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ZIMSKI TURIZEM NA GORENJSKEM GLEDE NA TRAJANJE 
SNEŽNE ODEJE 

Rado K o č e v a r * 

Turizem na Gorenjskem ima v naši ožji in širši domovini zelo bogalto 
tradicijo. Naravne danosti kot dobrina primarne turistične ponudbe pred-
stavljajo potencialno turistično bogastvo.. Zaradi maglo rastoče zimske kliem-
tele pa je nastal problem sekundarne ponudbe na tem področju. Le ta je 
ostala v razkoraku, daleč za povpraševanjem. Po nekaterih ocenah j e tre-
nutno na Slovenskem okoli 200 000 smučarjev (Masterl M., 1977). Leta 1985 
naj bi jih bilo že okoli 282 tisoč (Gospodarska zbornica SRS, 1980, razvoj-
ne usmeritve žičnic). Zato nastaja vprašanje, kako nuditti vsem možnosti za 
zadovoljitev rekreacije. 

Gorenjski prostor (zlasti višje alpsko področje) ima za zimski turizem 
ugodne naravne možnosti. Bistvena sta predvsem dva naravna pogoja, geo-
morfološki im klimatski. Med klimatskimi faktorji prednjači t a višina in 
trajanje snežne odeje,1 z njo v zvezi pa še njena struktura. 

Glede na trajanje snežne odeje bomo gorenjska zimskošportna' središča 
postavili v tri skupine:2 

3 skupina z najmanj 125 dnii snežne odeje 
2 skupina z okoli, 85 dnii snežne odeje 
3 skupina z manj kot 55 dni snežne odaje 

V prvo skupino z najmanj 125 dni zanesljive snežne odeje, primerne za 
smučanje, bi prišla v poštev naslednja gorenjska zimskošportna središčat 

* Mag., šolski center za blagovni promet, Župančičeva 22, 64000 Kranj, Y U. 
i Višina snežne odeje, potrebne za smučanje, je različna. Na travnatih tleh zadostu-

je že 15 cm. Na močno kamnitih ali kraških pa je potrebno vsaj 50—100 cm za varno 
smučanje, odvisno je od kamenitosti tal (M. D e b e l a k , 1977, 78). Z umetnimi posegi 
(planiranje, zatravitev) je seveda možno pogoje glede anežne odeje znatno izboljšati. V 
zadnjem času pa na kamenitih sončnih straneh uporabljajo preproge iz plastike. 

1 Karta primernosti snežne odeje na Slovenskem (M. J e r š i č 1977) predvideva štiri 
cone (-prva: 120—220 dni, druga: 100 do 150 dni, tretja 70—100 dni in četrta: 40—70 dni 
trajanja snežne odeje). Avtor je prvi dve združil, in za vse vzel poprečne vrednosti. 
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center denivelacija3 št. 
žičnic 

kapaciteta vseh naprav4 

urna optimalna urna 

Vogel 
Krvavec 
Pokljuka 
Soriška pl. 

268 m 
380 rh 

70 m 
200 m 

8 
11 
1 
2 

4790 
11650 

750 
1780 

1500 
3500 

75 
300 

skupaj 919 m 22 18700 5375 

Vrednosti optimalnih kapacitete so le približne. Na Pokljuki ni upošte-
vamo smučišče za potrebe JLA. Vogel in- Krvavec imata sicer daljšo denive-
lacijo, vendar je tu zaradi plazov ali pomanjkanja snega v nižjih legah 
možno smučati, le krajši čas (Žagarjev graben tudi nii primerno urejen za 
varno smuko). 

V drugo skupino z okoli 85 dni snežne odeje sodijo naslednji zimsko-
športni centri na Gorenjskem: 

center denivelacirja .št. 
žičnic 

kapaciteta vseh naprav 
urna optimalna 

Kobla 767 7 5650 1500 
Španov vrh 380 1 400 400 
Jezersko 125 1 150 50 
Kranjska gora 4505 14 8300 3100 
Zatrnik 383 5 4120 1300 
Zeienica 479 3 1398 550 

skupaj 2584 30 20196 7300 

Iz zgoraj navedenih podatkov je razvidno, da večina gorenjskih zimsko-
športniih centrov leži prenizko. Zaradi tega je dolžina snežne odeje včasih 
vprašljiva in lahko tudi vzrok izpada smučarske sezone (primer Kranjske 
gore 1973/74 in 1974/75 v prvi polovici zime). 

Srednjeročni plan v obdobju 1981—85 predvideva naslednje nove žič-
niške naprave. Zaradi lažje primerjave jih bomo razvrstili po trajanju snež-
ne odeje (1—125 dni, 11 — 85 in III— 45 dni) 

3 Denivelacija je višinska razlika med spodnjim in zgornjim delom centra. Pri 
Voglu in Krvavcu so zaradi nezanesljivosti upoštevane denivelacije le v zgornjem ob-
močju. 

4 Medtem, ko so pri urnih prevozih žičnic upoštevani vsi prevozi v eni uri, pa opti-
malna kapaciteta upošteva le tiste smučarje, ki jim ni treba čakati v vrstah ali ki jim 
naprava dejansko streže. To pa je odvisno od naprave same, višinske razlike in spo-
sobnosti smučarjev. 

5 Ni upoštevan zgornji del Vitranca (neurejena in nevarna proga) 
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center število žičnic optimalna kapaciteta 
I II III I II III 

Kranjska gora — 10 — — 3000 — 

Mojstrana — 1 — — 100 — 

Španov vrh — 1 — — 200 — 

Krvavec 12 — — 4000 — — 

Vogel 3 — — 1200 — — 

Kobla 12 — — 3000 — — 

Zatrnik — 1 — — 200 — 

Soriška pl. 1 — — 300 — — 

Zelenica — 2 — — 400 — 

skupaj 9 centrov 28 15 — 8500 4100 — • 

Pri tem bomo na Gorenjskem v naslednjih petih letih dobili še 71 km 
novih smučarskih prog, ali približno 70 % toliko kot jih ima sedaj Ober-
tauern, znaino smučarsko središče na Solnograškem v Avstriji,, če računamo, 
da bomo imeli leta 1985 v Sloveniji' približno 282 000 smučarjev (Gospodar-
ska zbornica SRS, 1980), bodo vse žičniške naprave na Gorenjskem za-
doščale za 26675 smučarjev ali 9,4 % vseh slovenskih smučarjev. Danes zna-
šajo okoli 7 %. Naš gorenjski alpski prostor pal bo pri tem izrabljen koimaj 
36,7%. Iz zgoraj navedenega je razvidno^ da so načrtovalci bodočih smu-
čišč upoštevali zanesljivost snežne odeje (I in II), medtem ko v tretji 
skupini ni predvidenih novih gradenj, č e pogledamo bodoče optimalne 
kapacitete, lahko ugotovimo premik v prvi skupini kar za 158%. V drugi 
skupini pa bo povečanje znašalo le 56 % sedanjih kapacitet. 

V vseh dosedanjih razpravah o zanesljivosti sniežne odeje je prevlado-
vala le višina in dolžina trajanja snežne odeje. Manj ali skoraj nič pa ni 
bilo govora o vrednotenju sestave snežne odeje. Gre predvsem za mehko 
snežno ploskev (pršič, južna) vrhnja plast), trdo (v ekstremnem smislu 
ledeno) ploskev in popolnoma razmehčano ploskev (»gnil sneg«). Tovrst-
nih natančnih opazovanj nî  bila pa bi priporočljiva. Na osnovi teh merjenj 
ti dobilii nova vrednotenja glede snežne odeje v smučarskih centrih. V 
zimi 1979/80 sem na kranjskogorskih smučiščih našteli 34 dni s trdo, ali 
celo ledeno ploskvijo (zima je bila izjemno dolga, snežna odeja je trajala 
115 dni), ali 29,5% vseh smučarskih dnii. Podobno je bilo tudi, na Kobli 
in drugih centrov v II skupini Brez dvoma je sestava snežne odeje bolj 
ugodna v ptvi skupini (vpliv odjuge je znatno manjši). 

Glede na sedanje kapacitete slovenskih žičniških naprav odpade na 
gorenjske žičnice kar 57 %. Glede nai trajanje snežne odeje pa smučišča 
na Gorenjskem, razen na Kaninu nimajo tekmecev. Možnosti pa so pre-
cejšnje (Zimski turizem v Sloveniji, 1970): 

področje zimske aktivnosti 

Triglav (južna stran) 
Pokljuka 
Bohinj 
Zgornja Savska dolina 
Karavanke 
Krvavec 
Jezersko 
skupaj 

optimalna kapaciteta skupina po 
trajanju snežne 
odeje (I, II, III) 

14000 I 
10000 I 
15000 I in II 
11500 I ini II 
4500 I ini II 

10000 I 
2500 I ira II 

72500 pretežno I 
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Trenutno je realizirano okoli ene petine (14075 ali 19,4). 
Poleg smučanja ob žičnicah pai so na Gorenjskem razvite še nekatere 

aktivnosti na snegu (sprehodi na smučeh ali smučarski, teki, sankanje po 
urejenih zasneženih poteh okoli ziimskošportnih centrov, turno smučanje). 
Vse to seveda močnio zavisi od zanesljivosti in trajanja snežne odeje. 

Smuški tek in sprehajalna hojai na smučeh ( D e b e l a k , 1976, 77) sta 
na Gorenjskem razmeroma dobro razvita,, čepra/v glede ureditve prog za-
ostajamo za drugimi alpskimi deželami- V 367 alpskih centrih je 4980 ure-
jenih tekaških steza (»Loipe«), ali 13,5 km na en smučarski center. Enajst 
gorenjskih smučarskih centrov pa. premore komaj 40 % omenjene vred-
nosti (6.1 km). Pri tem velja pripomniti, da smučarske steze lahko pote-
kajo pa terenih, kjer se sneg najdalj zadržuje; zadošča že nekaj centi-
metrov zamrznjenega snega na ustrezno zglajeni podlagi (travnata ali 
gozdna pot). Razen v okolici Kranjske gore, ki se po dolžini in urejenosti 
tekaških steza močno približuje urejenim alpskim centrom, na Gorenjskem 
močno zaostajamo. Satno na Pokljuki) bi lahko uredili na desetine km te-
kaških steza. Sevedai tudi v Zgornjesavski dolini niso še izrabljene vse 
možnosti (Tamar, Krniica in druge alpske doline). Posieibno perspektiven je 
še Bohinj. 

Urejene zasnežene sprehajalne poti sodijo v sleherni ziimskošportni 
center. Posebno privlačne soi za starejšo klientelo, ki ne smuča. Znani 
centri v Alpah jih imajo na desetine kilometrov (Radstatter Tauern 50 km, 
Bad Kleinkirchheiim 25 km, Les 3 Vallées pa kar 350 km itd.). Na Gorenj-
skem premoreta nekaj kilometrov takih poti le Bohinj in Kranjska gora. 

Čeprav je za sankanje potrebna minimalna snežnia odeja, pa ni ljudi, 
ki bi skrbeli za to zvrst zimske rekreacije. Tuji. alpski centri imajo urejene 
sankaške proge. Pri tem je treba poudariti, da, bo že leta 1982, nedaleč od 
naše meje na Koroškem, v Feld am See (blizu Bad Kleinkirchheima) 
evropsko sankaško prvenstvo. 

Za turno smučanje po, stezah in brezpotju gorskega sveta, je višina 
snežne odeje odločilnega pomena. Prekriti mora grbine ini skalovje. Važna 
je tudi sestava snega (uležanost, zaradi hoje in nevarnosti plazov). Gorski 
svet Gorenjske, zlasti na območju Julijskih Alp, ima najboljše možnosti 
pri nas. Zanimanje za tovrstno zimsko rekreacijo stalno naraščal Dokaz 
o tem je udeležba na triglavskem smuku, ki je iz letai v leto večja. 

Pregled turnih smukov po gorenjskih občinah: 

Občina izhodišče število dolžina v km 

Jesenice Kranjska gora, španov vrh 14 52,5 km 
Kranj Krvavec 3 14 
Radovljica Zatrnik, Kobla, Vogel, Komna 11 81,5 
Škof j a Loka Stari vrh, Soriška pl. 3 32 
Tržič Zelenica 1 12 

Skupaj 32 192 km 
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Zaključek 

Gorenjska regija v izrabi sivojega prostora za zadovoljitev zimske re-
kreacije prednjači pred ostalimi, področji v SRS. Najbolj je razširjeno smu-
čanje ob žičnicah (57% vseh naprav v SRS). Vendar so kapacitete pre-
majhne, sami centri pa leže predvsem v srednji skupini (II, nad 85 dni) 
trajanja snežne odeje. Bodoči srednjeročni, načrt snežno odejo bolj upo-
števa, in večji del cenitrov načrtujejo v prvi skupini (nad 125 dni) traja-
njai snežne odeje. Povečanje 8100 urnih optimalnih prevozov bo tu naj-
večje, vendar je to le 20 % tistih možnosti, ki jih imamo nakazane v študiji 
j/Zimski turizem v Sloveniji«. Premalo pa so srednjeročni plani gorenjskih 
občin usmerjena v ureditev tekaških in sprehajalnih poti in sankaških 
prog. Pri, gradnji bodočih visokogorskih smučarskih središč bo treba raz-
iskati še ostale naralvne elemente (plazovi, megla, vetrovnost), posebej še 
v Triglavskem pogorju, na Vršiču in drugod. Prav zaradi pomanjkanja to-
vrstnih raziskav je prišlo na primer na Kaninu do nevšečnosti. 
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THE WINTER-TOURISM OF GORENJSKA DEPENDING TO THE 
DURATION OF BLANKET OF SNOW 

Rado K o č e v a r 
(Summary) 

The region of Gorenjska has thei most favourable conditions for the 
development of winter tourism in Slovenija. Two of them are thought of: 
géomorphologie and climatic. The emphasis is put here ora climatic, espe-
cially the hight, and the duration of blanket of snow. Winter sport centres 
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are divided in there groups according to the duration of blanket of snow 
the first (I) where the blanket of snow lasts at least 125 days, the second 
(II) with about 85 days,, and the third one (III) with less than 55 days of 
blanket of snow. 

The majority of ski centres; of Gorenjska belongs to the second group 
(II), aiboive 51%. It isi foreseen in planning of building up the chair-lift 
system in Gorenjska in years 1981—1985 that the increase of the equip-
ment in the first group will be 158 %. The increasement in the second 
group will come only to 56 % of the present capacities, and there are no 
laew building up provided for the third group. Builders of new equipments 
came to know how very important is the factor of the duration of blanket 
of snow. 

In spite of this, the region of Gorenjska will be still' far from being 
fully exploited (only 36,7%). There are still many possibilities, especially 
in the range of Triglav with the longest duration of blanket of snow (the 
southern part about 14,000 of the best capacities) and the recess of Bohinj. 
Here are also* possible reciprocal connections, of the skiing centres. 

In the present researches of blanket of snow suitable for skiing, there 
is a lack of these dealing with the, structure of snow and its fitness for 
skiing (so the sliding surface in the group II is for instance glacial for a 
long time or too melting). 

Although the skiing along the chair-lifts takes the first, place among 
the winter sports, there are also developed skirunning (Loipe), cross-
country skiing, less sledging, and walking along the arranged paths in the 
winter country. 

When building out the high mountains skiiing centresi in the future, 
the researches will have to be made in ohter elements in the nature (ava-
lanches, fog, windness), especially for the range of Triglav, Vršič, and the 
others. 
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