina v Zgornji Savinjski dolini – občina Solčava (11,2),
medtem ko imajo ostale nižjo stopnjo brezposelnosti. Najnižjo stopnjo ima občina Ljubno
(8,8) (Mere aktivnosti prebivalstva, 2018). Prebivalci Zgornje Savinjske doline se zaposlujejo v
zaposlitvenih središčih v Zgornji Savinjski dolini, mnogi pa odhajajo na delo v Celje, Velenje,
Kamnik, Ljubljano ali drugam (Veliki atlas Slovenije, 2012). Delež kmetov se zmanjšuje,
medtem ko se delež upokojencev zvišuje (Lokalna razvojna strategija …, 2008).
Preglednica 4: Povprečne mesečne neto plače leta 2017

Občina
Gornji Grad
Ljubno
Luče
Mozirje
Nazarje
Rečica ob Savinji
Solčava
SLOVENIJA

Povprečna mesečna
neto plača (€)
881,14
1003,81
868,71
957,39
1019,61
783,52
930,91
1062

Vir: Povprečne mesečne plače po občinah …, 2018.
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Preglednica 5: Stopnje aktivnosti leta 2017

Občina
Gornji Grad
Ljubno
Luče
Mozirje
Nazarje
Rečica ob
Savinji
Solčava
SLOVENIJA

Stopnja
aktivnosti
50,4
56,8
55,5
56,1
58,3
56,5

Stopnja delovne
aktivnosti
45,9
51,8
49,7
50,5
52,3
50,6

Stopnja
brezposelnosti
9
8,8
10,5
10
10,3
10,5

52,8
54,3

46,9
48,5

11,2
10,7

Vir: Mere aktivnosti prebivalstva, 2018.

3.3.2. Poselitev in naselja
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v sedmih občinah v Zgornji Savinjski
dolini 61 naselij, med katerimi ni nobenega večjega naselja (preglednica 6). Največja občina
po površini so Luče, sledita ji občini Solčava in Gornji Grad, medtem ko je najmanjša občina
Rečica ob Savinji. Večina naselij ima med 100 in 200 prebivalcev, v katerih živi največji delež
prebivalstva (Kladnik, 1998).
Gostota naseljenosti Slovenije je 102 preb./km2. Podatki za gostoto naseljenosti občin v
Zgornji Savinjski dolini kažejo na redko poseljenost doline, vse zgornjesavinjske občine so
namreč pod slovenskim povprečjem. Najgosteje naseljena je občina Mozirje (76,3
preb./km2), medtem ko je Solčava s petimi prebivalci na kvadratni kilometer najredkeje
poseljena občina (preglednica 6) in je hkrati tudi najredkeje poseljena občina v Sloveniji
(Občina Solčava, 2018). Zgornja Savinjska dolina je v povprečju precej redko poseljena, v
vzhodnem in južnem delu so se razvila nekoliko večja naselja (Mozirje, Nazarje, Gornji Grad),
ki so povezana z večjimi zgostitvenimi območji (Celje, Velenje, Maribor, Ljubljana, Kamnik),
zahodni del doline pa ima velik pomen z naravovarstvenega vidika. Prebivalstvo se z območja
ni množično odseljevalo, ohranjali so relativno dobro medsebojno povezanost, tradicijo in
krepili lastno identiteto (Lampič, Potočnik Slavič, 2006). Območje občin, ki je zaokrožena
celota z redko podeželsko poselitvijo, predstavlja širši obmejni prostor. Vasi oziroma
občinska središča so v dolini, po okoliških zaselkih pa so posejane kmetije (Lokalna razvoja
strategija …, 2008).
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Preglednica 6: Gostota naseljenosti, površina občin in število prebivalcev v Zgornji Savinjski dolini

Število
Občina
Gostota naseljenosti (preb./km2) Površina (km2) prebivalcev
2543
Gornji Grad
28,2
90,1
2545
Ljubno
32,3
78,9
1472
Luče
13,4
109,5
4092
Mozirje
76,3
53,6
2588
Nazarje
59,6
43,4
2267
Rečica ob Savinji
75,3
30,1
Solčava
5
102,8
513
Vir: Gostota naseljenosti …, 2018.

Na območju Zgornje Savinjske doline je človek vseskozi krčil gozdove in oblikoval kulturno
pokrajino (Kladnik, 1998). Zaradi naraščanja prebivalstva se je na izkrčeni pokrajini začela
stalna naselitev prebivalstva (Lokalna razvojna strategija …, 2008). Nižina je bila poseljena
(Kladnik, 1998) in obdelana (Videčnik, 1991) že pred naselitvijo Slovanov (Kladnik, 1998), ki
naj bi po domnevah zgodovinarjev dolino poselili že v 6. stoletju (Videčnik, 1991), medtem
ko so bili višji predeli občasno naseljeni ali pa sploh ne. Kasneje se je poselitev širila tudi v
višje lege (Kladnik, 1998). Dokaz starodavne poselitve je arheološko najdišče v Potočki zijalki
nad Solčavo. V Zgornji Savinjski dolini so svoja oporišča imeli Rimljani, o čemer pričajo
najdišča na Prihovi, Spodnji Rečici in v Šentjanžu (Videčnik, 1991).
V Zgornji Savinjski dolini prevladujeta dva poselitvena vzorca, ki se ponekod med seboj
prepletata (Jeseničnik, 2010). Za višje lege je značilna poselitev v obliki samotnih kmetij, ki
prevladujejo na pobočnih policah, na položnih prisojnih pobočjih in na dnu širokih ledeniških
dolin. To vrsto poselitve sestavljajo površinsko velika naselja, v katerih so se na območjih z
ugodno prometno lego izoblikovala manjša gručasta jedra. Za samotne kmetije je značilno,
da so njihova samostojna stoječa poslopja razporejena v gruči. Čim večja kot je kmetija,
obsežnejša so poslopja v okviru njenega doma (Kladnik, 1998). Značilno območje samotnih
kmetij je Solčavsko, predvsem njegov severni del na južnem pobočju Olševe. Kmetije so
pogostejše na neprepustnih kamninah (Urbanc, 1998). Najvišje ležeča kmetija je
Bukovnikova kmetija (Bukovc) na nadmorski višini 1327 metrov pod severnim vznožjem
Raduhe, ki je hkrati tudi najvišje ležeča kmetija v Sloveniji (Jeseničnik, 2010). Drugi
poselitveni vzorec predstavljajo gručasta naselja, ki prevladujejo v gosteje poseljenih rečnih
dolinah v nižjih legah in imajo v okolici pogosto pripadajoče zaselke. Takšen primer je Bočna.
Z oddaljevanjem od središč naselij in naraščajočo nadmorsko višino postajajo naselja vse
manj strnjeno pozidana (Kladnik, 1998).
Tradicionalna središčna naselja so sčasoma prerasla v upravna središča in postala sedeži
novoustanovljenih občin. Središče Zgornje Savinjske doline je Mozirje, ki je največji kraj na
tem območju, večja naselja so še Nazarje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Solčava in Luče.
Gornji Grad, Ljubno ob Savinji in Luče so v jedru gručasta naselja (Kladnik, 1998). Prebivalci
se iz obrobnih naselij in vasi izseljujejo v večja lokalna in regionalna središča (Lokalna
razvojna strategija …, 2008).
Mozirje je administrativni center in največje naselje v Zgornji Savinjski dolini, obenem pa tudi
eden izmed najstarejših trgov na Štajerskem (Slapnik in sod., 2011) in je bil prvič omenjen
leta 1146 (Občina Mozirje, 2018). Naselje, ki ima predvsem obrtno, trgovsko in upravno
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vlogo, se nahaja na zahodnem robu Mozirske kotline, na levem bregu reke Savinje, ob
njenem sotočju z Mozirnico in Trnavo (Kladnik, 1998). Kraj na nadmorski višini 347 metrov je
izhodišče za planinske izlete ter za obisk smučišča Golte in Mozirskega gaja. Osrednji del
Mozirja predstavlja srednjeveški trg, na katerem so nekoč imeli sejme. V Mozirju so leta 1783
ustanovili eno prvih javnih osnovnih šol v dolini (Videčnik, 1991).
Slika 15: Mozirje

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

V preteklosti je bilo Nazarje, ki se nahaja ob sotočju Savinje in Drete, industrijsko, trgovsko,
obrtniško in prometno središče celotne doline. Razvoj kraja se je po drugi svetovni vojni še
pospešil, danes pa se usmerja tudi v turizem (Slapnik in sod., 2011). V Nazarjah je ob
prehodu 20. stoletja v 21. nastala prva industrijska žaga kot zametek sedanji lesni predelavi
(Videčnik, 1991), ki je eden izmed razlogov za hitrejši razvoj kraja in posledično hitrejšega
priseljevanja prebivalcev (Občina Nazarje, 2018). Poleg lesne industrije so v naselju tudi
tovarne elektrotehničnih izdelkov, ki so bile zgrajene večinoma po 2. svetovni vojni (Kladnik,
1998). Kraj ima pošto, šolo in zdravstveni dom (Občina Nazarje, 2018).
Občina Rečica ob Savinji je z istoimenskim naseljem najmlajša občina v Zgornji Savinjski
dolini. Ustanovljena je bila leta 2006 (Slapnik in sod., 2011). Kraj ne leži neposredno ob reki
Savinji, temveč ob potoku Rečica, iz česar izhaja ime naselja (Videčnik, 1991).
Ljubno ob Savinji, ki je v jedru gručasto naselje (Kladnik, 1998), leži ob sotočju Ljubnice in
Savinje, kjer se soteska preoblikuje v širšo dolino. Center kraja je sestavljen iz Trga, Forsta in
Zaljubnice na levem bregu Savinje ter Kolovrata, Proda in Lok na desnem. Zaradi razvijajoče
se trgovine z lesom je nastalo več manjših podjetij (Slapnik in sod., 2011). Nekoč so bile na
Ljubnem številne žage, kraj pa je veljal za središče zgornjesavinjske trgovine z lesom (Kladnik,
1998). Leta 1990 so poplave na Ljubnem naredile precej škode, vendar so prebivalci nastalo
škodo hitro popravili (Slapnik in sod., 2011). Ljubno, ki je od Mozirja oddaljeno 13
kilometrov, je zaradi okoliške pokrajine priljubljeno izhodišče za izlete (Videčnik, 1991).
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Slika 16: Ljubno ob Savinji

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

V gručastem predalpskem naselju Luče (Občina Luče, 2018) imajo gorništvo, gorsko
vodništvo in turizem na kmetiji dolgo tradicijo. Dobro ohranjeno naravno okolje in kulturna
tradicija sta dve izmed prednosti tega območja. V kraju so še vedno prisotni mlini, žage,
kašče in druge etnološke zanimivosti (Slapnik in sod., 2011). Naselje spada med najbolj
urejena slovenska naselja, saj domačini posvečajo veliko pozornosti turizmu, v njegovi okolici
je tudi precej turističnih kmetij (Kladnik, 1998). Ker je območje zelo bogato z gozdom, je bilo
v Lučah zelo razvito trženje z lesom. Gozd je poleg kmetijstva prinašal glavni vir dohodkov
(Občina Luče, 2018). Luče so središče gozdarsko-kmetijskega zaledja s prevlado samotnih
kmetij (Kladnik, 1998). Današnja občina Luče je bila ustanovljena leta 1994, ko je iz nekdanje
mozirske občine nastalo več občin (Občina Luče, 2018).
Linearno naselje Solčava, nekoč Sulzbach, s strnjenim jedrom leži v globoki in ozki dolini
Savinje ter se razteza od soteske pri vstopu v Logarsko dolino do sotočja Savinje s potokom
Klobaša. Istoimenska občina je bila ustanovljena leta 1998. Solčavski turizem je usmerjen
predvsem v trajnostni razvoj s poudarkom na lokalnih izdelkih in etnografskih značilnostih
(Slapnik in sod., 2011), kraj pa je tudi izhodišče za planinske in visokogorske izlete (Videčnik,
1991). Danes imajo v Solčavi osnovno šolo, pošto, trgovino, Občinsko upravo in
večnamensko središče za trajnostni razvoj Center Rinka (Občina Solčava, 2018).
Gornji Grad je večje gručasto naselje v Zadrečki dolini ob reki Dreti med zakraselo planoto
Menino na jugu in skupino Rogatca na severu. Osrednji deli kraja so Gornji trg, Spodnji trg,
Podsmrečje, Prod in Novo naselje, pripadajo pa mu še Šokatnice, Tajna in Rore (Kladnik,
1998). Leta 1140 je bil v kraju ustanovljen edini benediktinski samostan na slovenskem
ozemlju in bil leta 1473 ukinjen (Natek, Natek, 2008). Naselje ob vznožju Menine planine je
zaradi velikega območja neokrnjene narave in odsotnosti težke industrije član Evropskega
podnebnega zavezništva. Gornji Grad ima več zgodovinskih in kulturnih spomenikov.
(Videčnik, 1991). V naselju, ki je središče Občine Gornji Grad, so poleg pošte še zdravstvena
in zobna ambulanta, lokali, turistične kmetije, knjižnica, osnovna šola, banka, bencinska
postaja ter Zavod za gozdove, krajevna enota Gornji Grad (Gornji Grad, 2018). V preteklosti
je bil Gornji Grad pomemben letoviški kraj s prenočišči pri zasebnikih, na bližnjih kmetijah pa
se je uveljavil kmečki turizem. Med obema svetovnima vojnama je Gornji Grad veljal za
središče celotne Zgornje Savinjske doline (Kladnik, 1998).

52

Ob Dreti se poleg Gornjega Grada nahajajo še Bočna, Nova Štifta in Šmartno ob Dreti. Bočna,
ki je od Gornjega Grada oddaljena 4 kilometre, predstavlja izhodišče za obisk Menine. Dreta
je bila vse do tedaj, ko so po njej splavarili, plovna do Bočne. Sosednje naselje se imenuje
Šmartno ob Dreti, ki je od Gornjega Grada oddaljeno 7 kilometrov, prelaz Lipa pa ga
povezuje z Vranskim. Naselje Nova Štifta je izhodišče za prelaz Črnivec, ki povezuje Zadrečko
dolino s Kamnikom (Videčnik, 1991).
Preglednica 7: Občine in naselja v Zgornji Savinjski dolini

Občina
Gornji Grad
Ljubno

Luče
Mozirje

Nazarje

Rečica ob Savinji

Solčava

Naselje
Bočna, Dol, Florjan pri Gornjem Gradu, Gornji
Grad, Lenart pri Gornjem Gradu, Nova Štifta
Juvanje, Ljubno ob Savinji, Meliše, Okonina,
Planina, Primož pri Ljubnem, Radmirje, Savina,
Ter
Konjski Vrh, Krnica, Luče, Podveža, Podvolovljek,
Raduha, Strmec
Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, Ljubija,
Loke pri Mozirju, Mozirje, Radegunda, Šmihel
nad Mozirjem
Brdo, Čreta pri Kokarjah, Dobletina, Kokarje,
Lačja vas, Nazarje, Potok, Prihova, Pusto Polje,
Rovt pod Menino, Spodnje Kraše, Šmartno ob
Dreti, Volog, Zavodice, Žlabor
Dol-Suha, Grušovlje, Homec, Nizka, Poljane,
Rečica ob Savinji, Spodnja Rečica, Spodnje
Pobrežje, Šentjanž, Trnovec, Varpolje, Zgornje
Pobrežje
Logarska dolina, Podolševa, Robanov kot,
Solčava
Vir: Upravna enota Mozirje, 2018.

3.3.3. Gospodarstvo
Za slovensko visokogorje in sredogorje je značilna tradicionalna gospodarska podoba.
Zaposleni prebivalci večinoma vsakodnevno odhajajo na delo v večja, bolj oddaljena
zaposlitvena središča (Kladnik, 1998). Gosto omrežje gozdnih cest, ki so bile narejene za
spravilo lesa in prometno povezavo kmetij, istočasno pa so zajezile beg z dežele, je
omogočilo zaposlovanje v dolini. Pomembnejše gospodarske dejavnosti so locirane v večjih
krajih, kjer selitev dejavnosti po ozkem pasu ob reki Savinji še omogoča razvoj manjšega
števila gospodarskih subjektov (Lokalna razvojna strategija …, 2008). Temeljne panoge v
Zgornji Savinjski dolini so gozdarstvo, živinoreja in turizem. Kmetijstvo je starejše od
gozdarstva, ki je sčasoma po pomenu prevladalo. Na gozdarstvo so se navezovale druge
aktivnosti, kot so žagarstvo, trgovina z lesom in v manjšem obsegu oglarstvo (Kladnik, 1998).
Kot posledica kooperantskih poslov je močno razvita predelovalna industrija (Lokalna
razvojna strategija …, 2008).

53

Nekoč je bilo pomembno tudi hmeljarstvo, vendar so se po 2. svetovni vojni hmeljišča zaradi
neugodnih podnebnih razmer precej skrčila. Največ se jih je ohranilo v okolici Radmirja in
Rečice ob Savinji, kjer so urejeni večji, strojni obdelavi prilagojeni kompleksi (Kladnik, 1998).
Planšarstvo je zaživelo v času pojavljanja prvih kmetij na krčevinah gozdnate pokrajine. Za
pridobitev novih pašnikov so ljudje marsikje izsekavali gozdove na zgornji gozdni meji, ob
tem pa so mejo umetno potisnili navzdol. Začetki organiziranega planinskega pašništva
segajo na konec 19. stoletja, ko so se z namenom pospeševanja živinoreje in zagotovitve čim
večjih pašniških pravic začele ustanavljati pašne skupnosti. Planinskih pašnikov je največ na
Menini, Dleskovški planoti, v skupini Rogatca, v Smrekovškem pogorju in na Raduhi (Kladnik,
1998).
Pomembno vlogo v Zgornji Savinjski dolini ima gozdarstvo in z njim povezana lesna
industrija, v preteklosti je bila še posebej pomembna trgovina z lesom (Kladnik, 1998), saj je
območje znano po kakovostnem lesu (Lokalna razvojna strategija ..., 2008). Gozdarstvo ima
večjo vlogo predvsem na zahodnem delu doline, kjer ni večje industrije in prevladuje
poselitev na velikih kmetijah. Tu se večji del prebivalstva preživlja s kmetijstvom in
gozdarstvom ter z drugimi dodatnimi dejavnostmi, kot sta predelava lesa in turizem
(Gozdnogospodarski načrt …, 2012). Po vodah so spravljali les do žag, deske in tesan les pa so
med seboj povezali v splave oziroma flose (Kladnik, 1998). Flosarstvo oziroma splavarstvo se
prvič omenja v Dunajskih državnih arhivih v 15. stoletju, gospodarsko močna panoga je pa
postala v 18., 19. in 20. stoletju, vse do začetka druge svetovne vojne (Lokalna razvojna
strategija …, 2008). Splavarstvo je po dolini segalo navzgor do Ljubnega, kjer je bilo središče
žagarstva (Kladnik, 1998) kot tudi splavarstva (Lokalna razvojna strategija …, 2008). Ko so v
18. stoletju začeli splavljati les do Save na Hrvaško in v Slavonijo, je lesna trgovina doživela
razcvet. Pozneje so splavarji splave prevažali do Beograda po Donavi do Romunije (Kladnik,
1998). Posebno mesto v razvoju gozdarstva imajo gozdne ceste, ki so bile začetek in pogoj za
modernizacijo predvsem hribovskih kmetij (Lokalna razvojna strategija …, 2008). Zgraditev
železnice je močno prizadela splavarjenje v Sloveniji, razen v Zgornji Savinjski dolini, kjer
omrežje ni bilo zgrajeno (Kladnik, 1998). Danes odhaja les iz doline nepredelan, brez dodatne
vrednosti. Več kot polovico lesa lastniki gozdov prodajo kot hlodovino oziroma nepredelan
les (Lokalna razvojna strategija …, 2008), velike količine le-tega izvažajo tudi v Avstrijo
(Gozdnogospodarski načrt …, 2012). Manjši predelovalci lesa predelujejo les predvsem v
polizdelke, izdelke stavbnega mizarstva in mizarske izdelke. V gozdovih zaradi trajnostnega
gospodarjenja naraščata lesna zaloga in prirastek lesa. Z gozdarstvom se poleg živinoreje
prav tako ukvarja veliko število gorsko-višinskih kmetij. Po podatkih Lokalne razvojne
strategije za Zgornjo Savinjsko dolino iz leta 2008 je bila pokritost območja z gozdom 74 %.
Najvišji odstotek je imela občina Luče (84 %), najmanjši pa občina Mozirje (61 %) (Lokalna
razvojna strategija …, 2008). Zaradi velike količine lesa je pomembna tudi vloga biomase.
Podjetje Biomasa, d. o. o., iz Luč je v dolini uredilo več sistemov daljinskega ogrevanja na
sekance (Gozdnogospodarski načrt …, 2012). Mehanizacija je povsem spremenila delo v
gozdu in ga s tem olajšala. Na temeljih lesnega bogastva se je začela razvijati industrija
(Kladnik, 1998).
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Slika 17: Lesna industrija v Nazarjah

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

Po raziskavah se območja, ki so vse obdobje po 2. svetovni vojni ohranila visoko stopnjo
odvisnosti od lastnih regionalnih virov, v današnjem obdobju soočajo z manjšimi razvojnimi
problemi. Industrija in kmetijstvo imata v Zgornji Savinjski dolini velik pomen, medtem ko
imajo storitvene dejavnosti manjši pomen. Potreba po dodatnem zaslužku na kmetijah je
prispevala k razvoju dopolnilnih dejavnosti. V zadnjih desetletjih je pomen kmetijstva upadel,
vendar v Zgornji Savinjski dolini bistveno manj kot drugje po Sloveniji. Zaradi velikega deleža
gozda so kmetije v primerjavi z ostalo Slovenijo nadpovprečno velike (nad 50 hektarov)
(Lampič, Potočnik Slavič, 2006).
V občini Gornji Grad je poleg kmetijstva najpomembnejša panoga gozdarstvo, saj večino
ozemlja pokrivajo gozdovi. Podobno je tudi v občini Luče, kjer poleg predhodno omenjenih
dejavnosti pomen pridobiva sonaravno kmetijstvo v povezavi s turizmom na kmetiji, ki se
prav tako razvija na Ljubnem. Občina Mozirje je vodilna gozdarska in lesnoindustrijska
pokrajina v Sloveniji. Nazarje je glavno industrijsko središče, njegovo gospodarstvo je bilo v
preteklosti tradicionalno vezano na gozdarstvo in konjeništvo. Na Rečici ob Savinji je bila
nekoč najpomembnejša gospodarska dejavnost gozdarstvo ter z njim povezano žagarstvo.
Glavna kmetijska dejavnost je poljedelstvo, največ njivskih površin je na Rečiškem polju ob
hudourniškem potoku Rečica. Večina aktivnega rečiškega prebivalstva je zaposlena v
industriji, obrti in drugih dejavnostih v bližnjih Nazarjah. Glavne gospodarske panoge v občini
Solčava so živinoreja, ekološko kmetijstvo in gozdarstvo. Del solčavskih aktivnih prebivalcev
je zaposlen v lesni industriji v Nazarjah (Veliki atlas Slovenije, 2012).
Leta 2017 je bilo v Zgornji Savinjski dolini po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije registriranih 1551 podjetij (Preglednica 8). Največ podjetij je v občini Mozirje,
najmanj pa v občini Solčava. Število oseb, ki delajo, na podjetje v občinah, je nižje od
slovenskega povprečja (4,5 osebe na podjetje). To število preseže le povprečje občine
Nazarje, kjer je zaposlenih 9,3 osebe na podjetje, najbolj pa se mu približa občina Ljubno
(4,4). Najnižje povprečje ima občina Solčava (1,7) (Podjetja po občinah, 2019). Večja podjetja
so v Nazarjah, ki je pomembno zaposlitveno središče, medtem ko v drugih krajih
prevladujejo majhna podjetja, precej je tudi samozaposlenih oseb (Lampič, Potočnik Slavič,
2006).
Večina zgornjesavinjskih podjetij se ukvarja z industrijsko dejavnostjo. Na območju obstaja
veliko število malih podjetij in samostojnih podjetnikov. K razvoju podjetništva in
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izobraževanja prispevajo veliki industrijski obrati v dolini. Značilna za podjetništvo je tradicija
opravljanja nekaterih dejavnosti; predvsem les kot surovinska osnova nudi možnost
predelave lesa (Lokalna razvojna strategija …, 2008).
Preglednica 8: Število podjetij leta 2017

Občina
Gornji Grad
Ljubno
Luče
Mozirje
Nazarje
Rečica ob Savinji
Solčava

Število podjetij Število oseb, ki delajo, na podjetje v občini
185
252
180
425
219
199
91

1,8
4,4
2,2
2,2
9,3
2,7
1,7

Vir: Podjetja po občinah, 2019.

3.3.4. Kmetijstvo
Naravni potenciali Zgornje Savinjske doline omogočajo usmeritev v pašno in mešano
živinorejo (Lokalna razvojna strategija …, 2008). V dolinah je kmetijstvo usmerjeno v
živinorejo, ki se predvsem osredotoča na govedorejo; kjer ni možnosti oddaje mleka, se
ukvarjajo z mesno govedorejo. Prisotno je tudi poljedelstvo, pri čemer je pridelava z njiv
večinoma namenjena samooskrbi ali krmi za živino (Kladnik, 1998). Prevladujejo travne
površine, ki jih kmetje večinoma izkoriščajo kot pašno-košni sistem izkoriščanja travne ruše.
Povečuje se reja drobnice, medtem ko je reja prašičev omejena na samooskrbo. Pri gorskovišinskih kmetijah prevladuje živinoreja, vendar ima skoraj vsak kmet prihodek še iz gozda.
Registrirani planinski pašniki pomembno prispevajo k razbremenitvi pašnih površin na
kmetijskih gospodarstvih, hkrati paša mlade živine ugodno vpliva na zdravstveno stanje in
odpornost živali, vzdrževanje planin pa je pomembno tudi zaradi ohranjanja in oblikovanja
kulturne krajine (Lokalna razvojna strategija …, 2008).
Vse več je kmetij, ki imajo registrirano eno ali več dopolnilnih dejavnostih. Zgornja Savinjska
dolina ima bogato tradicijo izdelave suhomesnatih izdelkov, predvsem iz svinjskega mesa.
Najbolj znan tovrstni izdelek je zgornjesavinjski želodec, za katerega si prizadevajo ohraniti
znak višje kakovosti. Dopolnilne dejavnosti so pretežno namenjene samooskrbi kmetov,
zaradi povpraševanja pa izdelke tudi prodajajo. Ena izmed dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, katere pomen narašča, je turizem na podeželju v več različnih oblikah, saj se
sodobni turistični tokovi obračajo k podeželju in neokrnjeni naravi, za kar ima Zgornja
Savinjska dolina dobre možnosti. Pomen pridobiva tudi ekoturizem. Dopolnilne dejavnosti
prav tako predstavljata pridelava in prodaja vrtnin, ki jih kmetje lahko prodajajo na tržnicah,
vendar na območju Zgornje Savinjske doline ni intenzivne pridelave sadja in zelenjave.
Kmetje zelenjavo večinoma pridelujejo za samooskrbo. Od sadjarstva so značilni predvsem
visokodebelni travniški sadovnjaki z avtohtonimi sortami jabolk in hrušk (Lokalna razvojna
strategija …, 2008).
Za kmetijstvo v Zgornji Savinjski dolini je značilna relativno visoka ekološka neobremenjenost
obdelovalnih površin, saj vedno več kmetov gospodari po ekoloških in sonaravnih načelih. S
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pravilno in pravočasno uporabo gnojil in zaščitnih sredstev kmetje omejujejo negativne
učinke na okolje (Lokalna razvoja strategija …, 2008).

3.3.5. Promet
V preteklosti je bilo Solčavsko prek Pavličevega sedla bolj povezano z železnokapelsko
stranjo kot s savinjsko. Soteska med Lučami in Solčavo je bila dolgo časa težko prehodna, z
dograditvijo ceste iz Luč po ozki dolini Savinje s strmimi pobočji pa je ta del leta 1894 postal
povezan z Zgornjo Savinjsko dolino ter z osrednjo Slovenijo (Urbanc, 1998). Danes ima
Solčava s štajersko stranjo cestno povezavo preko Luč, s koroško stranjo pa je povezana s
cesto preko Pavličevega sedla iz avstrijske Bele (Vellach) in Železne Kaple (Eisenkappel) ter
po panoramski cesti iz Črne na Koroškem. Preko prevalov je povezana tudi z Ljubljansko
kotlino (Občina Solčava, 2018).
V Zgornji Savinjski dolini je najbolj razvit cestni promet, železniškega prometa ni. Najbližja
železniška povezava poteka iz Šaleške kotline proti Spodnji Savinjski dolini, na zahodu pa je
najbližja železnica v Kamniku. V Zgornji Savinjski dolini prav tako ni letališč, v njeni bližini so
športna letališča. V dolini je organiziran javni potniški promet z avtobusi. Med seboj so
povezana večja in manjša naselja, prav tako pa so povezave tudi z zaposlitvenimi in
izobraževalnimi središči izven Zgornje Savinjske doline.
Povezave zgornjesavinjskih krajev z Ljubljano in Mariborom so redke. Tako na primer
avtobus iz Ljubljane v Mozirje med delovniki vozi dvakrat na dan, ob koncih tedna pa enkrat.
Iz Mozirja v Ljubljano je med tednom mogoče z avtobusom potovati enkrat na dan, ob
koncih tedna pa dvakrat. Z Ljubljano je povezan tudi Gornji Grad, od koder avtobus v obe
smeri pelje štirikrat na dan med tednom in enkrat iz Ljubljane v Gornji Grad ter dvakrat iz
Gornjega Grada v Ljubljano ob koncu tedna (Avtobusna postaja Ljubljana, 2019). Enkrat na
dan je omogočena tudi povezava med Mozirjem in Mariborom v obe smeri, in sicer mimo
Slovenj Gradca, Dravograda ter Radelj ob Dravi (Vozni red, 2019).
Pogostejše so povezave krajev v Zgornji Savinjski dolini z bližnjimi zaposlitvenimi središči.
Med Mozirjem in Celjem je med tednom na voljo veliko linij, medtem ko sta ob koncu tedna
na voljo le dve. Prav tako sta s Celjem povezana Luče in Solčava, kjer poteka več linij na dan
(Vozni red, 2019). Podobna je tudi povezava med Gornjim Gradom in Kamnikom s petimi
povezavami (Avtobusna postaja, 2019). Pri vseh linijah so povezave med delovniki
pogostejše kot ob koncu tedna (Vozni red, 2019).
Zgornja Savinjska dolina zaradi svoje lege spada med slabše prometno dostopna območja.
Glavna cestna povezava po dolini poteka po njenem dnu v smeri Mozirje-Solčava. Naselja v
dolini so med seboj povezana z državnimi in občinskimi cestami, dostop do doline pa je
mogoč iz več smeri. Iz smeri Spodnje Savinjske doline (Celje) je Zgornja Savinjska dolina
povezana s cesto, ki poteka mimo Polzele in Letuša do Mozirja. Cestna povezava z Velenjem
in Šoštanjem poteka ob reki Paki mimo naselja Gorenje. Povezava doline s Kamnikom je
mogoča preko prevala Črnivec (904 m), kjer se cesta razcepi na dva dela; eden pelje po dolini
Podvolovjeka do Luč, drugi pa vodi proti Gornjemu Gradu. Preko prelaza Pavličevo sedlo
(1336 m), po katerem poteka državna meja z Avstrijo, je možen dostop do Zgornje Savinjske
doline tudi po cesti iz Koprivne.
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Slika 18: Cesta, ki povezuje Luče in Solčavo

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

Skupna dolžina vseh cest v Zgornji Savinjski dolini leta 2017 je bila 751,49 km. Najdaljše
cestno omrežje (166,881 km) ima občina Luče, ki je istočasno tudi največja občina po
površini, medtem ko ima najkrajše cestno omrežje najmanjša zgornjesavinjska občina Rečica
ob Savinji (64,939 km). Ta občina ima najgostejše cestno omrežje (2,16 km/km 2), najredkejše
pa ima občina Solčava (0,68 km/km2), kar je precej pod državnim povprečjem (1,92 km/km 2).
Po območju ne poteka omrežje avtocest, dostop do avtoceste je mogoč na avtocestnem
priključku Šempeter in Šentrupert. V Zgornji Savinjski dolini prav tako ne poteka omrežje
hitrih cest ter omrežje glavnih cest 1. in 2. reda, medtem ko so v dolini prisotne regionalne
ceste 1., 2. in 3. reda ter regionalne turistične ceste (Statistični podatki o cestni
infrastrukturi, 2018).
Preglednica 9: Dolžina in gostota vseh cest v Zgornji Savinjski dolini leta 2017

Občina
Gornji Grad
Ljubno
Luče
Mozirje
Nazarje
Rečica ob
Savinji
Solčava

Gostota
(km/km2)
1,35
1,85
1,52
1,98
1,78
2,16

Dolžina
(km)
121,506
145,590
166,881
105,789
77,093
64,939

0,68

69,692

Vir: Statistični podatki o cestni infrastrukturi, 2018.

4. Turizem v Zgornji Savinjski dolini
Zaradi naravnih danosti, številnih turističnih kmetij in dodatne ponudbe, predvsem v obliki
športnih dejavnosti, kot so pohodništvo, alpinizem, kolesarjenje, lokostrelstvo, poleti s
padalom, rafting, alpsko in turno smučanje, tek na smučeh, sankanje in druge aktivnosti,
lahko prebivalci Zgornje Savinjske doline v veliki meri živijo na račun turizma. Območje ima
poleg obstoječih še številne druge, neizrabljene turistične možnosti pri razvoju turizma.
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Najpomembnejša prednost Zgornje Savinjske doline pred drugimi podobnimi turističnimi
območji je njeno dobro ohranjeno lokalno okolje s tremi krajinskimi parki. Poleg naravnih
znamenitosti ima območje tudi mnogo kulturnih, zgodovinskih, etnografskih, sakralnih in
arheoloških zanimivosti (Lokalna razvojna strategija …, 2008).
Turistična ponudba občin je precej podobna. V Gornjem Gradu je prisoten predvsem
planinski, na hribovskih kmetijah pa tudi turizem na kmetiji (Veliki atlas Slovenije, 2012).
Ljubno ob Savinji je kot turističen kraj slovelo že pred drugo svetovno vojno (Videčnik, 1991).
Naravne in kulturne znamenitosti, kot na primer Flosarski muzej, so vključene v turistični
razvoj občine Ljubno. Priljubljene so športnorekreacijske dejavnosti, kot so pohodništvo,
planinarjenje in kolesarstvo, medtem ko se na kmetijah razvija kmečki turizem. V občini Luče
imata pomembno vlogo gorsko vodništvo in sonaravno kmetijstvo v povezavi s turizmom na
kmetiji. Kot v vseh ostalih občinah se tudi v Mozirju razvija turizem na kmetiji, poleg tega ima
v Mozirju pomembno vlogo rekreacijsko-turistično središče Golte, katerega del sega tudi v
občino Rečica ob Savinji. Turistična ponudba občine Nazarje ponuja bogato naravno in
kulturno dediščino ter planinske poti po zakraselih Dobrovljah in Menini ter Evropsko pešpot
(E6). Za razvoj turizma Solčave, katerega začetki segajo v 18. stoletje, so pomembne naravne
znamenitosti, kot so Logarska dolina, Robanov in Matkov kot, ter kulturne znamenitosti, kot
je arheološko najdišče Potočka zijalka (Veliki atlas Slovenije, 2012). Pomemben del turizma je
tudi bogata gostinska ponudba zgornjesavinjskih jedi, ki jo predstavljajo savinjski želodec,
štruklji, žlikrofi z različnimi nadevi, masovnik, obrnjenik in drugi (Strahovnik, 1991).

4.1. Razvoj turizma
Turizem, ena izmed pomembnejših dejavnosti v Zgornji Savinjski dolini, se je v pokrajini začel
razvijati na prelomu iz 19. v 20. stoletje (Kladnik, 1998). Ima daljšo tradicijo kot industrija,
njegovi začetki pa sovpadajo s pojavom množičnega planinarjenja. Na prelomu iz 19. v 20.
stoletje se je začela gradnja planinskih postojank, njihovo število je po 2. svetovni vojni še
naraščalo. Ker so nekatere zaradi neprimerne lege pozneje porušili snežni plazovi, so jih
prestavili na varnejša mesta. Več koč je bilo zgrajenih po 2. svetovni vojni (Kladnik, 1998).
Planinstvo je bilo priljubljeno pred 1. svetovno vojno, njegova priljubljenost pa je kasneje še
naraščala. Sami začetki planinstva segajo v čas, ko so prvi priseljenci, predvsem pastirji in
lovci, iskali gospodarsko korist na prisojnih pobočjih najvišjih vrhov. Iskali so poti za transport
živine in prehode ter istočasno odkrivali gore ter poti. Ob koncu 19. stoletja se je v Sloveniji
pojavilo planinstvo, ki je imelo turistične in rekreativne cilje. Leta 1893 je bilo ustanovljeno
Slovensko planinsko društvo, ki je imelo Savinjsko podružnico s sedežem v Gornjem Gradu,
njen ustanovitelj pa je bil Fran Kocbek. Med prvimi planinci so v gore zahajali tudi številni
znanstveniki in botaniki, ki so jih vodili domači vodniki. Konec 19. stoletja je na območju
Savinjskih Alp delovalo 12 registriranih planinskih vodnikov. Poleg vodnikov je bilo mogoče
najeti nosače, ki niso smeli samostojno voditi v gore. V Redu za planinske vodnike v vojvodini
Štajerski so bila zapisana pravila za vodnike, prav tako so obstajali ceniki posameznih
vodniških tur, ki sta jih potrdila Okrajno glavarstvo v Celovcu in vladni svetovalec v Velikovcu.
Prvi pravi plezalni vzponi so se začeli z začetkom delovanja češke podružnice SPD in češkimi
alpinisti, ki so preplezali prve težje smeri v Planjavi in Turski gori. Tehnična opremljenost
alpinistov je napredovala z vse večjo zahtevnostjo plezalnih smeri, leta 1938 so v Glavi
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Planjave prvič uporabili lesene zagozde, leta 1942 pa so v Ojstrici uporabili zavrtane kline
(Lenarčič, 1991).
Hotel sester Logar oziroma današnji dom duhovnih vaj se nahaja nasproti kapele Kristusa
Kralja v Logarski dolini. Otvoritev hotela je bila leta 1938, sami začetki gradnje pa segajo v
sredino 20. let 20. stoletja. V času svojega delovanja je bil hotel priljubljena izletniška točka
in nekakšen simbol Logarske doline. Zgrajen je kot dvonadstropna stavba z zidanim
podstrešjem ter obdan s tremi lesenimi balkoni, ki imajo izrezljano ograjo (Logarska dolina,
2018). V Logarski dolini se nahaja tudi hotel Plesnik, ki ima prav tako dolgo tradicijo v
hotelirstvu (Hotel Plesnik, 2019).
Slika 19: Hotel Plesnik v preteklosti

Vir: Hotel Plesnik, 2019.

Po drugi svetovni vojni je turizem za nekaj časa nazadoval. Zgornje Savinjske doline v 60. in
70. letih 20. stoletja ni zajela množična izgradnja turističnih objektov (Strahovnik, 1991), kar
se na tem območju občuti še danes, saj množični turizem ni prisoten v veliki meri.
Zgornja Savinjska dolina spada med klasična območja turizma na kmetiji, ki je na tem
območju razvit že nekaj desetletij (Kladnik, 1998). V preteklosti se kmečki turizem ni razvijal
zaradi razdrobljenosti ponudbe, nenačrtnosti in nazadovanja društvene dejavnosti, vendar je
v kasnejšem obdobju napredoval (Videčnik, 1991). V sedanjosti so turistične kmetije
razpršene po celi dolini, ki gostom, med katerimi so pogoste družine z majhnimi otroki,
ponujajo celovito oskrbo in spoznavanje življenja na kmetiji. Priljubljene so tudi počitniške
hišice, nekatere med njimi so preurejene nekdanje domačije. Turistično ponudbo
dopolnjujejo hoteli, penzioni, kampi in bungalovi. Večja zgostitev tovrstne ponudbe je na
turistično najbolj privlačnih točkah, kakršno je zimskošportno središče Golte, ki je dostopno s
kabinsko žičnico, ter Logarska dolina (Kladnik, 1998).
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4.2. Znamenitosti v Zgornji Savinjski dolini
4.2.1. Naravne znamenitosti
Najbolj poznano zgornjesavinjsko naravno znamenitost, Logarsko dolino, ki je izvorno
tektonskega nastanka, je dokončno preoblikoval ledenik. Dolga je 9 kilometrov in široka 500
metrov ter razdeljena na tri dele. Zgornji del se imenuje Kot in je poraščen z gozdom,
medtem ko je za srednji del Plest in spodnji del Log značilna travnata ravnica z drevesi.
Dolino obdajajo vrhovi, med njimi so nekateri višji od 2000 metrov (Krofička, Ojstrica,
Planjava, Brana, Turska gora, Rinke). Pod stenami Turske gore, Rink, Križa in Mrzle gore je
ledeniška krnica, imenovana Okrešelj. V njej se pojavljajo številni visokogorski kraški pojavi,
kot so žlebiči in škraplje. Zaradi naravnih procesov se na razmeroma majhnem območju
Logarske doline pojavljajo številne geomorfološke oblike in pester ter raznolik živalski in
rastlinski svet. V dolini rastejo kranjska lilija, avrikelj, Zoisova zvončica, svišči, planika in
kamniška murka. Na območju gnezdita planinski orel in sokol selec, v višjih predelih bivajo
kozorog in gamsi, med domačimi živalmi pa je znana jezersko-solčavska ovca. V Logarski
dolini najdemo 20 slapov, melišča, ledeniške balvane, skalne osamelce, zijalke, kraško jamo,
naravna okna ter en izvir Savinje (Krajinski park Logarska dolina, 2017).
Slika 20: Logarska dolina

Avtorica: Veronika Strmšek, 2010.

Slap Rinka v Logarski dolini, katerega voda se steka z območja Okrešlja, je eden izmed
najvišjih prostopadajočih Slapov v Sloveniji. Voda teče preko manjših skalnih stopenj v obliki
manjših slapov in brzic do tektonsko-ledeniške stopnje, kjer v 90 metrov visokem loku pada v
kotlino pri Orlovem gnezdu in nadaljuje pot po prodnem nanosu. Mimo slapa pelje planinska
pot do Frischaufovega doma na Okrešlju. Slap Palenk, ki se nahaja na desni strani Logarske
doline, nad hotelom Plesnik in vilo Palenk, je priljubljen za ledno plezanje. Nad 78 metrov
visokim slapom je ozka soteska s slapovi (Logarska dolina, 2018).
V Zgornji Savinjski dolini se nahaja tudi dolina Robanov kot, ki jo je v zadnji ledeni dobi
preoblikoval ledenik in za sabo pustil ledeniške morene. Dolino obdajajo vrhovi Križevnika,
Moličke peči, Velikega vrha, Male Ojstrice, Krofičke in Strelovca. Potok Bela izvira iznad
proda nad kmetijo Roban in teče po prodnatem srednjem delu doline (Krajinski park
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Robanov kot, 2018). Dolina je precej manj obljudena kot sosednja Logarska dolina (Dolina
Robanov kot, 2015).
Najzahodneje leži dolina Matkov kot, ki je ime dobila po stari Matkovi domačiji (Slapnik in
sod., 2011). Pet kilometrov dolga dolina je najmanjša dolina na Solčavskem in je od glavnih
poti nekoliko odmaknjena, v njej pa so štiri gorske kmetije. Glavna znamenitost doline, po
kateri teče in izvira potok Jezera, je Matkov škaf, snežen kotel, ki ga v zimskem času izdolbe
slap (Dolina Matkov kot, 2015). Kulturna krajina Matkov kot je vpisana v register nepremične
kulturne dediščine zaradi celkov, samotnih kmetij, ohranjene prostorske strukture in
večstoletne poselitvene kontinuitete (Opis enote …, 2018). Potok Jezera je v apnencih ob
vstopu v Logarsko dolino ustvaril sotesko Lamotje. Dolino je v pleistocenu zapolnjeval
ledenik, ki je segal do Logarske doline in se združil s tamkajšnjim ledenikom (Soteska
Lamotje, 2015).
Manj znana manjša zgornjesavinjska ledeniška dolina Lučka Bela je zavarovana kot
ornitološki rezervat, saj je tam dolgo časa bilo edino znano gnezdišče sokola selca v Sloveniji
(Lenarčič, 1991). Dolina se nahaja med Veliko planino in Dleskovško planoto v osrčju
Kamniško-Savinjskih Alp (Slapnik in sod., 2011). Potok Bela povezuje dva višinska nivoja
doline s sotesko Lonci, prav tako so v Lučki Beli še Dovnikovi studenci in Žegnani studenec. V
dolini, ki jo je do leta 1960 poraščal pragozd, je bila nekoč partizanska bolnišnica (Lučka Bela,
2018).
50 metrov pod Solčavsko panoramsko cesto izvira železna ali kisla voda, ki teče po eni izmed
grap na strmih stenah Podolševskih peči. Voda je bogata z železom in ogljikovim dioksidom,
njen izvir pa je nastal ob tektonskem prelomu, ki loči Savinjske Alpe od Karavank (Lenarčič,
1991). Mineralni izvir, katerega voda je pitna, je bil razglašen za naravni spomenik. Urejeno
okolico izvira pokriva rdečkasto rjava usedlina (Vir življenja, 2015).
V najožjem delu soteske Savinje na poti med Lučami in Solčavo se nahaja skalni osamelec
Igla. Od matične stene 40 metrov visoko Iglo loči dva metra široka razpoka, skozi katero je
vse do leta 1894, dokler niso ob rečni strugi zgradili ceste, vodila edina pešpot do Solčave.
Iglo, pod katero se nahaja Presihajoči studenec, je možno krožno obhoditi (Igla, 2018), mimo
pa vodi tudi cesta (Lenarčič, 1991). Igla in Presihajoči studenec sta dva izmed najstarejših
slovenskih naravnih spomenikov (Slapnik in sod., 2011).
Slika 21: Skalni osamelec Igla

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.
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V bližini Igle, 90 metrov nad strugo Savinje, leži jamski sistem Rjavčeve jame, ki ima štiri
vhode in se je nekoč imenoval Luknja. Znotraj jame je razvejan sistem jamskih rovov, katerih
skupna dolžina je 400 metrov (Slapnik in sod., 2011). Na dnu jame se nahaja sifonsko jezero,
katerega nivo se ob nalivih dvigne. Jama, ki je v celoti dolga 599 metrov in globoka 91
metrov, je nastala v triasnem temnosivem apnencu (Rjavčeva jama, 2018). Na prehodu iz 19.
v 20. stoletje je skozi zunanji del jame vodila pot, ki je povezovala Luče s Solčavo (Slapnik in
sod., 2011). Savinjska podružnica Slovenskega planinskega društva je leta 1894 staro pot
obnovila in jo poimenovala po Jakobu Rjavcu, lučkem vikarju (Rjavčeva jama, 2018). V jami
so našli kosti jamskega medveda ter primere redkih hroščev in netopirjev (Slapnik in sod.,
2011).
Poleg Rjavčevih jam, ki so manj znane, se v Zgornji Savinjski dolini nahaja tudi bolj poznana
Snežna jama. Leta 1982 so na dnu velike udornice pod vrhom Raduhe odkrili vhod v 40
metrov globoko brezno, ki se nadaljuje v ledeno dvorano in v preko 1000 metrov dolgi rov
(Lenarčič, 1991). V Snežni jami se poleg običajnih kapnikov nahajajo tudi ledeni kapniki na
vhodnem delu jame ter ledeno jezero. Rovi in dvorane so visoki in široki do 30 metrov.
Jamarski klub Črni galeb iz Prebolda je 800 metrov jame uredil za turistični obisk, ki je zaradi
dostopa primeren za vsakogar. V jami, katere temperatura se giblje med 0 in 4 °C, potekajo
vodeni ogledi (Ramšak, 1991). Skupna dolžina najvišje ležeče turistične jame, ki leži na
nadmorski višini 1530 metrov (Snežna jama pod Raduho, 2018), je več kot 1300 metrov
(Snežna jama, 2018). Snežna jama ima poseben klimatski sistem. Kroženje zraka skozi vhod
in brezna omogoča zimsko ohlajanje in nastanek ledenih kapnikov na vhodnem delu.
Posebnost jame je zasiganost, ki izhaja iz drugačnih podnebnih razmer, in nastajanje
jamskega mleka (Kladnik, 1998).
V Zgornji Savinjski dolini je več tako imenovanih zijalk. Ena izmed njih, Trbiška zijalka, se
nahaja v neposredni bližini Luč v bregu nad Savinjo. Na nadmorski višini 610 metrov je nizek
in širok vhod v 237 metrov dolgo jamo, katere rovi so razvejani, ponekod visoki več kot 15
metrov in zasigani. Višinska razlika med najvišjim in najnižjim delom jame je okoli 85 metrov
(Ramšak, 1991).
Jezernikovo jezero je največje jezero v Zgornji Savinjski dolini in je nastalo na desnem bregu
Savinje na rečni terasi dva kilometra vzhodno od Luč. Jezero, ki je dolgo 60 metrov in
globoko tri metre, je nastalo za nasipom, ki ga je odložil ledenik z Raduhe (Lenarčič, 1991).
Ledenik je polzel po Slapnikovem jarku in pregradil tedaj manj globoko dolino Savinje ter na
nasprotnem bregu odložil ledeniško moreno (Jezero pri Jezerniku, 2018), sestavljeno iz
grohastih gruščev in prodnikov (Lenarčič, 1991).
Ena izmed dveh pogosto obiskanih kraških planot so Golte. Golte ali Mozirska planina je
kraški osamelec, z vseh strani obdan s skladi neprepustnih vulkanskih kamnin. Osrednji del
planote je apnenčast, zaradi česar so v njem nastali kraški pojavi, kot so žlebiči, vrtače in
kraške jame (brezna, vodoravne jame, ledenice, snežne jame). Najvišji vrh Golt Boskovec je
visok 1588 metrov (Planota Golte, 2018). Najbolj znana jama Ledenica se nahaja na poti od
Mozirske koče proti Smrekovcu in so jo zaradi večnega snega na dnu nekoč uporabljali
namesto hladilnika. Nad zgornjo postajo, na pobočju Okenca, je dva hektara velik Alpski vrt,
ki je najvišji botanični vrt oziroma alpinetum v Evropi, v katerem uspeva več kot sto različnih
vrst alpskih rastlin (Krajinski park Golte, 2018). V krajinskem parku Golte se nahaja tudi
smučišče s hotelom (Krajinski park Golte, Visit Slovenia, 2018) na nadmorski višini 1410
metrov ob zgornji postaji nihalke. Na planoti sta poleg hotela še dve planinski koči, Mozirska
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koča na nadmorski višini 1356 metrov, ki je ena izmed najstarejših planinskih koč v Sloveniji,
in koča Trije ploti ob jezeru. V zimskem času Golte nudijo možnost smučanja, poleti pa
pohodništvo, kolesarjenje, jadranje s padalom in obiskovanje jam (Planota Golte, 2018). Na
jugozahodni strani planote Golte je skupina apnenčastih sten z imenom Tirske peči na
nadmorski višini 1100 do 1400 metrov nad kmetijo Tiršek, po kateri so stene dobile ime. Na
pobočjih poleg gnezdišč redkih vrst ptic (lesna sova, koconogi čuk in planinski orel) uspevajo
tudi toploljubne rastline (Slapnik in sod., 2011).
Druga zakrasela planota, Menina planina, doseže nadmorsko višino 1300–1508 metrov in je
poraščena z gozdom. Tu so se izoblikovali kraški pojavi, kot so jame, jezera in vrtače
(Lenarčič, 1991). Na mestih, kjer se nahajajo rdečerjave gline, se voda zadržuje na površju.
Na enem izmed takšnih mest je nastalo jezero Biba, ki je globoko pet metrov. Eden izmed
najmočnejših kraških izvirov izpod Menine se imenuje Kropa in ima izdatnost do 2800 l/s,
vendar je svojo naravno obliko izgubil zaradi njegove zajezitve, vodo pa uporabljajo za pogon
žage. Na planini, na kateri so številni pašniki, je tudi planinski dom (Ramovš, 1991).
Zgornja Savinjska dolina premore več dreves, ki so naravni spomeniki. 20 minut hoje iz
Solčave poleg zapuščene farme pod Hribsko zijalko raste Solčavska tisa, drevo, katerega
starost je ocenjena na 900 let in je eno izmed najstarejših dreves v Sloveniji. Visoko je 13
metrov in ima zelo široko deblo. Zaradi njegove lege na vrhu hriba je v drevo večkrat udarila
strela, vendar si je vsakič opomoglo. Drevo je ženskega spola in kljub visoki starosti vsako
leto obrodi plodove (Slapnik in sod., 2011). Logarjeva lipa, ki je tako rekoč simbol pogleda na
Logarsko dolino, v višino meri 24 metrov, njen obseg pa 485 centimetrov. Zaščitni znak je
tudi gorski brest, imenovan Plesnikov brest, z obsegom 370 metrov in višino 25 metrov, ki
ima prav tako kot Logarjeva lipa veliko estetsko in krajinsko vrednost. Naravni spomenik je
tudi macesen na Klemenči jami, ki v višino meri 23 metrov, njegov obseg je 450 centimetrov,
starost pa ocenjujejo na 200 do 300 let (Logarska dolina, 2018).

4.2.2. Kulturne znamenitosti
Solčavska panoramska cesta, ki med seboj povezuje znamenitosti naravne in kulturne
dediščine Solčavskega, turistične kmetije ter razgledne točke, je pogosto obiskan del Zgornje
Savinjske doline. V skupni dolžini panoramska cesta meri 37 kilometrov in jo je možno
prevoziti s kolesom, avtomobilom, motorjem ali prehoditi peš. Poleg glavne poti z 12
postanki, ki poteka po asfaltu in je dolga 21 kilometrov, Solčavsko panoramsko cesto
sestavljajo še razširjene tematske poti, ki peljejo do Matkovega kota ter do kmetije Bukovnik.
Panoramska cesta ponuja izhodišče za 15 raznolikih tematskih, sprehajalnih in lažjih
planinskih poti ter ima štiri vstopne točke. Te točke so Solčava, Logarska dolina, Zgornje
Sleme s koroške strani in mednarodni mejni prehod Pavličevo sedlo iz Avstrije (Solčavska
panoramska cesta, 2015).
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Slika 22: Karta Solčavske panoramske ceste

Vir: Solčavska panoramska cesta, 2015.
Slika 23: Pogled z razgledne točke na Solčavski panoramski cesti

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

Mozirski gaj je priljubljena zgornjesavinjska kulturna znamenitost. Leta 1974 je na pobudo
mozirskega turističnega društva Krajevna skupnost Mozirje v sodelovanju z ribiško družino,
planinskim, čebelarskim in hortikulturnim društvom ter Društvom vrtnarjev Slovenije začela
urejati Mozirski gaj na nekdanji gmajni, ki so jo domačini uporabljali za pašo živine. Po
opustitvi paše se je gmajna zarasla, na njej so se kopičila divja odlagališča odpadkov, nato pa
so na njej uredili park z botaničnim vrtom. Danes sta v parku, velikem sedem hektarov in
uradno odprtem leta 1987, ribnik in razgledni stolp, v parku pa upravljalci pripravljajo
razstave cvetja in druge razstave ter dogodke. Park, ki ga upravlja Ekološko-hortikulturno
društvo Savinjski gaj Mozirje, ima izobraževalno funkcijo z etnološkimi objekti (Mozirski gaj,
2018). Poleg poletne sezone v gaju od leta 2016 z namestitvijo božičnih lučk in dogodka
Božična bajka Slovenije poteka tudi zimska sezona (Mozirski gaj, 2018).
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Slika 24: Mozirski gaj

Vir: Mozirski gaj, 2018.

Kulturno znamenitost predstavlja tudi jama Potočka zijalka, ki leži na južnem pobočju pod
zahodnim vrhom Olševe (Vogrin, 1991) na nadmorski višini skoraj 1700 m (Slapnik in sod.,
2011). V njej so našli najstarejše sledove človekovega bivanja v teh krajih, ki izvirajo iz
starejše kamene dobe ali paleolitika (Zgornja Savinjska dolina, 1990). Jamske najdbe
sestavljajo okoli 300 kamenih orodij, kot so kline, nabodala in praskala, več kot 120 kamenih
šil ter kosti jamskega medveda (Vogrin, 1991). Jama, ki je ena izmed najpomembnejših
arheoloških in paleontoloških jam v Sloveniji, je ime dobila po nekdanjem lastniku po
domače Potočniku (Slapnik in sod., 2011), leta 1928 pa jo je odkril Srečko Brodar (Vogrin,
1991). Pokrajina okrog 109 metrov dolge in 40 metrov (Slapnik in sod., 2011) široke jame ima
visokogorski značaj (Vogrin, 1991). Vsako leto ob koncu zime se v Potočki zijalki zaradi
posebnih klimatskih razmer izoblikujejo ledeni stalagmiti, ki lahko dosežejo višino dva metra
(Slapnik in sod., 2011). Mimo jame pelje tudi pot na Olševo (Lenarčič, 1991).
V občini Nazarje se nahajata dve kulturni znamenitosti. Grad Vrbovec je bil zgrajen v prvi
polovici 12. stoletja, današnjo obliko pa je dobil okrog leta 1480. Zavod za gozdove,
Območna enota Nazarje, je grad obnovil in restavriral v obdobju 1988−1992. Grad je služil
kot sedež Oglejskega posestva, bivališče številnim fevdalnim družinam in nekaj časa tudi kot
sedež povojnih oblasti. V 30. letih 20. stoletja sta v njem delovali delavska trgovina in
delavska hranilnica, danes pa so v gradu pisarne občine Nazarje, podjetja, gozdarske
institucije in Muzej gozdarstva in lesarstva (Slapnik in sod., 2011).
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Slika 25: Grad Vrbovec

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

Druga kulturna znamenitost Nazarij stoji v središču naselja − velik dvojni kozolec oziroma
Bohačev toplar (Bohačev toplar, 2018). Po letu 1874 ga je zgradil trgovec in gostilničar Anton
Turnšek, po domače Bohač (Slapnik in sod., 2011). Po svoji zasnovi toplar predstavlja
arhitekturno posebnost v Zgornji Savinjski dolini kot tudi v širši regiji. Po izgubi svoje funkcije
je kozolec propadel, nato pa ga je kupila občina Nazarje in ga v celoti obnovila. Bohačev
toplar je danes pomemben kulturni spomenik Nazarij in Zgornje Savinjske doline (Bohačev
toplar, 2018).
Slika 26: Bohačev toplar

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

V Gornjem Gradu v gozdu pod Homom so gavge ali vislice in so edina tovrstna ohranjena
naprava v Sloveniji. Sestavljene so iz okroglega obzidanega prostora, ki ga obdajajo trije šest
metrov visoki stebri, med seboj povezani z bruno za obešanje (Gornjegrajske gavge, 2018).
Podatkov, katerega leta je ljubljanska škofija postavila vislice, ni, po domnevah naj bi bile
zgrajene okoli leta 1782, karta iz leta 1793 pa prikazuje, da so pred temi vislicami na tem
kraju bile še predhodne. Po ljudskem izročilu na njih nikoli ni bil nihče zares obešen, služile so
predvsem kot zastraševanje (Slapnik in sod., 2011).
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Sredi trga na Rečici ob Savinji v spomin nižjemu pravosodstvu stoji sramotilni steber ali
pranger, ki je služil kaznovanju in je eden izmed dvanajstih ohranjenih v slovenskem
prostoru. Kamniti steber, ki stoji na podstavku, je visok okoli dva metra, na vrhu pa ima kapo.
V steber je pritrjen železni obroč, na katerega so privezali kaznjenca (Novak, 2018). Pranger
je bil v uporabi do konca 18. stoletja, kazen pa so največkrat izvrševali ob nedeljah ali
praznikih, da je kaznjenca videlo čim več ljudi (Slapnik in sod., 2011).
V Zgornji Savinjski dolini je v preteklosti delovalo več mlinov in žag, od katerih se jih je do
danes ohranilo le nekaj. To so Brinečev kmečki mlin na kmetiji Brinovc na Rečici ob Savinji
(Slapnik in sod., 2011), Brčunov mlin ob potoku Voložnica (Brčunov mlin, 2018), Žagerski mlin
v zgornjem delu Podvolovjeka (Žagerski mlin, 2018) ter Budnova žaga na Ljubnem ob Savinji
(Budnova žaga, Ljubno ob Savinji, 2018).
Del kulturno-zgodovinske dediščine v Zgornji Savinjski dolini je tudi Fašunova hiša na
Ljubnem ob Savinji, ki je bila leta 2004 razglašena za kulturni spomenik. Skupaj z
gospodarskim poslopjem predstavlja enovit tip stegnjenega doma, ki je bil značilen za prvo
polovico 19. stoletja. (Slapnik in sod., 2011). Domačija prikazuje dom malega kmeta,
gozdnega delavca ali flosarja. V njej se danes odvijajo vodeni ogledi, delavnice, razstave,
protokolarni obiski, kuhinjski prostor pa omogoča možnost za prezentacijo in degustacijo
zgornjesavinjskih jedi (Fašunova domačija, 2018). Prav tako na Ljubnem ob Savinji je na
kmetiji Hojnik 250 let stara Hojnikova kašča, ki je bila leta 2004 prekrita s slamo in še vedno
služi svojemu namenu, sušenju suhomesnih izdelkov ter skladiščenju žit in moke v spodnjem
delu, poleg tega pa so v njej shranjena stara orodja in gospodinjski pripomočki (Slapnik in
sod., 2011).
Zgornja Savinjska dolina premore več muzejev, stalnih razstav in galerij, kot so Muzej
Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva v gradu Vrbovec v Nazarjah, razstava Nazarje skozi
čas v Bohačevem toplarju, knjižnica v frančiškanskem samostanu v Nazarjah (Slapnik in sod.,
2011), knjižnica v Mozirju z zbirkama Mozirje in Mozirjani ter z osebno zbirko Aleksandra
Videčnika (Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani, 2018), Flosarska zbirka na Ljubnem ob
Savinji, Stalna razstava o Potočki zijalki in Stalna razstava »Zdravje bolnikov – ljudsko
zdravilstvo v Zgornji Savinjski dolini« ter »Fidov gaj« v Logarski dolini, »Sprehod v naročje
Alp« v Centru Rinka, ki prikazuje življenje v Alpah ter sedem muzejskih zbirk v Gornjem
Gradu (Slapnik in sod., 2011). Zgornja Savinjska dolina tudi ima bogato sakralno dediščino, ki
jo sestavljajo dva samostana, številne cerkve, kapele in znamenja (Badovinac, 1991). Med
najbolj poznanimi so frančiškanski samostan v Nazarjah (Slapnik in sod., 2011), nekdanji
benediktinski samostan, od katerega je ohranjeno samo obzidje (Gornji Grad – mesto
zgodovine, 2019) in cerkev katedralnega tipa v Gornjem Gradu (Slapnik in sod., 2011), gotska
cerkev Marije Snežne v Solčavi (Župnija Solčava, 2018) ter cerkev svetega Jakoba v Okonini
(Cerkev sv. Jakoba v Okonini, 2018).
Zgornja Savinjska dolina ima bogato nesnovno kulturno dediščino, katere pomemben del je
splavarstvo ali flosarstvo. Zaradi obilice lesa so se prebivalci Zgornje Savinjske doline zgodaj
začeli ukvarjati z lesno trgovino, vode pa so jim omogočale transport lesa do žag. Splavilo
lesa je potekalo po zemeljskih in lesenih rižah, ki so bile lahko dolge več kilometrov.
Flosarstvo je segalo po dolini navzgor vse do Ljubnega, kjer se je žagarstvo najbolj razvilo. V
Zgornji Savinjski dolini je bilo splavarstvo zabeleženo v 16. stoletju in je imelo veliko
gospodarsko težo, saj je bil vodni prevoz najcenejši. Splavi so potovali vse do Beograda,
savinjski gozdni delavci pa so delali tudi v Romuniji, Bosni in Črni gori. Poleg lesa so na
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splavih prevažali apno in oglje iz Zadrečke doline in predelov Dobrovelj, kjer so oglarili in
žgali apno (Videčnik, 1990). Po drugi svetovni vojni je splavarstvo zamrlo in kasneje ni več
oživelo. Transport lesa je prešel na cestni in železniški promet. V spomin na to dejavnost
prirejajo različne dogodke (Firšt, 1991).
Slika 27: Flosarji z Ljubnega

Vir: Novice o flosarjih z Ljubnega 1856, 2019.

Tudi planinsko pašništvo ali planšarstvo, ki je posebna oblika živinoreje, je pomemben del
nesnovne kulturne dediščine Zgornje Savinjske doline. Za to vrsto pašništva je značilen
vsakoletni odhod živine z območij trajne naselitve človeka na območja sezonske naselitve ob
zgornji gozdni meji. Tam na planinskih pašnikih v topli polovici leta pasejo domače živali, ki
jim zagotovijo večjo količino krme (Kladnik, 1998). Izkoriščanje planin za pašo živine naj bi se
začelo takrat, ko so se na krčevinah gozdnate pokrajine pojavili prvi kmečki domovi. Kmetje
so obdelovalno zemljo uporabljali predvsem za pridobivanje krušnih žit in drugih
prehrambnih rastlin, medtem ko jim je za živinsko krmo primanjkovalo potrebnih površin.
Začetki organiziranega pašništva v Zgornji Savinjski dolini segajo v obdobje na prehodu iz 19.
v 20. stoletje, ko se je začelo množično ustanavljanje prvih pašniških zadrug. Njihov cilj je bilo
pospeševanje živinoreje in pašništva ob skupnem prizadevanju za dosego večjih pašnih
pravic, poleg tega pa so se kmetje borili tudi proti nameri lastnikov veleposestva, da pašnike
spremenijo v gozd. Na celotnem območju Zgornje Savinjske doline so pašniške zadruge
koristile okrog 20 planin, od tega je bila skoraj polovica visokogorskih pašnikov namenjena
izključno paši jezersko-solčavske ovce. V sedanjosti planinsko pašništvo upada zaradi
mehanizacije in specializacije kmetijstva v posamezne panoge. Na podlagi tega se mnogi
odločijo za povezavo s turizmom. Na območju Zgornje Savinjske doline se planinski pašniki
nahajajo na Olševi, Raduhi, Strelovcu, Dleskovški planoti, Rogatcu, Travniku, Komnu, Golteh,
Lepenatki, Kašnem vrhu, Menini in Dobrovljah. Plaznik (1991) navaja, da leži najvišji planinski
pašnik na Korošici na nadmorski višini več kot 1800 metrov.
K nesnovni kulturni dediščini spadajo tudi ljubenske potice, katerih običaj izdelovanja izvira iz
tretje četrtine 19. stoletja (Izdelovanje ljubenskih potic, 2012). Na Ljubnem na cvetno
nedeljo v cerkev prinašajo butare neobičajnih oblik, ki jih imenujejo ljubenske potice
(Videčnik, 1990) in se uvrščajo v Register nesnovne dediščine (Izdelovanje ljubenskih potic,
2012). Prebivalci med seboj tekmujejo, kdo bo prinesel bolj izvirno potico, ki je najpogosteje
v obliki glasbil, orodja vseh vrst in drugih kmečkih potrebščin. Domnevno izraz potica izvira iz
časa, ko so butare okrasili s posebnim pecivom (Videčnik, 1990).
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Slika 28: Ljubenska potica

Vir: Mastnak, 2018.

V Registru nesnovne kulturne dediščine sta poleg ljubenskih potic še Pust Mozirski, ki je
skupno poimenovanje za pustno skupino Mozirskih pustnakov in pustne šege (Pust Mozirski,
2017), ter priprava zgornjesavinjskega želodca, sušene mesnine, značilne za Zgornjo
Savinjsko dolino (Priprava zgornjesavinjskega želodca, 2018).

4.3. Prireditve
V Zgornji Savinjski dolini je preko leta organiziranih več različnih prireditev (preglednica 10).
Nekatere so povezane z dediščino in prikazujejo pretekle navade in običaje ter s tem
nadaljujejo tradicijo, medtem ko se druge nanašajo na športne, kulturne, glasbene in druge
dejavnosti.
Pust Mozirski, ki poteka vsako leto od debelega četrtka do pepelnice, je skupno
poimenovanje za pustno skupino Mozirskih pustnakov in pustnih šeg (Pust Mozirski, 2017).
Po pisnih virih naj bi bili Mozirski pustnaki aktivni od leta 1891. Po letu 2000 je pustovanje
obogatilo dogajanje v kraju, še posebej Karnevalski sprevod, v katerega je vključena ena ali
več krajevnih zgodb iz preteklega leta, leta 1999 pa je Mozirje postalo član Združenja
evropskih karnevalskih mest (FECC). Pustovanje se začne na debeli četrtek s slavnostnim
začetkom in podeljevanjem trških pravic, pri čemer simbolično izberejo enega priseljenca in
uradno priznajo, da je postal Mozirjan. Temu sledi več pustnih obhodov in zabav z vrhuncem
v torek s tradicionalno karnevalsko povorko ter se konča na pepelnično sredo (Pustovanje v
Mozirju, 2018).
Ljubno ob Savinji velja za zibelko ženskih smučarskih skokov (FIS svetovni pokal v smučarskih
skokih za ženske, 2013), saj so se prvi poskusi skokov tam zgodili že pred drugo svetovno
vojno (Predstavitev kluba, 2018). Na Ljubnem se nahaja 80-metrska skakalnica, ki je izdelana
po pravilih FIS in omogoča skoke, dolge več kot 100 metrov. Obstoječe naprave so na
začetku tisočletja dobile plastično podlago in razsvetljavo, kar nudi pogoje za treninge in
tekmovanja (FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske, 2018). Ljubno je od leta 2006
gostilo tekme celinskega pokala za ženske (Predstavitev kluba, 2018), od februarja 2012 pa
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tam poteka tekma za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske (FIS svetovni pokal v
smučarskih skokih za ženske, 2013).
Slika 29: Smučarska skakalnica na Ljubnem ob Savinji

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

Vsako leto Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca s sedežem na Rečici ob Savinji
v maju organizira ocenjevanje zgornjesavinjskega želodca. Strokovna komisija ocenjuje okus,
vonj in videz, ocena pa je namenjena izobraževanju izdelovalca in izboljšanju te tradicionalne
zgornjesavinjske jedi, za širšo javnost pa predvsem priložnost seznanitve z zgornjesavinjskim
želodcem (Maj: Ocenjevanje želodcev, 2018).
Konec maja in v začetku junija na Solčavskem potekajo Dnevi gorskega lesa. Namen
prireditve je obuditev rabe in ponovnega spoznanja različne rabe gorskega lesa. Dogodek
prikazuje številne načine uporabe lesa ter v ljudeh skuša vzpostaviti pozitiven odnos do te
naravne dobrine. V času prireditve potekajo predavanja, razstave, vodenja, pohodi, nastopi
glasbenikov ter predstavitev domačih kiparjev z motorno žago (6. dnevi gorskega lesa na
Solčavskem 31. maj−3. junij 2018, 2018).
Tradicionalna prireditev od Lipe do prangerja na Rečici ob Savinji je ena izmed najstarejših
tovrstnih prireditev v Zgornji Savinjski dolini. Prireditev se začne 25. junija in se nadaljuje do
prvega vikenda v juliju. Na dogodku poteka turnir v ženskem nogometu, pripravijo različne
razstave, med katerimi je osrednja narodopisna razstava, ki prikazuje dogodke in običaje iz
preteklosti Zgornje Savinjske doline. Prvo soboto v juliju pod trško lipo poteka prireditev
Večer, na katero povabijo goste, dogajanje pa se zaključi v nedeljo z vaškimi igrami med
zaselki občine (Od lipe do prangerja, 2011). Prireditev poteka od leta 1979 (Začetek
prireditve Od lipe do prangerja, 2017).
Na Ljubnem kot središču flosarstva poteka Flosarski bal, ki prikazuje flosarske običaje in
opravila, hkrati pa uprizarja spomine na zgodovinska dejstva iz časa trškega življenja
(Videčnik, 1990). Dogodek sodi med najstarejše prireditve v Sloveniji, obiskovalci pa si na
njem lahko ogledajo mednarodno srečanje ljubiteljev starodobnih vozil, pripravo kope za
kuhanje oglja, ter se udeležijo različnih delavnic, športnih dogodkov in turnirjev. Prireditelji
pripravijo prikaz spravila lesa s hribov do žage in flosa, udiranje in spuščanje flosa po Savinji
ter flosarski krst s Flosarskim društvom Ljubno ob Savinji (Flosarski bal, 2017). Prireditev z
začetkom v juliju in s koncem v avgustu poteka tri tedne ter ponuja več različnih dogodkov, ki
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jih skupaj z društvi in posamezniki organizira Turistično društvo Naš kraj. V zadnjem vikendu
pripravijo tradicionalno povorko, ob večerih pa več koncertov. Dogodek se povezuje s
festivalom Flosfest (Začel se je 58. Flosarski bal, 2018). Občina Ljubno in Turistično društvo
Naš kraj sta s Flosarskim balom ena izmed vodilnih krajev med flosarskimi oziroma
splavarskimi kraji v Evropi (Flosarski bal, 2018).
Od leta 1992 na Solčavskem v mesecu juliju potekajo Solčavski dnevi. Na dogodku so
organizirani pohodi, kolesarski izleti, nočno opazovanje metuljev, delavnice za otroke,
športna tekmovanja, koncerti in razstave (25. Solčavski dnevi 28.−30. julij 2017, 2017).
Na območju Kamniško-Savinjskih Alp od leta 2015 poteka Festival pohodništva − Solčavsko v
sodelovanju s Turističnimi informativnimi centri Logarska dolina, Kamnik, Luče, Jezersko,
Preddvor in s Centrom Rinka. Na prireditvi potekajo organizirani pohodi in vodenja,
predavanja, koncerti, filmski večeri, delavnice, tekmovanja ter dogodki za otroke (Festival
pohodništva Kamniško-Savinjske Alpe, 2015).
Občina Luče od leta 1969 v sodelovanju z društvi in krajani v avgustu prireja Lučki dan, ki
ponuja glasbeni program, športne, kulturne in družabne aktivnosti (Šiljar, 2016), poleg njih
pa tudi prikaz starih opravil, običajev in orodja (Lučki dan, 2018) ter značilnosti življenja
gozdarskih delavcev, ki so spuščali les po rižah (Videčnik, 1990). Stalni termin Lučkega dne je
drugi vikend v avgustu, na dan svetega Lovrenca, ko občina praznuje svoj občinski praznik.
Prireditev je sprva obstajala pod drugimi imeni, šele nato jo je Turistično društvo Luče
preimenovalo v Lučki dan. Nekaj časa je potekala tudi v Podvolovljeku, danes ponovno v
Lučah (Lučki dan, 2018).
V Šmihelu nad Mozirjem vsako leto prirejajo Ovčarski praznik, kjer prikazujejo življenje in
delo planšarjev (Matjaž, 2009) oziroma vsa opravila v zvezi z ovčarstvom ter s predelavo
volne (Videčnik, 1991). Dogodek, ki poteka vsako tretjo nedeljo v avgustu, pripravlja Društvo
podeželske mladine Šmihel (37. ovčarski praznik v Šmihelu nad Mozirjem, 2013).
Motorkarska gavda je prireditev, ki avgusta poteka na prireditvenem prostoru v Solčavi. Na
dogodku sta osrednji temi les in delo z motorno žago. Na Motorkarski gavdi, ki se prične v
dopoldanskih urah, so organizirana različna tekmovanja (hitrostno žaganje, kiparjenje) v delu
z različnimi vrstami motornih žag. V dogajanje je vključena predstavitev motornih žag in
drugega orodja ter serviserjev, ogled in prodaja lesenih skulptur ter drugih izdelkov, prodaja
kmečke lokalne hrane in glasbeni program (3. motorkarska gavda, 2018).
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Slika 30: Motorkarska gavda

Vir: Motorkarska gavda, 2019.

Občina Nazarje v septembru prireja Lesarski praznik, ki poteka od leta 2006. Z njim ohranjajo
spomin na predelavo naravnega materiala, ki je v preteklosti številnim ljudem pomenil vir
preživetja. Obiskovalci se lahko udeležijo več različnih dogodkov, povezanih s tematiko
gozdov in lesa v okviru razstav, konferenc, predavanj, nastopov glasbenikov in plesalcev,
delavnic za otroke, športnih iger in prikaza tekmovalnih veščin gozdnih delavcev (Lesarski
praznik, 2011).
Od leta 2010 na Solčavskem v septembru poteka Festival ovčje volne Bicka. Pri izvedbi
dogodka sodeluje več različnih organizacij: Center Rinka, Zavod za turizem in trajnostni
razvoj Solčavskega, Občina Solčava, Društvo Solčavskih filcark, Društvo rejcev ovc jezerskosolčavske pasme, Turistično društvo Solčava, Ovčerejsko društvo Raduha, KGZS − Zavod Celje
in drugi. S festivalom želijo organizatorji v okviru etnografskega in gospodarskega smisla
povečati prepoznavnost pasme jezersko-solčavska ovca in dejavnosti, povezanih z ovcami,
istočasno pa obogatiti turistično ponudbo območja. Na dogodku strokovno predstavijo živali,
prikažejo opravila povezana z rejo ovc in predelavo volne ter pripravijo različne predstave
(Festival ovčje volne Bicka, 2017), delavnice in predavanja na temo volne (Festival ovčje
volne Bicka, 2014).
Člani Turističnega društva Rečica ob Savinji prvi vikend v oktobru pripravijo Lenartov sejem, s
katerim poskušajo predstaviti in približati nekdanje dogajanje na zgornjesavinjskih sejmih v
času med obema svetovnima vojnama. Na dogodku, ki se začne ob 9. uri zjutraj, se
predstavijo rokodelci domače in umetne obrti, organizatorji pa oživijo tudi različne like, ki se
sprehajajo med stojnicami (Lenartov sejem, 2011).
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Preglednica 10: Prireditve v Zgornji Savinjski dolini

Dogodek

Kraj

Pust Mozirski
FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske
Ocenjevanje želodcev
Dnevi gorskega lesa na Solčavskem
Od lipe do prangerja
Solčavski dnevi
Festival pohodništva
Flosarski bal
Lučki dan
Ovčarski praznik
Motorkarska gavda
Lesarski praznik
Festival ovčje volne Bicka
Lenartov sejem

Čas
Mozirje
februar/marec
Ljubno ob Savinji
februar
Rečica ob Savinji
maj
Solčava
maj/junij
Rečica ob Savinji
junij/julij
Solčava
julij
Solčavsko
julij
Ljubno ob Savinji
julij/avgust
Luče
avgust
Šmihel nad Mozirjem avgust
Solčava
avgust
Nazarje
september
Solčava
september
Rečica ob Savinji
oktober

4.4. Organizacije in društva
Zgornja Savinjska dolina ohranja turizem in običaje s pomočjo društev in organizacij. Za javni
interes na področju turizma skrbijo predvsem občine s Turistično-informativnimi centri (TIC),
turističnimi društvi in dvema zavodoma. Eden izmed zavodov je Savinja, zavod za razvoj
podeželja in turizma, ki ima sedež na Ljubnem ob Savinji, medtem ko se Javni zavod za
turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje nahaja v Mozirju (Lokalna razvojna strategija …,
2008). Poleg turističnih društev v Zgornji Savinjski dolini delujejo tudi številna kulturna in
športna društva. Vsaka občina ima turistična, kulturna, športna, planinska in druga društva.
Športna društva obsegajo Jamarski klub Tirski zmaj Ljubno, SSK Ljubno BTC, Smučarsko
društvo Beli zajec, Društvo letalcev Zgornje Savinjske doline, Jadralni klub Savinja, kegljaško
društvo, odbojkarske, nogometne, košarkarske in teniške klube, klube malega nogometa,
klub borilnih veščin, lokostrelske klube, strelska društva, smučarske klube, rokometni klub,
šolska športna društva in druge.
Večnamensko središče za trajnostni razvoj Solčavskega, Center Rinka, povezuje različne
dejavnosti za trajnostni razvoj in omogoča nove razvojne možnosti. V njem se nahajata
Turistično-informativni center Solčavsko in Občina Solčava, del prostorov pa je namenjen
tudi pisarnam za podeželski razvojni inkubator, dejavnostim društev, podjetij in drugih
organizacij s Solčavskega. Center Rinka − zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega, ki
ga je ustanovila Občina Solčava, upravlja prej omenjeni objekt. Namen centra je ohranjanje
dediščine, medsebojno druženje, podjetniško in umetniško ustvarjanje, varovanje narave ter
trajnostna raba naravnih virov (Center Rinka, 2018).
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Slika 31: Center Rinka

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

Podjetje Logarska dolina, d. o. o., skrbi za razvoj in upravljanje s krajinskim parkom Logarska
dolina ter za pripravo programov trajnostnega razvoja (Lokalna razvojna strategija …, 2008).
Podjetje je zasebno in neprofitno ter združuje družbenike, ki so v večini domačini in lastniki
zemljišč. Od ustanovitve podjetje vsa pridobljena sredstva usmerja v programe varstva
narave in urejanja infrastrukture. Leta 1987 je takratna občina Mozirje ustanovila Krajinski
park Logarska dolina. To ni rešilo problemov s področja turizma, saj občinski odlok ni
predvideval financiranja delovanja parka. Zato so se domačini dogovorili za razvojne cilje in
leta 1992 ustanovili podjetje ter s tem pridobili upravljavsko koncesijo od pristojne občine.
Razvoj parka se gradi na ravnotežju med naravovarstvenimi, socialnimi in gospodarskimi
vsebinami ter sodelovanju pristojnih organizacij. Podjetje sodeluje s številnimi organizacijami
in posamezniki, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem primerljivih območij in je eden izmed
pobudnikov ustanovitve regijskega parka s sosednjimi občinami v Kamniško-Savinjskih Alpah.
Park je član Mreže zavarovanih območij v Alpah. Leta 2005 je podjetje Logarska dolina, d. o.
o., zaradi inovativnega načina upravljanja zavarovanega območja ter uspešnega delovanja
dobilo glavno nagrado CIPRE International na področju zavarovanih območij v Alpah
(Podjetje, 2018).
V Fašunovi hiši na Ljubnem ima sedež Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma. Zavod
zagotavlja podporo razvoju podeželja ter podporno okolje za razvoj dopolnilnih dejavnosti,
spodbuja inovativnost, motiviranost in usposobljenost podeželskega prebivalstva. Prav tako
zagotavlja skupno razvojno infrastrukturo oziroma center razvoja podeželja. Posameznikom
nudi podporo pri trženju in predelavi kakovostnih izdelkov ter storitve podeželja. Zavod
povečuje zaposlitvene in poklicne možnosti, hkrati pa spodbuja razvoj turizma in povečuje
turistično privlačnost območja. Zavod Savinja je upravljalec dveh lokalnih akcijskih skupin za
razvoj podeželja v Zgornji Savinjski dolini in Šaleški kotlini (Savinja, zavod za razvoj …, 2018).
V Zgornji Savinjski dolini sta priznani dve lokalni blagovni znamki, pod katerima se združujejo
lokalni proizvajalci hrane in izdelkov. Latvica Solčavskega obsega domače in naravne izdelke
iz Solčavskega območja, medtem ko Flosarska rihta vključuje izdelke iz občine Ljubno in
domačo hrano (Strategija trženja …, 2019).
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Preglednica 11: Društva v Zgornji Savinjski dolini

Ime društva
Bicka
Društvo ljubiteljev kulturne dediščine Budnova žaga
Društvo Panorama
Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Mozirje - Pust Mozirski
Društvo za promocijo in trženje turizma v Lučah
Društvo za promocijo izdelkov iz volne jezersko-solčavske ovce – Bicka
Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline – LAS
Flosarsko društvo Ljubno
Planinsko društvo Gornji Grad
Planinsko društvo Ljubno ob Savinji
Planinsko društvo Luče
Planinsko društvo Mozirje
Planinsko društvo Nazarje
Planinsko društvo Rečica ob Savinji
Planinsko društvo Solčava
Rinka
TIC Gornji Grad
TIC Ljubno
TIC Logarska dolina
TIC Luče
Turistično društvo Gornji Grad
Turistično društvo Luče
Turistično društvo Mozirje
Turistično društvo Naš kraj − Ljubno
Turistično društvo Nazarje
Turistično društvo Podvolovljek
Turistično društvo Rečica ob Savinji
Turistično društvo Solčava
Zgornjesavinjski alpinistični klub Rinka

Sedež
Solčava
Ljubno ob Savinji
Solčava
Mozirje
Luče
Solčava
Ljubno ob Savinji
Ljubno ob Savinji
Gornji Grad
Ljubno ob Savinji
Luče
Mozirje
Nazarje
Rečica ob Savinji
Solčava
Solčava
Gornji Grad
Gornji Grad
Logarska dolina
Luče
Gornji Grad
Luče
Mozirje
Ljubno ob Savinji
Nazarje
Podvolovljek
Rečica ob Savinji
Solčava
Luče

4.5. Statistična analiza turističnega obiska
4.5.1. Prenočitve
»Za prenočitev se upošteva vsaka noč, ki jo turist dejansko preživi v nastanitvenem obratu
(prespi ali se tam le zadržuje) ali ko je tam le prijavljen (njegova fizična navzočnost ni nujna)«
(Prenočitvene zmogljivosti …, 2019).
Sezonska razporeditev prenočitev turistov med zgornjesavinjskimi občinami je podobna
(Preglednica 12). Za primer so prikazani podatki za leto 2018, vendar so podatki za
predhodna leta precej podobni in ne kažejo večjih odstopanj. Za občini Rečica ob Savinji in
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Nazarje popolni podatki niso na voljo, prav tako so pomanjkljivi za občino Gornji Grad,
vendar v manjši meri. Vse občine, razen občine Mozirje in občine Solčava, imajo en višek
prenočitev, in sicer v poletnih mesecih (julij, avgust). Občina Mozirje ima dva viška; prvi višek
prenočitev je v zimskih mesecih (januar, februar, december), na katerega vpliva smučišče
Golte s ponudbo zimskih športnih aktivnosti, medtem ko je drugi višek v juliju in avgustu ter
je nižji kot prvi. Drugi višek v občini Solčava je prav tako v mesecu decembru. Občina Ljubno
ima število nočitev februarja povišano zaradi svetovnega pokala v smučarskih skokih za
ženske. Nižki prenočitev so v januarju ali zgodnjih pomladanskih mesecih, ko se zimska
sezona že zaključuje, poletna sezona pa še ni nastopila. Gornji Grad ima nižek v februarju in
marcu, Ljubno v januarju in novembru, Luče v februarju in marcu, Mozirje po zaključku
zimske sezone in pred nastopom poletnega nižka v aprilu ter maju, Solčava pa ima prav tako
nižek v februarju in marcu. Zgornja Savinjska dolina ima višek sezone poleti in nižek sezone
konec zime oziroma v spomladanskih mesecih. Število nočitev do poletja narašča, po poletju
pa upada (Prenočitvene zmogljivosti …, 2019).
Preglednica 12: Število prenočitev turistov po mesecih leta 2018

Mesec/občina

Gornji
Grad

Ljubno

Luče

Mozirje

Nazarje

Rečica
ob
Savinji

Solčava

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

78
65
40
z
267
184
676
870
z
103
0
z

264
428
374
505
1200
1740
4717
7132
1348
659
299
368

165
81
63
363
1146
1585
3384
4433
1552
642
225
391

3471
2950
1934
389
658
1588
2981
4942
1983
1468
984
2236

z
365
691
z
z
z
z
z
z
z
z
z

96
z
z
56
22
27
z
z
z
121
z
115

726
404
384
1511
2207
3319
6072
8323
2821
1396
507
1158

Vir: Prenočitvene zmogljivosti …, 2019.

Število prenočitev

Slika 32: Število prenočitev turistov po mesecih leta 2018
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Vir: Prenočitvene zmogljivosti …, 2019.
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Občine se med seboj po številu nočitev močno razlikujejo (preglednica 13). Občina z najmanj
prenočitvami je občina Gornji Grad, medtem ko je letno največ nočitev v občini Solčava.
Podatki za občini Nazarje in Rečica ob Savinji niso na voljo. V Zgornji Savinjski dolini število
nočitev narašča, prevladujejo pa prenočitve tujih turistov. V občini Gornji Grad prevladujejo
domači turisti, le leta 2017 je bilo več tujih gostov, število prenočitev pa niha. V občinah
Ljubno in Luče je prav tako več tujih turistov, število prenočitev ves čas narašča. V občini
Mozirje je število nočitev nihalo, po upadu leta 2014 se je število nočitev ves čas povečevalo.
V tej občini je več nočitev domačih turistov, le leta 2017 je bilo več tujih gostov, ki so tam
prenočili. Občina Solčava, v kateri število nočitev narašča, ima prav tako več domačih gostov
kot tujih, ki jih je bilo več le leta 2017. Število nočitev v Zgornji Savinjski dolini narašča, več
nočitev opravijo tuji turisti (Prihodi in prenočitve turistov …, 2019).
Občine se med seboj razlikujejo tudi po državah, iz katerih prihajajo tuji gostje. V Gornjem
Gradu prenoči največ turistov iz Italije in Hrvaške, medtem ko v občini Ljubno prenoči največ
tujih gostov iz Belgije, Italije, Nemčije in Nizozemske. Občina Luče zabeleži največ obiska iz
Avstrije, Češke, Nemčije, Nizozemske in Slovaške, občina Mozirje pa ima največ tujih gostov
iz Hrvaške, Madžarske in Poljske. V Solčavi prenoči največ turistov iz Belgije, Hrvaške,
Nemčije, Izraela in Združenih držav Amerike, medtem ko podatki o izvoru turistov po državah
niso bili dostopni za občini Nazarje in Rečica ob Savinji (Prihodi in prenočitve turistov …,
2019).
Preglednica 13: Prenočitve domačih in tujih turistov

Občina
Gornji
Grad

Ljubno

Luče

Mozirje

Nazarje
Rečica
ob
Savinji

Solčava

Turisti
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji

2013
699
580
119
4326
1197
3129
12521
3851
8670
17527
10502
7025
z
z
z
z
z
z
16132
9571
6561

2014
297
218
79
4785
965
3820
13476
3802
9674
13552
8922
4630
z
z
z
z
z
z
16384
9557
6827

2015
342
236
106
7115
1833
5282
15067
4072
10995
14039
8985
5054
z
z
z
z
z
z
16128
8549
7579

2016
311
181
130
9996
2480
7516
16500
5237
11263
17751
9247
8504
z
z
z
z
z
z
17544
9183
8361

Vir: Prihodi in prenočitve turistov …, 2019.
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2017
1323
532
791
14721
3034
11687
18651
5394
13257
19131
9215
9916
z
z
z
z
z
z
20280
9193
11087

4.5.2. Prihodi turistov
»Prihodi turistov v nastanitveni obrat so opredeljeni s številom oseb, ki prispejo v
nastanitveni obrat in se tam prijavijo. Upoštevajo se vse osebe ne glede na starost (tudi
otroci, za katere so prenočitve brezplačne)« (Prenočitvene zmogljivosti …, 2019).
Sezonska razporeditev prihodov turistov je podobna razporeditvi nočitev turistov, zato bo to
poglavje osredotočeno predvsem na razhajanja med prihodi in prenočitvami. Za prikaz so
uporabljeni podatki iz leta 2018 (preglednica 14). Predhodna leta so podobna, le pri občini
Mozirje je opazno odstopanje. Občine imajo višek prihodov turistov v juliju in avgustu, v času
poletnih počitnic in dopustov. Izjema je občina Mozirje, ki ima dva viška. V letu 2018 je bil
prvi višek v juliju in avgustu, drugi višek pa v januarju, februarju in decembru. V predhodnih
letih je bil prvi višek sezone januarja in februarja, drugi višek prihodov pa v poletnih mesecih,
kar je enako viškom prenočitev. Nižki prihodov turistov so glede razporeditve enaki nižkom
prenočitev.
Preglednica 14: Število prihodov turistov po mesecih leta 2018

Mesec/občina

Gornji
Grad

Ljubno

Luče

Mozirje

Nazarje

Rečica
ob
Savinji

Solčava

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

33
15
10
67
72
89
219
353
z
27
0
z

134
243
224
275
442
643
1523
2172
604
347
152
151

84
50
35
218
536
723
1169
1641
542
305
122
172

1169
913
741
168
267
877
1121
1564
962
772
507
941

z
152
243
z
z
z
z
z
z
z
z
z

30
z
z
32
12
21
z
z
280
42
16
33

386
160
264
786
1276
1650
2345
3088
1518
863
313
655

Vir: Prenočitvene zmogljivosti …, 2019.
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Slika 33: Sezonska razporeditev prihodov turistov leta 2018
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Vir: Prenočitvene zmogljivosti …, 2019.
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Enako kot pri podatkih za prenočitve za občini Nazarje in Rečica ob Savinji niso dostopni niti
podatki za prihode turistov. Največ prihodov turistov beleži občina Solčava, najmanj pa
občina Gornji Grad (preglednica 15). Nihanje števila prihodov v obdobju 2013–2017 je precej
podobno nihanju števila prenočitev v istem obdobju; razlika je le pri občinah Ljubno in
Solčava, kjer število prenočitev od leta 2013 narašča, pri prihodih pa je leta 2014 zaznan
rahel upad, ki mu sledi porast. Deleža prihodov in prenočitev gostov iz tujih držav sta
podobna (preglednici 13 in 15) (Prihodi in prenočitve turistov …, 2019).
Preglednica 15: Prihodi domačih in tujih turistov

Občina
Gornji
Grad

Ljubno

Luče

Mozirje

Nazarje

Solčava
Rečica
ob
Savinji

Turisti
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji

2013
483
424
59
1822
633
1189
4569
1787
2782
6440
4226
2214
z
z
z
7765
4815
2950
z
z
z

2014
150
111
39
1785
464
1321
4905
1665
3240
5347
3708
1639
z
z
z
7506
4504
3002
z
z
z

2015
185
129
56
3149
1034
2115
5534
1819
3715
5552
3904
1648
z
z
z
7415
4210
3205
z
z
z

2016
158
92
66
4281
1468
2813
6308
2433
3875
8599
4375
4224
z
z
z
8258
4779
3479
z
z
z

2017
525
217
308
5654
1723
3931
6995
2496
4499
9428
4781
4647
z
z
z
9721
4896
4825
z
z
z

Vir: Prihodi in prenočitve turistov …, 2019.

4.5.3. Nastanitve
Zgornjesavinjske občine se po nastanitvenih zmogljivostih precej razlikujejo med seboj.
Nastanitvene zmogljivosti so opredeljene s številom sob in ležišč, ki so turistom na voljo v
posameznih mesecih. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2017
(preglednica 16) zajemajo podatke o številu nastanitvenih objektov, številu sob ter o
zmogljivosti ležišč, ki obsegajo skupno število ležišč, ter število stalnih ležišč (Prenočitvene
zmogljivosti po skupinah nastanitvenih objektov …, 2019).
Nastanitveni objekti so razdeljeni v tri kategorije: hoteli in podobni nastanitveni objekti,
kampi in ostali nastanitveni objekti. V prvo kategorijo uvrščamo hotele, motele, penzione,
gostišča in prenočišča, medtem ko v kategorijo ostali nastanitveni objekti spadajo
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apartmajska in počitniška naselja, turistične kmetije z nastanitvijo, zasebne sobe, apartmaji
in hiše, planinski domovi in koče, mladinski hoteli, otroški in mladinski počitniški domovi,
drugi nastanitveni obrati, začasne nastanitvene zmogljivosti in marine. Podatek število sob
pomeni število razpoložljivih enot, ki se oddajajo v nastanitvenem objektu. Enota pomeni
nedeljivo najemno celoto, kot so soba, apartma, koča, bungalov, hiša, prostor, prostor za
kampiranje in privez za plovila. Največ sob je na voljo v občini Rečica ob Savinji (224),
najmanj pa v občini Nazarje (16 sob). V vseh občinah je največ sob na voljo v kategoriji ostali
nastanitveni objekti, izjema je le občina Rečica ob Savinji, pri kateri ima kategorija kamp
naštetih 220 sob. Zmogljivosti ležišč so razdeljene na dve kategoriji. Stalna ležišča so tista, ki
so redno pripravljena za oddajanje turistom. H kategoriji stalna ležišča spadajo tudi skupna
ležišča v planinskih domovih in kočah. Druga kategorija, pomožna ležišča, so všteta v
kategoriji skupna zmogljivost ležišč. K pomožnim ležiščem uvrščamo ležišča, ki so namenjena
le za povečanje udobja gostov (kavči, divani in podobno) in preostala ležišča, ki dopolnjujejo
zmogljivosti v sezoni ali na željo turistov. Največ ležišč v kategoriji skupaj in stalna ležišča
ponuja občina Rečica ob Savinji, najmanj pa občina Nazarje. K največjemu številu sob v občini
Rečica ob Savinji pripomorejo sobe, ki so pri tej občini zabeležene v kategoriji kampi
(Prenočitvene zmogljivosti po skupinah nastanitvenih objektov …, 2019).
Slika 34: Dom na Menini planini

Avtorica: Veronika Strmšek, 2017.
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Preglednica 16: Vrste in zmogljivosti nastanitvenih objektov v Zgornji Savinjski dolini

Gornji
Grad

Ljubno

Luče

Mozirje

Skupine
nastanitvenih
objektov
SKUPAJ
Hoteli
in
podobni
nastanitveni
objekti
Kampi
Ostali
nastanitveni
objekti
Skupine
nastanitvenih
objektov
SKUPAJ
Hoteli
in
podobni
nastanitveni
objekti
Kampi
Ostali
nastanitveni
objekti
Skupine
nastanitvenih
objektov
SKUPAJ
Hoteli
in
podobni
nastanitveni
objekti
Kampi
Ostali
nastanitveni
objekti
Skupine
nastanitvenih
objektov
SKUPAJ
Hoteli
in
podobni
nastanitveni
objekti
Kampi
Ostali

2017
Število
objektov

Število
sob

...

34

Zmogljivosti
- ležišča SKUPAJ
136

Zmogljivosti
- ležišča stalna
124

2

15

38

36

...

19

98

88

...

126

414

342

3

28

62

62

...

98

352

280

...

118

474

460

3

22

45

41

1
...

40
56

160
269

160
259

...

148

420

373

2

90

206

180

...

58

214

193
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Nazarje

Solčava

Rečica
ob
Savinji

nastanitveni
objekti
Skupine
nastanitvenih
objektov
SKUPAJ
Hoteli
in
podobni
nastanitveni
objekti
Kampi
Ostali
nastanitveni
objekti
Skupine
nastanitvenih
objektov
SKUPAJ
Hoteli
in
podobni
nastanitveni
objekti
Kampi
Ostali
nastanitveni
objekti
Skupine
nastanitvenih
objektov
SKUPAJ
Hoteli
in
podobni
nastanitveni
objekti
Kampi
Ostali
nastanitveni
objekti

...

16

36

36

1

16

36

36

...

-

-

-

...

195

620

591

6

74

180

166

...

121

440

425

...

224

692

691

1

3

5

5

1
...

220
1

680
7

680
6

Vir: Prenočitvene zmogljivosti po skupinah nastanitvenih objektov …, 2019.

Zgornja Savinjska dolina ponuja različne možnosti nastanitve (preglednici 17 in 18). Na voljo
so apartmaji, gostišča, hoteli, planinske koče oziroma domovi, kampi, glamping, turistične
kmetije, gostišča, hostel, postajališča za avtodome, kmetija s prostorom za kampiranje ter
bivaki oziroma zavetišča v gorah. Največ je turističnih kmetij, ki so razpršene po celem
območju. Planinske koče in bivaki (preglednica 18) se nahajajo na nadmorski višini od 702 m
do 1920 m. Večina nastanitvenih objektov nudi dodatno ponudbo za svoje goste, ki jim
omogočajo udeležbo na izletih, ukvarjanje s športnimi in športnorekreacijskim dejavnostmi,
izposojo športne opreme in podobno. Ponudniki nastanitve te dejavnosti organizirajo sami
ali pa v sodelovanju z drugimi ponudniki.
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Preglednica 17: Nastanitve v Zgornji Savinjski dolini

Hoteli in penzioni
Hotel Golte
Hotel Plesnik, Logarska dolina − Vila
Palenk, depandansa
Penzion na Razpotju, Logarska dolina
Hiša Raduha, Luče
Penzion Hiša sonca, Luče
Hotel Benda, Mozirje
Hotel Burger Veniše (ranč), Nazarje

Kampi in PZA
Naturplac Na skali
Kamp Menina
Logarska dolina Camper Stop (PZA)
Kamp Šmica
Herbal Glamping Resort Ljubno
(glamping)
Kmetija s prostorom za kampiranje Loka
Postajališče za avtodome Logarska

Turistične kmetije
Turistična kmetija Gradišnik
Turistična kmetija GovcVršnik
Turistična kmetija Matk
Turistična kmetija Juvanija
Turistična kmetija Perk
Turistična kmetija Bukovje
Turistična kmetija Lenar

dolina - camper stop
Hotel Planinka, Ljubno ob Savinji
Gostišče Pevc & Hostel Ljubno, Ljubno ob
Savinji
Gostišče Kegljišče, Ljubno ob Savinji

Turistična kmetija Plesnik
Turistična kmetija BevšekOšep
Turistična kmetija Ramšak –
Podolševa
Turistična kmetija Majdač

Apartmaji & wellness Skok Mozirje,
Mozirje

Turistična kmetija Ambrož
Gregorc
Turistična kmetija Levc
Ekološko turistična kmetija
Kolar
Turistična kmetija Petek
Turistična kmetija Lesjak
Turistična kmetija Prodnik
Turistična kmetija Stoglej
Turistična kmetija Rogar
Turistična kmetija Loger
Turistična kmetija Batl
Turistična kmetija Metul
Turistična kmetija Zgornji
Zavratnik
Turistična kmetija Visočnik
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Preglednica 18: Planinske koče in bivaki v Zgornji Savinjski dolini

Koča
Nadmorska višina
Mozirska koča na Golteh
1377 m
Dom na Menini planini
1453 m
Koča na Travniku
1548 m
Koča na Loki pod Raduho
1534 m
Kocbekov dom na Korošici*
1808 m
Koča na Klemenči jami pod Ojstrico
1208 m
Frischaufov dom na Okrešlju
1396 m
Planinski dom Majerhold
1150 m
Koča v Grohotu pod Raduho
1460 m
Planšarija Logarski kot
950 m
Dom planincev v Logarski dolini
837 m
Koča na Treh plotih
1530m
Bivak na Kalu
1285 m
Dom planincev na Farbanci
702 m
Zavetišče pod Ojstrico
1370 m
Jamarski bivak na Dleskovški planoti
1910 m
*pogorela v požaru oktobra 2017
Vir: Planinske koče, 2019.

4.6. Ovrednotenja stanja turizma v Zgornji Savinjski dolini
Turistična ponudba Zgornje Savinjske doline je pomembna tudi za športni turizem. Kulturne
in naravne znamenitosti pohodnikom in kolesarjem predstavljajo cilj njihovih poti, lahko pa
so tudi vmesne točke na poti. Priljubljene pohodniške točke so številni vrhovi gora,
obiskovalci pa se odpravijo tudi do slapov, med katerimi je slap Rinka pogosto obiskan, jam
ter do cerkva, kapel, mlinov in drugih kulturnih znamenitosti. V okviru obiska lahko
obiskovalci športne aktivnosti združijo z obiskom naravnih in kulturnih znamenitosti. Za
športne turiste je pomembna tudi možnost nastanitve, saj nekateri obiskovalci želijo na
območju ostati več časa ter se tako posvetiti športnim aktivnostim. Nastanitveni ponudniki
različnih vrst gostom omogočajo možnost ukvarjanja s športnimi dejavnostmi.
Oblikovanost površja ima velik pomen za športni turizem, saj so določeni tipi pokrajine
primerni za različne športne aktivnosti. Za smučanje in deskanje na snegu so potrebni večji
nakloni pobočij, kot jih na primer zagotavljajo Golte, medtem ko je za tek na smučeh bolj
primerno površje z manjšim naklonom, kot je Logarska dolina. Zgornja Savinjska dolina
zaradi oblikovanosti površja omogoča možnosti za različne športe, kot so vodni športi, gorsko
kolesarjenje, planinarjenje, sankanje, plezanje, ki je priljubljeno tudi kot ledno plezanje,
nekatere vzpetine pa so primerne za vzlet z jadralnim padalom. Za pohodništvo, za katerega
so primerni različni tipi pokrajine, Zgornja Savinjska dolina nudi možnost poti različnih
težavnosti, podobno je tudi s kolesarjenjem.
K razvoju in prepoznavnosti športnega turizma pripomorejo številna društva in organizacije,
ki pripravljajo športne dogodke ter tako privabljajo obiskovalce v Zgornjo Savinjsko dolino.
Eden izmed prepoznavnih športnih dogodkov je FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za
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ženske na Ljubnem ob Savinji. Dogodki omogočajo povezovanje tradicije in športa, takšni
primeri so Lučki dan, Solčavski dnevi in Flosarski bal. Festival, ki je namenjen predvsem
rekreativcem, je Festival pohodništva.

5. Športni turizem v Zgornji Savinjski dolini
5.1. Športna ponudba
Športni turizem v perifernih, odmaknjenih legah pogosto temelji na naravnih danostih, kot so
gore, reke in jezera, ki so primerni za različne športne dejavnosti. To pomeni, da je športni
turizem v takšnih okoljih določen z značilnostmi pokrajine ter z njenimi geomorfološkimi
oblikami in ne glede bližine povpraševanja po dejavnostih. Nekatere športne dejavnosti
imajo točno določene zahteve za njihovo izvajanje, kot je na primer alpsko smučanje, za
katerega so potrebni pobočje z naklonom, ustrezni snežni pogoji ter višja nadmorska višina.
Glavni izziv teh športnih destinacij je obiskovalcem olajšati dostop do območja in omogočiti
možnosti za posamezne športne dejavnosti v naravnih območjih. Obrobne športno turistične
lege se bolj kot na ogled tekmovanj osredotočajo na posameznikovo aktivno ukvarjanje s
športnimi dejavnostmi. Kakovost okolja je določena z edinstvenostjo, odsotnostjo vplivov
urbanih območij ter z značilnostmi naravnega okolja. Oddaljenost in teren lahko zmanjšata
dostopnost do območja, medtem ko zanašanje na vremenske pogoje in vremensko
negotovost lahko ogrozita izvedljivost športnih dejavnosti. Motiv posameznikov v teh
območjih je lahko želja po intenzivnejšem ukvarjanju z izbranim športom ali da maksimalno
izkoristijo ostale turistične dejavnosti, povezane z njihovim izbranim športom (Higham,
Hinch, 2011).
Zgornja Savinjska dolina s svojimi naravnimi danostmi ponuja številne možnosti za športne in
rekreativne dejavnosti v vseh letnih časih. V dolini potekajo tudi športni dogodki na
profesionalni in ljubiteljski ravni. Tradicija športa in športnih dogodkov na tem območju je
dolga. Obiskovalcem so na voljo individualne in organizirane športne dejavnosti, ki jih
omogočajo ponudniki športnih aktivnosti, kot so športna društva, športni centri in kampi.
Ponudniki organizirajo športno dejavnost, omogočajo pa tudi združitev več dejavnosti v
paket oziroma večdnevno doživetje. Poleg samega dogodka poskrbijo tudi za opremo in
prevoz oziroma dostop do lokacije. Ponudniki športnih dejavnosti so lahko organizirani kot
samostojna podjetja ali organizacije, lahko pa delujejo tudi kot dodatna ponudba gostišč,
hotelov, kampov in podobno.

5.1.1. Športne aktivnosti
Pohodništvo
Zgornja Savinjska dolina je med pohodniki priljubljena zaradi razgibane pokrajine, številnih
vodotokov in gozdov. Izhodišča sprehajalnih in pohodniških poti so v naseljih, ob
informacijskih točkah in na večjih parkiriščih (Slapnik in sod., 2011). Dolina nudi mnoge
označene in neoznačene poti, zahtevne in lažje poti ter možnost sprehodov, na območju pa
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so tudi številna izhodišča za obisk dvatisočakov. V Logarski dolini se je močno razvilo
izletniško pohodništvo, najbolj obiskana cilja sta planinski dom na Okrešlju, do katerega vodi
pot mimo slapa Rinka, ter planinski dom na Klemenči jami, ki spadata poleg poti po Logarski
dolini med lažje poti. K srednje zahtevnim potem spada na primer pot na Kamniško sedlo. Za
zelo zahtevne poti, kot so Brana−Turska gora, Ojstrica po Kopinškovi poti ter prečenje
Planjave in Ojstrice, je priporočljiva uporaba samovarovalne opreme (Pohodništvo, 2018).
Med obiskanimi potmi, ki so primerne za lažje ali malo daljše pohode v Zgornji Savinjski
dolini, so Naravoslovno-etnografska pot po Logarski dolini, Naravoslovno-kulturna pot
Samostanski hrib Nazarje, pešpot v Robanov kot, številne poti po Golteh, Menini planini in
Dobrovljah, del Evropske pešpoti E6, ki poteka skozi Mozirje, Pohodniška pot Savina in Sopot
na Ljubnem, poti okrog Luč, Pot po Breznici, Čez Brege do Igle, do Arničeve domačije, na
Ivanovo pustoto (Slapnik in sod., 2011), pot do kmetije Zgornje Drtice, pot na Mihelico, pot
do Rjavčeve jame, pot od Igle čez Zavrate (Aktivnosti, 2013), pot Preko treh mostov, pot Od
Luč do Igle, pot Od Igle do Erjavčeve jame, pot Od Žagerskega mlina do Repovega slapa
(Sprehajalne poti, 2018), Pot iz Luč v Grušov kot in Krnico (Športne aktivnosti, 2018) ter
tematska pot Voda z začetkov v Mozirju, ki se nadaljuje ob Mozirnici do Dol Suhe, Trnavč,
zadrževalnika vode in se zaključi v Mozirskem gaju (Tematska pot Voda nosi spomine, 2019).
Lažje poti so tudi pot skozi gozd s Koče na Loki pod Raduho do Snežne jame, pot skozi
Matkov kot do Matkovega Škafa ter pot čez Krajinski park Robanov kot z začetka
Robanovega kota na Robanovo planino, ki je zaprta za promet (Pilz, 2000). Številni ponudniki
nudijo možnost vodenih pohodov različnih težavnosti (Beli zajec, 2018).
Nordijska hoja
Nordijska hoja postaja v Zgornji Savinjski dolini vse bolj priljubljena, saj je primerna za
vsakogar. Palice, ki se uporabljajo pri hoji, omogočajo krepitev mišic, trupa in rok. Nordijska
hoja pripomore k izboljšanju aerobne vzdržljivosti in izboljšanju funkcionalnosti srčno-žilnega
sistema, pri uravnavi telesne teže, je v pomoč pri rehabilitaciji ali služi kot oblika rekreacije. V
Zgornji Savinjski dolini je možna tudi udeležba na tečaju nordijske hoje (Beli zajec, 2018).
Planinarjenje
Ena izmed najstarejših oblik rekreacije, ki ima v Sloveniji bogato in dolgo tradicijo, je
planinarjenje. Zgornja Savinjska dolina z obrobnimi gorami nudi možnosti planinarjenja za
planince vseh starosti in sposobnosti (Lenarčič, 1991). Po savinjskem delu KamniškoSavinjskih Alp vodijo mimo planinskih koč označene in urejene planinske poti na dvatisočake:
na Raduho, Ojstrico, Planjavo, Skuto, Brano, Rinke, Tursko goro, Kočno, Grintovec
(Destinacija, 2011), Krofičko in druge (Pilz, 2000). Vzponi so možni tudi na Golte, Dobrovlje,
Menino planino, Rogatec, Lepenatko, (Slapnik in sod., 2011), Korošico, Strelovec, planino
Podvežak, Moličko peč, planino Ravne in druge (Pilz, 2000). Športni centri in društva nudijo
možnost vodenih tur različnih težavnosti po savinjskih gorah (Adventure Valley, 2018).
Na območju Zgornje Savinjske doline potekajo naslednje planinske poti in transverzale:




Slovenska planinska pot – zasnovana je bila leta 1953 kot prva takšna pot v Evropi.
Poteka od Ankarana do Maribora preko pomembnejših sredogorskih in gorskih točk,
med njimi tudi preko Zgornje Savinjske doline, in sicer čez Raduho na Smrekovec.
Koroška planinska mladinska pot – del poti poteka po obronkih Raduhe in Smrekovca.
Transverzala kurirjev in vezistov NOV Slovenije – prečka Zgornjo Savinjsko dolino v
smeri Gornji Grad−Golte.
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Savinjska pot – po obronkih Spodnje Savinjske doline poteka Savinjska pot, njen
severozahodni del pa prečka Dobrovlje in Čreto.
Evropska pešpot E-6 – pot, ki obstaja od leta 1975, poteka od Baltika do Jadrana in
prečka Zgornjo Savinjsko dolino v smeri sever−jug skozi Mozirje.
Solčavska planinska pot – pot, ki poteka po skoraj vseh vzhodnih vrhovih KamniškoSavinjskih Alp.
Kamniška planinska pot – njen del poteka od Ojstrice do Menine planine.
Gorenjska partizanska pot – v svojem vzhodnem delu poteka preko Brane na Veliko
planino.
Planinska pot osvoboditve – speljana je preko številnih vrhov na območju nekdanje
Jugoslavije, med njimi tudi preko Raduhe (Lenarčič, 1991).
Preglednica 19: Vrhovi v Zgornji Savinjski dolini

Vrh

Nadmorska višina
(m)
2453
2433
2392
2374
2350
2253
2251
2203
2114
2100
2083
2062
2030
1957
1929
1910
1763
1684
1637
1587
1557
1532
1508
1425

Kranjska Rinka
Koroška Rinka
Planjava
Štajerska Rinka
Ojstrica
Brana
Turska gora
Mrzla gora
Velika Zelenica
Veliki vrh
Krofička
Raduha
Lučki dedec
Matkova kopa
Olševa
Križevnik
Strelovec
Komen
Veliki Travnik
Boskovec
Veliki Rogatec
Mali Travnik
Vivodnik
Lepenatka

Vir: Kamniško Savinjske Alpe, 2018.
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Slika 35: Planina Korošica

Avtorica: Veronika Strmšek, 2009.

Plezanje in alpinizem
Prav tako kot planinstvo ima alpinizem v Zgornji Savinjski dolini dolgo tradicijo. Alpinizem je
gibanje v gorskem svetu, kjer ni zavarovanih poti in kjer je za lastno varnost potrebna
specifična oprema, kot so vrvi, klini, čelade, pasovi in podobno (Lenarčič, 1991).
V stenah Kamniško-Savinjskih Alp je veliko alpinističnih plezalnih smeri, ki so primerne le za
izkušene alpiniste. V manj zahtevne smeri se lahko v spremstvu inštruktorjev odpravijo tudi
manj vešči plezalci (Slapnik in sod., 2011), plezalcem pa je na voljo izposoja opreme
(Adventure Valley, 2018). Več naravnih plezališč je urejenih v nižjih stenah, v Lučah, Nazarjah
in Mozirju pa se ob igriščih in v dvoranah nahajajo umetne stene (Slapnik in sod., 2011).
Možnost plezanja imata tudi hotel Golte (Plezanje, 2016), ki ima v ponudbi ledno plezanje
(Športne aktivnosti, 2018), ter kamp Menina, kjer se nahaja umetna stena na kozolcu (Kamp
Menina, 2018).
Slika 36: Umetna plezalna stena pri osnovni šoli v Lučah

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

V Zgornji Savinjski dolini je še posebej priljubljeno plezanje po zaledenelih slapovih, v katerih
je bilo že na začetku devetdesetih let speljanih več kot trideset smeri vseh težavnosti
(Lenarčič, 1991). Pod vodstvom izkušenih plezalcev se lednega plezanja lahko udeležijo tudi
začetniki (Slapnik in sod., 2011). Slap Palenk v Logarski dolini je med najbolj obiskanimi
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zamrznjenimi slapovi, ob njem poteka tudi tečaj lednega plezanja (Aktivnosti, 2018).
Logarska dolina, Matkov kot, Robanov kot in Luče nudijo številna izhodišča za plezanje v
skali, snegu, ledu ter v nižjih stenicah oziroma balvanih, kjer potekajo smeri najvišjih stopenj
prostega plezanja po stenah v Raduhi, Podolševskih pečeh in do alpskih sten Ojstrice,
Planjave, Rink in Mrzle gore (Lenarčič, 1991). Na Ojstrico vodi zavarovana Kopinškova pot, na
Tursko goro pa je skozi Turski žleb speljana zavarovana plezalna pot (Pilz, 2000).
Slika 37: Ojstrica

Avtorica: Veronika Strmšek, 2009.

Izmed naravnih sten so priljubljene stena v Klemenči peči, kjer je smer Sarti visoka 100
metrov (Plezanje v Savinjskih Alpah, 2018), težavnosti pa se vrtijo okrog V. stopnje
(Adventure Valley, 2018), 350 metrov visoka Vzhodna smer v Mali Rinki (Plezanje v Savinjskih
Alpah, 2018) z II. do IV. težavnostno stopnjo in je bila prvič preplezana leta 1929, smer OgrinOmersa, prvič preplezana leta 1931 (Adventure Valley, 2018), v severni steni Ojstrice z višino
slabih 500 metrov (Plezanje v Savinjskih Alpah, 2018) in s III. do V. težavnostno stopnjo
(Adventure Valley, 2018), Direktna smer v Štajerski Rinki z višino 600 metrov (Plezanje v
Savinjskih Alpah, 2018) in s težavnostjo VI. stopnje prvič preplezana leta 1951, kar je
povzročilo senzacijo na slovenski alpinistični sceni (Adventure Valley, 2018), naravno
plezališče Žohar na začetku Logarske doline (Aktivnosti, 2018) s pestrim izborom smeri
različnih težavnostnih stopenj in visokih do 20 metrov (Adventure Valley, 2018), Strevčova
peč z jugozahodno steno (Strevčova peč, jugozahodna stena, 2018) ter plezališče Igla, ki se
nahaja v soteski Savinje med Lučami in Solčavo (Igla, 2018). V Lučah je v kopni skali na voljo
28 plezalnih smeri različnih težavnostnih stopenj (od VI do VIII), od katerih jih je šest pri
Pečovskem mostu, ostale pa so pri Igli. V bližini osnovne šole Luče je zgrajena osem metrov
visoka umetna plezalna stena s previsi (Športno plezanje v Lučah, 2018). Za začetnike je v
Zgornji Savinjski dolini na več mestih na voljo organizirano plezanje na plezalnih stenah ali v
športnih dvoranah (Plezanje, 2016). V Solčavi Alpinistični klub Rinka in Planinsko društvo
Solčava vsako leto organizirata tekmovanje v balvanskem plezanju Solčava Bolder, na
katerem se tekmovalci pomerijo v različnih kategorijah (Solčava Bolder 2018, 2018).
Kolesarjenje
Za kolesarjenje po ravnini Zgornje Savinjske doline so primerne stranske ceste okrog Mozirja
ter med Nazarjami, Gornjim Gradom in Ljubnim. Med kolesarji je priljubljeno tudi vzpenjanje
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po magistralni cesti skozi Luče in Solčavo do slapa Rinka v Logarski dolini. Zahtevnejši cestni
kolesarji se lahko vzpnejo na Dobrovlje ali Čreto, preko prelazov Črnivec, Kranjski Rak ali
preko Pavličevega sedla, medtem ko se gorski kolesarji pogosto odpravijo po makadamskih
cestah na obronke Golt, Dobrovelj, Menine, Raduhe in Olševe ter na Solčavsko panoramsko
cesto. V informacijskih in športnih centrih so na voljo kolesa za izposojo kot tudi najem
vodnika ter dogovor o prevozu prtljage in organizaciji prenočišč (Slapnik in sod., 2011).
Priljubljeno je tudi gorsko kolesarjenje, za katerega so v Zgornji Savinjski dolini organizirane
prireditve z gorskimi kolesi (Strahovnik, 1991). Gorsko kolesarjenje je kolesarjenje izven
urejenih poti, običajno po gozdnih poteh (Beli zajec, 2018). Golte nudi možnost izposoje
downhill koles, s katerimi se lahko obiskovalci spustijo v dolino po urejeni progi (Športne
aktivnosti, 2018). Ponudniki športnih aktivnosti nudijo organizirane gorske kolesarske ture
različnih zahtevnosti z vodnikom in s prevozom (z gondolo ali s kombijem s prikolico) na
izbrano lokacijo ter šole gorskega kolesarjenja, kjer udeležence naučijo pravilne tehnike in
rokovanja z gorskim kolesom (Beli zajec, 2018).
Alpsko smučanje
Poleg največjega smučišča Golte je v Zgornji Savinjski dolini še več manjših in družinskih
smučišč, in sicer v Lučah, Gornjem Gradu in na nekaterih turističnih kmetijah (Slapnik in sod.,
2011), kot je na primer smučišče Strmec v Strmcu nad Lučami (Športne aktivnosti, 2018).
Ponudniki športnih aktivnosti organizirajo smučarske tečaje ali tečaje deskanja na snegu
različnih težavnosti za otroke in odrasle v skupinah ali individualno (Beli zajec, 2018).
Smučišče Golte na nadmorski višini med 1280 in 1576 metri obsega 50 hektarov površine in
nudi 12 kilometrov urejenih smučarskih prog. Dostop do smučišča je mogoč z avtomobilom
po panoramski cesti ter z nihalko, katere dolžina je 3265 metrov in je s tem najdaljša
gondolska žičnica v Sloveniji. Nihalka pripelje do hotela Golte, ki se nahaja na nadmorski
višini 1410 metrov. Na smučišču, katerega proge so primerne za vse ravni zahtevnosti, je pet
žičniških naprav (tri sedežnice in dve vlečnici) ter tekoči trak na otroškem poligonu. Smučišče
nudi možnost organizacije tekmovanj, šolo smučanja, servis in izposojo opreme (Smučišče
Golte, 2018). Šola smučanja Beli zajec omogoča učenje smučanja ljudem s posebnimi
potrebami, kot so slepi smučarji ali otroci s cerebralno paralizo lažjih oblik, ter organizacijo
šole v naravi (Beli zajec, 2018). Ob smučišču je mogoče prenočiti v hotelu in apartmajih
(Smučišče Golte, 2018).

91

Slika 38: Smučišče Golte

Vir: Smučišče Golte, 2018.

Smučišče Luče je primerno za otroke, začetnike in manj zahtevne smučarje ter nudi tečaje
smučanja in trening tekme (Športne aktivnosti, 2018). Nahaja se 200 metrov od regionalne
ceste Luče-Logarska dolin ter je od naselja Luče oddaljeno 900 metrov. Na smučišču, dolgem
300 metrov, delujeta dve nizkovrvni vlečnici na višinski razliki 70 metrov. Progo, ki je
osvetljena z reflektorji, zasnežujejo s petimi snežnimi topovi in urejajo s teptalcem za sneg.
Smučišče omogoča izvedbo osnovnošolskih športnih dni, tekmovanj, treningov in tečajev
(Smučišče Luče, 2018).
Družinsko smučišče Ložekar se nahaja ob Solčavski panoramski cesti ob meji z Avstrijo na
nadmorski višini med 1150 med 1250 metri in je bilo zgrajeno leta 1993. Smučišče sestavlja
vlečnica, ki je dolga 300 metrov in povezuje dve progi, lažja je dolga 350 metrov, težja pa 300
metrov. Od leta 1997 ima smučišče možnost umetnega zasneževanja. Poleg smučanja na
smučišču omogočajo še možnost sankanja in uporabe smučarske skakalnice (K-65 m).
Družinsko smučišče nudi organizacijo šole v naravi, izvedbe tekmovanj in športnih dni za
otroke, učitelje ali starše (Družinsko smučišče Ložekar, 2013).
Smučišče Slapnik z 200- in 400-metrsko žičnico v Gornjem Gradu je prvo slovensko celoletno
smučišče, katerega površina znaša osem hektarov in je primerno za začetnike in zahtevnejše
smučarje. V primeru pomanjkanja snega pozimi smučišče umetno zasnežujejo s topovi. Letna
sezona omogoča smučanje na travi, ki je razvito predvsem v državah s pomanjkanjem snega
(Smučanje na travi …, 2018). Smučišče je pridobilo oznako FIS za smučanje po travi, kar
pomeni, da lahko prirejajo mednarodne tekme (Gornji Grad, 2018). Smuči za po travi se
razlikujejo od tistih za vožnjo po snegu, saj so krajše in hitrejše ter delujejo na osnovi
gosenic, tehnika vožnje pa je podobna tehniki alpskega smučanja, vendar so nekatere razlike
še precej opazne. Pri tehniki smučanja na travi ni mogoče oddrsavati ali izvajati plužnih
zavojev, izvajajo se lahko izključno carving zavoji. Smučarji potrebujejo smučarske čevlje in
čelado, po želji tudi ščitnike za kolena in komolce. Na smučišču je mogoč nakup, izposoja in
servis opreme. Preko preko poletja smučišče obratuje ob vikendih, med tednom lahko tudi
po dogovoru za zaključene skupine (Smučanje na travi …, 2018). Smučišče upravlja družinska
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ekološka kmetija Slapnik, ki zagotavlja vaditelja smučanja in hitri tečaj tehnike smučanja po
travi, saj so zaradi odsotnosti snega padci bolj boleči (Fužir, 2014).
Turno smučanje
V Sloveniji ima turno smučanje bogato tradicijo, ki sega v bloške začetke (Lenarčič, 1991).
Turno smučanje ali smuka izven urejenih smučišč je odvisna od snežnih in vremenskih
razmer, ki so običajno najprimernejše v spomladanskih mesecih, saj so temperature višje,
dan dolg, sneg pa je utrjen, kar zmanjša možnost plazov. Turna smuka je mogoča na Golteh,
na Menini planini, s Smrekovca proti Raduhi, na Okrešlju (Slapnik in sod., 2011), na Velikem
Vrhu, na Dleskovcu, z Velike Planine na Podvolovljek, s Korošice na Podvolovljek, z Ojstrice v
Logarsko dolino, s Savinjskega sedla v Logarsko dolino, v grapah Turske gore, Mrzle gore in
Rink ter še po mnogo manj znanih variantah in terenih (Lenarčič, 1991). Turni smučarji se na
smuko lahko odpravijo sami, lahko pa tudi z usposobljenim gorskim vodnikom (Slapnik in
sod., 2011).
Tek na smučeh
Tek na smučeh je priljubljena in uveljavljena oblika športne rekreacije, za katero je v Zgornji
Savinjski dolini primernih veliko terenov. Na ravnini sta to Zadrečka in Savinjska dolina,
medtem ko so zahtevnejši tereni na Golteh, v Logarski dolini, Robanovem kotu, na Raduhi in
Menini planini (Lenarčič, 1991). Krajinski park Logarska dolina v zimskem času omogoča tek
na smučeh po 13 kilometrov dolgi krožni progi, na katero je mogoče vstopiti kjerkoli in je
primerna za klasično in skate tehniko. Zaradi svoje konfiguracije je primerna za začetnike in
za zahtevnejše tekače (Aktivnosti, 2018). Pot, ki se začne kmalu po vstopu v dolino, poteka
do Kota (Slapnik in sod., 2011). V Logarski dolini je možna tudi izposoja tekaške opreme
(Aktivnosti, 2018). Prav tako pozimi na Golteh, ki nudi tudi možnost krpljanja, uredijo 15
kilometrov tekaških prog z izhodiščem na Starih stanih in ob smučišču Luče (Zimski športi,
2018).
Slika 39: Urejena proga za tek na smučeh v Logarski dolini

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

Sankanje
Poleg številnih manjših gričev, ki so primerni za sankanje, so v Logarski dolini urejena tri
sankališča: ob kapeli Kristusa Kralja ob vstopu v dolino, na smučišču Logarska dolina in ob
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Turistični kmetiji Lenar (Aktivnosti, 2018). Proga za sankanje je urejena tudi ob smučišču
Luče (Smučišče Luče, 2018) in ob smučišču Ložekar (Družinsko smučišče, Ložekar, 2013).
Vodni športi
Reka Savinja ima približno 40 kilometrov vodnega toka, primernega za spust z rafti, kajaki in
drugimi podobnimi plovili. Ob reki ves čas poteka cesta, vse od začetka Logarske doline do
Šentruperta v Spodnji Savinjski dolini (Jurjevec, 1991). Med Strugami in Ljubnim je rečni tok
primeren za turistične vožnje s kajakom ali raftom, medtem ko je zgornji tok med Robanovim
kotom (Slapnik in sod., 2011) oziroma pri Rogovilcu (Jurjevec, 1991) in Strugami primeren
predvsem za izkušene kajakaše (Slapnik in sod., 2011), ki v času visokih voda začnejo spust
tudi v Logarski dolini. V zgornjem toku je med z gozdom poraščenimi pobočji komaj dovolj
prostora za reko, ki se prebija med skalnimi pregradami (Jurjevec, 1991). Vožnje po Savinji so
možne predvsem v toplem delu leta, in sicer med 1. aprilom in 31. oktobrom. V poletnih
mesecih so vožnje z rafti občasno težje izvedljive ali nemogoče zaradi nizkega vodostaja,
medtem ko je vožnja s kajaki mogoča tudi ob nizkih vodah. Številni športni centri omogočajo
spust po reki Savinji ob spremstvu inštruktorjev (Slapnik in sod., 2011), na voljo so tudi šole
kajaka, ki poskrbijo za seznanitev z osnovami veslanja oziroma poskrbijo za obnovitev in
nadgraditev znanja (Spust s kajakom, 2018). Na mirnejših odsekih je Savinja primerna za
učenje na začetni ravni, po brzicah pa na nadaljevalni ravni. Na začetnih tečajih udeleženci
spoznajo kajakaško opremo, osnove veslanja, varnost, način vstopa v kajak, ukrepanje pri
prevrnitvi in reševanju ter druge veščine, ki so potrebne za vožnjo s kajaki. Na voljo so
skupinski in individualni tečaji (Adventure Valley, 2018).
Savinja je po vodniku Zgornja Savinjska dolina (1991) razdeljena na več odsekov za vožnjo s
kajaki glede na težavnost in druge značilnosti vodnega toka.




Rogovilec–Igla (3 km, 13 %, WW III1, spomladi visok vodostaj): najprimernejši vstop v
reko je pod jezom pri gostišču Rogovilec. Na tem odseku sta dve dolgi brzici. Ostre
protitokove ustvarjajo številne skale v toku, ki so primerne za slalomsko kajakaško
vožnjo. Vmesni del poti je razen nekaj krajših brzic mirnejši. Na polovici poti ta
postane ožja, saj jo prekineta dve zožitvi. Ob drugi zožitvi je v sredini toka sifon, ki je
nevaren, predvsem kadar je pokrit z naplavinami, sicer je dobro viden in ga je možno
obvoziti. Odsek se konča za gostiščem pri Igli.
2. Igla–Luče (4 km, 10 %, WW II višji vodostaj): na tem odseku, kjer se vodni tok
nekoliko umiri, je vožnjo mogoče nadaljevati proti Lučam. Kljub razmeroma velikemu
padcu je vožnja enostavna, saj se reka bolj ali manj gladko vije v nekoliko večjih
zavojih. Pred Lučami je jez, ki je najlažje prevozen po desni strani, v času srednjega
vodostaja pa tudi po sredini. Izstop iz odseka je možen v Lučah pri mostu.

1

WW I: malo brzic, majhni valovi, malo ali nič ovir; WW II: preproste brzice, majhni valovi, dobro
vidni prehodi, ponekod možnost manevriranja; WW III: brzice z neenakomernimi valovi, ozki koridorji
pogosto zahtevajo natančno manevriranje; WW IV: daljše, zahtevne brzice z ozkimi prehodi, pogosto
potrebno manevriranje v turbulentnem vodnem toku, smer je pogosto težko določiti, pogosto je
potreben predhoden ogled vodotoka; WW V: izredno težke, dolge in zahtevne brzice, ogled brega je
obvezen, reševanje je zahtevno, v primeru nesreče je življenje ogroženo, zgornja meja za komercialno
ponudbo; WW VI: skrajno zahtevna stopnja, visoka stopnja nevarnosti, stopnja je primerna le za
poznavalce, vključuje tveganje izgube življenja (Whitewater Classification System, 2019).
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3. Luče–Struge (3 km, 16 %, WW III (+IV), srednji in višji vodostaj): najzahtevnejši
odsek z dolžino treh kilometrov poteka med Lučami in Strugami. Prvi del poti je lažji,
prve večje brzice se pojavijo za prvim lesenim mostom, kjer je tudi primeren vstop v
reko. Na Savinji se nato pojavijo brzice, ocenjene s 4 +, neposredno za njimi pa
vodotok zavije desno. Za manj izkušene kajakaše je priporočena uporaba pešpoti ob
desnem bregu, sicer je pa tudi izkušenejšim priporočljiv predhodni ogled brzic. Odsek
se zaključi z izstopom pri gostilni v Strugah.
4. Struge–Ljubno (7 km, 7 %, WW II - III, srednji vodostaj): na začetku je reka še precej
živahna, saj se na njej izmenjujejo kratke brzice ter vmesni mirnejši deli. Nato se
vodotok umiri v tolmune ali pa razlije po prodnatem dnu. Ta del Savinje je primeren
tudi za odprte čolne. Na odseku sta še dva jezova, od katerih je nevarnejši pod
cerkvijo v Ljubnem. Jez je sicer zelo nizek, vendar že ob srednjem vodostaju tvori
precej dolg povratni tok.
5. Ljubno−Mozirje (15 km, 6 %, WW II, srednji vodostaj): ta rečni odsek, kjer se dolina
razširi, je primeren predvsem za veslače v odprtih čolnih. Proti spodnjemu delu se
voda široko razlije preko prodnatega dna, ki je v suhih poletnih dneh razlog za
neprevoznost, in vijuga med nasutim prodnim kamenjem. Na poti je tudi nekaj jezov.
Primeren izstop iz tega rečnega odseka je v Mozirju pri mostu.

Poleg vožnje s kajaki, kanuji in raftom postajata vse bolj priljubljena bellyjak (Kaj početi –
Ljubno in okolica, 2018) in soteskanje oziroma canyoning. Soteskanje omogoča raziskovanje
sotesk ter vključuje drsenje po naravnih toboganih, skakanje v globoke tolmune in spuščanje
z vrvjo prek previsnih slapov. Izvajalci aktivnosti omogočajo izposojo opreme in spremstvo
vodnika (Soteskanje, 2018). Soteskanje je mogoče v kanjonu Globošak, ki se nahaja pred
vstopom v Logarsko dolino, v slapu Cuc (Adventure Valley, 2018) in na Repovem slapu v
dolini Podvolovjeka (Beli zajec, 2018). Bellyjak omogoča veslanje leže z glavo naprej,
namesto vesel pa se uporabljajo roke (Bellyjak, 2019). Kamp Menina nudi možnost
potapljanja z masko (Kamp Menina, 2018).
Jadranje s padalom
Za turistične polete v tandemu so najbolj primerna vzletišča ob domačiji Klemenšek na
Solčavski panoramski cesti s poletom nad Logarsko dolino, na Golteh s poletom nad
Mozirjem, na Dobrovljah na pobočju Lepenatke (Slapnik in sod., 2011), na Menini planini, na
Strelovcu, z Olševe in Klemenškove domačije (Lenarčič, 1991). Ob ugodnih termičnih pogojih
je z Golt možen polet s 1000−1200 metrov relativne višine. Vzleti z Menine planine s
pristankom v Gornjem Gradu, z Olševe s pristankom nad Solčavo in s Strelovca s pristankom
v Robanovem kotu omogočajo polete s 1000 metrov relativne višine (Lenarčič, 1991).
Vzletišče v Zgornjem Pobrežju, na Pobreškem polju v občini Rečica ob Savinji je od leta 2004
na voljo za vsakodnevno letenje (Športno turistični objekti, 2018). Poleg poleta v tandemu
ponudniki omogočajo tudi opravljanje tečaja jadralnega padalstva (Slapnik in sod., 2011).
Nekatera vzletišča so dostopna z avtomobilom, vzletišče na Golteh tudi z gondolo (Lenarčič,
1991). Ponudniki omogočajo tudi skok s padalom iz letala (Kamp Menina, 2018).
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Slika 40: Polet nad Logarsko dolino z vzletišča ob domačiji Klemenšek

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

Igre z žogo

V Zgodnji Savinjski dolini so na več mestih na voljo igrišča za tenis, nogomet, košarko,
odbojko in rokomet (Strahovnik, 1991). Možnost igre z žogo nudijo igrišča, športni centri in
športne dvorane, ki istočasno omogočajo ukvarjanje tudi z drugimi športi.
Športni park Mozirje je z velikostjo 12.178 m2 največji športni kompleks v občini Mozirje.
Obsega igrišča za nogomet z naravno travo in asfaltom, igrišče za košarko, odbojko na mivki,
tribune, poslovne prostore, brunarico in sanitarije. Večnamenski športni objekt Športna
dvorana Mozirje omogoča različne športne in športnorekreativne aktivnosti. Površina
športne dvorane znaša 2.500 m2 in obsega glavno dvorano, dve manjši dvorani, garderobe,
sanitarije, pomožne prostore in skladišča. Dvorana, ki aktivnosti omogoča od leta 2008, je
namenjena športni rekreaciji, šolski športni vzgoji, športni vadbi, tekmovanjem v košarki,
rokometu, nogometu in odbojki, organizirajo pa tudi vadbe za ženske in starejše občane. Pri
Osnovni šoli Mozirje se nahaja atletski stadion z atletsko stezo iz tartana in s skakališčem za
skok v daljino, troskok in za skok v višino. Poleg šolske športne vzgoje je stadion namenjen
tudi treningom atletike (Športni objekti Mozirje, 2018).
Športna dvorana Nazarje (slika 41) se nahaja poleg šolskega objekta v naselju. V
dopoldanskem času v njej poteka pouk športne vzgoje, v popoldanskem času pa je na voljo
rekreaciji občanov in treningom športnikov iz nogometnega, košarkarskega in rokometnega
kluba. V dvorani so igrišče za mali nogomet oziroma rokomet, glavno in dve pomožni igrišči
za košarko, dve odbojkarski igrišči, igrišče za badminton, stena za plezanje in ostala oprema,
ki je potrebna za športno vzgojo. Dvorana je poleg športnih dogodkov primerna tudi za
kulturne in družabne prireditve, saj so na voljo tribune za obiskovalce. V občini Nazarje sta
poleg športne dvorane tudi Športno rekreacijski center Račnek v Šmartnem ob Dreti in
Športni center Laze v Kokarjih (Športna infrastruktura, 2019).
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Slika 41: Športna dvorana Nazarje

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

Športni center Prodnik na Ljubnem ob Savinji nudi možnost igre odbojke na mivki, košarke in
nogometa (Športni center Prodnik, 2018). Športni center Jakop na Ljubnem ob Savinji
omogoča igranje tenisa na dveh igriščih z razsvetlitvijo, kjer organizirajo tudi teniške turnirje
ter omogočajo izposojo opreme in igranje odbojke na mivki (Športni center Jakop, 2018). V
Radmirju se nahaja športno igrišče, ki ga upravlja Športno društvo Flosar Radmirje (ŠD Flosar
Radmirje, 2018). V občini Rečica ob Savinji sta dva športna parka oziroma dve igrišči. Športni
park Varpolje v naselju Varpolje, ki ga upravlja Športno društvo Gmajna Varpolje, in je
priljubljen prostor za druženje ter rekreacijo, je namenjen malemu nogometu, košarki,
rokometu, odbojki na mivki ter balinanju, medtem ko igrišče Rečica ob Savinji, ki ga vzdržuje
Športno društvo Mladost Rečica, omogoča igranje malega nogometa, tenisa, rokometa in
košarke (Športno turistični objekti, 2018). Avtokamp Šmica pri Lučah nudi dve teniški igrišči
(Kamp Šmica, 2018). Športna igrišča ter tekaške steze se nahajajo tudi ob osnovnih šolah.
Slika 42: Športni park Varpolje

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

Adrenalinski parki
Gorski center Golte poleg smučanja in ostalih zimskih športov nudi tudi dejavnosti, ki
potekajo izven zimske sezone. Poleg že prej omenjenih pohodov, spusta s padalom v
tandemu, kolesarjenja, raziskovanja jam in plezanja je na Golteh na voljo tudi 200-metrska
jeklenica zip-line, ki doseže hitrost 60 km/h (Športne aktivnosti, 2018). V kampu Menina se
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nahaja adrenalinski park med drevesi z dvema težavnostnima stopnjama in 300 metrov
dolgim zip-linom, ki delno poteka nad manjšim jezerom (Kamp Menina, 2018).
Ribolov
Ribolovno območje zgornjega toka Savinje od Logarske doline do Kolenčevega jeza pri
Okonini je razdeljeno na tri revirje in dodatni trofejni revir (Ribolov na Savinji, 2018).
Zgornjesavinjski ribiški okoliš obsega zgornji tok Savinje s pritokoma Lučnica in Ljubnica, kjer
so najpogostejše ribe potočna postrv, šarenka, lipan in sulec (Športne aktivnosti, 2018). Reki
Savinja in Dreta sta med ljubitelji ribolova zelo priljubljeni, saj je ribolov dovoljen od sredine
aprila do konca oktobra, v ribnikih pa vse leto. Priljubljenost muharjenja in ribolova, pri
katerem ribiči ujete ribe spustijo nazaj v vodo, iz leta v leto narašča. Ribolovne karte je
mogoče kupiti na več označenih mestih v gostiščih, turistično-informativnih centrih in ob
ribnikih (Slapnik in sod., 2011).
Slika 43: Ribolov na reki Savinja

Avtorica: Veronika Strmšek, 2018.

Jamarstvo
Slovenija premore veliko kraškega sveta, največ na primorskem matičnem krasu, preostali je
razdrobljen drugje in se imenuje osameli kras, ki se nahaja tudi v Zgornji Savinjski dolini.
Največ kraških pojavov je v visokogorskem svetu, kjer so vrtače, jame, brezna in številne
druge oblike (Lenarčič, 1991). Ena izmed manj znanih dejavnosti v Zgornji Savinjski dolini je
jamarstvo. Do 90. let dvajsetega stoletja je bilo odkritih več kot 200 jam. Največ jam, več kot
150, je bilo evidentiranih na širšem območju Dleskovške planote (Ramšak, 1991).
Urejena Snežna jama pod Raduho omogoča dostop vsakomur, medtem ko je za obisk Trbiške
zijalke in Rjavčeve jame potrebno spremstvo vodnika (Slapnik in sod., 2011). Brezno
presenečenj se nahaja na Dobrovljah na višini 900 metrov v manjši vrtači. Vanj se je mogoče
po vrvi v spremstvu vodnikov spustiti do globine 270 metrov. Klemenškov pekel, ki se nahaja
ob panoramski cesti v bližini kmetije Klemenšek, ima 50 metrov globoko vhodno vertikalo,
skupna globina jame, ki je primerna le za izkušene jamarje, pa je 330 metrov (Ramšak, 1991).
Večina jam v Zgornji Savinjski dolini ni opremljena in urejena za turistični obisk, vendar
obstaja vrsta nezahtevnih in zahtevnih jam, katerih obisk je mogoč v spremstvu jamarjev in s
primerno opremo (Lenarčič, 1991).
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Ostale športne aktivnosti
Zgornja Savinjska dolina nudi možnost jahanja na terenu in v maneži ter opravljanje tečaja
jahanja (Športne aktivnosti, 2018). Ponudniki se nahajajo v bližini Nazarij, na kmetijah v
Mozirju, na Rečici ob Savinji, v Lučah in Logarski dolini (Slapnik in sod., 2011).
Lokostrelstvo je možno v Logarski dolini in Solčavi, kjer so za to aktivnost postavljeni poligoni
(Slapnik in sod., 2011) ter v Gornjem Gradu, kjer lokostrelstvo omogoča lokostrelski klub
(Športna društva, 2019).
Na več mestih je mogoča tudi igra tenisa. Kamp Šmica omogoča igro na dveh peščenih
igriščih v Lučah (Pohodništvo v Sloveniji, 2017), kjer sta na voljo še teniško igrišče pri gostišču
in igrišče z umetno travo na turistični kmetiji (Tenis v Lučah, 2019). Igra je prav tako možna v
Ljubiji (Aktivnosti, 2019) in na Rečici ob Savinji ter v Lučah (Strahovnik, 1991).
V Zgornji Savinjski dolini so še številne druge možnosti ukvarjanja s športnimi in
športnorekreacijskimi dejavnostmi, kot so fitnes, namizni tenis, pikado, ročni nogomet,
kopanje v Savinji ali v jezeru v Kampu Menina, zorbing, paintball, ter z drugimi aktivnostmi.

5.1.2. Športni dogodki v Zgornji Savinjski dolini
Zgornja Savinjska dolina poleg kulturnih in turističnih prireditev gosti številne športne
dogodke, ki privlačijo mnoge profesionalne in rekreativne športnike ter tudi gledalce. Na
območju Zgornje Savinjske doline potekajo naslednji športni dogodki:
Januar


Tekma za svetovni pokal v telemark smučanju (Golte) (Slovenska smučišča, 2018).

Februar


FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske (FIS svetovni pokal v smučarskih
skokih za ženske, 2013).

Marec



Memorial celjskih reševalcev − turnosmučarsko tekmovanje Gorske reševalne služne
Celje,
Meninski veleslalom (Presečnik, 2012).

Junij







Kolesarski vzpon na Golte,
Maraton Savinja (Maraton Savinja, 2018),
Kolesarski maraton Alpe (Maraton Alpe, 2018),
Solčava bolder (tekmovanje v balvanskem plezanju) (Slovenski plezalni portal, 2018),
Tradicionalni pohod v Matkov škaf (Tradicionalni pohod v Matkov škaf, 2012),
Pohod ob polni luni po Solčavski Panoramski Cesti (Prireditve v naravnih parkih,
2017).
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Julij




Festival pohodništva – Solčavsko (Festival pohodništva Kamniško-Savinjske Alpe,
2015),
Medeni tek Gornji Grad (Medeni tek, 2018),
Športni dogodki ob Flosarskemu balu (Športni dogodki ob Flosarskemu balu, 2018).

September




Rekreativni kolesarski maraton Zelene doline (Kolesarski maraton, 2018),
Ultramaraton Celjski sejem: Celje – Logarska dolina (34. Ultramaraton Celjski sejem:
Celje – Logarska dolina, 2018),
Festival pohodništva in kolesarjenja na Solčavskem (Krajinski park Logarska
dolina, 2018).

December




Pohod z baklami do slapu Rinka (Pohod z baklami do slapu Rinka, 2017),
Tradicionalni pohod z baklami po Logarski dolini (Koledar prireditev za mesec
december, 2018),
Športnik Zgornje Savinjske doline (Prireditve v Mozirju, 2018).
Slika 44: Ultramaraton v Logarski dolini

Vir: 4. Trail mali maraton Logarske doline, 2016.

5.2. Povezava turizma in športa
Turizem postaja ena najpomembnejših dejavnosti gospodarstva, športne vsebine pa
pomemben del turistične ponudbe. Povezava turizma in športa je kratkoročno in dolgoročno
dinamična (Higham, Hinch, 2011), turizem pa postaja nepogrešljiva sestavina sodobnega
življenjskega sloga, hkrati pa je tudi pomembna ekonomska kategorija in del gospodarskega
razvoja držav. Povezanost športa in turizma izhaja iz domneve, da so različne športne
prireditve in tekmovanja istočasno tudi turistični dogodki. Šport postaja za turizem vse bolj
zanimiva dejavnost, saj se nenehno širi in dobiva nove razsežnosti. Mednarodna zveza
znanstvenih ekspertov v turizmu (International Association of Scientific Experts in Tourism −
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AIEST) je prepoznala številne pozitivne povezovalne učinke športa in turizma, čemur
namenja veliko pozornosti. Svetovna turistična organizacija v okviru Združenih narodov (UN
WTO – United Nations World Tourism Organisation) je na osnovi izbrane metodologije
ugotovila, da je šport eden izmed najpomembnejših potovalnih motivov sodobnih turistov. V
sedanjosti se pojavljajo novi trendi povpraševanja po športu v turizmu in prostem času.
Povečuje se število investicij v športu in turizmu, še posebej v povezavi s športnimi
prireditvami (Berčič in sod., 2010). Športne aktivnosti so v Zgornji Savinjski dolini že od
nekdaj imele pomembno vlogo, ki se vedno bolj povečuje. Nanjo vpliva tudi naraščanje
števila prireditev ter zavedanje o pomembnosti gibanja kot zdravega načina življenja.
V zadnjem obdobju turističnega razvoja vse bolj v ospredje stopa povezanost športa in
turizma, ki je bila v preteklosti precej zabrisana, do izraza pa je prihajala le ob različnih
tekmovanjih, turnirjih ali igrah, kjer so bili turisti večinoma pasivni opazovalci dogajanja na
prizoriščih. Šport in turizem sta dve med seboj povezani področji, ki lahko skupaj
zadovoljujeta različne potrebe ljudi, ki se kot turisti pojavljajo v različnih turističnih območjih.
Povezovanje športa in turizma je skladno tudi s sodobnimi trendi preživljanja počitnic
oziroma dopustov v Evropi in širše po svetu. Povezanost turizma in športa, ki imata mnogo
stičnih točk, je bila vidna že na samem začetku njunega razvoja. Nosilci teh dveh pojavov so
običajno isti subjekti, odnos med športom in turizmom pa se je skozi obdobja ves čas
spreminjal (Berčič in sod., 2010). Čeprav je Zgornja Savinjska dolina že dlje časa poznana
destinacija, je njeno prepoznavnost in priljubljenost predvsem z novejšimi športnimi
vsebinami športni turizem še povečal.
Šport v turizmu se kaže v številnih športnorekreativnih programih posameznih turističnih in
športnoturističnih središč. V času počitnic in dopustov se je v preteklosti s športnimi
dejavnostmi ukvarjalo manjše število ljudi in s tem nadaljevalo zdrav življenjski slog, ki ga
živijo doma, tudi na dopustovanju. Temu so sledile spremembe, saj šport in rekreacija
postajata vedno večji del vsakdana ljudi in s tem pridobivata pomen. Na podlagi tega želijo
turisti nadaljevati takšen življenjski slog tudi v času svojega enodnevnega ali večdnevnega
turističnega bivanja. V razvoju turizma imata zato šport in rekreacija vedno večjo vlogo, v
mnogih športnoturističnih središčih celo dominantno vlogo. Mnoga tovrstna središča so
svoje ime in prepoznavnost pridobila in utrdila skoraj izključno s svojo športno ponudbo, ki
predstavlja najbolj atraktivni del njihove turistične ponudbe. Organizacijsko in vsebinsko
dobro zasnovana športna ponudba bogati turizem in neposredno ali posredno vpliva na
njegov razvoj. Vse turistično razvitejše države svojo turistično ponudbo dopolnjujejo z
različnimi športnimi programi, tako da v kar največji meri zadovoljujejo potrebe, želje in
interese svojih gostov. Zaradi razmeroma visoko dosežene ravni v razvoju športa in
rekreacije v posameznih državah je razumljivo, da se gostje iz takšnih okolij tudi v svojem
bivanju v tujem kraju želijo ukvarjati s takšnimi dejavnostmi (Berčič in sod., 2010). Športna
ponudba v Zgornji Savinjski dolini je raznolika, zaradi različnih aktivnosti pa je razširjena
preko celega leta.
Razvitost in razvejanost športa v Sloveniji omogočata vključevanje različnih turističnih vsebin
in dejavnosti, kar bogati tudi šport. K hitrejšemu razvoju turizma v posameznih slovenskih
regijah, turističnih območjih in celotni državi prispeva tudi vključevanje športa v turistično
ponudbo. Organizacijsko in vsebinsko dobro zasnovana športna ponudba bogati turizem, na
njegov razvoj pa lahko vpliva posredno ali neposredno (Berčič in sod., 2010).
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V okviru delovanja Ministrstva za šolstvo in šport – Direktorata za šport je za povezovanje
turizma in športa pomembnih več segmentov. Področje vrhunskega športa v dosedanjem
obdobju ni bilo v zadostni meri povezano s turizmom, zato bi bilo treba vrhunske športne
prireditve vključiti v nacionalno športno strategijo in ustrezne programe ter s tem v Slovenijo
privabiti več turistov. Drugi segment, ki je pomemben za povezovanje turizma in športa, je
segment športa otrok in mladine, ki je za področje turizma zanimiv zaradi organizacijske in
vsebinske sheme Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Njihove programe je mogoče
povezati s turistično ponudbo v posameznem okolju. Pri izvajanju športnoturističnih
dejavnosti v času poletnih in zimskih počitnic je smiselna povezava športa in turizma v okviru
športnih taborov in šol, šole v naravi, taborjenja, programsko usmerjenih kolonij, planinskih
taborov in drugih dejavnostih. Tretji segment, področje rekreativnega športa, je zaradi
njegove vsesplošne priljubljenosti najlažje povezovati s turizmom. Zaradi številnih športnih
dejavnosti, s katerimi se v času počitnic ukvarjajo turisti, se širijo možnosti vključevanja
športnih programov v športno ponudbo, poleg tega pa se dviga tudi stopnja ozaveščenosti
zdravega življenja, zaradi česar se vedno več ljudi ukvarja s športnimi dejavnostmi, kar je za
področje turizma pomembno z ekonomskega vidika (Berčič in sod., 2010). V Zgornji Savinjski
dolini so na Golteh organizirani smučarski tečaji za otroke v času počitnic, prav tako šole
organizirajo športne dneve in šole v naravi na smučišču.
Učinki v turizmu bodo večji, če bo športna infrastruktura, ki je eden izmed temeljnih pogojev
za organizacijo in izvedbo posameznih športnih zvrsti, ustrezno vzdrževana, po potrebi pa
zgrajena tudi nova. Zimskošportna infrastruktura, rekreacijski centri, večnamenske dvorane,
kolesarske steze, trimske steze, planinske in pohodniške poti, plavalni bazeni, igrišča za golf,
adrenalinski parki in drugi športni objekti ter površine poleg športne ponudbe krepijo tudi
turistično. Prav tako je pomembno tudi povezovanje športa in turizma na lokalni ravni.
Občinske zveze pokrivajo določena območja, kjer je mogoče v okviru programov zasnovati
povezovanje športa in turizma. V približno polovici slovenskih občin obstajajo občinske
športne zveze, ki na lokalni ravni povezujejo dejavnike na področju športa in turizma.
Ponekod se dejavnosti občinskih zvez, zavodov za šport in agencij za šport prepletajo
oziroma posamezni organizirani dejavniki prevzemajo del ali celotno dejavnost drugih (Berčič
in sod., 2010). Občinske športne zveze v Zgornji Savinjski dolini, ki združujejo športna društva
posameznih občin, pokriva regijska pisarna Velenje. Olimpijski komite Slovenije − Združenje
športnih zvez v Velenju skrbi za podporo športnih društev in zvez na lokalnih ravni, kar je še
posebej pomembno za občine brez športnih zvez, promovira športne dejavnosti in zbira
podatke o športnih dogodkih in aktivnostih ter s tem prebivalstvu nudi informacije o športnih
dejavnostih v domačem kraju (Regijska pisarna OKS, 2019). Poleg lokalnega povezovanja
športa in turizma je prav tako pomembno povezovanje na regijski ravni, ki kaže na različnost
športnih vsebin po regijah. Poleg tega regije nudijo možnost tesnejšega povezovanja
dejavnikov na področju turizma in športa (Berčič in sod., 2011).
K povezovanju turizma in športa prispeva tudi CŠOD, organizacija, ki združuje številne
dejavnosti, povezane s turizmom, ter je namenjena predvsem otrokom in mladostnikom.
Poleg domov CŠOD obstajajo številni športni objekti in naravne danosti za različne športne
dejavnosti, ki se lahko v celoti vključujejo v športnoturistično ponudbo kraja. K povezovanju
prispevajo tudi športna društva, klubi, zasebniki in druge organizacije na lokalni ravni, saj je
njihove programe, ki temeljijo na športnih vsebinah, mogoče vključiti v lokalno turistično
ponudbo. Športne vsebine se nanašajo na posebnosti kraja, prav tako pa ponujajo specifično
športno ponudbo za domače in tuje goste (Berčič in sod., 2010). V Zgornji Savinjski dolini
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domovi CŠOD zaenkrat še niso prisotni, vendar pa so na voljo številni drugi športni objekti,
kot so športna igrišča, smučišča, pohodniške poti ter drugi.
Šport in turizem postajata v turistično razvitih državah vedno bolj povezana, kar se kaže pri
oblikovanju celostne turistične ponudbe. Vloga športa v turizmu je velika, saj v ospredje
prihajajo športni proizvodi, ki postajajo zaradi vse bolj zahtevnih gostov pomembna
sestavina turističnih proizvodov. V Sloveniji je še posebej pomemben razvoj turističnih
proizvodov, ki združujejo šport oziroma športnorekreativne dejavnosti in turizem, med
katerimi je pohodništvo najbolj priljubljena dejavnost. Njena priljubljenost se kaže v vse
večjem povpraševanju domačih in tujih gostov kot tudi vse večje zanimanje v turističnem
gospodarstvu. V ta namen je bila izdelana Strategija razvoja turističnega proizvoda
pohodništva v Sloveniji (2005), v kateri so zapisani strateški ukrepi za povečanje
prepoznavnosti in kakovosti te dejavnosti. Velika pozornost je namenjena tudi ureditvi
infrastrukture, razvoju človeških virov in drugim vprašanjem na področju pohodniškega
turizma. Kolesarjenje je športna zvrst, ki je poleg pohodništva najbolj priljubljena in najbolj
krepi športno turistično ponudbo v Sloveniji. Izdelana je bila Strategija razvoja turističnega
proizvoda kolesarjenje v Sloveniji (2005), ki vsebuje strateške ukrepe, kot so razvoj mreže
kolesarskih poti, razvoj tržnih standardov in tržne znamke kolesarjenja, vzpostavitev verige
ponudnikov kolesarskih storitev in povečanje Slovenije kot kolesarjem prijazne turistične
dežele. Vključevanje športa v turistično ponudbo lahko pomembno prispeva k hitrejšemu
razvoju turizma v posameznih regijah kot tudi državi (Berčič in sod., 2010).
V številnih raziskavah so bili ugotovljeni in dokazani številni pozitivni učinki ukvarjanja s
športom in športnorekreacijskimi dejavnostmi, ki se odvijajo izven delovnega in bivalnega
okolja turistov. Učinki teh dejavnosti so ugotovljivi in neposredno vidni na človekovem
organizmu. Sodobno preživljanje prostega časa temelji na dejavnostih, ki izhajajo iz človeka
in njegovih potreb ter želja, istočasno pa spodbujajo njegovo kreativnost in mu omogočajo
potrjevanje lastne osebnosti v drugačnih razmerah kot v vsakdanjem domačem in delovnem
okolju. Takšen način preživljanja prostega časa oziroma aktivni oddih ima na osnovi
dosedanjih raziskav veliko prednosti pred pasivnim preživljanjem počitnic v turističnih krajih,
saj ima redno športnorekreativno udejstvovanje na oddihu izravnalno (korektivnokompenzacijsko) vlogo. Pozitivni učinki aktivnega oddiha so povezani tudi z ohranjanjem in
izboljšanjem psihomotoričnih ter funkcionalnih sposobnosti turistov. Z rednim vsakodnevnim
športnorekreativnim udejstvovanjem je možno pozitivno vplivati na srčno-žilni, kostnosklepni, živčno-mišični sistem in na druge organske sisteme. Poleg pozitivnega učinka na telo
imajo veliko vlogo tudi dejavniki naravnega okolja, ki v veliki meri vplivajo na ohranjanje in
izboljšanje zdravstvenega stanja turistov. Pozitivni učinki rekreacije in športa se kažejo v
obliki fizioloških učinkov kot tudi v znatni psihični razbremenitvi, ki je povezana s spremembo
kraja, dejavnosti, odpravljanjem monotonije in z novimi socialnimi vezmi, kar vpliva na
zmanjšanje negativnih vplivov v vsakdanjem okolju (Berčič in sod., 2010).
Šport in turizem sta večrazsežnostna in soodvisna pojava. Dosežena višja razvojna stopnja
športa pomeni več napredka na področju turizma in obratno. Področji sta med seboj
neločljivo povezani, saj pomembno sooblikujeta razvoj turizma in številne spremljajoče
dejavnosti. Pomen in vloga športa v turizmu se iz leta v leto postopno povečujeta. Takšna
usmeritev in napredek pa oblikujeta turistično ponudbo, kjer ima rekreativni šport eno
najpomembnejših vlog (Berčič in sod., 2010).
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Športne vsebine so pomemben del turistične ponudbe v Zgornji Savinjski dolini. Številni
ponudniki nudijo prenočišča in istočasno ponujajo možnost ukvarjanja s športnimi
dejavnostmi. Tako en sam ponudnik poskrbi za povezovanje športa in turizma. Prav tako se
ponudniki različnih dejavnosti (gostinska, nastanitvena, športna ponudba) med seboj
povezujejo. Ponudniki prenočišč in gostinske ponudbe samostojno ali v povezovanju z
drugimi ponudniki omogočajo organizacijo športnih dogodkov, organiziranih pohodov,
zahtevnejših planinskih tur, organiziranih kolesarskih tur ter organizacije drugih športnih
dejavnosti, tečaje športnih aktivnosti, izposojo opreme in podobno. Priljubljene so tudi
skupinske športne dejavnosti, kot so vodni športi, pohodi, planinske ture in podobno. V vsaki
zgornjesavinjski občini so številna športna, kulturna in druga društva, ki preko različnih
dogodkov in dejavnosti povezujejo šport in turizem. Poleg prej naštetega k povezovanju
športa in turizma pripomore tudi raznovrstna športna infrastruktura, ki je razpršena po celi
dolini.

5.3. Vpliv športnega turizma na Zgornjo Savinjsko dolino
Različni načini preživljanja prostega časa čedalje bolj vplivajo na pokrajino. Športne in
turistične dejavnosti terjajo določen prostor in ustrezno pokrajino, opremljeno z
infrastrukturo, kot so planinske poti, smučišča, kopališča, planinske koče, parkirišča, golf
igrišča, proge za tek na smučeh, javno dostopna zemljišča in druga. Zaradi povečanega
pomena športnega turizma je pokrajino treba oblikovati tako, da bo ustrezala njegovim
zahtevam in potrebam, ter jo ves čas varovati in preurejati, saj se zaradi naraščanja števila
obiskovalcev zaostrujejo problemi preobremenjevanja okolja. Temu je lahko razlog
neustrezno razporejena in oblikovana infrastruktura ali športne in turistične dejavnosti
(Jeršič, 1998).
Športna infrastruktura in športni objekti so razporejeni po vsej Zgornji Savinjski dolini. Največ
je sprehajalnih, pohodniških in planinskih poti, ki se nahajajo po dolini in na nižjih vzpetinah
kot tudi v visokogorju. Kolesarske steze niso prisotne, izjema je krajši odsek kolesarske poti
okoli krožišča v Mozirju, posledično kolesarjem ostanejo ceste različnih kategorij. Športne
dvorane, telovadnice in igrišča se nahajajo v vsaki občini. Dvorane so prisotne predvsem v
bližini šol, v središču naselij ali na njihovem obrobju, medtem ko se športna igrišča nahajajo
tudi izven naselij. Edino večje smučišče Golte se nahaja v občini Mozirje, medtem ko so
ostala manjša smučišča razporejena v zgornjem delu doline.
Pokrajine, v katerih se odvijajo športne dejavnosti, so lahko precej občutljive na motnje, ki jih
povzročata šport in turizem. Športne dejavnosti morajo biti upravljane tako, da so njihovi
negativni vplivi čim manjši. To lahko povzroči, da te dejavnosti spodbujajo občutke
povezanosti z naravo, kar poveča željo po varovanju narave ter po okoljski trajnosti (Higham,
Hinch, 2011). Športni turizem okolici prinese dobiček in delovna mesta za prebivalstvo, še
posebej v času športnih dogodkov. Zaradi tovrstnega turizma se povečuje število športnih
objektov, prav tako pa ta turizem vpliva na raziskave, strateške iniciative (Higham, Hinch,
2011), programe obnove okolja, prinaša investicije, nove vire prihodkov ter prispeva k
ponovni oživitvi propadajoče skupnosti (Williams, 2003). Poleg pozitivnih športni turizem
prinaša tudi negativne vplive. Nekatere športne dejavnosti, kot so smučanje, gorsko
kolesarjenje po progah v naravi in podobne, imajo vplive na naravno okolje. Pri ekstremnih

104

športih se pojavlja tudi vprašanje varnosti in odgovornosti (Higham, Hinch, 2011). Povzroča
lahko uničevanje habitatov, erozijo, zbijanje prsti, onesnaževanje zraka in vode. Vplivi se
kažejo v spremembah navad lokalne družbe kot tudi v spremembah vrednosti zemlje in
nepremičnin (Williams, 2003).
Športne dejavnosti, ki se nanašajo na naravne prvine, se odvijajo v okoljih, ki so posledica
različnih stopenj antropogenih sprememb. Takšen primer so smučarske proge, za katerih
pripravo je potrebnih več različnih posegov v pokrajino. Naravne značilnosti so osrednjega
pomena za doživetje športnega turizma na perifernih območjih. Različne športne in turistične
dejavnosti povzročajo obremenitve okolja, še posebej če te dejavnosti postanejo množične.
Vplivi športnega turizma v gorskih območjih so lahko še posebej veliki, saj te dejavnosti
vplivajo na rastlinstvo, živalstvo in vodni režim. Posledično gorske pokrajine zahtevajo
posebne varovalne programe. Zmajarstvo ustvarja pritiske na pobočje hriba, smučanje
obremenjuje gorska območja, medtem ko vodni športi tekmujejo med seboj za prostor v
vodnem okolju (Higham, Hinch, 2011). Ob tem je treba poudariti, da v Zgornji Savinjski dolini
ni množičnega turizma in so posledično vplivi na naravno okolje zato manjši, vendar še
vedno prisotni. Večji posegi v naravno okolje so gradnja smučišča in smučarske skakalnice
Ljubno. Na okolje vpliva tudi izgradnja športnih dvoran, igrišč in drugih športnih objektov kot
raba prostora, odpadne vode, odpadki, povečan promet in drugi vplivi. V manjši meri na
okolje vpliva pohodništvo oziroma planinarjenje, katerega vplivi se lahko kažejo s potno
erozijo ter z odpadki.
Šport in turizem na podeželju krepita uspešnost delovanja maloprodaje, ki vključuje prodajo
izdelkov, ki niso povezani s turizmom, ter nudita zaposlitev trgovcem in obrtnikom. Prav tako
so te dejavnosti pomembne za podpiranje ključnih storitev, kot so lokalni prevoz, banke in
pošte, pripomorejo pa tudi k družabnemu življenju in življenju v skupnosti v okviru podpore
lokalnih festivalov in dogodkov. Športne in turistične dejavnosti vplivajo na ponovno
uporabo zgradb in spodbudo boljšega vzdrževanja posesti (Williams, 2003). Razvoj športnega
turizma lahko spodbudi nadaljnje investicije v prometne povezave in infrastrukturo ter s tem
izboljša dostopnost (Higham, Hinch, 2011). Takšen primer je avtobusna povezava Celja in
Logarske doline. Na željo občine Solčava je Razvojna agencija Savinjske regije prevzela
pobudo in koordinacijo avtobusne linije med Celjem in Logarsko dolino. V poletnih mesecih
ob koncu tedna in praznikih vozi avtobus iz Celja v Logarsko dolino in obratno dvakrat na dan
(Čujež, 2015). Vmesne postaje so po vsej poti od Celja do končne postaje v Logarski dolini pri
slapu Rinka (Vozni red, 2019). V poletnih mesecih prevoznik omogoča tudi prevoz koles
(Prevozi Nomago (Izletnik) 2018, 2019).
Zaradi naraščajočih pritiskov, povezanih z dnevnim turizmom, pikniki in divjim kampiranjem,
kar je bilo moteče za lokalno prebivalstvo ter je ogrožalo nadaljnji turistični razvoj območja,
je skupina domačinov na podlagi koncesije od takratne občine Mozirje leta 1992 v
upravljanje dobila zavarovano območje v Logarski dolini. S tem so v dolini razbremenili
promet, saj so na vstopu v dolino uvedli parkirišča in plačljivi vstop za motorna vozila, uredili
so sedemkilometrsko pešpot skozi dolino ter informacijske table, ob tem pa poskrbeli tudi za
ureditev točk obiska in razpršitev turistične ponudbe (Ogrin, 2011). Tudi dolina Matkov kot je
zaprta za ves promet. Manjše parkirišče je pri Robanovi domačiji, cesto, ki se nadaljuje
naprej proti pobočju Strelovca do domačij Knez in Haudej, pa uporabljajo le domačini
(Habjan, 2002).
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Športni turizem si deli prostor z drugimi dejavnostmi, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, varstvo
narave, promet, industrija, bivališča, trgovina in drugimi, kar lahko privede do konfliktov
rabe prostora in do konfliktov med posameznimi dejavnostmi športnega turizma. Obiskovalci
lahko motijo zasebno posest, povzročajo škodo pridelkom, motijo živino, onesnažujejo okolje
z odpadki ali povzročajo vandalizem druge vrste (Williams, 2003).
Vplivi športnega turizma na pokrajino so lahko začasni ali trajni. Maratoni, kolesarske dirke,
rally ter festivali se izvajajo na dirkališčih, progah in igriščih. Vplivi teh prireditev, ki
vključujejo gnečo, povečan promet, hrup, smetenje in vandalizem, po zaključku prireditev
hitro izginejo, vendar lahko povzročijo odpor pri lokalnem prebivalstvu in upad turističnih
tokov, ki niso povezani s športom (Higham, Hinch, 2011). V Zgornji Savinjski dolini je preko
leta razporejenih več športnih, kulturnih in drugih družabnih prireditev, ki večinoma potekajo
v toplejši polovici leta. Ker so ti dogodki kratkotrajni (trajajo nekaj dni), imajo na okolico
začasen vpliv. Večinoma potekajo na že prej urejenih površinah, ki so v uporabi tudi izven
poteka dogodkov. Športne dejavnosti, kot so pohodništvo, planinarjenje in podobne, imajo
trajen vpliv na pokrajino, vendar je ta v večini primerov zelo majhen oziroma zanemarljiv.

6. Športnorekreacijsko vedenje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline
6.1. Izvedba anketne raziskave in značilnosti vzorca
Izvajanje anketiranja je potekalo z namenom ugotavljanja stanja športnega turizma v Zgornji
Savinjski dolini, pri čemer sta pogoja za anketiranje bila, da je anketiranec starejši od 15 let in
da je Zgornjo Savinjsko dolino obiskal vsaj enkrat. Anketa je bila namenjena slovenskim
obiskovalcem Zgornje Savinjske doline, saj sem se želela osredotočiti predvsem na
rekreativne športne aktivnosti, ki potekajo izven časa dopustov ali v okviru enodnevnih
izletov, pri katerih sem predvidevala, da zaradi bližine preučevanega območja prevladujejo
slovenski obiskovalci.
V anketi me je zanimalo športno oziroma športnorekreativno vedenje anketirancev v
domačem kraju in bližnji okolici. Želela sem pridobiti podatke o tem, kako pogosto obiščejo
Zgornjo Savinjsko dolino in kakšni so njihovi razlogi za obisk ter ali na tem območju kdaj
prenočijo. V naslednjem sklopu vprašanj me je zanimalo, ali se obiskovalci Zgornje Savinjske
doline tam ukvarjajo s športnimi dejavnostmi in na kakšen način. Z anketo sem želela
pridobiti tudi mnenje obiskovalcev o športni in turistični ponudbi Zgornje Savinjske doline.
V zvezi z vsebino anketne raziskave sem postavila naslednje hipoteze:




Najbolj priljubljena športnorekreativna dejavnost v Zgornji Savinjski dolini je
pohodništvo.
Večina obiskovalcev se športnorekreativnih dejavnosti udeležuje individualno.
Obiskovalci najpogosteje prihajajo iz občin, ki mejijo na Zgornjo Savinjsko dolino.

Anketni vprašalnik je sestavljen iz 28 vprašanj, od katerih se prvi dve vprašanji nanašata na
športne aktivnosti v domačem kraju in njegovi bližnji okolici. Temu je sledil sklop vprašanj o
obisku in prenočitvi v Zgornji Savinjski dolini. Naslednji sklop vprašanj se je nanašal na
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športni turizem v Zgornji Savinjski dolini, ki mu je sledil sklop o turizmu na preučevanem
območju, medtem ko zadnji del vprašalnika sestavljajo demografska vprašanja.
V anketi so vprašanja zaprtega tipa, med katerimi imajo nekatera možnost dodajanja svojega
odgovora, če ta ni na voljo. Le vprašanje, ki se nanaša na občino bivanja, je odprt tip
vprašanja.
Opravljenih je bilo 174 anket, vendar sem jih 15 izločila, saj niso bile do konca izpolnjene. V
analizo je bilo tako vključenih 159 v celoti rešenih anket. Na anketo je odgovorilo nekoliko
več žensk (slika 45). Med anketiranci je bilo 88 žensk (55 %) in 71 moških (45 %).
Anketiranje je potekalo v obdobju od 28. 1. 2019 do 3. 3. 2019, delno preko spleta s pomočjo
orodja 1KA, delno pa v živo. Zaradi neugodnega obdobja anketiranja, ki je potekalo v zimskih
mesecih, ko je območje, razen obiskovalcev, ki se večinoma ukvarjajo z zimskimi športi, manj
obiskano, je bilo več odgovorov pridobljenih preko spletne ankete, in sicer 126 v celoti
izpolnjenih anket. Anketiranje v živo oziroma na terenu, s katerim sem pridobila 33 povsem
izpolnjenih vprašalnikov, je potekalo v Logarski dolini pri Hotelu Plesnik 9. 2. 2019 in pri
spodnji postaji gondolske žičnice na Golte v Radegundi 23. 2. 2019. Anketiranje na obeh
lokacijah je potekalo v dopoldanskih in zgodnjih popoldanskih urah ob koncu tedna zaradi
predvidevanja, da se bo v tem času tam nahajalo večje število ljudi kot popoldan.
Pridobivanje anketirancev preko spleta je potekalo s pomočjo spletnih forumov in socialnih
omrežij ter posredovanja vprašalnika preko elektronske pošte.
Slika 45: Spolna sestava anketirancev

Spol

45%
55%

moški

ženski

Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Pri anketirancih prevladuje starostna skupina 51−60 let (30 %), ki ji z 21 % sledi starostna
skupina 31−40 let, tej pa starostna skupina 41−50 let (18 %). Starostno skupino 21−30 let
predstavlja 16 % anketirancev, nekaj manj pa je anketirancev, ki so stari od 61 do 70 let (11
%). Najmanj sta zastopani skupini 71 let ali več (3 %) in 15−20 let (1 %) (slika 46).
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Slika 46: Starostna sestava obiskovalcev

V katero starostno skupino spadate?
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Vir podatkov: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Glede na trenutni status (slika 47) prevladuje skupina zaposlenih (75 %). 10 % anketirancev
je upokojencev, nekaj manj je študentov (8 %). Najmanj je brezposelnih oseb (4 %), tistih, ki
so izbrali odgovor drugo (2 %), in učencev oziroma dijakov (1 %).
Slika 47: Trenutni status anketirancev

Kakšen je vaš trenutni status?
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Vir podatkov: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.
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Največ anketirancev (46) je iz občine Velenje (slika 48), ki ji sledita občina Ljubljana (17) in
občina Celje (13). Nekaj obiskovalcev prihaja iz Kranja, Šoštanja, Žalca, Kamnika, Maribora,
Mislinje, Laškega, Slovenj Gradca, Polzele, Škofje Loke in Vojnika, po dva anketiranca iz
Braslovč, Dobrne, Domžal, Ljubnega ob Savinji, Raven na Koroškem, Slovenske Bistrice ter iz
Šmartnega ob Paki in po en anketiranec iz Ajdovščine, Bleda, Grosuplja, Hoč-Slivnice, Iga,
Medvod, Mozirja, Nove Gorice, Novega mesta, Podčetrtka, Postojne, Ptuja, ŠempetraVrtojbe, Šentjurja, Tržiča, Vrhnike in Zreč.
Iz tega lahko razberemo, da največ obiskovalcev prihaja iz občin, ki mejijo na
zgornjesavinjske občine, in iz občin, ki ne mejijo na preučevano območje, vendar od njega
niso zelo oddaljene. V anketo so bili vključeni tudi trije prebivalci Zgornje Savinjske doline.
Njihove odgovore smo v analizi upoštevali, saj se ti anketiranci lahko s športnimi aktivnostmi
ukvarjajo tudi izven svoje občine v Zgornji Savinjski dolini ter jih tako lahko prištevamo k
obiskovalcem območja.
Slika 48: Najpogostejše občine bivanja anketirancev
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Glede na tip bivalnega okolja (slika 49) je največ anketirancev (40 %) dejalo, da prihajajo iz
večjega mesta. Tem odgovorom so sledili anketiranci s podeželja, vasi in manjših naselij (32
%), najmanj pa jih je prihajalo iz manjših mest (28 %).
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Slika 49: Tip bivalnega okolja anketirancev

Tip bivalnega okolja
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

6.2. Rezultati anketne raziskave
Pri prvem vprašanju (slika 50) sem anketirance vprašala, kako pogosto se s športnimi
aktivnostmi ukvarjajo v svojem domačem kraju. Vprašanje sem zastavila zato, ker me je
zanimala športna aktivnost anketirancev v domačem kraju. Največ anketirancev je
odgovorilo, da se s športnimi aktivnostmi ukvarjajo večkrat tedensko (40 %). Temu odgovoru
je sledil odgovor nekajkrat mesečno (34 %). Odgovori z nižjim deležem so bili nekajkrat letno
(12 %), vsakodnevno (6 %), enkrat mesečno (5 %) in nikoli (3 %). Iz tega lahko ugotovimo, da
so anketiranci precej športno oziroma športnorekreacijsko aktivni, tistih, ki se s športom
ukvarjajo redkeje, vsak dan ali nikoli, je zelo malo.
Slika 50: Pogostost ukvarjanja s športnimi aktivnostmi v domačem kraju in njegovi okolici

1. Kako pogosto se ukvarjate s športnimi
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.
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nikoli

Pri naslednjem vprašanju (slika 51) sem anketirance vprašala, s katerimi športnimi
aktivnostmi se ukvarjajo v domačem kraju, in jim dala možnost, da izberejo več odgovorov,
zaradi česar je pri tem vprašanju več odgovorov kot anketiranih oseb. Skoraj vsi anketiranci
so dejali, da se ukvarjajo s hojo, pohodništvom oziroma planinarjenjem (96 %). Glede
priljubljenosti je kolesarjenje s 56 % na drugem mestu. Z zimskimi športi se ukvarja 37 %
anketirancev in s tekom 31 %. Manj pogosti odgovori so bili plavanje (16 %), igre z žogo (15
%) in drugi športi (13 %). 4 % vprašanih je dejalo, da se v domačem kraju in njegovi okolici ne
ukvarjajo z nobeno športno aktivnostjo.
Pri odgovoru, ki anketirancu omogoča, da sam navede športno aktivnost, s katero se ukvarja,
so vprašani navajali, da se ukvarjajo z jogo, plezanjem, ribolovom oziroma športnim
ribolovom, aerobiko, pilatesom, curlingom, plesom, telovadbo, supanjem, tai-chijem,
vodeno telovadbo in da odhajajo na izlet z družino.
To vprašanje sem zastavila zato, da sem lahko primerjala, s katerimi aktivnostmi se
anketiranci ukvarjajo v svojem domačem kraju in njegovi okolici ter s katerimi se ukvarjajo v
Zgornji Savinjski dolini. Primerjavo sem nato opisala pri analizi desetega vprašanja.
Slika 51: Športne aktivnosti v domačem kraju in njegovi okolici
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Opomba: Možnih je bilo več odgovorov.
Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Naslednja vprašanja se nanašajo na Zgornjo Savinjsko dolino. Pri tretjem vprašanju (slika 52)
me je zanimalo, kako pogosto anketiranci obiščejo Zgornjo Savinjsko dolino. Največ jih je
dejalo, da Zgornjo Savinjsko obiščejo nekajkrat letno (47 %), nekoliko manj pa jih je
povedalo, da so jo obiskali nekajkrat do sedaj (36 %). Za odgovore, ki navajajo pogostejše
obiske, se je odločilo najmanj anketirancev. Enkrat ali nekajkrat mesečno jo obišče 9 %
anketirancev, vsakodnevno 3 % in enkrat ali večkrat tedensko 3 %. 4 % so odgovorili, da so jo
do sedaj obiskali enkrat. Anketiranci, ki so odgovorili, da jo obiskujejo vsakodnevno, so tisti,
ki tam živijo ali pa so tam zaposleni. Na podlagi tega vprašanja sem ugotovila, da večina
anketirancev Zgornjo Savinjsko dolino obiskuje občasno oziroma večkrat v daljših časovnih
obdobjih.
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Slika 52: Pogostost obiska Zgornje Savinjske doline
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Pri četrtem vprašanju (slika 53), ki se nanaša na razloge za obisk Zgornje Savinjske doline, so
anketiranci imeli možnost izbrati več odgovorov, kar pomeni, da je število odgovorov večje
od števila anketiranih oseb. Največ anketirancev je kot razloge obiska navajalo oddih v
naravi, sprostitev in mir (68 %). Z 52 % je bil odgovor ukvarjanje s športnimi oziroma
športnorekreacijskimi aktivnostmi drugi najpogostejši odgovor. 25 % jih je dejalo, da je
njihov razlog za obisk druženje. 16 % anketirancev je kot razlog za obisk navajalo naključen
obisk, 15 % obisk dogodkov in 14 % obisk sorodnikov ali prijateljev. Poleg ponujenih
odgovorov so anketiranci (6 %) navajali še ribarjenje, strelstvo, službeni obisk, kosilo, ogled
naravnih lepot, šolsko ekskurzijo, tabornike in da tam stanujejo. Obisk Zgornje Savinjske
doline anketirancem pomeni predvsem sprostitev in oddih v naravi, prav tako so športne
aktivnosti pomemben razlog za obisk.
Po besedah Highama in Hincha (2011) se obiskovalci z nekaterimi športnimi aktivnostmi ne
morejo ukvarjati v svojem domačem kraju in se zaradi tega odpravijo na drugo destinacijo.
To potrjujejo tudi zgoraj predstavljeni odgovori, saj je več kot polovica anketirancev dejala,
da so športne oziroma športnorekreativne aktivnosti eden izmed razlogov za obisk Zgornje
Savinjske doline.
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Slika 53: Razlogi za obisk Zgornje Savinjske doline
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Pri petem vprašanju me je zanimalo (slika 54), ali so obiskovalci Zgornje Savinjske doline tam
že kdaj prenočili. Na voljo so bili trije odgovori, pri čemer sta bila dva pritrdilna. Če so
anketiranci odgovorili pritrdilno, sem jim postavila še dve dodatni vprašanji. 43 % oseb je
odgovorilo, da v Zgornji Savinjski dolini še niso prenočili, 32 %, da so prenočili enkrat ali
dvakrat, ter 25 %, da so prenočili večkrat. Skupno je torej v Zgornji Savinjski dolini prenočilo
57 % vseh vprašanih.
Primerjava med odgovori prebivalcev iz bližnjih in ostalih občin je glede prenočitve precej
podobna, odgovori anketirancev ne kažejo na razlike. Bližnje in ostale občine sem razdelila
na podlagi treh kriterijev. Med bližnje občine spadajo občine, ki mejijo na zgornjesavinjske
občine, so oddaljene manj kot eno uro vožnje in manj kot 50 kilometrov. Občina mora
zadostiti vsaj dvema pogojema, da je uvrščena med bližnje občine. Med prebivalce bližnjih
občin sem uvrstila tudi anketirance iz zgornjesavinjskih občin, saj obstaja možnost, da je
anketiranec prenočil v drugi zgornjesavinjski občini. Med bližnje občine sem na podlagi prej
omenjenih kriterijev uvrstila 110 občin, med ostale pa 49 občin.
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Slika 54: Prenočitve anketirancev v Zgornji Savinjski dolini
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Izmed obiskovalcev, ki so že prenočili v Zgornji Savinjski dolini, jih je na vprašanje, kolikokrat
so običajno prenočili v okviru posameznega obiska, največ odgovorilo, da so prenočili enkrat
(54 %). Drugi najpogostejši odgovor je bil, da so anketiranci prenočili dvakrat (29 %). 8 % jih
je odgovorilo, da se število njihovih nočitev razlikuje od obiska do obiska (slika 55).
Obiskovalci Zgornjo Savinjsko dolino večinoma obiščejo za kratek čas, mnogi med njimi jo
obiščejo kot enodnevni obiskovalci. Domnevno je čas obiska kratek tudi zato, ker večina
anketirancev prihaja iz bližnjih občin. V okviru posameznega obiska obiskovalci prenočijo noč
ali dve.
Manjše razlike so opazne med odgovori anketirancev iz bližnjih in ostalih občin. Več nočitev
ob enem obisku opravijo obiskovalci iz bolj oddaljenih občin, medtem ko obiskovalci iz
bližnjih občin v Zgornji Savinjski dolini ostanejo krajši čas. V okviru posameznega obiska je
običajno samo enkrat prenočilo 55 % vprašanih iz bližnjih občin in 48 % iz ostalih občin. 26 %
anketirancev, ki prihajajo iz bližnjih občin, je odgovorilo, da so običajno prenočili dvakrat,
medtem ko je ta delež višji pri obiskovalcih iz ostalih občin (35 %). Trikrat je v Zgornji
Savinjski dolini prenočilo 3 % gostov iz bližnjih občin in 13 % iz ostalih občin, medtem ko je 8
% anketirancev iz bližnjih občin dejalo, da so običajno prenočili štirikrat ali večkrat,
obiskovalci iz ostalih občin pa tega odgovora niso izbrali. Pri odgovoru »zelo različno« je bil
delež anketirancev iz bližnjih občin 10 %, medtem ko je bil ta pri anketirancih iz ostalih občin
nižji (3 %).
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Slika 55: Število nočitev anketirancev
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Naslednje vprašanje (slika 56) se prav tako nanaša na nočitve, in sicer v kakšnem tipu
nastanitve so obiskovalci do sedaj največkrat prenočili. Anketiranec je imel možnost izbrati
več odgovorov. Največ jih je odgovorilo, da so največkrat prenočili v kampu oziroma na
postajališču za avtodome (42 %) ter v planinski koči (41 %). 22 % je prenočilo na turistični
kmetiji, 18 % pa pri sorodnikih ali prijateljih. Najmanj obiskovalcev je prenočilo v apartmaju
(10 %), v penzionu (9 %) in hotelu (9 %). Pod »drugo« so navajali avtodom, planinski tabor in
parkirišče.
Slika 56: Tip nastavitve
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Pri osmem vprašanju (slika 57), ki je bilo namenjeno vsem obiskovalcem, me je zanimalo, ali
se s športnimi dejavnostmi ukvarjajo tudi v Zgornji Savinjski dolini. Tisti, ki so odgovorili
nikalno, so izpustili sklop vprašanj, ki se nanašajo na športni turizem v Zgornji Savinjski dolini
(9.−18. vprašanje). 65 % vprašanih je na osmo vprašanje odgovorilo pritrdilno, s čimer se ti
odgovori ujemajo z odgovori na četrto vprašanje, pri katerem je več kot polovica
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anketirancev športne aktivnosti navajala kot razlog obiska Zgornje Savinjske doline. Odgovori
kažejo na to, da je šport pomemben del turizma v Zgornji Savinjski dolini.
Slika 57: Ukvarjanje s športnimi dejavnostmi v Zgornji Savinjski dolini
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Obiskovalce, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili potrdilno, sem nato vprašala, ali se s
športnimi aktivnostmi ukvarjajo ob vsakem obisku območja (slika 58). Največ jih je
odgovorilo, da se z njimi ukvarjajo skoraj zmeraj (45 %). 37 % anketirancev je dejalo, da se s
športnimi aktivnostmi ukvarjajo občasno oziroma kakor kdaj, 14 % je odgovorilo, da se z
njimi ukvarjajo ob vsakem obisku, najmanj, 4 %, pa da se ukvarjajo zelo redko. Iz tega lahko
sklepamo, da so športne aktivnosti precej priljubljena dejavnost obiskovalcev Zgornje
Savinjske doline, saj se ob obisku območja z njimi pogosto ukvarjajo. Pri tem je treba
upoštevati tudi način izvedbe anketne raziskave. Anketiranje na terenu je potekalo na tistih
mestih, za katere sem predvidevala, da se bo tam zadrževalo več obiskovalcev, ki se
ukvarjajo s športnimi aktivnostmi. V zvezi s spletnim anketiranjem prav tako domnevam, da
je bila večja odzivnost na sodelovanje v anketni raziskavi med posamezniki, ki so športno bolj
aktivni in jih je zato vsebina vprašalnika bolj pritegnila.
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Slika 58: Pogostost ukvarjanja s športnimi aktivnostmi v Zgornji Savinjski dolini
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Pri naslednjem vprašanju (slika 59) me je zanimalo, s katerimi športnimi aktivnostmi se
anketiranci ukvarjajo v Zgornji Savinjski dolini. Izbrali so lahko več odgovorov ter dodali
svojega, če njihova športna aktivnost ni bila navedena med vnaprej ponujenimi odgovori.
Največ obiskovalcev se ukvarja s hojo, pohodništvom oziroma planinarjenjem (94 %). Druga
najbolj priljubljena aktivnost je kolesarjenje (45 %), z 21 % ji sledi smučanje. Priljubljeni
zimski šport je tudi tek na smučeh, s katerim se ukvarja 14 % anketirancev. 10 %
obiskovalcev je odgovorilo, da se ukvarja s tekom. Plezanje (6 %), vodni športi (6 %) in igre z
žogo (6 %) so bili zastopani v enaki meri. Tiste osebe, ki so dodale svoj odgovor, so
odgovorile, da se ukvarjajo z ribarjenjem oziroma športnim ribolovom, strelstvom in
smučarskimi skoki.
Prav tako kot v domačem kraju in njegovi okolici so tudi v Zgornji Savinjski dolini najbolj
priljubljene aktivnosti hoja, pohodništvo in planinarjenje, na drugem mestu je kolesarjenje,
zimski športi pa so na tretjem mestu, medtem ko je tek bolj priljubljen v domačem kraju kot
v Zgornji Savinjski dolini. Razlog za to je najverjetneje, da se s pohodništvom oziroma s hojo
in kolesarjenjem lahko anketiranci ukvarjajo tako v domačem okolju kot tudi v Zgornji
Savinjski dolini, tek pa je športna aktivnost, s katero se ljudje večinoma ukvarjajo v domačem
kraju in takrat, kadar imajo na voljo manj prostega časa, medtem ko je za preostale
aktivnosti, kot so daljši pohodi, zimski športi in kolesarjenje, potrebnega več časa. V
domačem kraju se anketiranci ukvarjajo tudi z dejavnostmi, ki potekajo v zaprtih prostorih,
medtem ko se v Zgornji Savinjski dolini ukvarjajo z dejavnostmi, ki potekajo zunaj, kar potrdi,
da obiskovalci območje obiščejo predvsem zato, da lahko čas preživljajo na prostem.
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Slika 59: Športne aktivnosti v Zgornji Savinjski dolini
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Enajsto vprašanje (slika 60) sprašuje po razlogih za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi in je
obiskovalcem omogočalo, da so izbrali več odgovorov. Kot najpogostejši razlog so anketiranci
navajali sprostitev (92 %), ki ji sledita boljše počutje (73 %) in odmik od vsakodnevnih
obveznosti (73 %). Več kot polovica vseh vprašanih se je odločila tudi za druženje (54 %),
kondicijo oziroma telesno pripravljenost (53 %) in zdravje (53 %). 35 % obiskovalcem športne
aktivnosti pomenijo zabavo, medtem ko 27 % predstavljajo izziv. Pri tem vprašanju je en
anketiranec kot razlog za obisk Zgornje Savinjske doline navedel »biti v naravi«.
Anketni odgovori se delno ujemajo s tem, kar je zapisal Williams (2003), in sicer, da so razlogi
za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi kratkotrajen umik iz vsakdanjega življenja in rutine,
sprostitev, razvedrilo, vadba, socialni stiki, izboljšanje zdravja ter drugi motivi.
Slika 60: Razlogi za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi
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Pri dvanajstem vprašanju (slika 61) več kot polovica anketirancev (52 %) trdi, da športne
aktivnosti niso njihov glavni razlog za obisk Zgornje Savinjske doline, za 42 % obiskovalcev pa
športne aktivnosti predstavljajo glavni razlog za obisk. Preostalih 5 % vprašanih je odgovorilo
z »ne vem«. Najverjetneje obiskovalci športne dejavnosti v okviru obiska združijo z drugimi
dejavnosti, ki so zanje primarne. Odgovori na to vprašanje potrdijo, kar sta zapisala Higham
in Hinch (2011), in sicer, da imajo športne aktivnosti lahko primarni ali sekundarni pomen,
obiskovalci pa se z njimi lahko ukvarjajo tudi povsem naključno.
Slika 61: Športne aktivnosti kot glavni razlog obiska
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Pri trinajstem vprašanju (slika 62) o načinu udeležbe pri športnih aktivnostih je večina
obiskovalcev Zgornje Savinjske doline (78 %) odgovorila, da se aktivnosti udeležujejo v lastni
režiji oziroma individualno, 22 % je dejalo, da se jih udeležujejo tako individualno kot tudi
organizirano, medtem ko ni nihče odgovoril, da se dejavnosti udeležuje v obliki organiziranih
aktivnosti. Na podlagi tega vprašanja lahko sklepamo, da Zgornja Savinjska dolina predstavlja
predvsem destinacijo, na katero se obiskovalci odpravijo sami in si samostojno organizirajo
dejavnosti.
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Slika 62: Način udeležbe v športnih dejavnostih
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

87 % anketirancev vidi Zgornjo Savinjsko dolino kot športno destinacijo, 6 % je ne vidi kot
športne destinacije, medtem ko je 8 % anketirancev odgovorilo z »ne vem« (slika 63). Iz tega
sledi, da je športni turizem pomembna vrsta turizma za Zgornjo Savinjsko dolino.
Slika 63: Zgornja Savinjska dolina kot športna destinacija

14. Ali vidite Zgornjo Savinjsko dolino kot športno
destinacijo?
8%
6%

86%
da

ne

ne vem

Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Pri petnajstem vprašanju (slika 64) je 94 % anketirancev menilo, da ima Zgornja Savinjska
dolina dobre možnosti za šport in rekreacijo. Le 1 % je menil, da Zgornja Savinjska dolina teh
možnosti nima, 5 % pa jih je odgovorilo z »ne vem«. Odgovori na to vprašanje prav tako
potrdijo veliko vlogo športa v Zgornji Savinjski dolini.
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Slika 64: Možnosti za šport in rekreacijo
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Pri naslednjem vprašanju (slika 65), ki je omogočalo izbiro več odgovorov, je največ
obiskovalcev odgovorilo, da je največja prednost športne ponudbe v Zgornji Savinjski dolini
privlačno okolje (91 %). Med pogostimi odgovori so bili tudi manj gneče oziroma manjša
obiskanost (40 %), urejenost športne infrastrukture (34 %) in raznolika športna ponudba
(32 %). 12 % anketirancev vidi kot prednost športne ponudbe organizacijo športnih
prireditev, 7 % pa urejenost športnih objektov. Dodali pa so tudi, da je prednost športne
ponudbe ogromno neizkoriščenega potenciala ter da ne poznajo dobro območja oziroma
njegove ponudbe.
Največ anketirancev je dejalo, da je privlačno okolje ena izmed prednosti športnega turizma
v Zgornji Savinjski dolini. To, da ima podoba destinacije pomembno vlogo pri posameznikih
glede izbire destinacije, kjer se bodo ukvarjali s športnimi aktivnostmi, sta v svojem delu
trdila tudi Higham in Hinch (2011).
Slika 65: Prednosti športne ponudbe v Zgornji Savinjski dolini
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Po mnenju vprašanih je največja slabost športne ponudbe v Zgornji Savinjski dolini slaba
informiranost o ponudbi (70 %), omenjali so tudi neurejene in zastarele športne objekte (28
%), kar se nanaša na športna igrišča, dvorane in smučišča. Kot slabost vidijo tudi neraznoliko
oziroma majhno ponudbo (17 %) ter slabo označenost objektov in poti (13 %). Pri možnosti
dodajanja svojega odgovora so anketiranci dodali še »slab dostop« oziroma »slabe ceste«,
»premalo oglaševanja« ter »ni slabosti« (slika 66).
Slika 66: Slabosti športne ponudbe v Zgornji Savinjski dolini
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Pri zadnjem vprašanju (slika 67) iz sklopa vprašanj o športnem turizmu v Zgornji Savinjski
dolini me je zanimalo, kako so obiskovalci zadovoljni s športno ponudbo. Polovica jih je
dejala, da so s športno ponudbo zadovoljni, nekaj manj pa jih je nevtralnih (43 %). 5 % jih je
nezadovoljnih, 2 % sta zelo zadovoljna, nihče pa ni dejal, da je s ponudbo nezadovoljen.
Slika 67: Zadovoljstvo s športno ponudbo Zgornje Savinjske doline
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.
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Naslednja vprašanja so bila namenjena vsem anketirancem. Pri 19. vprašanju sem
obiskovalce vprašala, ali se udeležujejo športnih, kulturnih ali drugih dogodkov. Največ
anketirancev je odgovorilo, da se jih ne udeležujejo (60 %). Izmed tistih, ki so na vprašanje
odgovorili pritrdilno, se 36 % teh dogodkov udeležuje redko, 4 % pa pogosto (slika 68),
skupno se torej dogodkov udeležuje 40 % anketirancev. Na podlagi tega vprašanja lahko
ugotovimo, da prireditve niso glavni razlog za obisk Zgornje Savinjske doline. Mnogi teh
prireditev ne poznajo in se v Zgornjo Savinjsko odpravijo zaradi drugih razlogov.
Slika 68: Udeležba na športnih, kulturnih in drugih dogodkih

19. Ali se udeležujete športnih, kulturnih in
drugih dogodkov v Zgornji Savinjski dolini?
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

Dvajseto vprašanje (slika 69) je spraševalo, katere so prednosti turistične ponudbe v Zgornji
Savinjski dolini, in je nudilo več možnih odgovorov. Po mnenju anketirancev je največja
prednost turistične ponudbe ohranjenost narave (82 %), ki ji z 62 % sledita gostoljubnost in
prijaznost domačinov. 35 % vprašanih vidi prednost območja v tem, da je manj obiskano in
da ni gneče. Ponudba lokalne hrane (33 %) in tradicionalnost (33 %) sta po mnenju
obiskovalcev tudi dve izmed prednosti turistične ponudbe v Zgornji Savinjski dolini. Nekoliko
manjši delež anketirancev (25 %) je navedel dobro gostinsko ponudbo kot prednost. Najmanj
anketirancev je kot prednost turistične ponudbe videlo raznoliko ponudbo (16 %), cenovno
ugodnost (13 %) in dobre nastanitvene možnosti (5 %). Prednost obiskovalci vidijo tudi v
izredni slikovitosti pokrajine oziroma navajajo, da ne vedo, kaj je prednost zgornjesavinjske
turistične ponudbe.
Tako pri športni kot pri turistični ponudbi obiskovalci največjo prednost območja vidijo v
privlačnem in ohranjenem naravnem okolju. Prav tako se jim zdi pomembno, da v Zgornji
Savinjski dolini ni gneče oziroma da je manj obiskana. Anketiranci tudi menijo, da so številne
možnosti za športne dejavnosti ena izmed prednosti turistične ponudbe, kar potrjuje
odgovore na 14. in 15. vprašanje o Zgornji Savinjski dolini kot športni destinaciji.
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Slika 69: Prednosti turistične ponudbe v Zgornji Savinjski dolini
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Pri naslednjem vprašanju (slika 70), pri katerem me je zanimalo, katere so pomanjkljivosti
turistične ponudbe izbranega območja, sem anketirancem ponudila več možnih odgovorov
ter možnost, da dodajo svojega. Največja pomanjkljivost po mnenju anketirancev je slaba
prometna dostopnost (55 %). Prav tako več kot polovica meni, da je glavna slabost
premajhna prepoznavnost (52 %). 35 % obiskovalcev meni, da so slabe oziroma redke
povezave javnega prevoza ena izmed pomanjkljivosti ponudbe, medtem ko 16 %
anketirancev pogreša več aktivnosti za otroke in starejše. Manj anketiranih obiskovalcev je
dejalo, da so pomanjkljivosti turistične ponudbe v Zgornji Savinjski dolini neraznolika
oziroma majhna ponudba (9 %), majhna ponudba športnih aktivnosti (6 %), slaba gostinska
ponudba (4 %), slabe nastanitvene možnosti (4 %), slabo urejeni kažipoti (4 %), cenovna
neugodnost (3 %) in smeti (1 %). Anketiranci so imeli možnost dodajanja svojega odgovora,
pri katerem so dodali še »plačilo za vstop z avtom«, »nič«, »ni pomanjkljivosti«, »ne vem«,
»nezadostna kulinarična ponudba« ter »občasno gneča«.
Anketiranci potemtakem menijo, da je glavna pomanjkljivost športne in turistične ponudbe
slaba informiranost o ponudbi ter s tem povezana premajhna prepoznavnost ponudbe in
območja. Pri obeh vprašanjih so omenili tudi slabo prometno dostopnost do območja, v
manjšem številu tudi slabo označenost objektov in poti, medtem ko je majhen delež dejal, da
je pomanjkljivost turistične ponudbe v Zgornji Savinjski dolini majhna ponudba športnih
aktivnosti.
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Slika 70: Pomanjkljivosti turistične ponudbe v Zgornji Savinjski dolini
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Dvaindvajseto vprašanje (slika 71) se je nanašalo na koriščenje gostinske ponudbe. 85 %
anketirancev koristi gostinsko ponudbo v Zgornji Savinjski dolini, od tega jo 72 %
anketirancev koristi redko, 13 % pa pogosto, medtem ko 14 % obiskovalcev gostinske
ponudbe ne koristi. Iz tega lahko sklepamo, da gostinska ponudba Zgornje Savinjske doline ni
eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na odločitev anketirancev za obisk
območja.
Slika 71: Gostinska ponudba
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Zadnje vprašanje (slika 72) iz tega sklopa je obiskovalce spraševalo, kako so zadovoljni s
turistično ponudbo Zgornje Savinjske doline. Več kot polovica vprašanih (56 %) je s ponudbo
zadovoljna, 36 % je nevtralnih, 8 % je zelo zadovoljnih, medtem ko nihče ni odgovoril, da je
nezadovoljen ali zelo nezadovoljen.
Med seboj sem primerjala tudi odgovore anketirancev o zadovoljstvu s športno in turistično
ponudbo, pri čemer so anketiranci malenkost bolj zadovoljni s turistično ponudbo kot s
športno. Višji delež vprašanih je dejal, da je zelo zadovoljen s turistično ponudbo (8 %) kot s
športno (2 %), manjša razlika je pri odgovoru zadovoljen in nevtralen. 5 % je s športno
ponudbo nezadovoljnih, medtem ko takšnih odgovorov pri turistični ponudbi ni. Tako pri
športni kot pri turistični ponudbi nihče izmed anketirancev ni odgovoril, da je zelo
nezadovoljen s ponudbo.
Slika 72: Zadovoljstvo s turistično ponudbo Zgornje Savinjske doline
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Vir: Anketiranje obiskovalcev Zgornje Savinjske doline, 2019.

7. Predlogi za nadaljnji razvoj športnega turizma
Zgornja Savinjska dolina ponuja precej možnosti za športni turizem ter za njegov nadaljnji
razvoj. Po mnenju nekaterih anketirancev ima Zgornja Savinjska dolina še ogromno
neizkoriščenega potenciala.
V anketi je več kot polovica vprašanih dejala, da so slabo informirani o turistični in športni
ponudbi Zgornje Savinjske doline, obenem pa dodali, da je to območje slabo prepoznavno.
Čeprav turistični, športni in drugi ponudniki Zgornjo Savinjsko dolino redno predstavljajo na
različnih sejmih in drugih dogodkih, izdelujejo letake, brošure in karte ter uporabljajo
socialna omrežja, je po mnenju anketirancev še vedno premalo poznana. Obiskovalce in
potencialne obiskovalce bi bilo treba bolje obveščati o Zgornji Savinjski dolini ter o njeni
turistični in športni ponudbi. S tem bi opozorili na možnosti ukvarjanja z različnimi športnimi
dejavnostmi in na obiskovanje športnih ter drugih prireditev. Predlagam, da bi se na
raznovrstnih prireditvah predstavljali ponudniki lokalne športne in turistične ponudbe
Zgornje Savinjske doline še pogosteje ter se mrežili z organizacijami iz drugih območij, kar bi
vplivalo na prepoznavnost. Poseben pomen bi bilo treba nameniti promociji športnih
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dejavnosti, saj večina anketirancev meni, da ima Zgornja Savinjska dolina dobre možnosti za
te aktivnosti, ter s tem omogočiti spoznavanje ponudbe čim širšemu krogu ljudi.
Anketiranci so izpostavili splošno slabo prepoznavnost in informiranost o ponudbi Zgornje
Savinjske doline, poleg tega pa so dodajali, da so športni objekti in infrastruktura ter naravne
in kulturne znamenitosti slabo označeni. Eden izmed predlogov je, da bi se zgornjesavinjske
občine med seboj povezale ter skupaj uredile in poenotile smerokaze športne in turistične
ponudbe. Na smerokazih bi bilo smiselno navesti oddaljenost znamenitosti v metrih ali
kilometrih, pa tudi časovne oznake za pešce po vzoru planinskih kažipotov.
Športno in turistično ponudbo bi bilo treba dopolniti in razširiti. Ponudniki aktivnosti bi lahko
uvedli novejše in manj znane športne dejavnosti (tobogganing, e-bike, tarzaning, rafting po
snegu, hydrospeed, riverboarding, kolesarjenje po snegu, airboarding, smučanje sede, sup,
snow scooting), ki so primerne za takšen tip okolja ter se usmerili tudi v športne aktivnosti, ki
so namenjene posameznikom ali manjšim skupinam (orientacija, geolov, slackline,
opazovanje in fotografiranje živali, disc golf, zorbing), da bi ohranjali trenutno stanje v dolini
– nemnožičen turizem in ohranjeno naravno okolje. Prav tako morajo ponudniki biti odprti za
novo ponudbo ter ves čas slediti trendom v turizmu in športu. V dolini je že na voljo ponudba
team buildinga, organiziranih izletov in drugih podobnih dogodkov.
Po mnenju anketiranih je v Zgornji Savinjski dolini premalo aktivnosti za otroke in starejše. Za
otroke na Golteh pozimi potekajo smučarski tečaji in druge podobne aktivnosti. Moj predlog
je, da bi v času počitnic turistični in športni ponudniki za otroke pripravili enodnevne ali
večdnevne športne in druge aktivnosti, organizirali športne tabore in podobne vsebine ter
tako spodbujali otroke k športnim aktivnostim ter k zavedanju o pomembnosti gibanja kot
zdravega načina življenja. Moj drugi predlog se nanaša na starejše obiskovalce, za katere bi
turistični, športni in drugi ponudniki lahko organizirali več dejavnosti, kot so pohodi,
kulinarična doživetja in podobno. Priprave ponudbe za otroke in starejše bi se lotili tako, da
bi poiskali primere dobre prakse iz drugih krajev, med obiskovalci pa bi opravili ankete ter jih
vprašali, kakšnih dejavnosti za otroke in starejše si želijo. Na takšen način bi lažje pripravili
tovrstno ponudbo ter jo prilagodili potrebam in željam obiskovalcev.
Večjo pozornost bi bilo dobro nameniti tudi promociji lokalne hrane in izdelkov. S tem bi
proizvajalci postali prepoznavnejši, prav tako bi lahko proizvajalci hrane in gostinski
ponudniki, ki nudijo lokalno proizvedeno hrano, pridobili znak oziroma značko, ki bi
združevala lokalne proizvajalce in ponudnike hrane ter izdelkov in pripomogla k njihovi večji
prepoznavnosti. Tako bi se turizem na podeželju v Zgornji Savinjski dolini, ki se povezuje s
pohodništvom, kolesarjenjem in drugimi športnimi aktivnostmi, še okrepil.
Organizacije in društva medsebojno na področju turizma in športa že veliko sodelujejo. Te
vezi bi bilo dobro še okrepiti in še več sodelovati z lokalnim prebivalstvom ter prisluhniti
njihovim željam in predlogom, kar bi vplivalo na preprečevanje konfliktov v prostoru in
omogočilo dodatne prijave na projekte, ki se navezujejo na turizem in šport. Poleg
povezovanja na lokalni ravni se organizacije in skupnosti povezujejo tudi na regionalni,
državni ali mednarodni ravni. Vezi med zgornjesavinjskimi ponudniki in turističnimi
agencijami ter drugimi organizacijami bi bilo dobro okrepiti ter skupaj pripraviti in izboljšati
izlete in ponudbe agencij.
Povezovanje s sosednjimi regijami že poteka. Eden izmed takšnih primerov je znamka
Savinjska – čez Alpe in doline, ki povezuje zgornjesavinjske občine ter občine Velenje, Šoštanj
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in Šmartno ob Paki. Znamka je nadgradnja povezovanja desetih občin, ki so vključene v
projekt Turizem Savinjsko-Šaleške doline pod vodstvom razvojne agencije SAŠA. Glavni cilj
znamke je spodbujanje povezovanja in trženja turizma v regiji. Snovalci projekta ne želijo
množičnega turizma, temveč samo povečanje obiska za 2−3 %. Prav tako želijo turistično
sezono podaljšati ter omogočiti ponudbo izven sezone. Poleg tega je njihov cilj tudi, da
obiskovalci čim dlje ostanejo na območju ter ga čim bolje spoznajo (Čez Alpe in doline …,
2019).
Nekaj pozornosti bi bilo treba nameniti tudi prometu v Zgornji Savinjski dolini. Za
omogočanje boljše dostopnosti do območja brez osebnega avtomobila bi bilo treba uvesti
dodatne avtobusne povezave, saj so sedanje redke, več pozornosti bi morali nameniti
predvsem povezavam ob koncu tedna. Primer uporabe javnega prevoza je poletna povezava
Celje–Logarska dolina. Za določene skupine uporabnikov javnega prevoza bi avtobusna
podjetja s pomočjo sofinanciranja občin ali turističnih ponudnikov lahko ponudila nižje cene
vozovnic ali pa bi uporabniki ob nakupu avtobusne vozovnice pridobili kupon s popusti, ki bi
jih lahko koristili na drugih lokacijah (cenejše plačljive športne aktivnosti, brezplačna pijača in
druge ugodnosti). S tem bi obiskovalce spodbujali k trajnostni mobilnosti ter tako nadaljevali
turistično ponudbo v okvirih trajnostnega turizma.
Eden izmed predlogov je tudi turistična kartica ugodnosti oziroma kartica za goste, s katero
bi bilo gostom omogočeno cenejše koriščenje ponudbe in storitev v Zgornji Savinjski dolini.
Različni turistični ponudniki (športni, nastanitveni, gostinski in drugi) bi se med seboj povezali
ter se dogovorili, katere ugodnosti bodo gostom pri uporabi kartice ponudili po nižji ceni.
Ponudniki bi tako združevali svoje pakete ponudbe ter bolj sodelovali med seboj.
Vzporedno z razvojem športnega turizma je treba ohraniti naravno in mirno okolje v Zgornji
Savinjski dolini, saj je to eden izmed najpomembnejših dejavnikov, zaradi katerega se
obiskovalci odločijo za obisk območja.

8. Pomen športnega turizma v Zgornji Savinjski dolini
Turizem in športni turizem imata za Zgornjo Savinjsko dolino in njen razvoj precejšen pomen,
ki se kaže na različne načine. Turisti pridejo v dolino zaradi športnih dejavnosti, vendar
koristijo tudi drugo ponudbo – gostinsko in nastanitveno, obiščejo pa tudi naravne in
kulturne znamenitosti.
Športni turizem ima glede na odgovore, pridobljene v anketi, v Zgornji Savinjski dolini velik
pomen. Anketiranci območje dojemajo kot športno destinacijo, saj ima po njihovem mnenju
dobre možnosti za tovrstni turizem. Pomen športnega turizma se kaže tudi v tem, da se
večina anketirancev s športnimi aktivnostmi ukvarja skoraj ob vsakem obisku Zgornje
Savinjske doline.
Glede na anketno raziskavo je pomen športnega turizma v Zgornji Savinjski dolini večinoma
rekreacijski in obiskovalcem pomeni predvsem sprostitev. Večini obiskovalcev športne
aktivnosti niso glavni razlog za obisk doline, saj te aktivnosti kombinirajo z drugimi
dejavnostmi, kot so obisk naravnih in družbenih znamenitosti, obisk dogodkov, sorodnikov,
prijateljev, koriščenje gostinske ponudbe, službeni obisk, šolski izleti, tabori in podobne
aktivnosti, vendar se po drugi strani anketiranci skoraj ob vsakem obisku ukvarjajo s
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športnimi dejavnostmi, ki jim pomenijo sprostitev, odmik od vsakdanjega življenja, boljše
počutje in druženje.
Izmed športnih in rekreativnih dejavnosti je v Zgornji Savinjski dolini najbolj priljubljena hoja
kot sprehajanje, pohodništvo in planinarjenje. S to vrsto dejavnosti se lahko ukvarja vsak, je
brezplačna, zanjo pa ni potrebna posebna oprema, razen primerna obutev, ki se razlikuje
glede na zahtevnost in vrsto terena. Za to aktivnost preučevano območje nudi številne poti
različnih dolžin in težavnosti. Anketiranci so poleg hoje navajali, da se v Zgornji Savinjski
dolini ukvarjajo tudi s kolesarjenjem. Poleg teh dejavnosti so v zgornjesavinjskih občinah
priljubljeni tudi zimski športi, predvsem alpsko smučanje in tek na smučeh, saj so na tem
območju dobri pogoji za te v Sloveniji priljubljene športne aktivnosti.
Pomen športnega turizma je tudi medsebojno povezovanje različnih organizacij in skupnosti,
kar vpliva na povezovanje in sodelovanje lokalnega prebivalstva, posameznikov, turističnih
ter športnih ponudnikov, ponudnikov lokalne hrane, medsebojno povezovanje sosednjih
krajev, občin in organizacij, tistih ki se nahajajo v Zgornji Savinjski dolini kot tistih izven nje.
Zaradi povezovanja in sodelovanja nastajajo trdnejše vezi med ljudmi, posledično se
pojavljajo novi projekti. Primer takšnega sodelovanje je povezovanje športnih društev
Zgornje Savinjske doline v občinske športne zveze pod okriljem regijske pisarne v Velenju.
Prav tako pri organizaciji večjih športnih, kulturnih in drugih dogodkov med seboj sodeluje
več društev, organizacij in posameznikov, ki pomagajo pri pripravi dogodkov.
Športni dogodki v Zgornji Savinjski dolini večajo njeno prepoznavnost ter vplivajo na obisk
območja tudi v času izven poteka dogodkov. Večja prepoznavnost območja pomeni večji
obisk Zgornje Savinjske doline in s tem večji zaslužek. Nekatere športne dejavnosti in
dogodki, kot so športne prireditve, nakup smučarskih vozovnic, najem opreme in
inštruktorjev neposredno vplivajo na prihodke, medtem ko drugi vplivajo posredno. Tako na
primer pohodnik s hojo ne bo vplival na prihodke, vendar se ta oseba lahko ustavi v planinski
koči ali pri drugem gostinskem ali nastanitvenem ponudniku in tam prespi oziroma si naroči
hrano ali pijačo. Eden izmed najprepoznavnejših športnih dogodkov v Zgornji Savinjski dolini,
ki veča prepoznavnost območja, je svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem
ob Savinji. K prepoznavnosti pripomorejo tudi maratoni, organizirani pohodi, smučarske
tekme, športni dogodki v okviru tradicionalnih prireditev in drugi dogodki. Dogodki ne večajo
prepoznavnosti doline le v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Večanje prepoznavnosti je odvisno
predvsem od tipa dogodkov in njihove ciljne publike. Dogodki povečujejo prepoznavnost ne
samo Zgornje Savinjske doline, temveč promovirajo tudi šport in zdrav način življenja. Po
besedah anketirancev jim športne aktivnosti pomenijo skrb za zdravje in boljše počutje ter
vzdrževanje telesne kondicije. Ob tem spoznavajo pomembnost zdravega načina življenja in
gibanja. Športni turizem pripomore k zavedanju o pomembnosti varovanja okolja in k
spoznanju, da je narava pomemben del človekovega bivalnega okolja. Vse to posledično
vpliva na ohranjanje naravne in kulturne dediščine, vendar je na tem mestu treba dodati, da
lahko turizem na dediščino vpliva tudi negativno.
Športni turizem za lokalno prebivalstvo in vozače ustvarja delovna mesta, ki so neposredno
ali posredno povezana s športnim turizmom. Med neposrednimi delovnimi mesti so
ponudniki športnih dejavnosti, ki organizirajo in nudijo ukvarjanje s športnimi dejavnostmi
kot tudi izposojo opreme ali uporabo prostora. Med ta delovna mesta se uvrščajo tudi
športni učitelji, inštruktorji in vodniki, vzdrževalci žičnic in drugih naprav ter drugi zaposleni v
športnih centrih. Delovna mesta, ki so posredno povezana s to vrsto turizma, so s področja
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gostinstva, nastanitve, oskrbe in prevoza, zajemajo pa tudi zaposlene v turističnih
organizacijah. Športni turizem vpliva tudi na sezonsko razporeditev delovnih mest. Medtem
ko so v hladni polovici leta v ospredju delovna mesta, povezana z zimskimi športi, v topli
polovici leta prevladujejo predvsem delovna mesta, ki se nanašajo na vodne športe, kot so
rafting, vožnja s kajaki in podobno, kolesarjenje ter na druge športe, ki potekajo v tem delu
leta.
Pomen športnega turizma se kaže tudi v prometu. Zaradi povečanega povpraševanja so v
poletnih mesecih uvedli avtobusno linijo od Celja do Logarske doline, ki pelje dvakrat dnevno
in omogoča prevoz koles. Turizem vpliva na povečan promet na cestah, vendar v Zgornji
Savinjski dolini to ni zelo opazno, saj množičen turizem na tem območju ni prisoten. Med
anketiranci so prevladovali predvsem obiskovalci iz sosednjih občin, kateri se večinoma
odpravijo na enodnevni obisk, nekateri pa tam tudi prespijo, vendar je pri tem treba omeniti
statistične podatke iz Statističnega urada Republike Slovenije, ki prikazujejo število
prenočitev v zgornjesavinjskih občinah in kažejo na to, da je na območju pomemben tudi
stacionarni turizem. Obiskovalci so navajali, da Zgornjo Savinjsko dolino radi obiščejo zaradi
miru in ohranjenega naravnega okolja.
Športni turizem pripomore k vzdrževanju športne infrastrukture in objektov. Kot posledica
športnega turizma nastajajo nove pohodniške in kolesarske poti, obstoječe pa se urejajo in
vzdržujejo. Pomen športnega turizma se kaže tudi v vplivih ter pritiskih na okolje (npr.
izgradnja športnih objektov in infrastrukture).
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9. Sklep
Povezanost športa in turizma izvira iz preteklosti, saj športni dogodki segajo daleč nazaj v čas.
Turizem ima v Zgornji Savinjski dolini dolgo tradicijo, njegovi začetki se pojavijo na prehodu
19. v 20. stoletje in sovpadajo s pojavom množičnega planinstva. Iz tega sledi, da se je
turizem na tem območju začel s športnim turizmom, ki ima še danes velik pomen. K turizmu
Zgornje Savinjske doline veliko prispevajo naravne danosti in dobro ohranjeno naravno
okolje.
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti prisotnost in pomen športnega turizma v Zgornji
Savinjski dolini, kar sem raziskovala s pomočjo literature, terenskega dela ter anketiranja
obiskovalcev Zgornje Savinjske doline. Z anketo sem želela ugotoviti stanje športnega
turizma, in sicer kakšno je športnorekreacijsko vedenje anketirancev ter njihovo mnenje o
turistični in športni ponudbi Zgornje Savinjske doline. V analizo je bilo zajetih 159 v celoti
izpolnjenih anket, in sicer 88 žensk in 71 moških. Največ anketirancev pripada starostni
skupini 51–60 let, glede na trenutni status aktivnosti pa je največ oseb zaposlenih.
V magistrskem delu sem si postavila štiri raziskovalna vprašanja. Prvo vprašanje se je
nanašalo na možnosti za razvoj športnega turizma v Zgornji Savinjski dolini, saj ima na
območju zaradi oblikovanosti površja in turistične tradicije športni turizem precej možnosti
za nadaljnji razvoj. 86 % anketirancev Zgornjo Savinjsko dolino vidi kot športno destinacijo,
94 % pa jih meni, da ima območje dobre možnosti za športni turizem. Treba bi bilo
posodobiti in urediti smerokaze za znamenitosti, športne objekte in infrastrukturo, saj so ti
po mnenju anketirancev slabo označeni. Anketiranci prav tako menijo, da bi bilo treba
povečati prepoznavnost Zgornje Savinjske doline. Poleg večanja prepoznavnosti območja in
poznavanja turistične ponudbe bi bilo treba del pozornosti nameniti tudi promociji
športnega turizma. Športno ponudbo zgornjesavinjskih občin je možno še razširiti in
dopolniti s športnimi aktivnostmi, ki so manj poznane ter so primerne za to območje. To
pomeni, da so namenjene posameznikom ali manjšim skupinam ljudi in da okolje
obremenjujejo v čim manjši meri. Predlagam, da bi organizacije in društva, ki so povezana s
turizmom, lokalno prebivalstvo spodbujali k medsebojni krepitvi vezi in sodelovanju s prej
omenjenimi društvi in organizacijami, več pozornosti pa bi turistični in športni ponudniki
morali nameniti tudi dejavnostim za otroke in starejše, ter jim s tem omogočiti doživljanje
Zgornje Savinjske doline na njim primeren in prilagojen način. Eden izmed predlogov je, da bi
organizacije, povezane s turizmom, mobilnostjo in okoljem v Zgornji Savinjski dolini,
obiskovalce spodbujale k trajnostni mobilnosti, obiskovalcem bi omogočili tudi uporabo
kartic ugodnosti. Hkrati z razvojem turizma je treba skrbeti za ohranjenost naravnega in
kulturnega okolja, ki je eden izmed glavnih dejavnikov, zaradi katerega se obiskovalci
odločajo za obisk Zgornje Savinjske doline.
Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo povezovanje športa in turizma na
izbranem območju. Šport in turizem se v Zgornji Savinjski dolini med seboj močno
povezujeta, njuna povezanost pa prihaja vse bolj v ospredje. Povezanost se kaže v
prireditvah, ki so hkrati športni in turistični dogodki. 60 % anketirancev se dogodkov, ki
potekajo v Zgornji Savinjski dolini, ne udeležuje. Športni turizem je pomemben zaradi
povezovanja društev, klubov in drugih organizacij na lokalni in regionalni ravni. Športna
društva v Zgornji Savinjski dolini se združujejo v občinske športne zveze, ki jih pokriva regijska
pisarna v Velenju. Povezanost športa in turizma se kaže tudi v oblikovanju turistične
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ponudbe, saj so športne vsebine v Zgornji Savinjski dolini pogosto del turistične ponudbe.
Nastanitveni in gostinski ponudniki nudijo tudi športne vsebine, saj gostom omogočajo
organizirane športne dejavnosti, izposojo opreme, tečaje ter druge možnosti ukvarjanja s
športom. Turizem in šport sta večrazsežnostna in soodvisna pojava, napredek na enem
področju pomeni napredek na drugem področju.
Pri tretjem vprašanju sem raziskovala vpliv športnega turizma na Zgornjo Savinjsko dolino.
Ugotovila sem, da se šport in turizem povezujeta ter vplivata drug na drugega in s tem tudi
na pokrajino z izgradnjo športnih objektov in infrastrukture, ki zahtevajo določen prostor.
Poleg tega ti objekti povzročajo odpadne vode, odpadke ter vplivajo na povečan promet,
predvsem v času glavne sezone in ob dogodkih. Vpliv se kaže tudi v pojavu novih delovnih
mest. Športni turizem je v Zgornji Savinjski dolini vplival tudi na javni promet (na primer
uvedba poletne avtobusne povezave med Celjem in Logarsko dolino). Matkov kot so zaradi
varovanja okolja in želje po zmanjšanju prometa zaprli za ves promet. Zaradi odsotnosti
množičnega turizma so vplivi športnega turizma v Zgornji Savinjski dolini manjši. Športni
turizem vpliva tudi na konflikte med različnimi dejavnostmi, kot so turizem, kmetijstvo,
bivališča, gozdarstvo in druge dejavnosti zaradi rabe prostora. Vplivi športnega turizma so
lahko začasni ali trajni.
Na četrto raziskovalno vprašanje sem odgovorila z anketno raziskavo, in sicer kakšno je
športnorekreativno vedenje obiskovalcev. Zgornja Savinjska dolina ponuja številne možnosti
za športne aktivnosti, izmed katerih jih veliko temelji na naravnih danostih. Glede na
odgovore, pridobljene v anketi, je hoja (94 %) najbolj priljubljena športna oziroma
športnorekreativna dejavnost, ki je priljubljena kot sprehod, krajši ali daljši pohod ter kot
planinarjenje oziroma obiskovanje gora različnih težavnosti. Druga najbolj priljubljena
aktivnost je kolesarjenje (45 %), za katero je na voljo več različnih poti, mnogi ponudniki pa
omogočajo izposojo kolesarske opreme. Na tretjem mestu glede priljubljenosti športnih
aktivnosti je smučanje (21 %), ki je mogoče na Golteh, največjem smučišču na območju, ter
na številnih manjših smučiščih. Priljubljena zimska športna aktivnost je tudi tek na smučeh
(14 %), za katero so pozimi urejene tekaške proge na več različnih krajih. 65 % anketirancev
je dejalo, da se s športnimi aktivnostmi ukvarjajo v Zgornji Savinjski dolini, med razlogi za
obisk doline pa je več kot polovica vprašanih (52 %) omenila, da jo obiščejo zaradi športnih
oziroma športnorekreativnih aktivnosti. 68 % anketirancem obisk območja pomeni oddih v
naravi, sprostitev in mir. 42 % obiskovalcev trdi, da so športne aktivnosti njihov glavni razlog
za obisk Zgornje Savinjske doline. S športnimi aktivnostmi se obiskovalci ukvarjajo skoraj ob
vsakem obisku Zgornje Savinjske doline (45 %), 37 % pa jih je odgovorilo, da se z njimi
ukvarjajo občasno. Med razlogi in motivi za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi so skoraj vsi
anketiranci (92 %) dejali, da je to sprostitev. Temu sledijo odmik od vsakodnevnih obveznosti
(73 %) in boljše počutje (73 %), druženje (54 %), zdravje (53 %) in telesna pripravljenost (53
%).
Vse tri hipoteze, ki se nanašajo na anketno raziskavo, lahko potrdim. Prvo hipotezo, ki trdi,
da je pohodništvo med obiskovalci Zgornje Savinjske doline najbolj priljubljena
športnorekreacijska dejavnost, potrjujejo odgovori anketirancev. Druga hipoteza je trdila, da
se večina obiskovalcev športnorekreativnih dejavnosti udeležuje individualno. Na vprašanje v
anketnem vprašalniku o načinu udeležbe v športnih aktivnostih so vsi anketiranci odgovorili,
da se z njimi ukvarjajo individualno oziroma da se z njimi ukvarjajo individualno in v obliki
organiziranih aktivnosti. Iz pridobljenih odgovorov v anketni raziskavi sem ugotovila, da
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največ obiskovalcev prihaja iz občin, ki mejijo na Zgornjo Savinjsko dolino ali pa iz občin, ki na
območje ne mejijo, vendar od njega niso zelo oddaljene, kar izraža tudi tretja hipoteza.

133

10. Summary
The connection between sport and tourism originates from the past, as sport events date
way back in time. Tourism in the Upper Savinja Valley has a long tradition; its beginnings
emerged at the transition from the 19th to the 20th century and coincide with the
appearance of mass mountaineering. It can be deduced that tourism in this area began as
sport tourism, which remains fairly significant today. Natural features and well-preserved
natural environment contribute greatly to the tourism of the Upper Savinja Valley.
The purpose of this Master’s thesis is to discover how present and important sport tourism is
in the Upper Savinja Valley, which I have researched with the help of literature, fieldwork
and by performing a questionnaire survey among visitors of the Upper Savinja Valley. The
purpose of the survey was to determine the condition of sport tourism, namely the sport
and recreation behaviour of the respondents and their opinion about the tourism and sport
offers of the Upper Savinja Valley. The survey pattern included 159 completed
questionnaires of 88 women and 71 men. The majority of the respondents belong to the age
group of 51–60 years, while most of them are currently employed.
In this Master's thesis, I have set four research questions. The first question investigates the
possibilities of sport tourism development in the Upper Savinja Valley, since the relief
characteristics and the tradition of tourism offer a lot of opportunities for further
development. 86% of the respondents perceive the Upper Savinja Valley as a sport
destination and 94% think the area has good possibilities for sport tourism. It would be
necessary to update and arrange signposts for different sights, sport objects and the
infrastructure, because they are marked inadequately in visitors' opinion. The respondents
also think that the recognition of the Upper Savinja Valley should be increased. It would also
be necessary to focus some attention on the promotion of sport tourism. The sport offers of
the Upper Savinja Valley could be extended and complemented with less known sport
activities appropriate for this area. This means they would be intended for individuals and
smaller groups and would not present a significant burden to the environment. The local
population should strengthen its connections and collaborate more with tourist
organisations and associations, while more attention should be given to activities for
children and elderly. One of the proposals is for the organisations to encourage sustainable
mobility and enable the visitors to use the guest cards. At the same time, it is important to
maintain the good conditions of natural and cultural environment, which is one of the main
reasons why visitors decide to visit the Upper Savinja Valley.
The second question deals with the connection between sport and tourism in the selected
area. Sport and tourism are well connected in the Upper Savinja Valley and their connection
is becoming more apparent, especially with events that are dedicated to both sport and
tourism. 60% of the respondents do not participate in events in the Upper Savinja Valley.
Sport tourism is important because societies, clubs and other organisations are connecting
at a local and regional level. The sport societies in the Upper Savinja Valley are uniting in
municipal sport associations, which are covered by a regional office in Velenje. The
connection is seen also in the way the tourism offers are designed, since they often include
sport content in the Upper Savinja Valley. Accommodation and food providers offer sport
content by providing equipment to borrow and by organising sport activities, courses and
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other possibilities for sport activities. Tourism and sport are co-dependent occurrences with
more dimensions where the progress on one field leads to the progress on the other field.
The third question investigates the effect of sport tourism on the Upper Savinja Valley. It has
been established that sport and tourism are connected and have an effect on each other as
well as affecting the landscape by building the infrastructure and sport objects that demand
a certain space. Furthermore, these objects cause additional wastewater and waste and
generate more traffic, especially during the main season and at events. The effect is also
seen in the creation of new workplaces. Due to the need for a traffic reduction and nature
preservation in the Logar Valley, the landscape park in the area established an entrance fee
for all motor vehicles. The same need was apparent in Matkov kot, which is closed for all
traffic. The effects of sport tourism in the Upper Savinja Valley are not as noticeable because
of the absence of mass tourism. Sport tourism causes additional conflicts of different uses of
the space, too. These effects of sport tourism can be temporary or permanent.
The fourth research question discusses the sport and recreational behaviour of the visitors.
The Upper Savinja Valley offers many possibilities for sport activities and many of them are
based on natural features. Regarding the answers from the survey, walking (94%) is the most
popular activity, be it a walk, a longer or a shorter hike or mountaineering at different levels.
The second most popular activity is cycling (45%), since there are various paths and
providers of cycling equipment available. Skiing (21%) is the third most popular activity that
is possible at the biggest ski resort in the region, Golte, and on many smaller ski slopes. One
of the popular winter-sport activities is also cross-country skiing (14%) that is possible on
many organised ski trails. 65% of the respondents state they participate in sport activities in
the Upper Savinja Valley, and more than half of the respondents (52%) say that one of the
reasons for visiting the area are sport activities. The visit of the area presents a break in
nature and a way to relax and achieve peace of mind for 68% of the respondents, while 42%
claim that sport activities are their main reason for visiting the Upper Savinja Valley. The
visitors participate in sport activities at almost every visit of the Upper Savinja Valley (45%),
and 37% say that they do sport activities occasionally. Almost all respondents revealed the
main reason and motive for sport activities is relaxation, followed by a retreat from everyday
obligations (73%), improved wellbeing (73%), socialising (54%), health (53%) and physical
condition (53%).
All three hypotheses can be confirmed. Hiking is the most popular sport and recreational
activity among the visitors of the Upper Savinja Valley. Regarding the question about the
manner of participation in sports activities, all of the respondents answered they do sports
individually or as part of organised activities. The majority of participants come from
municipalities that border the Upper Savinja Valley or from those that do not border the
area, but are not far away from it.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik

ANKETNI VPRAŠALNIK
(vprašalnik za obiskovalce)

Pozdravljeni!
Sem Veronika Strmšek, študentka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pišem
magistrsko nalogo z naslovom Turizem v Zgornji Savinjski dolini s poudarkom na športnem
turizmu. Za potrebe magistrske naloge izvajam anketo, s katero bom pridobila podatke o
stanju športnega turizma v Zgornji Savinjski dolini in mi bodo pomagali pri izdelavi naloge.
Anketni vprašalnik je namenjen vsem tistim, ki so že kdaj obiskali Zgornjo Savinjsko dolino.
Anketa je anonimna in traja približno 5 minut.
Za vaše odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem.
1) Kako pogosto se ukvarjate s športnimi aktivnostmi v domačem kraju in njegovi okolici?
a) vsakodnevno
b) večkrat tedensko
c) nekajkrat mesečno
d) enkrat mesečno
e) nekajkrat letno
f) nikoli
2) S katerimi športnimi aktivnostmi se ukvarjate v domačem kraju in njegovi okolici?
(možnih je več odgovorov)
a) hoja/pohodništvo/planinarjenje
b) tek
c) fitnes
d) plavanje
e) igre z žogo
f) kolesarjenje
g) zimski športi
h) drugo: __________________
i) se ne ukvarjam
3) Kako pogosto obiščete Zgornjo Savinjsko dolino?
a) vsakodnevno
b) enkrat ali večkrat tedensko
c) enkrat ali večkrat mesečno
d) nekajkrat letno
e) nekajkrat do sedaj
f) prvi obisk/obiskal sem jo enkrat
4) Kateri so vaši razlogi za obisk Zgornje Savinjske doline? (možnih je več odgovorov)
a) ukvarjanje s športnimi/športnorekreacijskimi aktivnostmi (pohodništvo, tek, tek na
smučeh, smučanje ...)
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b) obisk dogodkov
c) obisk sorodnikov/prijateljev
d) oddih v naravi, sprostitev, mir
e) druženje
f) priporočila znancev, prijateljev, sorodnikov
g) naključen obisk
h) drugo: _________________
5) Ali ste kdaj prenočili na območju Zgornje Savinjske doline?
a) ne
b) da, enkrat ali dvakrat
c) da, večkrat
6) Če ste pri prejšnjem vprašanju izbrali tretji odgovor (»da, večkrat«), kolikokrat ste
običajno prenočili v okviru posameznega obiska?
a) 1x
b) 2x
c) 3x
d) 4x ali večkrat
e) zelo različno
7) Če ste na vprašanje št. 5 odgovorili z DA, kje ste do sedaj največkrat prenočili? (možnih
je več odgovorov)
a) hotel
b) penzion
c) apartma
d) turistična kmetija
e) planinska koča
f) kamp/postajališče za avtodome (PZA)
g) pri sorodnikih/prijateljih
h) drugo ________________
8) Ali se kdaj ukvarjate s športnimi dejavnostmi tudi v Zgornji Savinjski dolini?
a) da
b) ne
Če ste na vprašanje št. 8 odgovorili z NE, vprašanja št. 9-18 izpustite.

9) Ali se s športnimi aktivnostmi ukvarjate ob vsakem obisku Zgornje Savinjske doline?
a) da, zmeraj
b) da, skoraj zmeraj
c) občasno, kdaj pa kdaj
d) zelo redko
10) S katerimi športnimi aktivnostmi se ukvarjate v Zgornji Savinjski dolini? (možnih je več
odgovorov)
a) hoja/pohodništvo/planinarjenje
b) plezanje
c) tek
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d) kolesarjenje
e) tek na smučeh
f) smučanje
g) vodni športi
h) igre z žogo
i) drugo: _______________
11) Kateri so vaši razlogi za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi? (možnih je več odgovorov)
a) sprostitev
b) odmik od vsakodnevnih obveznosti
c) druženje
d) zdravje
e) boljše počutje
f) zabava
g) predstavljajo mi izziv
h) kondicija/telesna pripravljenost
i) drugo: ______________________
12) Ali so športne aktivnosti vaš glavni razlog za obisk Zgornje Savinjske doline?
a) da
b) ne
c) ne vem
13) Ali se športnih aktivnosti udeležujete v lastni režiji oziroma individualno ali v obliki
organiziranih aktivnosti?
a) v lastni režiji/individualno
b) organizirano
c) oboje (kakor kdaj, včasih individualno, včasih organizirano)
14) Ali vidite Zgornjo Savinjsko dolino kot športno destinacijo?
a) da
b) ne
c) ne vem
15) Ali menite da ima Zgornja Savinjska dolina dobre možnosti za šport in rekreacijo?
a) da
b) ne
c) ne vem
16) Katere so po vašem mnenju prednosti ŠPORTNE ponudbe v Zgornji Savinjski dolini?
(Možnih je več odgovorov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

raznolika športna ponudba
urejenost športnih objektov (športna igrišča, športne dvorane …)
urejenost športne infrastrukture (planinske poti, kolesarske poti …)
organizacija športnih prireditev
privlačno okolje
manj gneče, manjša obiskanost
drugo ____________________________
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17) Katere so po vašem mnenju slabosti ŠPORTNE ponudbe v Zgornji Savinjski dolini?
(Možnih je več odgovorov)
a) neraznolika/majhna športna ponudba
b) slaba informiranost o ponudbi
c) slaba označenost objektov in poti
d) neurejeni, zastareli športni objekti
e) drugo ____________________________
18) Kako ste zadovoljni s ŠPORTNO ponudbo Zgornje Savinjske doline?
a) zelo zadovoljen
b) zadovoljen
c) nevtralen
d) nezadovoljen
e) zelo nezadovoljen
19) Ali se udeležujete športnih, kulturnih in drugih dogodkov v Zgornji Savinjski dolini?
a) da, pogosto
b) da, redko
c) ne
20) Katere so po vašem mnenju prednosti TURISTIČNE ponudbe v Zgornji Savinjski dolini?
(možnih je več odgovorov)
a) gostoljubnost, prijaznost domačinov
b) tradicionalnost
c) ohranjenost narave
d) raznolika ponudba
e) manjša obiskanost, ni gneče
f) številne možnosti za športne aktivnosti
g) cenovno ugodno
h) dobra gostinska ponudba
i) ponudba lokalne hrane
j) dobre nastanitvene možnosti
k) drugo: _____________________
21) Katere so po vašem mnenju glavne pomanjkljivosti TURISTIČNE ponudbe v Zgornji
Savinjski dolini? (možnih je več odgovorov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

premajhna prepoznavnost
neraznolika/majhna ponudba
majhna ponudba športnih aktivnosti
slaba prometna dostopnost
slabe/redke povezave javnega prevoza
cenovno neugodno
slaba gostinska ponudba
slabe nastanitvene možnosti
premalo aktivnosti za otroke/starejše
slabo urejeni kažipoti
hrup
smeti
drugo: _______________________
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22) Ali koristite gostinsko ponudbo v Zgornji Savinjski dolini?
a) da, pogosto
b) da, redko
c) ne
23) Kako ste zadovoljni s TURISTIČNO ponudbo Zgornje Savinjske doline?
a) zelo zadovoljen
b) zadovoljen
c) nevtralen
d) nezadovoljen
e) zelo nezadovoljen
24) Spol
a) moški
b) ženski
25) V katero starostno skupino spadate?
a) 15–20 let
b) 21-30 let
c) 31-40 let
d) 41-50 let
e) 51-60 let
f) 61-70 let
g) 71 ali več let
26) Kakšen je vaš trenutni status?
a) učenec/dijak
b) študent
c) zaposlen
d) brezposeln
e) upokojenec
f) drugo
g) ne želim odgovoriti
27) Občina bivanja
___________________
28) Tip bivalnega okolja
a) večje mesto
b) manjše mesto
c) podeželje/vas/manjše naselje
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, september 2019

Veronika Strmšek
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