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Izvleček
Značilnosti priljubljenih območij za gorsko kolesarjenje
Pri izbiri lokacije rednega, bolj ali manj vsakodnevnega oz. vsakotedenskega, gorskega
kolesarjenja so ključni dejavniki raznolikost gorskokolesarskih poti, količina razpoložljivega
časa, slikovita pokrajina in dejstvo, da gre za območje brez konfliktov z drugimi uporabniki
prostora. Svetovno znani kolesarski parki predstavljajo najbolj želeno lokacijo za obisk, čeprav
večina gorskih kolesarjev v Sloveniji trenutno raje kolesari izven njih. Tako so bolj priljubljene
namensko narejene kolesarske poti in ne pešpoti – s čimer gorski kolesarji zmanjšajo konflikte
s preostalimi uporabniki prostora (npr. s pohodniki in kmeti). Kot najmanj pomemben dejavnik
pri izbiri lokacije so se izkazale kulturne znamenitosti območja, kar velja predvsem za tiste, ki
kolesarijo tudi med tednom. Priljubljena območja za gorsko kolesarjenje so razdeljena v dve
podskupini – na območja, po katerih anketiranci že vozijo svoje gorsko kolo, in na zaželene
cilje, kjer se anketiranci želijo voziti z gorskim kolesom. Devet od desetih najbolj zaželenih
lokacij za obisk z gorskim kolesom leži v Evropi in le ena od teh je v Sloveniji. Nasprotno od
tega pa je v Sloveniji lociranih devet od desetih trenutno najbolj obiskanih območij za gorsko
kolesarjenje, izjema je le Petzen.
Ključne besede: gorsko kolesarjenje, prostočasne dejavnosti, rekreacija, kolesarski park,
enoslednica

Abstract
Characteristics of popular destinations for mountain biking
When choosing a location for regularly (more or less daily or weekly) mountain biking, the key
factors are the diversity of mountain biking trails, amount of available time, picturesque
scenery and the fact that it is an area without conflicts with other users of the area. Worldwide
famous bike parks represent the most desirable locations for visit, although most mountain
bikers in Slovenia currently prefer to bike outside of them. This makes purpose-built mountain
biking trails more popular, instead of biking on hiking paths – this way the conflicts with other
users of the area (e.g. hikers and farmers) are reduced. The cultural landmarks of the area
proved to be the least important factor in choosing a location, which is especially true for
those who bike during the week. Popular mountain biking destinations are divided into two
sub-categories – one, where respondents already mostly ride their mountain bikes and areas
where they wish to ride their mountain bikes one day. Nine out of ten most desirable
mountain biking locations are located in Europe and only one of them is in Slovenia. In
contrast, nine of the top ten currently visited mountain biking areas are located in Slovenia,
with the exception of Petzen.
Key words: mountain biking, leisure activities, recreation, bike park, single trail
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UVOD

V današnji družbi postaja šport vedno bolj prisoten, kar velja tudi za gorsko kolesarstvo.
Gorsko kolesarstvo je rastoča in čedalje pomembnejša turistična dejavnost posameznikov, ki
ima potenciale, da lokalnim okoljem in lokalni skupnosti prinese tako ekonomske, socialne kot
tudi okoljske koristi. Gorsko kolesarstvo od posameznika zahteva izjemno fizično
pripravljenost in predanost, vedno pa vključuje tudi določeno mero tveganja, vseeno pa ta
oblika športa postaja ena izmed najbolj priljubljenih rekreativnih dejavnosti na svetu.
Pomembno je poudariti, da to ne velja zgolj za profesionalne, temveč tudi za rekreativne
športnike, ki gorsko kolesarstvo jemljejo kot obliko sprostitve (Rauter, Topič, 2010).
Zakonodaja in investicije v gorskokolesarsko infrastrukturo ne sledijo rasti popularnosti ter
trendom razvoja kolesarskega turizma v Sloveniji, ki so opazni v mnogih državah. Na primeru
prepoznavnejše destinacije gorskega kolesarjenja v Sloveniji – Koroške, so Zajc, Obu in Obu
(2012) ugotovili:
- razen izjem, so bile kolesarske poti označene nenačrtno, brez modela nadaljnjega
vzdrževanja in trženja,
- kolesarske poti večinoma potekajo po makadamskih in asfaltnih cestah, kar za gorske
kolesarje ni privlačno,
- oblikovanje številnih kolesarskih tras je bilo narejeno brez upoštevanja ciljne skupine
uporabnikov,
- kolesarske poti niso postale uveljavljen turistični proizvod, kljub trženjskim aktivistom.
V svetu se kot ena od oblik turistične ponudbe pojavljajo kolesarski parki (ang. bike park). Ti
večinoma temeljijo na infrastrukturi, prvotno namenjeni zimski turistični sezoni in smučanju,
a se jo lahko z razmeroma majhnimi vlaganji prilagodi za poletno sezono. Gorski kolesarji
uporabljajo žičniške naprave za vzpon do začetka označenih poti, ki so urejene za kolesarjenje
ter so v večini primerov različnih težavnostnih stopenj. Različne težavnostne stopnje
kolesarskih poti so priporočljive, saj so tudi obiskovalci kolesarskih parkov različni, od
začetnikov, ki se šele učijo osnov, do tekmovalcev, ki kolesarske parke uporabljajo za treninge
(Krajnc, 2012).
Gorski kolesarji niso homogena skupina, saj se razlikujejo po opremi, veščinah, slogu vožnje in
mnogih drugih dejavnikih, med katere sodijo tudi motivacijski dejavniki. Raziskava, opravljena
na Tasmaniji, je ugotovila, da se večina gorskih kolesarjev, ki obišče park Wellington, tja
odpravi zaradi spoštovanja narave in razgledov. Drugi, manj pomembni motivi za obisk parka,
so vezani na športno dejavnost z namenom skrbi za zdravje, socialno povezanost ter občutje
vznemirjenja in nevarnosti športa. Avtorja sta obiskovalce parka razdelila v dve skupini:
začetniki in izkušeni gorski kolesarji. Začetniki so raje izbirali enostavne poti, z manj ovirami,
pogosto celo požarne ceste, medtem ko so izkušenejši kolesarji izbirali predvsem strme
pešpoti, z veliko ozkimi ter vijugastimi odseki (Chiu, Kriwoken, 2003).
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1.1

Namen in cilji

Namen magistrske naloge je ugotoviti značilnosti območij, ki so za gorske kolesarje bolj
zanimiva, ter ugotoviti splošne značilnosti prostočasnega ravnanja gorskih kolesarjev.
Cilji magistrske naloge so:
- predstaviti strokovno literaturo, ki je obravnavala gorsko kolesarjenje (zlasti z vidika
motivov za kolesarjenje, vzorcev prostočasnega ravnanja kolesarjev),
- predstaviti veljavno zakonodajo s področja gorskega kolesarjenja v Sloveniji,
- ugotoviti splošne značilnosti prostočasnega ravnanja gorskih kolesarjev,
- ugotoviti, kateri so ključni dejavniki pri izbiri lokacij gorskega kolesarjenja,
- ugotoviti, kateri so zaželeni cilji, kjer se anketiranci želijo voziti z gorskim kolesom, ter
jih med sabo primerjati,
- predstaviti lokacije, po katerih anketiranci že vozijo svoje gorsko kolo, ter jih med sabo
primerjati.
1.2

Delovne hipoteze

V magistrskem delu smo si zastavili naslednje delovne hipoteze:
- pri izbiri lokacije rednega, bolj ali manj vsakodnevnega oz. vsakotedenskega, gorskega
kolesarjenja sta ključna dejavnika bližina domu in tehnična zahtevnost spusta,
- večina gorskih kolesarjev vozi izven kolesarskih parkov (ang. bike park),
- izven kolesarskih parkov so za spust z gorskimi kolesi bolj priljubljene pešpoti in ne
namensko narejene kolesarske poti.
1.3

Metode dela

Teoretični del magistrske naloge, ki se nanaša na prva dva cilja, je narejen s pregledom že
obstoječe literature o obravnavani tematiki. Empirični del magistrske naloge predstavlja
anketna raziskava, izvedena v obliki spletne ankete, ki je zastavljena tako, da bodo na ključna
vprašanja, ki nas v magistrski nalogi zanimajo, lahko odgovarjali izključno gorski kolesarji –
torej če nekdo ni gorski kolesar, bo lahko odgovarjal le na manjši del vprašanj. Drugih omejitev
pri strukturi vzorca ni, saj želimo pridobiti odgovore različnih starostnih, spolnih in
izobrazbenih skupin, saj le tako lahko ugotovimo čim bolj realno stanje. Anketna raziskava je
najprimernejša metoda za pridobitev podatkov, ki so pomembni za to magistrsko nalogo
(najpomembnejši podatek, ki ga želimo pridobiti, so značilnosti območij, ki so za anketirance
bolj zanimiva, ter ugotoviti splošne značilnosti njihovega prostočasnega ravnanja). Rezultate
ankete bomo nato analizirali in grafično prikazali ter pridobljene ugotovitve podkrepili z
informacijami, pridobljenimi iz virov in literature.
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TEORETIČNA IZHODIŠČA

Kolesarjenje sodi med bolj trajnostne oblike športne, turistične in rekreacijske dejavnosti.
Velja za izredno priljubljeno športno in rekreacijsko dejavnost kot tudi za vsakodnevno obliko
prevoza. Kolesarski turizem, ki je dobro razvit, lahko predstavlja gospodarsko panogo, ki
obogati lokalno okolje in mu nudi nove zaposlitve (Gantar, Kočiš, Pehnec, 2012).
Za gorsko kolesarjenje je značilno, da se odvija v gozdnem in gorskem svetu, kjer kolesarje
najbolj privlači predvsem razgibanost terena, večja zahtevnost vzponov in spustov, neokrnjena
narava ter velika izbira možnih lokacij. Človeška prisotnost v visokogorju je bila prvotno
omejena na pašništvo, rudarjenje, lov, kasneje pa je postalo vse bolj zastopano še raziskovanje
in različne oblike rekreacije – hoja, plezanje, turno in alpsko smučanje ter v zadnjem času vse
bolj tudi nove, »adrenalinske« oblike rekreacije, kot so gorsko kolesarjenje, jadralno
padalstvo, vožnja z motornimi vozili ipd. (Gantar, Kočiš, Pehnec, 2012; Mrak, 2014).
Gorsko kolesarjenje je kot oblika turistične ponudbe v Sloveniji še vedno na začetni razvojni
stopnji, kljub temu da ga razvojna in trženjska strategija slovenskega turizma opredeljujeta kot
pomemben turistični proizvod za Slovenijo. Največji omejitveni dejavnik razvoja
gorskokolesarskega turizma so predvsem zastarela in neustrezna zakonodaja, konflikti s
preostalimi uporabniki prostora, neustrezna kolesarska infrastruktura, strah pred negativnimi
vplivi na okolje itn. (Strategija razvoja turističnega …, 2005; Bizjak, 2013).
Kot ena izmed oblik turistične ponudbe, namenjene gorskim kolesarjem, se pojavljajo
kolesarski parki, ki večinoma temeljijo na infrastrukturi, primarno namenjeni zimski turistični
sezoni. Takšne lokacije je mogoče z minimalnimi finančnimi vložki prilagoditi tudi za poletno
sezono. Vzpon z žičnico gorski kolesarji uporabljajo do neke točke, od koder se nato spuščajo
v dolino po označenih poteh, namenjenim gorskim kolesarjem z različnimi težavnostmi
stopnjami (Krajnc, 2012).
2.1

Prostočasne dejavnosti

Vse več ljudi si želi prosti čas preživeti športno in aktivno, saj je v zadnjem obdobju to postalo
sinonim za zdravo in kakovostno življenje. Posledično se ponudba, povezana s športom, iz leta
v leto povečuje ter pridobiva na področju kakovosti, raznovrstnosti in atraktivnosti. Ukvarjanje
posameznika s športom ne predstavlja zgolj njegovega preživljanja prostega časa v
vsakdanjem življenju, temveč tudi na različnih izletih, potovanjih in počitnicah. Šport lahko
pogosto predstavlja tudi enega izmed pomembnejših potovalnih motivov. Prosti čas ima v
življenju prebivalcev Evropske unije pomembno vlogo; po pomembnosti v življenju ga v
povprečju uvrščajo za zdravje, družino ter prijateljstva in poznanstva in višje kot delo (Special
Eurobarometer 273 …, 2007; Rauter, Pori, 2013).
Prosti čas je subjektiven in odvisen od osebnega odnosa posameznika do določene dejavnosti,
saj so za nekatere ljudi določene dejavnosti neprijetna obveznost, za druge pa prijetna
sprostitev. Definicije prostega časa izhajajo tudi iz različnih izhodišč – prosti čas lahko
opredelimo z vidika časovne kategorije, pri kateri se čas deli na prosti čas in neprosti čas. V
primeru te definicije je prosti čas tisti, ki nam ostane po času, ki ga porabimo za delo in
osnovne človeške funkcije (prehranjevanje, osebna nega, spanje) (Jeršič, 1985).
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V sklopu geografskega proučevanja uporabljamo ožjo definicijo pojma, ki obsega samo tisti
prosti čas, ki je namenjen priljubljenim dejavnostim. Mednje sodijo razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti in tiste, ki zadovoljujejo osebne interese posameznika. V nasprotju z ožjo definicijo
obstaja prosti čas v širšem pomenu, ki obsega vsakodnevno obdobje delovanja, zunaj
terminsko določenega dela oz. službe (Jeršič, 1998).
S športom ali katero drugo fizično dejavnostjo (vrtnarjenje, ples, kolesarjenje kot mobilnost)
se ukvarja 40 % prebivalcev Evropske unije. Prebivalci Slovenije so znatno nad povprečjem, saj
se s športom v parku, na prostem ali v podobnem okolju ukvarja 60 % prebivalcev (Special
Eurobarometer 412 …, 2014).
Prostočasne dejavnosti in rekreacija zahtevajo določen, v večini primerov javen, prostor in
rekreacijsko infrastrukturo, kot so dovozne ceste, planinske poti, prostori za piknike,
parkirišča, igrišča, kopališča, planinske koče, gostilne, kolesarske in pohodniške steze ipd.
Omenjene dejavnosti so odvisne od geografskih danosti posameznega območja, obenem pa z
onesnaževanjem ter ogrožanjem naravne flore in favne obremenjujejo okolje (Jeršič, 1998).
V primerjavi s prostim časom je rekreacija ožji pomen, saj z njo označujemo dejavnosti
osvežitve, oddiha, sprostitve in obremenitve, ki služijo sprostitvi in nabiranju novih moči
(Jeršič, 1985). Jeršič deli rekreacijo na dve skupini, na aktivno in pasivno, razlikujeta se po tem,
da aktivna označuje vse tiste prostočasne dejavnosti, ki od posameznika terjajo fizično
dejavnost, pasivna pa označuje udeležbo na zabavah, kulturnih in športnih prireditvah ipd.
(Jeršič, 1971, cv: Šestan, 2010).
Območje rekreacije na prostem je odvisno od časovne opredelitve (Jeršič, 1998):
- v vsakodnevnem prostem času, na predvečer praznikov in ob koncu tedna so
najpomembnejša območja rekreacije vezana na bližino bivanja posameznika, torej
znotraj domačega naselja (hišni vrtovi, parki, bližnji gozdovi, bližnje vodne površine
ipd.),
- ob koncu tedna in kadar je več dni prostega časa, se rekreacija odvija v ožji in širši
okolici bivališča (počitniška bivališča, hitro dosegljiva obmorska, jezerska, gozdna in
gorska območja, kraji z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, termalni izviri in
kopališča),
- med dopustom in počitnicami so območja rekreacije po navadi bolj oddaljeni kraji,
kot so morske obale, gorska območja, jezerske in gozdne pokrajine z visoko
doživljajsko zmožnostjo, ki ponujajo kombinacijo različnih pokrajinskih elementov. Za
dopustniško rekreacijo sta značilni interregionalnost in internacionalnost.
S kolesarjenjem ukvarja čedalje več posameznikov, ne glede na starost in statusni položaj v
družbi. Kolesarjenje je oblika mehkega – rekreativnega turizma, ki ima veliko pozitivnih
učinkov: promovira zdrav način življenja, je okolju prijazno in je poceni prevozno sredstvo
(Gantar, Kočiš, Pehnec, 2012).
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V destinacijah, ki uspešno razvijajo kolesarski turizem, ugotavljajo, da kolesarski turizem
prinaša priložnosti in prednosti tudi okolju, v katerem se razvija. Le-ta neposredno vpliva na
politiko trajnostne mobilnosti, spodbuja razvoj turizma na odmaknjenih območjih in v
obdobjih izven turistične sezone spodbuja k ponovni rabi opuščene dediščine in infrastrukture
(Strategija razvoja kolesarskega …, 2019).
Povezanost športa in turizma je vidna že od samega začetka, saj so bili nosilci teh dveh pojavov
isti subjekti. Odnos med športom in turizmom se je seveda skozi posamezna razvojna obdobja
spreminjal vse do povezanosti, ki jo poznamo danes. Ljudje se tudi čedalje bolj zavedamo, kako
pomembna sta zdravje in dobra telesna pripravljenost za kakovostno življenje (Berčič, 2001,
cv: Kogelnik, M., 2006).
2.2

Vrste in osnovne značilnosti gorskega kolesarjenja

Kolesarjenje na eni strani predstavlja izredno priljubljeno športno dejavnost ter z njo povezano
turistično dejavnost, na drugi strani pa služi kot trajnostni način mobilnosti oziroma kot
transportno sredstvo. Konec 70. let 20. stoletja se je znotraj kolesarjenja začela razvijati
športna panoga gorsko kolesarjenje, ki je bilo sprva omejeno na območje Združenih držav
Amerike (območje Kalifornije), nato pa se je konec 80. let začelo širiti tudi po Evropi. Gorsko
kolesarjenje je zaradi razširitve po različnih okoljih primerno za zelo širok spekter populacije,
od izletnikov, družin in upokojencev do rekreativnih in vrhunskih športnikov (Miklič, 2005;
Strategija razvoja turističnega …, 2005; Secondary Research …, 2010).
Gorsko kolesarjenje postaja vse bolj množična oblika rekreacije in ena od aktivnih oblik
preživljanja prostega časa v naravi tako pri moških kot tudi pri ženskah v različnih starostnih
skupinah (Miklič, 2005).
Gorska kolesa se ločijo glede na to, po kakšnem terenu vozimo in glede na stil vožnje. Izbira,
kateri tip kolesa nekdo uporablja, je v tej magistrski nalogi pomembna, saj je od izbire kolesa
odvisno, kakšen tip poti uporabljajo gorski kolesarji. V sodobnem gorskem kolesarjenju v
grobem ločimo tri zvrsti: kros (»cross-country«), vsegorsko (»all mountain«) in gravitacijsko
oz. spust (»gravity« oz. »downhill«). Kolo za kros se dodatno razdeli na dve podskupini, in sicer
kros kolo »trdak« in polnovzmeteno kros kolo. Glavno merilo pri razlikovanju teh koles je hod
sprednjega in zadnjega vzmetenja. Treba je poudariti, da meje med omenjenimi zvrstmi
gorskega kolesarjenja niso ostre, saj veliko gorskih kolesarjev prakticira različne zvrsti (Taylor,
2010; Zajc, 2016).
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Slika 1: Kros dirka v Andori

Kros (ang. »cross country«) je najbolj
znana in najmanj ekstremna oblika
gorskega kolesarjenja, glavni namen
je, da se prekolesari daljše odseke
neasfaltiranih poti. Kljub temu da ta
zvrst gorskega kolesarjenja prejme
manj pozornosti kot ekstremnejše
oblike gorskega kolesarjenja, pa ima
kros največje število pripadnikov –
tako rekreativnih kot profesionalnih.
Kros dirka se v večini primerov začne
s skupinskim štartom in pogosto
poteka v več zaporednih krogih
(Secondary research – Mountain …,
2010).

Avtor: Grega Stopar, 2018.

Slika 2: Dirka v spustu na Javorniku

Spust (ang. »downhill«) je podoben alpskemu
smučanju, le da je izveden na kolesu – kolesarji
štartajo na vrhu hriba oz. gore (ali nekje na
njegovem oz. njenem pobočju) in se spuščajo z
visokimi hitrostmi. Na splošno velja kot najbolj
nevarna oblika gorskega kolesarjenja in je hkrati tudi
najbolj odmevna kategorija tekmovalnega gorskega
kolesarjenja. Teren, ki se uporablja pri vožnji spusta,
je tehnično zahteven, s številnimi skoki in strmimi
odseki, pogosto preko korenin in skal. V nasprotju s
krosom štart na dirki v spustu ni skupinski, temveč
tekmovalci začnejo dirko v 30 ali več sekundnih
razmakih (Secondary research – Mountain …, 2010).

Avtor: Grega Stopar, 2012.

»All mountain« ali vsegorska kolesa so primerna za osebe, ki si želijo tako kvalitetnih vzponov
kot kvalitetne spuste. Spusti so večinoma tehnično zahtevnejši od tistih pri krosu, a pogosto
lažji od tistih pri gorskokolesarskem spustu. Poleg zvrsti »all mountain« se je uveljavil tudi izraz
»enduro« – sodobna enduro kolesa so podobna kolesom za spust, le da imajo možnost
kolesarjenja tudi v hrib (Lopes, McCormack, 2010).
Enduro je pogosto povezan z dirkami, saj si je tako pridobil popularnost z raznimi
mednarodnimi dogodki, kot je npr. Enduro World Series, ki je opisan v nadaljevanju.
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2.3

Kolesarski turizem

Pomembnosti gorskega kolesarstva kot turističnega produkta se v Sloveniji premalo
zavedamo, saj težko prihaja do dogovorov med lastniki zemljišč in lokalno skupnostjo ali
lokalno turistično organizacijo. Kljub temu sodi kolesarjenje v Sloveniji med pomembne
športnorekreacijske dejavnosti, saj je tako po priljubljenosti kot po razširjenosti v samem vrhu
med slovensko populacijo (Milošević, 1999; Posavec, 2014).
Strategija razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji (2005) navaja možne
prednosti razvoja kolesarskega turizma:
- kolesarski turizem je ekološka oblika turizma, ki s svojo prisotnostjo minimalno vpliva
na obremenjevanje okolja in lokalno skupnost ter tako pomembno vpliva na
zmanjšanje pretiranega prometa s preusmeritvijo avtomobilskega h kolesarskemu
cestnemu prometu,
- kolesarski turist v veliki večini uporablja storitve lokalnih ponudnikov (lokalne
gostilne, trgovine, manjše lokalne zanimivosti in manjše nastanitvene objekte), s
čimer predstavlja priložnost za razvoj podeželja in drugih manj razvitih območij. Tako
uporaba ponudbe lokalnih ponudnikov poveča verjetnost, da denar, ki ga potroši
kolesar, dejansko ostane v lokalnem gospodarstvu,
- s spodbujanjem in razvojem kolesarjenja in kolesarskega turizma lahko izkoristimo
obstoječo, največkrat neizkoriščeno infrastrukturo, kot so stranske in podeželske
poti,
- razvoj turističnega kolesarjenja lahko spodbudi investicije v različno, lahko tudi
kolesarsko infrastrukturo, s katero veliko pridobijo tudi lokalne skupnosti,
- kolesarski turizem lahko spodbudi priložnostno ali vsakodnevno kolesarjenje,
- kolesarski turizem beleži izjemno rast in predstavlja pomemben trg – kolesarski turist
se uvršča v kategorijo nadpovprečnih potrošnikov.
Pri oblikovanju turistične kolesarske ponudbe je javni prevoz pomemben dejavnik, ki se
najpogosteje nanaša na uporabo letal, vlakov in avtobusov. V Sloveniji transport kolesa z
vlakom ni mogoč na vseh linijah in v vseh vlakih, saj niso vsi vlaki prilagojeni za prevoz koles.
Prevoz kolesa z avtobusom ni zanesljiva možnost, saj se o prevozu kolesa vozniki odločijo šele
tik pred odhodom, ko vidijo, koliko prostora imajo v prtljažnem prostoru (Krajnc, 2012).
2.4

Veljavna zakonodaja s področja gorskega kolesarjenja v Sloveniji

Gorsko kolesarjenje po utrjenih poteh v različnih delih naravnega okolja poteka kljub
zakonskim prepovedim v Sloveniji. Iz raziskave, ki jo je izvedel Zajc (2016), se je pokazalo, da
bi velika večina anketirancev, skoraj 85 %, vozila po poteh, namenjenih gorskim kolesarjem,
če bi bilo urejenih in vzdrževanih več takih poti.
Zakonodaja delno zavira razvoj gorskega kolesarstva v Sloveniji, saj prepoveduje kolesarjenje
zunaj urejenih cestišč, razen kjer to ni izrecno dovoljeno. Pred leti je že kazalo, da se bodo s
prevetritvijo Uredbe o prepovedi vožnje v naravnem okolju stvari vendarle začele reševati, a
se do danes ni spremenilo nič. Zaradi pomanjkljivega nadzora in sankcioniranja se razvoj
gorskega kolesarjenja ni ustavil, ocenjuje se celo, da je danes gorskih kolesarjev najmanj 30krat več kot leta 1995, ko je bila omenjena uredba sprejeta (Močnik, 2013).
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Za razvoj gorskega kolesarjenja so v Sloveniji med drugim pomembni naslednji zakonski akti:
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave, 2014 (Uradni list
RS, št. 46/14),
- Zakon o gozdovih, 1993 (Uradni list RS, št. 30/93 in nad.),
- Zakon o planinskih poteh, 2007 (Uradni list RS, št. 61/2007).
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON) v 28. d členu določa,
da je v »naravnem okolju vožnja s kolesi dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje
lastnik ali upravljalec poti«. Ne glede na zapisano, pa se »za vožnjo s kolesi v naravnem okolju
po planinskih poteh uporabljajo določbe zakona, ki ureja planinske poti, za vožnjo v gozdnem
prostoru v naravnem okolju pa določbe zakona, ki ureja gozdove.«
ZON »naravno okolje« definira kot okolje, ki »obsega živo in neživo naravo nekega območja,
ki ga ni ustvaril človek, nanj pa vpliva, ga oblikuje in uporablja. To so vsa območja izven:
- naselij;
- javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v skladu s
predpisi, ki urejajo ceste, ter drugimi prometnimi površinami, ki so namenjene za
vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in varnost
cestnega prometa;
- gozdnih cest v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove;
- območij, ki so s prostorskimi akti določena kot površine za rekreacijo in šport;
- omrežij gospodarske javne infrastrukture in
- območij rudarskih operacij, ki so določena v skladu s predpisi, ki urejajo prostor in
rudarstvo.«
ZON določa, da je »vožnja s kolesi dovoljena tudi v območjih, ki so s prostorskimi akti določena
kot površine za šport in rekreacijo in namenjena tudi vožnji s kolesi npr. kolesarski parki. Ta
območja niso del naravnega okolja.«
Zakon o gozdovih (ZG) določa, da sta »ježa in vožnja s kolesom brez motorja dovoljeni na
označenih gozdnih vlakah in drugih označenih poteh na območjih, določenih v prostorskem
delu območnega načrta.«
Zakon o planinskih poteh (ZPlanP) določa, da vožnja z gorskimi kolesi ni dovoljena »po
planinskih poteh, ki ne potekajo po poljskih poteh ali gozdnih prometnicah razen v primerih,
ko gre za oskrbo planinske koče, reševanje ponesrečenega uporabnika ali če lastnik zemljišča
opravlja vožnjo za lastne potrebe – vendar ob predhodno pridobljenem dovoljenju za poseg v
naravo.« Prav tako vožnja »ni dovoljena po planinskih poteh, ki potekajo po poljskih cestah ali
gozdnih prometnicah, če je takšna vožnja prepovedana na podlagi predpisov, ki urejajo
ohranjanje narave, gozdarstvo ali lovstvo.« Vožnja z gorskimi kolesi je ob upoštevanju
predhodnih omejitev »dovoljena po planinski poti, ki jo določi minister, pristojen za šport, na
predlog skrbnika planinske poti.«
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Planinske poti se za dvonamensko rabo lahko odprejo tam, kjer potekajo po prometnicah, ki
so bile grajene za vožnjo, in kjer s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, gozdarstvo in lovstvo,
ni prepovedano. Po preostalih planinskih poteh se dvonamenska raba odpre le na predlog in
s soglasjem posameznega planinskega društva kot skrbnika planinske poti. Merila za
dvonamensko rabo planinskih poti prepovedujejo vožnjo s kolesi:
- »po brezpotjih; tudi po vodotokih,
- po planinskih poteh nad gozdno mejo (visokogorje), razen po obstoječih prometnicah
(ceste in traktorske poti),
- po planinskih poteh čez barja in mokrišča ter po sipkem – nestabilnem terenu,
- po planinskih poteh, ki so obremenjene z množičnim pohodništvom,
- po planinskih poteh z vgrajenimi kovinskimi in lesenimi varovali,
- v zavarovanih območjih, razen na poteh, namenjenih kolesarjem (Merila za
dvonamensko …, 2013).«
Gorsko kolesarjenje je po oceni Slovenske turistične organizacije (STO) eden od ključnih
turističnih produktov pri razvoju in promociji aktivnih počitnic, saj je pri nas med vsemi
kolesarji kar polovica gorskih (Močnik, 2013).
Kljub številnim zakonsko določenim omejitvam gorski kolesarji dobivajo vse več podpore s
strani turnokolesarskih odsekov znotraj planinskih društev, ki skrbijo za njihovo usposabljanje.
Manjšina nepremišljenih gorskih kolesarjev s svojo nevzorno vožnjo meče slabo luč na ostale
kolesarje, ki so dobrodošli obiskovalci narave, saj se zavedajo, da si bodo le z vzorno vožnjo in
obnašanjem zagotovili možnost enakopravnega udejstvovanja v naravnem okolju (Šemrl,
2012).
Po mnenju Bizjaka (2013) je treba spremeniti zakonodajo, saj trenutna ne vpliva pozitivno na
razvoj in trženje gorskega kolesarjenja. Zaradi omejitev veljavne zakonodaje se poti ne more
ne označevati ne vzdrževati in tako gorski kolesarji ostajajo nekakšni »ujetniki« veljavne
zakonodaje s področja gorskega kolesarjenja v Sloveniji.
2.5

Dosedanje raziskave motivov za gorsko kolesarjenje

V tujini so bile izvedene številne raziskave glede razlogov za odločitev posameznika za gorsko
kolesarjenje. V raziskavi gorskih kolesarjev Avstralije, Nove Zelandije, Velike Britanije in ZDA
so Symmonds, Hammitt in Quisenberry (2000) ugotovili, da dejavniki erozije (kot so jarki,
korenine) ter dejavniki urejenosti poti (kot so skoki, izbokline, ovinki) pomembno prispevajo h
kolesarskemu doživetju anketirancev.
V raziskavi gorskih kolesarjev na Novi Zelandiji ter v Veliki Britaniji so prikazali poglavitne
dejavnike, ki vplivajo na motive vožnje z gorskim kolesom. Motivi so lahko povsem
funkcionalne narave, kot je npr. fizična rekreacija, še vedno pa jih je večina čustvene narave,
kot so npr. občutki vznemirjenja ter beg pred realnostjo oz. eskapizem. Kolesarski parki (oz.
bike parki) so se izkazali za privlačne predvsem zaradi naprednih športnih objektov ter
namensko zgrajenih poti, ki so namenjene le gorskim kolesarjem, kjer tudi ni potencialnih
konfliktov z drugimi uporabniki prostora. Estetska vrednost in občutek doživetja v naravnem
okolju pa sta zadovoljena z vožnjo po utrjenih poteh v naravnem okolju in ne na namensko
zgrajenih poteh za kolesarje (Taylor, 2010).
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Med različnimi potmi so za gorske kolesarje najbolj zaželene enoslednice, ki jim v kolesarskem
žargonu pravijo »singlce«, to so ozke, utrjene in razgibane poti iz naravnih in največkrat
lokalno prisotnih materialov. Njihova širina je okoli 40–150 cm ter so lahko namenjene
izključno gorskemu kolesarjenju ali večnamenski rabi (npr. hoji in gorskemu kolesarjenju,
kakršen je primer dvonamenske poti do koče na Zelenici po Graničarski poti). Ustvarjena je
lahko kot nov objekt ali pa kot del obstoječe infrastrukture (npr. odsek obstoječe planinske
poti). S Slike 1 je razvidna oznaka takšne poti in tudi krajši odsek dvonamenske poti do doma
na Zelenici po Graničarski poti (Zajc, 2016).
Slika 3: Oznaka dvonamenske poti do doma na Zelenici po Graničarski poti

Avtorica: Katja Vidgaj, 2016.

Herman (2015) je izvedel raziskavo med kolesarji, saj ga je zanimalo, kakšni so motivi, da si
posameznik ustvari življenje, povezano s kolesi. V raziskavo so bile vključene tri skupine
kolesarjev, in sicer tisti, ki po dnevnih opravkih hodijo s kolesom, gorski kolesarji ter skupina,
v katero sodijo vsi ostali kolesarji. Gorski kolesarji so v primerjavi s celotnim vzorcem
anketirancev izstopali predvsem z motivacijo, povezano z občutki tveganja in socialne
povezanosti. Kar pa ni presenetljivo, saj je gorsko kolesarstvo splošno znano po teh dveh
motivih. Gorski kolesarji potrebujejo tudi skupinsko povezanost, predvsem zaradi varnostnih
potreb v primeru nesreče med samo dejavnostjo. Tako je organiziranje skupinskih tur,
predvsem tistih z različnimi stopnjami tehnične in kondicijske pripravljenosti, pomembno
ravno zaradi občutka povezanosti in istočasne priložnosti za tekmovanje.
Številni avtorji so že raziskovali razlike med cestnimi in gorskimi kolesarji, predvsem z vidika
njihovih motivov za ukvarjanje s kolesarjenjem. Ugotovitve, ki se nanašajo na cestne kolesarje,
so pokazale, da sta pri njih glavna motiva za kolesarjenje predvsem socializacija in pobeg oz.
eskapizem (Kruger, Saayman, 2014; Streicher, Saayman, 2010; Brown, O'Connor, Barkatsas,
2009). Suhadolc (2016) je mnenja, da se cestnemu kolesarjenju posvečajo dobro pripravljeni
kolesarji, ki jim je pomemben predvsem športen motiv in doseganje rezultatov. Na drugi strani
so ugotovitve o gorskih kolesarjih, ki so nekoliko bolj heterogene. Motivirajo jih hitrost,
navdušenje ter fizična aktivnost (Skar, Odden, Vistad, 2008) – slednji motiv je edini ugotovljeni
dejavnik, ki je skupen cestnim in gorskim kolesarjem v pregledani literaturi. Kot motiv za
gorske kolesarje se pojavlja življenjski smisel (ang. life meaning) (LaChausse, 2006).
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Raziskovanje motivov za kolesarjenje oz. športnih turistov na splošno je precej težavno, saj se
dotika športa in turizma hkrati. Za turistična potovanja (bolj ali manj) športno aktivnih ljudi je
značilno, da jim je pomembna tako sama športna aktivnost, kot tudi turistično doživetje
obiskanega kraja (Robinson, Gammon, 2004). Anketna raziskava, ki je vključevala udeležence
TransRockies Challenga, gorskokolesarske dirke, ki poteka 7 dni, v dolžini 600 km z dobrimi
12.000 višinskimi metri vzpona, je raziskovala motive za udeležbo na dirki. Med
najpomembnejše motive udeležencev sodijo izziv, užitek ter vznemirjenje (Getz, McConnell,
2011).
Bowker in English (2002) sta izvedla raziskavo med 1359 gorskimi kolesarji, ki so jih anketirali
na terenu, in sicer vse znotraj rekreacijskega območja Tsali (ang. Tsali Recreation Area) v
Tennesseeju (Združene države Amerike). 44 % anketiranih je ocenilo, da je njihovo tehnično
znanje gorskega kolesarjenja nadpovprečno, sledi pa jim 36,5 % anketiranih s povprečnim
znanjem. Gorski kolesarji preživijo na kolesarski dan na kolesu v povprečju 3,67 ur – 28,9 % jih
na kolesu na kolesarski dan preživi 3 ure, 27,1 % pa jih na kolesu preživi 4 ure. Kot
najpomembnejši vir informacij, kje so anketiranci izvedeli za to lokacijo, navajajo prijatelje
(61,4 %), kolesarsko trgovino (30,5 %), revije (22,1 %) in internet (17,4 %). Kot najpomembnejši
dejavnik za obisk so anketiranci navajali predvsem naravo, saj jo je 98 % anketiranih ocenilo z
oceno »zelo dobro« ali »dobro«. Možnost pranja kolesa je kot pomembno, torej z ocenama 4
in 5 na lestvici od 1 (nepomembno) do 5 (zelo pomembno), ocenilo kar 54,9 % anketirancev.
2.6

Kolesarski park

Kolesarski park (angl. bike park) je območje, ki je namensko urejeno za gorske kolesarje.
Zgrajeni so lahko v urbanem okolju, na javni zemlji ali pa so integrirani v obstoječo mrežo
kolesarskih poti. V večini kolesarskih parkov najdemo poti s skoki, raznimi lesenimi objekti ipd.,
ki so zanimivi za trening tako začetnikom kot tudi izkušenim gorskim kolesarjem. Le-ti bodo,
ko nastopi sezona gorskega kolesarjenja v visokogorju, prav zaradi osvojenih veščin vožnje
veliko bolje sprejeti na večnamenskih poteh (Šemrl, 2012).
Slika 4: Kolesarski park Val d’Isère - Tignes

Avtor: Grega Stopar, 2012.
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Na izhodišče proge gorski kolesarji ne pridejo na lasten pogon, temveč jih pripeljejo sedežnice
ali gondole, včasih pa se za prevoz na start uporablja tudi avtomobil ali drugo vozilo –
predvsem na območjih, kjer ni žičnic, čemur v kolesarskem žargonu pravijo »shuttle«. Večina
kolesarskih parkov temelji na infrastrukturi, prvotno namenjeni za uporabo v zimski sezoni,
torej za smučanje. Ker so kolesarji bolj mobilni od smučarjev, obratuje v poletni sezoni
navadno le manjši del žičniških naprav (Krajnc, 2012).
V Sloveniji je bil prvi kolesarski park z urejenimi progami odprt 2003 na Kaninu, kasneje so mu
sledili še drugi. Na osnovi zimskega turizma so v Sloveniji zrasli kolesarski parki v Kranjski Gori,
na Kaninu, Pohorju, Javorniku, v Cerknem, na Kopah in Krvavcu (Krajnc, 2012).
Vse pogosteje se uporablja tudi izraz »trail center« oziroma park enoslednic, pri katerem gre
za območje, na katerem je lociranih več enoslednic različnih težavnostnih stopenj. Številne
izmed njih, zaradi popestritve poti, vključujejo različne objekte iz lesa in/ali zemlje, kot so npr.
manjši skoki. Poti v takih parkih praviloma niso tako zahtevne kot v kolesarskih parkih, saj so
namenjene širši ciljni skupini. Vzponi se v takšnih centrih opravljajo s kolesarjenjem, saj za
razliko od kolesarskih parkov ne vključujejo žičniške infrastrukture (Zajc, 2016).
Dober primer takšnega parka je t. i. MTB trail center Kočevje v Dolgi vasi, ki je namenjen
ljubiteljem gorskega kolesarjenja. Urejenih je 7 poti oz. t. i. trailov za spust različnih
težavnostih stopenj (približno 12 km poti) ter ena pot, ki je namenjena vzponu. Center
organizira številne prireditve in dogodke, kot sta Pofurajmo Kočevsko in MTB kamp (MTB trail
center …, 2019).
Slika 5: Zemljevid poti v MTB trail centru Kočevje

Vir: MTB trail center…, 2019.
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3

ANKETNA RAZISKAVA

Namen anketne raziskave je bil ugotoviti značilnosti območij, ki so za gorske kolesarje bolj
zanimiva, ter ugotoviti splošne značilnosti njihovega prostočasnega ravnanja. Z anketno
raziskavo, ki je bila objavljena na spletu, smo želeli pridobiti informacije o splošnih značilnostih
prostočasnega ravnanja gorskih kolesarjev, izvedeti ključne dejavnike pri izbiri lokacij gorskega
kolesarjenja, predstaviti priljubljene lokacije za gorsko kolesarjenje ter jih med sabo primerjati.
Podoben kot prejšnji pa je tudi zadnji cilj, in sicer predstaviti lokacije ugotovljene zgostitve
gorskega kolesarjenja (torej območja zgostitve več priljubljenih posamičnih lokacij) ter jih med
sabo primerjati.
3.1

Zbiranje podatkov ter lastnosti vzorca

Anketno raziskavo, ki je bila objavljena 12. 3. 2019 in aktivna do vključno 28. 5. 2019, je v celoti
rešilo 373 oseb. Anketa je bila usmerjena v gorsko kolesarsko publiko, ki je osrednja ciljna
skupina kolesarjev v magistrski nalogi, z osredotočenostjo na njihova stališča. Na anketo so
vseeno odgovorili 3 % anketirancev, ki se z gorskim kolesarjenjem ne ukvarjajo. Kot
najpogostejši razlog za neukvarjanje z gorskim kolesarjenjem navajajo ukvarjanje z drugo
športno dejavnostjo ter mnenje, da je gorsko kolesarjenje prevelik finančni zalogaj.
Slika 6: Spol anketirancev

32 %

Moški
Ženske
68 %

Večji del anketirancev je bilo moških (68 %), kljub temu da je bila anketa objavljena tudi v
Facebook skupini #Project RIDE WITH ME, ki ima 141 članic gorskih kolesark (stanje na dan
28. 7. 2019). Anketa je bila namerno objavljena tudi v ženski gorskokolesarski skupini, saj so
dosedanje anketne raziskave večinoma prispevale predvsem odgovore moških. V naši anketni
raziskavi smo si želeli spolno uravnoteženost zaradi možnih različnih mnenj med spoloma, ki
pa smo jih v anketni raziskavi zaznali le v manjši meri. Tako je anketo na koncu rešilo 32 %
žensk, kar verjetno dobro odraža realno stanje oz. razmerje med spoloma v Sloveniji. Pori in
Sila (2010) sta leta 2008 raziskovala priljubljenost športnorekreativnih dejavnosti v Sloveniji v
povezavi s spolom in izobrazbo. Vzorec je zajemal 1286 oseb, starih 15 let in več, med katerimi
se 10,1 % moških in 2,6 % žensk ukvarja z gorskim kolesarjenjem. Tako je razmerje med
spoloma nekoliko višje na moški strani, kakor v naši anketni raziskavi, saj sta ugotovila, da je
med gorskimi kolesarji 26 % žensk in 74 % moških. Podatki opravljene raziskave predstavljajo
stanje pred desetimi leti, a razlika med spoloma pri gorskem kolesarjenju je precej prepričljiva
in dokaj podobna stanju, ki ga je pokazala naša anketna raziskava.
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Drofenik U. (2012) je izvajala podobno anketo o gorskem kolesarjenju v Triglavskem narodnem
parku, kjer je njeno anketo rešilo 86 % moških in 14 % žensk. Primerjava z našo raziskavo je v
tem primeru težja, saj je šlo za anketiranje na točno določenem območju z nekaterimi
specifičnimi značilnostmi. Večji delež žensk, ki ga kaže naša raziskava, bi bil lahko posledica
popularizacije samega športa in dejstva, da so ga moški prenesli na svoje partnerice, te pa so
potem šport prenesle še na svoje prijateljice, saj jim tako ni bilo treba več večino časa voziti v
moški družbi. Podobno je Topham (2017) v svoji raziskavi raziskovala razloge za večjo udeležbo
na izključno ženskih enduro tekmah. Ugotovila je, da se število prijav povečuje, saj udeleženke
v ženski družbi niso obremenjene z upočasnjevanjem moških ter nimajo občutka obsojanja.
Kot pomembne razloge za večjo udeležbo so navajale tudi manj pritiska, večji občutek podpore
in boljše vzdušje. Občutek sprejetosti tako pomembno vpliva na redno ukvarjanje žensk s tem
športom.
Glavna razlika med spoloma je predvsem v tem, da so moški boljši v tehnično zahtevnih
vzponih in spustih, da je njihovo časovno obdobje pripadnosti gorskemu kolesarstvu daljše in
je tudi bolj verjetno, da so s kolesarjenjem začeli že v otroštvu. V primerjavi z ženskami moški
bolj uživajo v tveganih in nevarnih situacijah, ki pa jih na gorskem kolesu zagotovo ni malo
(Roberts, Jones, Brooks, 2018).
Slika 7: Starostna skupina anketirancev
2% 0%

13 %
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Največji delež anketirancev (33 %) sodi v starostno skupino od 26 do vključno 35 let, a ji takoj
za tem sledi starostna skupina od 36 do vključno 45 let, v katero sodi 32 % anketirancev. Z
gorskim kolesarstvom se ukvarja tudi precej mlajše generacije (20 %), v katero sodijo tisti v
starostni skupini od 15 do vključno 25 let. 13 % anketirancev sodi v starostno skupino od 46
do vključno 55 let. Najmanj zastopani pa sta starostni skupini od 56 do vključno 65 let (2 %)
ter starostna skupina nad 66 let (0 %).
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Slika 8: Izobrazbena sestava anketirancev
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Pri izobrazbeni sestavi izstopata visokošolska strokovna in univerzitetna izobrazba, ki jo ima
doseženo 40 % anketirancev. Takoj za tem ji sledi dokončana srednja strokovna šola, ki jo je
dokončalo 18 % anketirancev. Skoraj 2/3 anketirancev (63 %) imata tako doseženo najmanj
višjo izobrazbo ali več (visokošolska strokovna in univerzitetna izobrazba, magisterij,
specializacija in doktorat).
Slika 9: Občina stalnega prebivališča anketirancev

Vir: anketna raziskava, 2019.

Največ anketirancev ima stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana (40), Mestni občini Kranj
(15), občini Domžale (15), Mestni občini Maribor (12) in Mestni občini Nova Gorica (11).
Občine goriške, gorenjske in osrednjeslovenske statistične regije so najbolj zastopane, saj ima
večina občin vsaj eno osebo, ki je odgovarjala na anketno raziskavo. Z izjemo nekaj občin so
podravska, pomurska in obalno-kraška statistična regija praktično nezastopane v tej raziskavi.
Ostale statistične regije – koroška, savinjska, zasavska, posavska, jugovzhodna Slovenija ter
primorsko-notranjska – pa so povprečno zastopane. Anketna raziskava je bila objavljena na
spletni strani mtb.si, različnih gorskokolesarskih skupinah na Facebooku ter poslana preko
zasebnih sporočil številnim znancem in prijateljem, ki družabnih medijev ne uporabljajo. Tako
je bila anketa dostopna praktično vsem prebivalcem Slovenije, ne le ožjemu krogu prijateljev
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in znancem iz domačega okolja. Razlog za manjšo zastopanost gorskih kolesarjev v občinah
severovzhodnega dela Slovenije je lahko tudi dejstvo, da je tam relief bolj raven, torej je manj
možnosti za gorsko kolesarjenje. Prebivalci tega območja se tako lahko ukvarjajo z drugimi
športnimi dejavnostmi, ko je npr. cestno kolesarjenje ali tek.
Dobra polovica anketiranih (51 %) uporablja za gorsko kolesarjenje enduro ali all mountain oz.
vsegorsko kolo. Najmanj zastopani so uporabniki koles za spust, za kar je možnih več različnih
razlogov. Kolesa za spust se večinoma uporabljajo v kolesarskih parkih, saj takšna kolesa niso
prilagojena vožnji v hrib – zaradi geometrije, prestavnega razmerja in med drugim tudi zaradi
razporeditve teže so manj efektivna za takšno početje. Dodaten razlog za nižjo prisotnost koles
za spust je tudi cena in manjše število poti za spust znotraj kolesarskih parkov v primerjavi s
tujino. Samo za primerjavo: Bike park Krvavec ima 30 km označenih kolesarskih poti in
spustov, za katere je treba pri dnevni vozovnici odšteti 26 EUR. Le 50 centov več bi odšteli za
dnevno vozovnico v kolesarskem parku Les Deux Alpes v Franciji, kjer imajo urejenih kar 91
km kolesarskih poti za spust (Cenik bike park …, 2019; The bike pass …, 2019).
Slika 10: Katero vrsto gorskega kolesa najpogosteje vozite?
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Opomba: Možnih je bilo več odgovorov.

Najpogostejša tipa kolesa za gorsko kolesarjenje med anketiranci sta enduro ter all mountain
(vsegorsko) kolo, ki sta primerna tako za vzpone kot za spuste, hkrati pa ju lahko vozimo tudi
v kolesarskih parkih, čeprav so za parke na daljši rok primernejša kolesa za spust. Ne smemo
pozabiti dejstva, da kolesarski parki ponujajo večjo tehnično zahtevnost spustov, ki je
primerna za izkušenejše gorske kolesarje. Med drugim je tudi to razlog za manjši delež
prisotnosti koles za spust, saj se začetniki, predvsem v sedanjem času popularnosti enduro
koles, raje odločajo za slednja.

16

Slika 11: Razlogi za gorsko kolesarjenje
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Opomba: Možnih je bilo več odgovorov.

Anketiranci kot najpogostejši razlog za ukvarjanje z gorskim kolesarjenjem navajajo sprostitev,
raziskovanje narave in razgled, skrb za zdravje in druženje z ljudmi. Kot najpogostejši odgovor
v kategoriji »drugo« navajajo trening za tekmovanja ter dejstvo, da je to njihov vir prihodka.
3.2

Analiza rezultatov anketne raziskave

V naslednjih podpoglavjih so opisani rezultati anketne raziskave, ki so navezani na pogostost
ukvarjanja z gorskim kolesarjenjem, na dejavnike, ki so pomembni pri izbiri lokacije, vpliv
vremenskih razmer pri izbiri lokacije, analiziran je pogled na gorsko kolesarstvo kot glavni
motiv za dopust ter uporaba kolesarskih parkov med anketiranci.
3.2.1 Pogostost ukvarjanja z gorskim kolesarjenjem
66 % anketirancev se z gorskim kolesarjenjem ukvarja 1–3-krat na teden, druga najpogostejša
kategorija – več kot 3-krat na teden pa je dosegla 18 %. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko
rečemo, da so anketiranci zelo aktivni, kar tej anketni raziskavi daje dodatno vrednost. Bolj kot
so anketiranci aktivni na področju gorskega kolesarjenja, bolj lahko zaupamo njihovim
odgovorom, saj imajo jasnejše zastavljene cilje in želje za razliko od kolesarjev, ki kolesarijo
nekajkrat letno. Polovica anketirancev na kolesu preživi 2–3 ure na kolesarski dan, drugi
najpogostejši odgovor pa je bil 1–2 uri na kolesarski dan, kakor je odgovorilo 34 %
anketirancev.
Slika 12: Pogostost ukvarjanja z gorskim kolesarjenjem
več kot 3-krat na
teden
1–3-krat na teden

18 %
66 %
11 %

enkrat mesečno
5%

0

10

20

30

17

40

50

60

70

Med anketiranci, ki gorsko kolesarijo le nekajkrat letno, je kar 67 % takih, ki najpogosteje
vozijo kros kolo (trdak – kolo brez vzmetenja zadnje gume) in 39 % takih, ki vozijo enduro ali
all mountain kolo (seštevek je višji od 100 %, saj je bilo možnih več odgovorov). Le ena oseba,
ki kolesari nekajkrat letno, ima v lasti kolo za spust. Gre za povsem smiselno razporeditev tipov
koles, saj redkeje kot posameznik vozi gorsko kolo, manjše so možnosti, da gre za tehnično
podkovanega gorskega kolesarja, ki bi bil sposoben voziti zahtevne terene. V to skupino
anketirancev sodi tudi dokaj visok delež (39 %) tistih, ki kolesarijo samo med vikendi. Zanimiva
lastnost teh kolesarjev je tudi ta, da jih 81 % ne hodi na dopust/počitnice z namenom gorskega
kolesarjenja ter da nihče izmed njih ne obiskuje kolesarskih parkov, temveč se večinoma vozijo
le po makadamskih poteh – tako na vzponu kot spustu.
Slika 13: Povprečno število ur kolesarjenja na kolesarski dan
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3.2.2 Dejavniki, pomembni pri izbiri lokacije
Green (2013) v svoj raziskavi ugotavlja, da sta pri izbiri lokacije za večdnevno gorsko
kolesarjenje najpomembnejša dejavnika ugled destinacije in priporočila prijateljev. Kot druge
pomembne dejavnike navaja lastno internetno raziskavo, prebran članek iz gorskokolesarske
revije in znane gorskokolesarske dirke ali dogodke. Najmanj pomembna dejavnika, ki bi lahko
vplivala na izbiro lokacije, sta bila brošura in potovalni agent (Green, 2003).
Večina anketirancev meni, da bližina javnega transporta ni pomemben dejavnik pri izbiri
lokacije gorskega kolesarjenja, saj jih je 53 % odgovorilo »nikakor se ne strinjam«, 25 %
anketirancev pa se »večinoma ne strinja«. Javni promet je sicer pomemben dejavnik pri
oblikovanju turistične kolesarske ponudbe, če je dobro organiziran. Slovenski javni transport
ni ravno za vzgled, saj npr. vlaki ne ponujajo prevoza koles na vseh linijah in v vseh vlakih.
Težava javnega transporta z vidika gorskega kolesarja je tudi ta, da javni prevoz ne vozi dovolj
pogosto na številne, za gorske kolesarje zanimive lokacije (Krajnc, 2012).
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Slika 14: V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?
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S trditvijo »sem izkušen kolesar, ki vozi po zahtevnih poteh« se popolnoma strinja 23 %
anketirancev, 38 % pa se z njo večinoma strinja. Rezultati so tako pokazali, da so v anketo
večinoma vključeni bolj izkušeni kolesarji, ki se zahtevnih vzponov in spustov ne bojijo.
Odgovori na to vprašanje so pomembni, saj prikazujejo, s kakšnim tipom kolesarjev imamo
opravka v anketni raziskavi. Tehnično bolj podkovani kolesarji so ljudje, ki kolesarijo dlje časa
in so tako videli več različnih gorskokolesarskih destinacij ter posledično poznajo svoje potrebe
in želje do potankosti. Zgornjo ugotovitev potrjujejo tudi odgovori na naslednje podvprašanje,
in sicer da 85 % gorskih kolesarjev ne kolesari samo na dopustu. Tako lahko z visoko
verjetnostjo trdimo, da so anketno raziskavo v večini reševali izkušeni kolesarji, saj jim gorsko
kolesarjenje ne predstavlja občasne dejavnosti, ampak lahko rečemo, da je gorsko
kolesarjenje njihov način življenja.
Več kot dve tretjini anketirancev (71 %) se s trditvijo, da kolesarijo samo med vikendi, ne
strinja. Res je, da so vikendi obdobje, ko imamo večinoma več prostega časa, ki ga lahko
izkoristimo za prostočasne dejavnosti, a je gorsko kolesarjenje, če ga posameznik dojema kot
dejavnost stranskega pomena, pogosto na osnovnem nivoju tehnične in kondicijske
pripravljenosti. Gre za športno dejavnost, ki od posameznika zahteva ne samo kondicijske
pripravljenosti, ampak (odvisno od zahtevnosti spusta) tudi dobro ravnotežje, moč,
fleksibilnost in predvsem psihično zbranost. Slednje velja predvsem za gorskokolesarsko
disciplino spust (ang. »downhill«), ki je najbolj nevarna oblika gorskega kolesarjenja, saj je
teren, ki se uporablja pri vožnji spusta, tehnično zahteven in so minimalne napake lahko
usodnega pomena zaradi večje strmine, prisotnosti skal in korenin.
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V ZDA se je kot najpomembnejša lastnost gorskokolesarskih destinacij izkazala raznolikost oz.
zahtevnost terena, ki ji na drugem mestu sledi število poti ter razgled oz. slikovitost same
pokrajine. Najmanj pozornosti so anketiranci dali dejavnikom, kot je bližina kolesarske
trgovine, nastanitve in razpoložljivost drugih športnih dejavnosti (Green, 2003).
Slika 15: Pomembnost dejavnikov pri izbiri lokacij vsakodnevnega/konectedenskega kolesarjenja
količina razpoložljivega časa
vreme
število drugih uporabnikov prostora (kolesarjev,
pohodnikov ...)

kulturne znamenitosti
območje brez konfliktov z drugimi uporabniki prostora
(npr. kmetje, pohodniki …)
označenost poti
poznanost območja
slikovita pokrajina
dodatna ponudba ob gorskokolesarskih poteh (gostilne,
servis kolesa …)
raznolikost gorskokolesarskih poti

bližina od kraja bivanja
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
1 (najmanj pomembno)

2

3

4

5 (najbolj pomembno)

Najpomembnejši dejavniki pri izbiri lokacije gorskega kolesarjenja so količina razpoložljivega
časa, vreme, kolesarjenje po območju brez konfliktov z drugimi uporabniki prostora (kmetje,
pohodniki …), slikovitost pokrajine ter raznolikost gorskokolesarskih poti. Kot najmanj
pomembni so se izkazali dejavniki, kot je bližina kulturnim znamenitostim, dodatna ponudba
ob gorskokolesarskih poteh (gostilne, servis kolesa …), označenost poti, poznanost območja,
število drugih uporabnikov prostora (kolesarjev, pohodnikov). Omeniti je treba, da se količina
razpoložljivega časa nanaša na posameznika, medtem ko se preostali dejavniki nanašajo na
lastnosti obiskanega območja.
Anketiranci, ki menijo, da je za izbiro gorskega kolesarjenja pomembna količina razpoložljivega
časa, ta šport dojemajo kot sredstvo sprostitve skupaj z raziskovanjem narave in razgledov,
pomembna pa jim je tudi skrb za zdravje in kondicijo.
Prve delovne hipoteze, ki pravi »pri izbiri lokacije rednega, bolj ali manj vsakodnevnega oz.
vsakotedenskega, gorskega kolesarjenja sta ključna dejavnika bližina domu in tehnična
zahtevnost spusta«, ni možno potrditi. Anketiranci, ki kolesarijo več kot 3-krat na teden,
menijo, da jim je pomembnejša raznolikost gorskokolesarskih poti, količina razpoložljivega
časa, slikovita pokrajina in območje brez konfliktov z drugimi uporabniki prostora (npr. kmetje,
pohodniki …). Le 17 % kolesarjev, ki kolesari več kot 3-krat na teden, je menilo, da je »bližina
od kraja bivanja« pomemben dejavnik pri izbiri lokacije. 38 % se glede te trditve ni moglo
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odločiti, saj so jo na lestvici od 1 do 5 ocenili s 3. Tudi sama zahtevnost spusta se nikjer v celotni
anketni raziskavi ni pokazala kot izredno pomemben dejavnik pri izbiri lokacije rednega, bolj
ali manj vsakodnevnega oz. vsakotedenskega, gorskega kolesarjenja. Edini približno podoben
dejavnik je raznolikost gorskokolesarskih poti, ki jih ponuja lokacija, saj tako gorski kolesarji
niso obsojeni zgolj na eno pot, po kateri lahko vozijo, ampak lahko ob prihodu na samo lokacijo
še vedno izbirajo, ali bodo vozili daljšo, krajšo, enostavnejšo ali zahtevnejšo pot.
Sama označenost kolesarskih poti v naravi se med anketiranci ni pokazala kot zelo pomembna,
saj so številne gorskokolesarske poti na spletni strani in aplikaciji Trailforks. Gre za podatkovno
bazo gorskokolesarskih poti ter sistem upravljanja za kolesarje, vzdrževalce poti in različne
organizacije. Uporabniki poti lahko prispevajo podatke, nato pa imajo lokalna združenja
vpogled v podatke, ki jim omogoča objavo in urejanje podatkov. Le tako lahko zagotavljajo
najboljše, najnovejše in najnatančnejše podatke (Trailforks, 2019).
Trailforks uporabniku ponuja vse potrebne informacije o želeni gorskokolesarski poti – od
osnovnih (dolžina spusta, število metrov višinskega spusta, povprečno trajanje poti, težavnost
poti, opis dostopa do začetne točke) do podrobnejših informacij, kot je aktualno stanje poti
(npr. podrto drevje, blatna podlaga ipd.), fotografije in videoposnetki s posamezne poti.
Spletna stran oz. aplikacija je izredno uporabna za gorske kolesarje, saj lahko z njeno pomočjo
izberejo svojo lokacijo dopusta (Trailforks, 2019).
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Slika 16: Primer izpisa gorskokolesarske poti »Muci« s Krvavca na spletni strani Trailforks

Vir: Muci bike trail, 9. 6. 2019.

Kulturne znamenitosti so se izkazale za najmanj pomemben dejavnik pri izbiri lokacije
kolesarjenja, kar si lahko razlagamo s tem, da je kolesarjem pomembnejša kakovost in
tehnična zahtevnost same poti, poleg tega pa so časovno omejeni – predvsem tisti, ki
kolesarijo tudi med tednom. Odgovore na to vprašanje lahko interpretiramo tudi z odgovori
na vprašanje, ki se je nanašalo na razloge za gorsko kolesarjenje, kjer je bilo možnih več
odgovorov. 92 % vseh anketirancev je odgovorilo, da kolesarijo zaradi sprostitve, raziskovanja
narave in razgleda (74 %) ter skrbi za zdravje (72 %).
Navezava naravnih in kulturnih znamenitosti na kolesarsko omrežje je pomembna predvsem
za kolesarje, ki kolesarjenje doživljajo kot izletništvo in kolesarijo približno enkrat na teden.
Znamenitosti in njihova dostopnost s kolesom so za tovrstne kolesarje pomemben dejavnik
pri izbiri lokacije kolesarjenja (Zasnova državnega kolesarskega …, 2005).
S podrobnejšo analizo podatkov se je izkazalo, da anketiranci, ki so pomembnost kulturnih
znamenitosti pri izbiri lokacije za gorsko kolesarjenje označili z odgovorom »1 (najmanj
pomembno)«, v 40 % dosegajo visokošolsko strokovno in univerzitetno izobrazbo, sodijo v
starostno skupino od 36 do vključno 45 let (32 %) in so moškega spola (64 %). 51 % je takih, ki
se nikakor ne strinjajo s tem, da kolesarijo samo med vikendi, kar je zadosten pokazatelj, zakaj
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jim kulturne znamenitosti niso pomembne. Gre za osebe, ki imajo v 28 % primerov 1000–
1500 EUR mesečnega dohodka, torej lahko sklepamo, da gre za ljudi z bolj ali manj redno
zaposlitvijo (študentska napotnica, delo za določen čas, delo za nedoločen čas, s. p. itn.), takšni
pa željo svoj prosti čas med tednom izkoristiti za sprostitev, ki jo šport kot tak ponuja.
Kulturne znamenitosti so se kot najpomembnejši dejavnik izkazale le za kolesarje, ki kolesarijo
samo nekajkrat letno, saj jih je 35 % ocenilo, da so kulturne znamenitosti na lestvici od 1
(najmanj pomembno) do 5 (najbolj pomembno) vredne ocene 4.
Dodatna ponudba ob gorskokolesarskih poteh (gostilne, servis kolesa …) se je med anketiranci
prav tako izkazala za manj pomembno. Med osebami, ki jim je omenjena ponudba pomembna,
je 59 % takih, ki jim je hkrati najbolj pomembna (ocena 5) tudi bližina kraja bivanja, raznolikost
gorskokolesarskih poti (53 %) ter slikovita pokrajina (53 %). 64 % anketirancem, ki jim je
dodatna ponudba najmanj pomembna, so prav tako nepomembne tudi kulturne znamenitosti.
Gostinska ponudba je za gorske kolesarje zanimiva predvsem po opravljeni gorskokolesarski
turi in ne toliko med njo. Seveda je lahko zanimiva tudi med samo turo predvsem v primerih,
ko se kolesarji odpravijo na lokacijo, ki ima na poti npr. planinsko kočo, vendar je to zanimivo
predvsem med vikendi, ko je na razpolago več časa.
Slika 17: Kolesa pred gostilno

Avtor: Grega Stopar, 2012.
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3.2.3 Vpliv vremenskih razmer pri izbiri lokacije
Slika 18: Vpliv vremenskih razmer pri izbiri lokacije
ob napovedi visokih temperatur raje kolesarim na višjih
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Kot najpomembnejši dejavnik vpliva vremenskih razmer na izbiro lokacije se je izkazala
napoved padavin, takrat gorski kolesarji raje kolesarijo bližje domu, saj je temu pritrdilo kar
90 % vseh anketirancev. Dokaj podobno so se anketiranci odločili tudi pri vprašanju, ali ob
napovedi padavin raje ostanejo doma in se ne ukvarjajo z nobeno drugo športno dejavnostjo,
saj jih je 75 % odgovorilo z »ne«, kar pomeni, da vseeno izberejo športne dejavnosti v naravi.
Odgovori kažejo na to, da pričakovane padavine ne vplivajo odločilno na zmanjšanje
kolesarske dejavnosti, precej izrazito pa vplivajo na izbiro območja kolesarjenja.
V slabših vremenskih pogojih (npr. ob napovedi padavin) poskušajo najti lokacijo z boljšo
vremensko napovedjo in se nato odpravijo tja, čemur je pritrdilo 62 % anketirancev. Gorski
kolesarji se zavedajo nevarnosti mokre podlage, saj jih je 73 % pritrdilo trditvi, da se zaradi
spolzkih korenin in skal med in po dežju izogibajo tehnično težjim spustom, vseeno pa vozijo
lažje spuste.
Odgovori na prvi dve trditvi (ob napovedi visokih temperatur raje kolesarim na višjih
nadmorskih višinah in ob napovedi visokih temperatur raje ostanem doma) bi najverjetneje
bili nekoliko drugačni, če anketne raziskave ne bi izvajali spomladi, ampak poleti v vročinskem
valu. Anketiranci so bili sicer dokaj enakomerno razporejeni pri odgovarjanju na prvo trditev
(51 % jih je odgovorilo z da, 49 % pa z ne). Najbolj homogeno pa so odgovorili anketiranci na
drugo trditev, saj jih kar 93 % ne bi ostalo doma ob napovedi visokih temperatur. Odgovori na
omenjeno trditev so dvoumni, saj ni bilo natančno definirano, kaj pomenijo visoke
temperature, tako da si je lahko vsak posameznik vprašanje predstavljal različno.
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3.2.4 Gorsko kolesarjenje kot glavni motiv za dopust
57 % anketiranih hodi na dopust z namenom gorskega kolesarjenja, čemur je prilagojena tudi
ponudba, saj številna podjetja v Sloveniji (npr. Bike nomad, Outdoor Galaxy, Outdoor Station
itn.) ponujajo vodene (več)dnevne gorskokolesarske izlete po Sloveniji in tujini. 81 % oseb, ki
gre na dopust z namenom gorskega kolesarjenja, ima locirano prenočišče med dopustom v
enem kraju, kolesarijo pa ves čas samo v njegovi okolici. 12 % anketirancev prenočuje v več
različnih krajih, pot med njimi pa opravijo s kolesom (npr. daljinske gorskokolesarske poti, kot
je npr. Slovenska turnokolesarska pot). Med najpogostejšimi odgovori v kategoriji »drugo«
(7 %) so anketiranci navajali kombinacijo obojega ter spanje v avtodomu, s katerim lahko
menjajo lokacijo dnevno, ali pa so tekom celotnega dopusta locirani na eni lokaciji.
Slika 19: Ali hodite na dopust z namenom gorskega kolesarjenja?
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Prepoznavnost območja ter njegova turistična promocija z vidika gorskega kolesarjenja se ni
izkazala kot zelo pomemben dejavnik, saj je bilo anketirancev, ki so pritrdilno odgovorili na s
tem povezano vprašanje (gl. sliko 20), 10 % manj kot anketirancev, ki so odgovorili nikalno.
Delež obeh odgovorov je dokaj enakovreden, za kar obstaja več razlogov. Kot že omenjeno, je
anketo izpolnil precejšen delež ljudi, ki gorskega kolesarstva ne dojemajo kot turistično
dejavnost, ampak jim ta šport pomeni smisel oz. način življenja, saj ga med drugim dojemajo
kot sprostitev. Dejavnik je uporaben pri razumevanju lokacije najpogostejšega gorskega
kolesarjenja – ali je to večinoma le v okolici svojega doma (oziroma v dosegu enodnevnih
izletov) oziroma ali se anketiranci odpravljajo tudi na večdnevne dopuste z namenom gorskega
kolesarjenja.
Slika 20: Ali je prepoznavnost območja ter njegova turistična promocija z vidika gorskega
kolesarjenja pomemben dejavnik pri izbiri lokacije, kjer boste kolesarili?
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K sami prepoznavnosti lokacije z vidika gorskega kolesarjenja veliko pripomorejo svetovno
znani dogodki v gorskokolesarskem svetu. Primer takega dogodka je svetovni pokal v spustu
(t. i. Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup), ki ga nadzira organizacija Union Cycliste
internationale (UCI), svetovni organ upravljanja kolesarstva. UCI razvija in nadzira kolesarjenje
v vseh oblikah tako za ljudi, ki kolesarstvo dojemajo kot tekmovalno disciplino, kot za ljudi, ki
jim kolesarjenje predstavlja zdravo rekreacijsko dejavnost. Prav tako nadzira tudi tiste, ki jim
kolo pomeni prevozno sredstvo ali orodje za zabavo (Inside UCI, 2019).
Primer takšnega dogodka v Sloveniji je bilo svetovno prvenstvo v spustu v Mariboru aprila
2019, ki ga bo Maribor gostil tudi v letu 2020. Prireditelji so pričakovali približno 20.000
gledalcev v dveh dneh, finalne vožnje pa so bile predvajane v živo na TV SLO 2, MMC in na Red
Bull TV. Svetovno prvenstvo je glede na medijsko odmevnost zagotovo največji dogodek v
Mariboru in tudi eden največjih v Sloveniji v zadnjih letih. Po ocenah Red Bull Media House si
je tekmo v neposrednem televizijskem prenosu ogledalo okoli 60 milijonov gledalcev v 40 do
50 državah po svetu (R. K., 2019).
Tovrstni dogodki pripomorejo k prepoznavnosti destinacij, ki jih posamezniki nato izberejo za
destinacijo svojega dopusta, kar se je pokazalo tudi z analizo vprašanja »Katero lokacijo (lahko
tudi v tujini) si želite obiskati z gorskim kolesom?« Mnoge izmed priljubljenih destinacij so širše
znane v gorskokolesarskem svetu – zaradi dogodkov, slavnih gorskih kolesarjev, ki tam živijo
in promovirajo destinacijo, ali pa se je dober glas o destinaciji razširil zaradi kakovostne
gorskokolesarske infrastrukture (kakovostna urejenost poti, številne različne poti itn.).
Tabela 1: Želene lokacije za obisk z gorskim kolesom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lokacija
Dolomiti (ITA)
Whistler (KAN)
Finale Ligure (ITA)
Livigno (ITA)
Petzen (AT)
Saalbach (AT)
Madeira (PT)
Leogang (AT)
Gardsko jezero (ITA)
Pohorje (SLO)

Število odgovorov
42
35
23
16
12
12
9
9
6
6

Zgornja tabela prikazuje 10 najbolj priljubljenih lokacij, ki si jih anketiranci želijo obiskati z
gorskim kolesom. 9 od 10 najbolj priljubljenih lokacij leži v Evropi, z izjemo Whistlerja, ki je del
Britanske Kolumbije v Kanadi. Whistler je znamenita gorskokolesarska destinacija, ki se iz leta
v leto izboljšuje. Znan je po izredno zahtevnih terenih ter predvsem po dveh izmed mnogih
dogodkov, ki sta svetovno znana med gorskimi kolesarji, in sicer Enduro World Series (EWS)
ter Crankworx. V njegovi bližnji okolici lahko najdemo na stotine kilometrov gorskokolesarskih
poti, ki so primerne za čiste začetnike kot tudi za najbolj izkušene gorske kolesarje (Whistler
mountain biking …, 2019).
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Kanada ima nekaj najboljših gorskokolesarskih poti na svetu ter ponuja širok razpon različnih
tipov in zahtevnosti poti. Kljub temu da je gorsko kolesarjenje prisotno v vseh kanadskih
provincah, imajo Britanska Kolumbija, Alberta, Quebec in Ontario največ poti. Tako se mesto
Rossland, ki leži v Britanski Kolumbiji, šteje za glavno mesto gorskega kolesarjenja v Kanadi
(Secondary research – Mountain …, 2010).
Vse omenjene lokacije, ki so bile med anketiranci deležne največ zanimanja, so bile gostiteljice
vsaj enega svetovno znanega dogodka. Tako so Dolomiti, Whistler, Finale Ligure, Livigno,
Petzen in Madeira vsaj enkrat gostili Enduro World Series. EWS je najpomembnejša skupina
dirk discipline enduro (podkategorija gorskega kolesarjenja – za podrobnejši opis glej poglavje
2.2 Vrste in osnovne značilnosti gorskega kolesarjenja). Tekmovalci imajo na leto osem
osupljivih lokacij dirk z najrazličnejšimi tereni, ki na koncu določijo Enduro svetovnega prvaka
in prvakinjo (Enduro World Series, 2019).
Whistler je tudi rojstni kraj festivala Crankworx, ki se je prvič pojavil leta 2004 in od takrat
postal mednarodno prisoten na več svetovnih destinacijah. Leta 2018 so Crankworx gostovali
v Rotorui (Nova Zelandija), v Innsbrucku (Avstrija), Les Getsu (Francija) ter seveda v Whistlerju
(Kanada). Letošnji seznam destinacij je identičen, z izjemo izpuščenega Les Getsa, ki je letos
namesto festivala Crankworx gostil svetovni pokal v spustu pod okriljem UCI. Dogodek traja
5–6 dni z izjemo Whistlerja, ki ga gosti 10 dni (Crankworx, 2019).
Avstrijsko naselje Leogang, ki je na osmem mestu priljubljenosti med anketiranci, je z
gorskokolesarskega vidika poznano predvsem po gostovanju dirke svetovnega pokala v
gorskokolesarskem spustu pod okriljem že omenjene organizacije UCI. Leogang je 2018 prvič
gostil tudi priznano kolesarsko prireditev Bike Festival Saalfelden Leogang. Festival je znan
predvsem po prizoriščih, kot sta Gardsko jezero in Willingen, ter po številnih dogodkih, ki jih
festival organizira vzporedno (testi koles, kolesarska tekmovanja za mlade in stare, razne
zabave ipd.), ter predvsem po sejmu koles in kolesarske opreme, kjer so predstavljeni modeli
za naslednjo sezono (Bike Festival Saalfelden …, 2019).
Gardsko jezero vsako pomlad gosti t. i. Riva Bike Festival, ki se odvija ob obali italijanskega
jezera Garda, v okolju, ki ponuja osupljive razglede v vse smeri. Primarni namen preko 30.000
kolesarskih navdušencev z vseh koncev Evrope, ki obiščejo festival, je, da se seznanijo z
novostmi tehnologije v kolesarskem svetu. Poleg same razstave novosti festival organizira
številne prireditve, kot so kros maraton, eliminator ter enduro tekma, ki so razporejene preko
celotnega vikenda (Bike festival Garda …, 2019).
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Slika 21: Pogled na severni del Gardskega jezera z naseljema Riva del Garda (levo) in Torbole
(desno)

Avtorica: Katja Vidgaj, 2015

Vprašanje o lokaciji, ki si jo anketiranci želijo obiskati, je imelo tudi podvprašanje, in sicer
»Zakaj ravno ta lokacija?«. Med najpogostejšimi razlogi se pojavljajo: osupljivi razgledi,
popularnost med gorskimi kolesarji, priporočila prijateljev, zaradi urejene infrastrukture,
namenjene gorskim kolesarjem, raznolikost poti in predvsem večje število poti na manjšem
območju. Kot razlog se je pojavilo tudi mnenje, da ima lokacija dobro urejene kolesarske poti,
da so napredni na tem področju, prijazni do kolesarjev ter da se v naravi pohodniki in kolesarji
gibajo v »sožitju«, brez nestrpnosti, ki pa je v Sloveniji (pre)pogosto prisotna. Ne smemo
pozabiti, da so anketiranci kot razloge za obisk želene lokacije navajali svetovno prvenstvo –
tako v spustu kot v disciplini enduro – in znane gorskokolesarske dogodke (npr. Crankworx).
Daleč najpogostejši odgovor pa je bil, da gre preprosto za »meko« gorskega kolesarjenja ter
za dejstvo, da je to največji kolesarski park na svetu – s tem so seveda ciljali na svetovno znan
Whistler.
3.2.5 Kolesarski park ali raje izven njega?
Že pri vprašanju o vrsti gorskega kolesa, ki ga anketiranci najpogosteje uporabljajo, se je
izkazalo, da so najmanj priljubljena kolesa za spust. Tako je bilo pričakovati, da bo
priljubljenost kolesarskih parkov prav tako nizka – med anketiranci dosega le 8 %. S tem
vprašanjem smo delno potrdili drugo hipotezo, da »večina gorskih kolesarjev vozi izven
kolesarskih parkov (ang. bike park)«. Delno pa smo jo potrdili zato, ker sta dva kolesarska
parka lokaciji, na katerih vozi največ anketirancev (tabela 2) – in sicer Bike park Krvavec in Bike
park Pohorje. Največkrat navedene lokacije najpogostejšega kolesarjenja tako kažejo na
pogostejšo uporabo kolesarskih parkov kakor na uporabo poti izven kolesarskih parkov.
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Omenjeno hipotezo smo postavili zato, ker je ponudbe kolesarskih parkov v Sloveniji sicer kar
precej (npr. Krvavec, Kranjska Gora, Vogel, Kope, Pohorje in Cerkno), a ti kolesarski parki
ponujajo relativno majhno število različnih poti, namenjenih gorskim kolesarjem. Cene
vstopnic pa v primerjavi s tujino, kljub skromni ponudbi, ostajajo visoke. Delež poti v
kolesarskih parkih je tako neprimerljiv z deležem ostalih poti, po katerih gorski kolesarji vozijo
izven kolesarskih parkov. Poti, po katerih vozijo gorski kolesarji, se nahajajo praktično na
vsakem bolj ali manj visokem hribu. Kljub majhni zastopanosti kolesarskih parkov v Sloveniji
pa le-ti gostijo številne (mednarodne) dogodke, kot so svetovno, evropsko in državno
prvenstvo – tako v disciplini spust, enduru in krosu –, s čimer si utrjujejo svoje ime in širšo
prepoznavnost.
Slika 22: Kje najpogosteje gorsko kolesarite?
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Anketiranci kolesarske parke v času njihove odprtosti obiščejo nekajkrat letno (47 %) ali nikoli
(35 %). Le ena oseba je označila, da je v kolesarskih parkih več kot 3-krat na teden. Ta oseba
je kot razlog za gorsko kolesarjenje omenila služenje denarja, zato lahko sklepamo, da gre za
nekoga, ki je zaposlen v kolesarskem parku, ali nekoga, ki opravlja razne delavnice ali izposojo
kolesarske opreme v kolesarskem parku.
Kolesarski park Pohorje je v letu 2019 odprt od junija do septembra vsak dan od 9:00 do 19:00,
tudi med vikendi in prazniki. Le v primeru močnega dežja ali vetra gondola ne obratuje
(Odpiralni čas, 2019). Kolesarski park na Krvavcu je odprt podobno, le da se (odvisno od
vremenskih razmer) odpre v začetku aprila, ko obratuje le med vikendi in prazniki (9:00–
18:00), in je odprt vse do začetka zimske sezone, ki je odvisna od vremenskih razmer. Poletni
čas obratovanja imajo razdeljen na več obdobij: medsezona (med zimsko in poletno sezono),
predsezona, glavna (poletna) sezona ter posezona. V tem času je kolesarski park večinoma
odprt vsak dan od 9.00 do 19:00 ure, a je obratovalni čas odvisen od tega, v kateri del sezone
sodi določen datum (Urnik obratovanja, 2019).
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Slika 23: Pogostost obiska kolesarskega parka v času njegove odprtosti
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Slika 24: Razlogi za manjše obiskovanje kolesarskih parkov
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Opomba: številke predstavljajo število odgovorov; možnih je bilo več odgovorov.

Najbolj pogost odgovor na vprašanje o razlogih za manjše obiskovanje kolesarskih parkov je
bil, da anketiranci radi kolesarijo tudi v hrib (71 % anketiranih) ter da nimajo kolesa za spust
(36 %). Dejstvo, da anketiranci nimajo kolesa za spust, samo po sebi ni dovolj dober razlog za
manjše obiskovanje kolesarskih parkov. Vanj se brez težav odpravimo tudi z enduro, all
mountain ali (polnovzmetenim) kros kolesom. Predvidevamo, da gre bolj za pomanjkanje
zanimanja za kolesarske parke oziroma navezavo na številne druge odbijajoče dejavnike.
Anketiranci tako kot odbijajoč dejavnik navajajo previsoko ceno vozovnic (21 %). Prevelika
zahtevnost spustov v kolesarskih parkih je moteč dejavnik le za 10 % anketirancev, saj večina
kolesarskih parkov ponuja širšo paleto različnih težavnostnih stopenj kolesarskih poti za spust.
Med najpogostejšimi odgovori v kategoriji »drugo« so anketiranci navajali oddaljenost od
doma ter boljšo kakovost in raznolikost poti izven kolesarskih parkov, saj se jim poti znotraj
kolesarskih parkov zdijo vse iste in dolgočasne.
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Slika 25: Kakšen tip poti uporabljate pri spustu izven kolesarskega parka?
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Najbolj priljubljene med anketiranci so namensko zgrajene kolesarske poti, kot so npr. tiste v
okolici Socerba, saj jih uporablja kar 47 % anketirancev. Sledijo jim pešpoti (25 %) ter
makadam (24 %). S tem vprašanjem smo ovrgli tretjo hipotezo, ki pravi: »izven kolesarskih
parkov so za spust z gorskimi kolesi bolj priljubljene pešpoti in ne namensko narejene
kolesarske poti«. Dokazi, da tretjo hipotezo res lahko ovržemo, se skrivajo tudi v vprašanju,
kjer so anketiranci morali navesti nekaj lokacij, kjer kolesarijo največ. Poti v obeh kolesarskih
parkih (Krvavec in Pohorje) so zgrajene namensko za kolesarje, prav tako je tudi na Rašici. Tu
so sicer tudi številne pešpoti, ki jih nekateri kolesarji uporabljajo, a glede na odgovore v
anketni raziskavi (kjer so omenili, da vozijo poti, kot so npr. Pako, Limina in Drugi tir) lahko
sklepamo, da se večina odgovorov nanaša na namensko narejene kolesarske poti, ki med
drugim vsebujejo številne manjše skoke. Četrta najbolj priljubljena lokacija med anketiranimi
gorskimi kolesarji je območje okoli vasi Osp, Tinjan in Socerb, ki imajo urejene številne poti za
gorske kolesarje, katerih prvotni namen ni bila pešpot. Zaradi bližine Italiji je območje
priljubljeno tudi med italijanskimi gorskimi kolesarji. Peta lokacija po priljubljenosti je Golovec,
kjer so največji pečat pustili bratje Žabjek, saj so za lastne potrebe zgradili in še vedno gradijo
več kolesarskih poti, ki so začele privabljati številne druge kolesarje s celega sveta. Uredili so
5 kolesarskih poti, za katere imajo dovoljenja lastnikov, Mestne občine Ljubljana ter Zavoda
za gozdove. Te poti predstavljajo dober primer, kako bi stvari morale biti urejene, a zaradi
razdrobljenega lastništva parcel in želja lastnikov (predvsem finančnih) temu pogosto ni tako.
V okolici Ajdovščine so številne namensko zgrajene kolesarske poti (med drugimi t. i. Gwba,
Wada, Kamplc in Klop), ki privabljajo gorske kolesarje predvsem v hladnejši polovici leta, ko so
razmere tu nekoliko toplejše kot v notranjosti države. Bike park Cerkno, MTB trail center
Kočevje in Petzen so značilne lokacije kolesarskih parkov, ki prirejajo tudi številna tekmovanja
na poteh, ki so namensko zgrajene za gorske kolesarje. Med desetimi najbolj priljubljenimi
lokacijami še najbolj izstopa Toško Čelo, saj so poti za gorske kolesarje urejene v sožitju s
pohodniki, ki jih srečamo na marsikateri poti.
Z analizo odgovorov na vprašanje o najbolj obiskanih lokacijah za gorsko kolesarjenje med
anketiranci smo dodatno potrdili, da lahko ovržemo tretjo hipotezo, saj smo ugotovili, da so
izven kolesarskih parkov bolj priljubljene namensko narejene kolesarske poti in ne pešpoti.
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Podobno je v svoji raziskavi ugotovil tudi Cressford (1995), in sicer da gorski kolesarji v največji
meri uporabljajo enoslednice; bolj ko poti postanejo urejene (širše, makadamske), manj je
zanimanja za njihovo uporabo. Enoslednicam po njegovih ugotovitvah niso naklonjeni le
začetniki, saj raje vozijo po lažjih poteh. Začetniki podobno niso naklonjeni tudi mokrim in
blatnim potem za vožnjo z gorskimi kolesi. Nestabilne podlage (npr. gruščnata podlaga) so
nezanimive večinoma za vse gorske kolesarje, vključene v njegovo raziskavo.
Tabela 2: Deset najbolj priljubljenih lokacij za gorsko kolesarjenje med anketiranci

Mesto po priljubljenosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lokacija
Bike park Krvavec (51)
Bike park Pohorje (44)
Rašica (41)
Osp/Tinjan/Socerb
(36)
Golovec (36)
Ajdovščina (33)
Bike park Cerkno (21)
MTB trail center
Kočevje (17)
Petzen (15)
Toško Čelo (15)

Opomba: možnih je bilo več odgovorov.

4 % anketirancev so na vprašanje o tipu poti, ki ga uporabljajo izven kolesarskega parka,
odgovorili »drugo«, večino teh odgovorov bi lahko uvrstili v ostale 3 ponujene odgovore.
Odgovori se nanašajo na enoslednice (kar so v resnici lahko pešpoti in hkrati tudi namensko
zgrajene kolesarske poti), gozdne poti ter poti s spletne strani Trailforks.
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Slika 26: Enoslednica na Rašici

Avtorica: Katja Vidgaj, 2019.

Enoslednice, ki jih v kolesarskem žargonu imenujejo »singlce«, so ožje kolesarske poti,
speljane po naravnem razgibanem okolju in so široke od 40 do približno 150 cm. Vozna
površina takih poti je iz naravnih, lokalno prisotnih materialov in je večinoma namenjena
izključno gorskim kolesarjem (Posavec, 2014).
Slika 27: Kakšen tip podlage najraje uporabljate na spustu?
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Opomba: številke predstavljajo število odgovorov; možnih je bilo več odgovorov.
Med tipi podlage je najprimernejša zemlja, ki ji sledijo korenine in skale, šele nato je na vrsti
makadam, ki so ga anketiranci tudi pri prejšnjem vprašanju postavili na zadnje mesto.
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3.3

Primerjava lokacij, ki jih anketiranci najpogosteje obiščejo

Vprašanje, ki se nanaša na način opravljanja 1000 višinskih metrov vzpona, je prineslo dokaj
homogene odgovore, saj bi 55 % anketirancev vzpon raje naredilo v enem kosu, 45 % pa bi
raje opravilo v več krajših vzponih.
Slika 28: Način opravljanja 1000 višinskih metrov vzpona
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Tabela 3 prikazuje 12 najbolj pogostih odgovorov na vprašanje »Čim bolj natančno napišite
nekaj lokacij, kjer največ kolesarite (ime vrha, ime poti, namenjene spustu, ime kolesarskega
parka ...)«, ki so razdeljeni v dva stolpca. Prvi prikazuje lokacije, kjer ni možno opraviti 1000
višinskih metrov v enem kosu, drugi stolpec pa prikazuje lokacije s 1000 višinskimi metri v
enem kosu (če seveda upoštevamo, da se kolesarji ne vozijo s kombiji oz. avti do polovice ali
vrha poti), ampak da kolesarijo iz doline do začetka spusta, kakor so poti tudi opisane in
predvidene na spletni strani Trailforks). V oklepaju je pri vsakem odgovoru zapisano število
odgovorov za posamezno lokacijo (anketiranci so lahko napisali več lokacij).
Tabela 3: Lokacije glede na višinske metre vzpona
Lokacije s 1000 višinskimi metri v več delih
Lokacije s 1000 višinskimi metri v enem delu
Bike park Krvavec (51)
(Kobariški) Stol (9)
Bike park Pohorje (44)
Kofce (5)
Rašica (41)
Matajur (4)
Osp/Tinjan/Socerb (36)
Trdinov vrh (3)
Golovec (36)
Kanin (2)
Ajdovščina (33)
Gardsko jezero (2)
Opomba: številke v oklepaju predstavljajo število odgovorov; možnih je bilo več odgovorov.

Analiza odgovorov na vprašanje, kje anketiranci največ kolesarijo, je pokazala, da so večkrat
navedene lokacije, kjer kolesarji opravijo 1000 višinskih metrov v več delih. Res je, da se
vprašanje nanaša na lokacijo, kjer trenutno največ kolesarijo, zato je tudi več odgovorov
skoncentriranih na območje blizu Ljubljane (Bike park Krvavec, Rašica, Golovec), kjer hribov z
1000 višinskimi metri vzpona v enem delu ni blizu. Anketiranci, ki si želijo opraviti 1000
višinskih metrov v enem kosu, so najpogosteje obiskali (Kobariški) Stol, Kofce, Matajur,
Trdinov vrh, Kanin in Gardsko jezero. Šest od dvanajstih zgoraj omenjenih lokacij (Bike park
Krvavec, Bike park Pohorje, Kobariški Stol, Kofce, Trdinov vrh in Kanin) je v Sloveniji poznanih
tudi po svojih zimskih turističnih dejavnostih – ne samo po smučiščih, ampak tudi npr. po
turnem smučanju
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V časovnem okviru 2–3 h, kar je povprečno število ur, ki jih anketiranci v enem kolesarskem
dnevu preživijo na kolesu, je možno obiskati večino teh lokacij, predvsem tistih iz prvega
stolpca, ki prikazuje lokacije s 1000 višinskimi metri v več delih. Tudi preostale, npr. (Kobariški)
Stol, Dovško babo in Golico, je možno obiskati v podobnem časovnem okviru (3–4 h), seveda
v primeru, kadar je posameznik kondicijsko dobro pripravljen in se ne ustavi v planinski koči
na vrhu hriba (ali na poti).
Slika 29: Ali ste kolo pripravljeni tudi nositi/porivati, če do začetka spusta ni speljane makadamske
ali druge poti, po kateri je kolo možno voziti?

12 %
da
ne
88 %

Lokacije s 1000 višinskimi metri vzpona v enem delu večinoma ponujajo speljano makadamsko
pot (skoraj) do vrha, za preostanek poti je 88 % gorskih kolesarjev pripravljenih kolo porivati
oz. nositi, če vzpon ni vozen za njihove sposobnosti. Tudi Cessford (1995) je v svoji raziskavi
ugotovil, da je večina gorskih kolesarjev pripravljenih nositi kolo, tisti, ki tega niso pripravljeni
početi, so bili predvsem začetniki. Ti so kolo pripravljeni nositi 5–25 % svoje poti na kolesu –
odvisno predvsem od njihovega tehničnega znanja.
Slika 30: Nošenje kolesa, kjer kolesarjenje v hrib ni možno

Avtorica: Katja Vidgaj, 2019.
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Tako servis kot izposoja kolesa sta osnovna elementa vsake turistične ponudbe kraja, ki ima v
svoji ponudbi turistično kolesarjenje. Za tiste, ki potujejo z lastnim kolesom, so kakovostne
servisne storitve pomemben dejavnik neke turistične destinacije, saj je tovrstna ponudba
pomembna ob morebitni okvari kolesa. Po mnenju Krajnca (2012) je pri tovrstni ponudbi
pomemben dolg in prilagodljiv delovni čas, tudi ob vikendih in praznikih, saj se takrat v
turistične kraje nameni več ljudi. Navadno so izposojevalnice koles in kolesarski servisi
združeni in hkrati ponujajo tudi koristne informacije za kolesarjenje (prodaja kart z vrisanimi
kolesarskimi potmi …) ter prodajajo artikle, ki so za turistične kolesarje privlačni (energijske
ploščice, kolesarska oblačila, kolesarska zaščitna oprema …).
Slika 31: Pomembnost bližine pranja in servisa kolesa
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Kljub omenjenim navedbam iz literature se je v anketni raziskavi pokazalo ravno nasprotno.
Anketiranci so namreč mnenja, da bližina servisa ni pomemben dejavnik pri izbiri lokacije za
gorsko kolesarjenje. Razlog, zakaj je temu tako, je v tem, da je gorsko kolesarjenje zelo
specifična vrsta kolesarjenja, saj je okolje, kjer se le-to odvija, vezano na razpršene in dokaj
odmaknjene lokacije (npr. Trdinov vrh, Soriška planina, Resevna, (Kobariški) Stol, Matajur …).
Tako nam v primeru, če kolo poškodujemo na poti s (Kobariškega) Stola, servis v Kobaridu ne
pomaga, saj ga v nujnih primerih potrebujemo na sami lokaciji in je tako servis v dolini preveč
oddaljen. Večina gorskih kolesarjev ima s tem namenom vedno s sabo orodje za osnovna
popravila kolesa, zračnico, pumpo in podobne malenkosti.
Drugi razlog za tako majhno pomembnost bližine servisa koles je ta, da se je kolesarstvo zelo
razširilo in z njim tudi število ponudnikov različnih znamk koles. Tako je vsako kolo do neke
mere specifično z vidika rezervnih delov in posledično kolesarski servisi ne morejo imeti vseh
rezervnih delov na zalogi. Kolesarjem je tako bližina servisa sekundarnega pomena, saj pride
prav le v primeru večdnevnih počitnic, ko je obisk servisa nujen za nadaljevanje načrtovanega
izleta, ko npr. potrebujemo nove zračnice, zavorne ploščice, plašč, zračenje zavor itn.
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Slika 32: Udeležba na organizirano vodenih skupinskih gorskokolesarskih turah
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Organizirano vodenih skupinskih gorskokolesarskih tur se udeležuje 41 % anketirancev. Take
ture so za gorske kolesarje najprimernejša oblika kolesarjenja, saj so zaradi večjega števila
udeležencev varnejše v primeru nezgode. Varnejše niso samo z vidika poškodb kolesarja, ki
mu lahko hitreje in bolj učinkovito pomagamo, ampak tudi z vidika servisa kolesa, saj več ljudi
več ve in se morebitne nevšečnosti lažje rešijo.
V nasprotju s tem je 59 % kolesarjev, ki se organizirano vodenih skupinskih gorskokolesarskih
tur ne udeležuje. Razlog lahko razberemo iz odgovorov na 5. in 6. vprašanje, kjer so anketiranci
odgovorili, da jih 66 % kolesari 1–3-krat na teden, 17 % jih kolesari več kot 3-krat na teden in
v večini primerov (50 % anketirancev) po 2–3 h na kolesarski dan. Tako lahko iz teh podatkov
hitro izluščimo dejstvo, da gorski kolesarji kolesarijo tudi med tednom, ko je zaradi službe in
različnih delovnikov med posamezniki težje najti družbo. Tudi prevoz na bolj oddaljene
lokacije, kjer bi potekala organizirano vodena tura, je po delovnem času manj smiseln, saj bi
izgubili preveč časa, kar je ključnega pomena predvsem v hladnejšem delu leta, ko je dolžina
dneva krajša.
Slika 33: Skupinska fotografija gorskokolesarske ture

Avtorica: Katja Vidgaj, 2018.

37

3.4

Primerjava lokacij, ki si jih anketiranci želijo obiskati

3.4.1 Dolomiti
S svojo naravo, tisoči kilometrov poti in neverjetnimi razgledi je območje na severovzhodu
Italije raj za gorske kolesarje. Dolomiti so od nekdaj priljubljeni med pohodniki in plezalci, ki
so za sabo pustili ogromno poti, ki si jih dandanes delijo z gorskimi kolesarji. Val Gardena, ki
leži v srcu Dolomitov – svetovne dediščine UNESCO, je primarno znana predvsem po
smučarskem turizmu, a se omenjena dolina v zadnjem času močno trudi, da bi postala
mednarodna poznana gorskokolesarska destinacija. Omenjena dolina ponuja vse, od strmih in
izpostavljenih terenov v visokogorju do lažjih in precej hitrih enoslednic nižje znotraj gozdne
meje. Val Gardena spodbuja gorsko kolesarstvo, saj so kolesarji poleti in jeseni dobrodošli na
vseh gondolah. Gorsko kolesarjenje v visokogorju spodbujajo tudi z besedami »ne trošite
nepotrebne energije na dolgočasnih vzponih v dolini, temveč se raje zapeljite z gondolo in
energijo porabite v pravih hribih« (Fredriksson, 2016).
Med anketiranci, ki si želijo obiskati Dolomite, si jih je največ želi obiskati Sellarondo. Gre za
krožno pot, ki poteka okoli masiva Sella preko štirih prelazov (Gardena, Campolongo, Pordoi
in Sella) in jo je možno opraviti v enem dnevu s pomočjo gondol. Odvisno od želja in od tega,
katero možnost izberete, lahko opravite pot 50–60 km s približno 4000 višinskimi metri spusta
(Fredriksson, 2016).
Slika 34: Gorsko kolesarjenje na delu Sellaronde

Avtorica: Katja Vidgaj, 2018.
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3.4.2 Whistler
Bike Park Whistler leži približno 120 km severno od Vancouvra – največjega mesta v Britanski
Kolumbiji. Brez dvoma je najbolj znan in popularen kolesarski park na svetu, ki je na prvi pogled
morda videti nekoliko zastrašujoče, vendar je primeren tudi za začetnike. Park je usmerjen
gravitacijsko, kar pomeni, da v njem ni oziroma je zelo malo vzponov, saj jih kolesarji opravljajo
s sistemom sedežnic in gondol. V njem je 70 poti za gorske kolesarje, približno 250 km poti, ki
se razprostirajo v štirih različnih območjih oz. conah, poti pa je ogromno tudi izven
kolesarskega parka v njegovi bližnji in širši okolici (Zones – Whistler mountain …, 2019).
Slika 35: Cone v kolesarskem parku Whistler

Park je razdeljen v štiri cone:
»Fitzsimmons zone«, kjer se je začela
celotna zgodba parka, vsebuje poti, ki
ustrezajo vsem kolesarjem, tako
začetnikom kot tistim, ki si želijo
izzivov, saj je višinska razlika znotraj te
cone le približno 350 metrov. Nad njo
leži »Garbanzo zone«, ki je bila
ustvarjena leta 2004 z namenom
dopolnitve Fitzsimmons cone. Sega
dobrih 800 višinskih metrov višje – vse
tja do višine 1850 metrov, znotraj nje
se nahajajo številne tehnične poti s
koreninami in skoki. Iz Garbanzo cone
se lahko spustimo v prvo cono ali v
»Creek zone« – najnovejšo pridobitev
parka, obisk je priporočen samo
naprednim in zelo izkušenim gorskim
kolesarjem. Ko se v poznem poletju
sneg dovolj stopi, se z gondolo lahko
zapeljemo še višje, in sicer 2182
metrov visoko do vrha Whistlerja
(ang. Whistler Mountain). Zaradi
občutljivosti poti je tukaj
omejeno
število
gorskih
kolesarjev na dan, obisk se lahko
zagotovi le s kupljeno dodatno
vozovnico za sedežnico (Zones –
Whistler mountain …, 2019).

Vir: Bike park trail …, 2019

Slika 36: Spust z vrha Whistlerja
Avtor: Dave Trumpore (vir:
DeLorme, 2018).
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3.4.3 Finale Ligure
Mesto Finale Ligure se nahaja na obali Ligurskega morja, slabih 80 km zahodno od Genove v
Italiji. Zadnjih 30 let gradijo domačini poti za gorske kolesarje, ki so zelo raznolike – vse od
skalnatih do zelo enostavnih poti. Okoli mesta je do zdaj prepletenih okoli 200 km, nekateri
viri (npr. Gerow, 2018) navajajo celo 400 km naravnih poti, a glavna atrakcija poleg samih poti
je tudi podnebje, ki zaradi vplivov Mediteranskega morja ponuja ugodne razmere čez celo leto.
Domačini po teh poteh še najmanj vozijo julija in avgusta, saj so temperature previsoke, kar
pa turistov ne odvrne od obiska te lokacije (Finale Ligure mountain …, 2019).
Lokacija ponuja številne krajše (4–5 min) spuste in tudi take, ki trajajo uro ali celo več. Finale
Ligure pa ne ponuja samo poti za gorske kolesarje, temveč je mesto zanimivo tudi samo po
sebi, saj se v starem mestnem delu nahajajo številne znane restavracije in bari (Finale Ligure
mountain …, 2019).
Že nekaj let zapored Finale Ligure gosti tudi finalno dirko serije Enduro World Series, ki od
tekmovalcev zahteva opravljanje vzponov na lasten pogon, kar pa za turiste ne velja. Poti so
večinoma namenjene spustu, tako je zelo priporočljiva uporaba lokalnih ponudnikov
prevoznih storitev. Posamezniki lahko svoj čas in energijo lažje posvetijo izjemnim spustom, ki
jih ponuja lokacija – številne poti se začnejo na višini 1000 metrov nad morjem in potekajo vse
do obale. Seveda pa kolesarjenje v hrib na lasten pogon ni prepovedano, gre zgolj za
priporočilo (This is paradise …, 2016).
Slika 37: Gorskokolesarske poti v okolici Finale Ligura, kot so označene na spletni strani Trailforks

Vir: Finale Ligure. Mountain …, 2019.
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3.4.4 Livigno
Livigno je športno turistični kraj med Švico, Italijo in Avstrijo na višini okoli 1800 m, ki je obdan
z več tritisočaki. Revščina in odmaknjenost Livigna, predvsem po združitvi z Italijo, sta dolga
desetletja vplivala na to, da je bilo naselje nekakšen privesek, recimo gorski pašnik in lokacija
za ceneno delovno silo bolj znanemu Bormiu. Še do 70. let je domačinom sečnja gozdov
predstavljala edini stabilen vir dohodka, danes pa ima daleč največji turistični zaslužek na
prebivalca po vsej Italiji. Mesto s 6400 prebivalci se pozimi lahko pohvali z milijonom nočitev,
kajti smučarska sezona zaradi lege večine smučišč nad gozdno mejo traja od oktobra do konca
maja. V poletni sezoni, med majem in oktobrom, območje ne sameva, temveč so v sezoni 2017
našteli okoli 400.000 obiskovalcev, ki kraj obiščejo predvsem z namenom kolesarjenja (Livigno,
pozabljena gorska …, 2017).
Poleg smuke ponuja tudi gorsko kolesarjenje vseh oblik, trekinge, kjer se brez preganjanja
lahko prenočuje v šotorih, veslanje po jezeru in številne druge športne dejavnosti. Leta 2004
so tu zgradili kolesarski park Mottolino in leta 2005 je Livigno že gostil svetovno prvenstvo v
spustu (UCI MTB Downhill World Cup). Tako so se začele številne investicije z namenom
privabljanja gorskih kolesarjev, s čimer je območje postalo eden največjih gorskokolesarskih
centrov v Evropi – tudi eden najvišjih, saj se kolesari na višini med 2000 in 3000 metri nad
morjem. Ponujajo celo t. i. »heli-biking«, gorsko kolesarjenje, kjer te na vrh hriba zapelje kar
helikopter (Spot Check: Livigno …, 2018).
Slika 38: Gorsko kolesarjenje v Livignu

Vir: Hans Rey …, 2015.
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3.4.5 Petzen
Kot zadnja izmed najbolj priljubljenih destinacij za obisk med anketiranci je Petzen ali po
slovensko Peca, ena izmed višjih gora v sistemu Karavank. Glavna atrakcija dokaj novega
kolesarskega parka na Peci je 10 km tekoče in valovite proge, ki je primerna za vse – tako za
začetnike kot zelo izkušene gorske kolesarje. Tako imenovani Flow trail je s 1000 višinskimi
metri spusta najdaljši te vrste v Evropi, na vrh katerega vozi gondola. S Pece pa ne poteka samo
omenjena proga, temveč tudi Petzen Thriller, ki je veliko zahtevnejša in prav tako opravi 1000
višinskih metrov spusta. Za razliko od Flow traila je teren zelo malo preurejen in ni posut s
peskom, tako da gre za precej naravno pot, namenjeno spustu z gorskim kolesom (Lesar,
2014).
Peca je 2018 prvič gostila tekmo Enduro World Series, ki je prvič potekala v dveh državah hkrati
– tekmovalci so imeli proge za dirko tako v Avstriji kot v Sloveniji.
Slika 39: »Flow trail« spust s Pece

Vir: Bikenomad, 2019.
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SKLEP

V magistrski nalogi smo želeli ugotoviti značilnosti območij, ki so za gorske kolesarje bolj
zanimiva, ter ugotoviti splošne značilnosti prostočasnega ravnanja gorskih kolesarjev. Poleg
tega smo z anketno raziskavo želeli ugotoviti tudi glavne dejavnike pri izbiri lokacij gorskega
kolesarjenja ter predstaviti območja, po katerih anketiranci že vozijo svoje gorsko kolo, in
zaželene cilje, kjer se anketiranci želijo voziti z gorskim kolesom.
Rezultati anketne raziskave so pokazali, da so jo reševali izkušeni gorski kolesarji, ki se
zahtevnih vzponov in spustov ne bojijo. Ta podatek je pomemben, saj prikazuje, s kakšnim
tipom kolesarjev imamo opravka. Izkušeni kolesarji kolesarijo dlje časa in so tako videli več
različnih gorskokolesarskih destinacij, posledično bolje poznajo svoje potrebe in želje do
potankosti. Anketirancem gorsko kolesarjenje ne predstavlja občasne dejavnosti, ampak lahko
rečemo, da jim predstavlja način življenja. Precej verjetno pa je tudi, da so takšni kolesarji v
večji meri odgovarjali na anketno raziskavo kot kolesarji, ki so redkeje na kolesu, saj prve ta
tematika precej bolj zanima in jih bolj pritegne.
Zastavili smo si tri delovne hipoteze, ki smo jih s pomočjo rezultatov spletne anketne raziskave
in s pregledom literature želeli potrditi ali ovreči:
-

-

-

Prve delovne hipoteze, ki pravi: »pri izbiri lokacije rednega, bolj ali manj
vsakodnevnega oz. vsakotedenskega, gorskega kolesarjenja sta ključna dejavnika
bližina domu in tehnična zahtevnost spusta«, ni možno potrditi. Anketiranci, ki
kolesarijo več kot 3-krat na teden, so mnenja, da jim je pomembnejša raznolikost
gorskokolesarskih poti, količina razpoložljivega časa, slikovita pokrajina in območje
brez konfliktov z drugimi uporabniki prostora (npr. kmetje, pohodniki …). Le 17 %
kolesarjev, ki kolesari več kot 3-krat na teden, je menilo, da je bližina kraju bivanja
pomemben dejavnik pri izbiri lokacije, vseeno pa je 40 % anketiranih mnenja, da
količina razpoložljivega časa zelo pomembno vpliva na izbiro lokacije
vsakodnevnega/konectedenskega kolesarjenja. Nazadnje omenjena dejavnika sta od
preostalih drugačna, saj se nanašata na posameznika, medtem ko se preostali
dejavniki nanašajo na lastnosti obiskanega območja. Tudi sama zahtevnost spusta se
nikjer v celotni anketni raziskavi ni pokazala kot izredno pomemben dejavnik pri izbiri
lokacije rednega, bolj ali manj vsakodnevnega oz. vsakotedenskega, gorskega
kolesarjenja. Edini podoben dejavnik bi lahko bila raznolikost gorskokolesarskih poti,
ki jih ponuja lokacija, saj tako gorski kolesarji niso obsojeni zgolj na eno pot, po kateri
lahko vozijo, ampak lahko ob prihodu na samo lokacijo še vedno izbirajo, ali bodo
vozili po daljši, krajši, enostavnejši ali zahtevnejši poti.
Drugo delovno hipotezo, ki pravi: »večina gorskih kolesarjev vozi izven kolesarskih
parkov (ang. bike park)«, smo delno potrdili. Že pri vprašanju o vrsti gorskega kolesa,
ki ga anketiranci najpogosteje uporabljajo, se je izkazalo, da so najmanj priljubljena
kolesa za spust. Tako je bilo pričakovati, da bo priljubljenost kolesarskih parkov prav
tako nizka – dosega le 8 %. Vseeno pa je treba omeniti, da sta dva kolesarska parka
lokaciji, na katerih anketiranci najpogosteje vozijo – in sicer Bike park Krvavec in Bike
park Pohorje.
Tretjo delovno hipotezo, ki pravi: »izven kolesarskih parkov so za spust z gorskimi
kolesi bolj priljubljene pešpoti in ne namensko narejene kolesarske poti«, smo
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ovrgli, saj so med anketiranci bolj priljubljene namensko zgrajene kolesarske poti, kot
so npr. tiste v okolici Socerba, in ne pešpoti. Dokaze za zavrnitev hipoteze pa smo
našli tudi v vprašanju o lokaciji, kjer anketiranci najpogosteje kolesarijo. Med
najpogostejšimi odgovori so bili kolesarska parka na Krvavcu in Pohorju, Rašica,
okolica Ospa, Golovec in Ajdovščina. Na podlagi poimenskega navajanja poti (npr.
Pako in Drugi tir) lahko sklepamo, da anketiranci dajejo prednost namensko
zgrajenim kolesarskim potem.
Med tistimi dejavniki, ki so bili navedeni v anketnem vprašalniku, so se kot najmanj pomemben
dejavnik pri izbiri lokacije vsakodnevnega/konectedenskega gorskega kolesarjenja izkazale
kulturne znamenitosti, saj sta kolesarjem pomembnejša kakovost same poti ter njena
slikovitost. Pomemben dejavnik je tudi količina razpoložljivega časa – predvsem pri tistih, ki
kolesarijo tudi med tednom. To kaže, da med anketiranimi gorskimi kolesarji prevladujejo tisti,
ki so precej bolj osredotočeni na dejavnost kot na pokrajino. V zvezi s slednjo so namreč
izrazito v ospredju tiste značilnosti, ki so neposredno povezane z bolj ali manj kakovostnim
kolesarjenjem (čeprav je za kakovost doživljanja pomembna tudi slikovita pokrajina, ki pa –
kot kaže – igra predvsem vlogo kulise). Anketiranci večinoma kolesarijo zaradi sprostitve,
raziskovanja narave in razgleda ter skrbi za zdravje. Kulturne znamenitosti so se kot
najpomembnejši dejavnik izkazale le za kolesarje, ki kolesarijo samo nekajkrat letno, saj jih je
tretjina ocenila, da so kulturne znamenitosti na lestvici od 1 (najmanj pomembno) do 5 (najbolj
pomembno) vredne ocene 4. Kot manj pomembna se je izkazala tudi dodatna ponudba ob
gorskokolesarskih poteh (gostilne, servis kolesa …).
V slabših vremenskih pogojih (npr. ob napovedi padavin) poskušajo kolesarji najti lokacijo z
boljšo vremensko napovedjo in se nato odpravijo tja, vendar znotraj razpoložljivih časovnih
okvirov. V praksi to pomeni, da so možnosti za tovrstno prilagajanje precej omejene, saj bi bila
ob tipičnem slabem vremenu zelo pogosto potrebna dolga pot, da bi se posameznik ognil
neugodnim vremenskim razmeram. Gorski kolesarji se zavedajo nevarnosti mokre podlage,
saj se zaradi spolzkih korenin in skal med in po dežju izogibajo tehnično težjim spustom,
vseeno pa vozijo lažje spuste.
Med prvimi desetimi želenimi lokacijami za obisk z gorskim kolesom je le ena v Sloveniji –
Pohorje, vseh ostalih devet pa je v tujini, večinoma v Evropi. Z analizo posameznih lokacij se je
izkazalo, da anketirance tam najbolj privlačijo razgledi, popularnost lokacije med gorskimi
kolesarji, priporočila prijateljev, dobra urejenost infrastrukture, namenjene gorskim
kolesarjem, raznolikost poti in predvsem večje število poti na manjšem območju. Poleg
omenjenih dejavnikov pa so anketiranci kot razlog za obisk želene lokacije navajali tudi
dogodke svetovnega formata – Crankworx, Enduro World Series ter svetovno prvenstvo v
spustu. Najpogostejši vir informacij o priljubljenih območjih za gorsko kolesarjenje so revije,
internet in v največji meri osebna priporočila prijateljev.
Kot pomanjkljivost anketne raziskave lahko izpostavimo neenakomerno zastopanost
anketirancev po občinah. V prihodnje bi bilo zanimivo videti rezultate anketne raziskave, ki bi
v večjem številu vključevala prebivalce podravske, pomurske in obalno-kraške statistične
regije. Ti anketiranci bi zagotovo prinesli svoj pogled na gorsko kolesarjenje, saj živijo v
primerjavi z zahodno Slovenijo na bolj ravninskem površju. Do gorskih kolesarjev s tega
območja bi lahko prišli z vzpostavitvijo kontaktov z lokalnimi gorskokolesarskimi društvi ali
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klubi. Zelo verjetno pa je, da so gorski kolesarji tudi v resnici neenakomerno razporejeni po
občinah. Vsekakor pa bi številčnejši odgovori kolesarjev iz pokrajinsko precej drugačnih
območij lahko opozorili na nove in zanimive vsebinske vidike.
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POVZETEK

V gorskem kolesarstvu je potrebna precejšnja mera vztrajnosti, tehnično obvladovanje kolesa
ter dobra psihofizična pripravljenost, a v zadnjem času gorsko kolesarjenje kljub njegovi
napornosti postaja nekakšen oddih od vse hitrejšega tempa življenja. Izoblikovalo se je več
poddisciplin gorskega kolesarjenja, saj je primerno za precej širok spekter ljudi, ki imajo
različen nivo znanja in prioritet.
Magistrsko delo se osredotoča predvsem na značilnosti območij, ki so bolj zanimiva za gorske
kolesarje, ter značilnosti prostočasnega ravnanja gorskih kolesarjev. Predstavili smo ključne
dejavnike, ki vplivajo na izbiro lokacije gorskega kolesarjenja – večini gorskih kolesarjev je
skupno, da jih privlači predvsem slikovita pokrajina, raznolikost gorskokolesarskih poti ter
dejstvo, da gre za območje brez konfliktov z drugimi uporabniki prostora. Preostala dva
dejavnika, ki sta se prav tako izkazala kot pomembna, sta količina razpoložljivega prostega
časa ter vremenske razmere.
Med gorskimi kolesarji so bolj priljubljene namensko zgrajene kolesarske poti, kot so npr. poti
v okolici Socerba, in ne pešpoti. Takšnih poti je ogromno tudi izven kolesarskih parkov, kjer
vozi večina gorskih kolesarjev, kar je pričakovano, saj je tudi delež kolesarjev, ki uporabljajo
kolesa za spust, znatno nižji od ostalih tipov koles. Bližina servisa in možnost pranja kolesa
nista pomembni pri izbiri lokacije, saj je gorsko kolesarjenje vezano na razpršene in dokaj
odmaknjene lokacije.
Najpogosteje obiskane lokacije za gorsko kolesarjenje so kolesarski park Krvavec, kolesarski
park Pohorje, Rašica, okolica Ospa ter Golovec, vse večinoma ponujajo namensko zgrajene
gorskokolesarske poti. Podobno se je izkazalo tudi pri lokacijah, ki si jih želijo obiskati gorski
kolesarji, saj gre ponovno za lokacije, ki večinoma ponujajo samo namensko zgrajene
kolesarske poti, kot so npr. Dolomiti (Sellaronda), kolesarski park Whistler, Finale Ligure,
Livigno ter Petzen. Omenjene lokacije so v gorskokolesarskem svetu zelo poznane po številnih
odmevnih dogodkih, kot sta Enduro Worls Series in Crankworx.
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SUMMARY

Mountain biking requires a lot of perseverance, technical skills on the bike and good
psychophysical fitness, but lately mountain biking has become a relaxation method from our
ever-increasing pace of life. Several disciplines of mountain biking have emerged as it is
suitable for a wide range of people with different levels of knowledge and priorities.
The master’s thesis mainly focuses on the characteristics of popular destinations for mountain
biking, and the characteristics of their leisure activities. We have outlined the key
characteristics that influence choice of the mountain biking destinations. Most mountain
bikers have in common that they are attracted by the picturesque landscape, the variety of
mountain biking trails and the fact that it is an area without conflict with other users of the
nature. The other two factors that proved to be important were the amount of free time and
the weather conditions.
Rather than footpaths, mountain bikers prefer purpose-built bike trails, such as trails around
Socerb village, but there are many man-made trails outside the bike parks as well. Mountain
bikers prefer to ride outside the bike parks, which is expected, since the proportion of riders
using the downhill bikes is much lower than other types of bikes (such as cross-country and
endure bikes). The proximity of the bike service and the possibility of washing the bike are not
important when choosing a location, as mountain biking is tied to scattered and fairly remote
locations.
The most frequently visited locations for mountain biking are: Krvavec bike park, Pohorje bike
park, Rašica, Osp and Golovec, which all of them mostly offer purpose-built mountain biking
trails. The same is true for the locations that mountain bikers want to visit, as these are again
locations that mostly only offer purpose-built mountain biking trails. These include locations
such as the Dolomites (eg. Sellaronda), Whistler Mountain Bike Park, Finale Ligure, Livigno and
Petzen. These locations are well known in the mountain biking world for many high profile
events such as the Enduro World Series and the Crankworx. About desirable mountain biking
locations people get to learn in a number of different ways, whether through the internet –
because of the famous mountain biking events, from magazines, but most importantly
through word-of-mouth from their friends.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik
Pozdravljeni! Sem Katja Vidgaj, študentka magistrskega enopredmetnega programa
geografije. Za potrebe magistrske naloge opravljam anketno raziskavo o značilnostih
priljubljenih območij za gorsko kolesarjenje, v katero želim vključiti osebe, ki se ukvarjajo z
gorskim kolesarjenjem. Vprašalnik je anonimen, njegovo reševanje pa vam bo vzelo približno
5 minut časa.
Q1 – Ali se ukvarjate z gorskim kolesarjenjem?
da
ne
BLOK (1)
IF (2) Q1 = [2]

Q2 – Zakaj se ne ukvarjate z gorskim kolesarjenjem?
ukvarjam se z drugo športno aktivnostjo
ker me športne aktivnosti ne zanimajo
ker je previsok finančni zalogaj
nimam primerne družbe
drugo:
IF (3) Q1 = [1]
Q3 – Kateri dve vrsti gorskega kolesa najpogosteje vozite?
kros kolo – trdak
polnovzmeteno kros kolo
enduro/all mountain
kolo za spust (downhill)
IF (3) Q1 = [1]
Q4 – Kakšni so vaši razlogi za gorsko kolesarjenje?
Možnih je več odgovorov
skrb za zdravje in kondicijo
sprostitev
zaradi občutkov adrenalina
premagovanje izzivov
raziskovanje narave in razgled
druženje z ljudmi
prostorsko dostopna aktivnost (veliko kolesarskih možnosti v relativni bližini doma)
finančno dostopna aktivnost
drugo:
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IF (3) Q1 = [1]
Q5 – Kako pogosto se ukvarjate z gorskim kolesarjenjem?
nekajkrat letno
enkrat mesečno
1–3 × na teden
več kot 3 × na teden
IF (3) Q1 = [1]
Q6 – Koliko ur povprečno gorsko kolesarite v enem kolesarskem dnevu?
do 1 h
1–2 h
2–3 h
več kot 3 h
IF (3) Q1 = [1]
Q7 – V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?
nikakor se večinoma
ne
večinoma popolno
ne
se ne morem se
se
ma se
strinjam strinjam odločiti strinjam strinjam
kolesarim samo med vikendi
kolesarim samo na dopustu
sem izkušen kolesar, ki vozi po zahtevnih
poteh
bližina javnega transporta je pomembna pri
odločitvi lokacije gorskega kolesarjenja
IF (3) Q1 = [1]
Q8 – V okviru vsakodnevnega/konectedenskega kolesarjenja ocenite pomembnost spodnjih
dejavnikov pri izbiri lokacije za gorsko kolesarjenje.(1 – najmanj pomembno, 5 – najbolj
pomembno)
1
bližina od kraja bivanja
raznolikost gorskokolesarskih poti
dodatna ponudba ob gorskokolesarskih
poteh (gostilne, servis kolesa ...)
slikovita pokrajina
poznanost območja
označenost poti
območje brez konfliktov z drugimi
uporabniki prostora (npr. kmetje,
pohodniki ...)
kulturne znamenitosti
število drugih uporabnikov prostora
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2

3

4

5

1

2

3

4

(kolesarjev, pohodnikov ...)
vreme
količina razpoložljivega časa
IF (3) Q1 = [1]
Q9 – Na kakšen način vplivajo vremenske razmere na vaše odločanje o lokaciji gorskega
kolesarjenja?
Da

Ne

vremenske razmere na izbiro lokacije ne
vplivajo
ob napovedi padavin raje kolesarim bližje
domu
ob napovedi padavin raje ostanem doma in
se ne ukvarjam z nobeno drugo športno
aktivnostjo
ob napovedi padavin raje izberem športne
aktivnosti v notranjosti
zaradi spolzkih korenin in skal se med in po
dežju izogibam tehnično težjim spustom,
vseeno pa vozim lažje spuste
poskušam najti lokacijo z boljšo vremensko
napovedjo in se nato odpravim tja
ob napovedi visokih temperatur raje
ostanem doma
ob napovedi visokih temperatur raje
kolesarim na višjih nadmorskih višinah

IF (3) Q1 = [1]
Q10 – Ali vozite po različnih poteh glede na letni čas (se npr. pozimi odpravite dlje od
doma, da vozite po suhih in nezasneženih poteh)?
da
ne
IF (3) Q1 = [1]
Q11 – Na kakšen način vpliva količina razpoložljivega časa na vaše odločanje o lokaciji
gorskega kolesarjenja?
da
ko imam na razpolago manj časa, raje ne
grem na kolo
ko imam na razpolago več časa, vozim
daljše ture
razpoložljiv čas name ne vpliva, saj vedno
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ne

5

da

ne

vozim približno enako dolgo trajajoče ture
ko imam na razpolago več časa (npr. za
vikend ali med dopustom), izbiram lokacije
dlje od doma
ko imam na razpolago več časa, se
posvetim tudi dodatni ponudbi izbrane
lokacije (npr. gostinska ponudba, naravne
in kulturne znamenitosti)
IF (3) Q1 = [1]
Q12 – Ali hodite na dopust/počitnice z namenom gorskega kolesarjenja?
da
ne
IF (3) Q1 = [1]
IF (4) Q12 = [1]
Q13 – Kakšne so v večini primerov prostorske značilnosti takšnega dopusta?
prenočišče med dopustom je locirano v enem kraju, kjer kolesarim v njegovi bližnji okolici
prenočujem v več različnih krajih, med katerima pot opravim s kolesom (daljinske
gorskokolesarske poti, kot je npr. Slovenska turnokolesarska pot)
Drugo:
IF (3) Q1 = [1]
Q14 – Izberite 3 mesece, v katerih največ kolesarite.
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
IF (3) Q1 = [1]
Q15 – Ali je prepoznavnost območja ter njegova turistična promocija z vidika gorskega
kolesarjenja pomemben dejavnik pri izbiri lokacije, kjer boste kolesarili?
da
ne
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IF (3) Q1 = [1]
Q16 – Kje najpogosteje gorsko kolesarite?
kolesarski park (ang. bike park)
poti izven kolesarskih parkov (pešpoti, namensko urejene poti za kolesarje, makadam ...)
IF (3) Q1 = [1]
Q17 – Kako pogosto obiskujete kolesarske parke (ang. bike park) v času njihove odprtosti?
nikoli
nekajkrat letno
enkrat mesečno
1–3 × na teden
več kot 3 × na teden
IF (3) Q1 = [1]
IF (5) Q17 = [1, 2]
Q18 – Kateri so najpomembnejši razlogi za manjše obiskovanje kolesarskih parkov (ang.
bike park)?
Možnih je več odgovorov
previsoka cena vozovnice
prevelika zahtevnost spustov
slabo vzdrževanje poti za spust
nimam kolesa za spust (downhill)
rad/a kolesarim tudi v hrib
drugo:
IF (3) Q1 = [1]
Q19 – Kateri tip poti raje uporabljate na spustu izven kolesarskega parka?
pešpot
namensko kolesarsko zgrajene poti (kot sta npr. Muci trail na Krvavcu in poti v okolici
Socerba)
makadam
drugo:
IF (3) Q1 = [1]
Q20 – Kakšen tip podlage najraje uporabljate na spustu?
Možnih je več odgovorov
peščeno
zemlja
skalnato
koreninasto
Drugo:
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IF (3) Q1 = [1]
Q21 – Če bi želeli z gorskim kolesom narediti 1000 višinskih metrov vzpona in bi imeli na
izbiro 2 opciji – takšno, kjer bi višinske metre opravili v enem kosu, ter drugo lokacijo z več
krajšimi vzponi z vmesnimi spusti, katero bi raje izbrali?
vzpon v enem kosu
več krajših vzponov
IF (3) Q1 = [1]
Q22 – Ali ste pripravljeni kolo tudi nositi/porivati, če do začetka spusta ni speljane
makadamske ali druge poti, po kateri je kolo možno voziti?
da
ne
IF (3) Q1 = [1]
Q23 – Ali sta naslednja dva dejavnika pomembna pri izbiri lokacije za gorsko kolesarjenje?
Da

Ne

bližina servisa
možnost pranja kolesa
IF (3) Q1 = [1]
Q24 – Ali se udeležujete tudi organizirano vodenih skupinskih gorskokolesarskih tur?
da
ne
IF (3) Q1 = [1]
Q25 – Čim bolj natančno napišite nekaj lokacij, kjer največ kolesarite (ime vrha, ime poti,
namenjene spustu, ime kolesarskega parka ...)

IF (3) Q1 = [1]
Q26 – Katero lokacijo (lahko tudi v tujini) si želite obiskati z gorskim kolesom?

IF (3) Q1 = [1]
Q27 – Zakaj ravno ta lokacija?
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IF (3) Q1 = [1]
Q28 – Ali bi s prostovoljnim delom prispevali k obnovi gorskokolesarskih poti?
da
ne
XSPOL – Spol:
moški
ženski
XSTAR2a4 – V katero starostno skupino spadate?
od 15 do vključno 25 let
od 26 do vključno 35 let
od 36 do vključno 45 let
od 46 do vključno 55 let
od 56 do vključno 65
nad 66
Q29 – Občina stalnega prebivališča

XIZ1a2 – Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
nedokončana osnovna šola
dokončana osnovna šola
srednja poklicna šola
srednja strokovna šola
višja izobrazba
visokošolska strokovna in univerzitetna izobrazba
magisterij, specializacija, doktorat
Q30 – Kolikšen je vaš neto mesečni dohodek?
ne želim odgovoriti
do 500 EUR
500–1000 EUR
1000–1500 EUR
1500–2000 EUR
2000–2500 EUR
Nad 2500 EUR
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