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1

1  UVOD 

Prostočasni dejavnosti šport in rekreacija postajata v današnjih časih vedno bolj pomembna 
sestavna dela našega vsakdana, saj se vedno bolj zavedamo pozitivnih učinkov in posledic 
udejstvovanja pri teh dveh dejavnostih. Športni in rekreacijski poligoni ter površine pa 
morajo biti seveda našim potrebam čim bolj prilagojeni, biti morajo v koraku s časom in 
ustrezno urejeni, tudi tako da nam omogočijo neoviran dostop do njih in s tem povečajo 
možnosti za obisk.  
 
Za razvoj športno – rekreativnih dejavnosti v alpskem svetu so pomembne predvsem 
naravne oziroma geomorfološke razmere, ki jih določene panoge zahtevajo za optimalen 
razvoj. Na območju Zgornjesavske doline so naravne razmere dokaj ugodne, prisotna pa je 
tudi izrazita turistična dejavnost. Prav zato je smiselno razvijati obstoječo športno – 
rekreacijsko infrastrukturo in nenazadnje iskati možnosti za razvoj novih športno – 
rekreacijskih dejavnosti, ki jih na območju trenutno ni, ali pa jih celo primanjkuje, in tako 
prispevati k večji prepoznavnosti in konkurenčnosti destinacije občine Kranjska Gora in 
njene okolice. Občina Kranjska Gora, tako kot tudi nekatere druge občine v gorenjski 
regiji, je pred leti pokazala veliko zanimanje za razvoj (predvsem zimskih) športnih 
dejavnosti, ko so se močno zavzemale za organizacijo olimpijskih iger, skupaj z Italijo in 
Avstrijo. Vse to prizadevanje kaže na odlične priložnosti razvoja in izboljšanja na področju 
športno – rekreativnih dejavnosti.  
 
Pri vsem skupaj je zelo pomembno, da nove športno – rekreacijske poligone oziroma 
prostore namenjene rekreaciji oblikujemo in načrtujemo skladno z naravnim okoljem in 
upoštevamo lokalne krajinske zakonitosti, poskušamo čim bolj ohraniti prvobitnost narave 
in čim manj posegati v naravne habitate. Negativnim vplivom se lažje izognemo, če pred 
načrtovanjem jasno določimo kriterije in smernice, po katerih se orientiramo med samim 
projektiranjem in določanjem prednostnih območij, namenjenih rekreaciji. Končni rezultat 
naloge so torej podane smernice in prikaz rešitev na konkretnih primerih oziroma območjih 
v Zgornjesavski dolini.   
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Iskanje prednostnih območij za razvoj športno – rekreacijskih dejavnosti igra pomembno 
vlogo pri trajnostnem razvoju občine Kranjska Gora in celotne doline, določanje teh 
območij pa je lahko optimalno le, če se izvaja po vnaprej določenih kriterijih. Glavni 
problemi pri urejanju obravnavanega območja se torej kažejo prav v tem, da ni jasno 
začrtanih smernic in kriterijev. Ostali problemi se kažejo predvsem pri infrastrukturnih 
ureditvah – območje nima urejenih parkirnih površin, dostopnost do športnih površin 
(predvsem smučišč) ni dovolj dobra, poleg tega pa je večina območij potrebna prenove. 
Izpostavimo lahko še en problem, ki se kaže v t.i. »mrtvi sezoni«. Območje je namreč 
najbolj obiskano v zimskem času, pa tudi poleti ga obišče kar nekaj turistov, kot tudi 
dnevnih obiskovalcev ob vikendih. V vmesnih, spomladanski in jesenski sezoni pa je 
obiska premalo, zato se je pri načrtovanju smiselno zavedati tudi tega problema in 
poskušati prostore opremiti tako, da bodo privabljali obiskovalce skozi vse leto. Poleg tega 
je razvoj bolj usmerjen v neposredno okolico Kranjske Gore, območja športno – 
rekreacijskih površin drugje v dolini pa so manj urejena. Dolino obkrožajo Karavanke in 
Julijske Alpe ter specifična gorska krajina, ki bistveno prispevajo k vizualni vrednosti 
prostora in prostoru dajejo svojevrsten pečat, zato je smiselno v načrtovanje vključiti tudi 
vizualni vidik.  
 

1.2 CILJ NALOGE 
 
Primarni cilj naloge je podati smernice in kriterije za urejanje športno – rekreacijskih 
površin v Zgornjesavski dolini, oziroma na splošno v alpskih dolinah. Da bi ta cilj dosegli, 
je treba predhodno preveriti trenutno stanje na terenu, popisati obstoječo turistično 
ponudbo in ovrednotiti prostor tudi z vidika krajinske in naravne pestrosti. Smernice in 
kriteriji so kasneje upoštevani v predlogih ureditev na konkretnih primerih oblikovanja 
športno – rekreacijskih površin v Zgornjesavski dolini. Grafično so prikazane tudi  
možnosti izboljšav ostale obstoječe turistične ponudbe ter infrastrukturnih ureditev.   
 

1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Obstoječa športno – rekreacijska območja v Zgornjesavski dolini se z ustreznim krajinskim 
pristopom oblikuje tako, da bo izraba prostora v turistične namene možna preko celega 
leta. Poleg tega je na določenih območjih, ki so trenutno še neizrabljena, možno umestiti 
nove športno – rekreacijske poligone, ki bodo pripomogli k bogatejši turistični in športni 
ponudbi občine Kranjska Gora. Predlagane smernice na področju urejanja športno-
rekreacijskih površin lahko služijo kot strokovne podlage za načrtovanje novih ureditev, s 
katerimi se sanirajo danes neustrezne prostorske rešitve. 
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1.4 METODE DELA 
 
Da bi pridobila smernice in kriterije za urejanje, sem si v nalogi med drugim pomagala s 
temeljitim terenskim delom, kjer sem pridobila splošne vtise o vizualnih lastnostih prostora 
in njegovi organiziranosti.V prvi vrsti gre torej za terensko delo v smislu analize širšega 
prostora, inventarizacije turistične ponudbe ter fotografsko dokumentiranje obcestnega 
prostora glavne ceste Jesenice – Rateče, kolesarsko – sprehajalne poti Rateče – Mojstrana 
ter ostalih sprehajalnih poti v okolici Kranjske Gore, Tamarja, Planice, Zelencev in jezera 
Jasna. Fotografije ob glavni cesti Jesenice – Rateče so posnete vsakih 500 metrov. 
Dokumentirana so tudi vsa obstoječa obcestna počivališča in parkirišča, počivališča ob 
kolesarsko – sprehajalni poti ter drugih poteh, parkirišča in dostopi do športno – 
rekreacijskih območij ter glavni moteči elementi in neprivlačna območja. Na osnovi 
posnetih fotografij je izvedena analiza, ki skupaj z izbranimi primeri iz tujine služi kot 
podlaga za pripravo smernic in kriterijev, ki naj bi načrtovalcem pomagali pri urejanju 
športno – rekreacijskih površin v alpskem svetu, še posebno pa v Zgornjesavski dolini. 
Smernice in kriteriji so upoštevani pri načrtovanih ureditvah športno – rekreacijskih 
površin na območju Zgornjesavske doline. Poleg naštetega so pridobljeni številni podatki 
iz obstoječega pisnega in grafičnega gradiva.  
 
Na osnovi omenjenih analiz, pridobljenih podatkov in podanih smernic za oblikovanje 
športno – rekreacijskih površin, so pripravljeni predlogi ureditev na ožjem območju 
obdelave, s tekstualno obrazložitvijo in grafično predstavitvijo. Kot podlaga za grafične 
prikaze je izbran veljaven PUP. 
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2  ŠPORT IN REKREACIJA 

Šport je po ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, 
tekmovanje, razvedrilo (Slovar ..., 2009).  
Šport je torej fizična aktivnost, ki se izvaja v najrazličnejših oblikah in v okviru vnaprej 
določenih pravil. Namenov športnega udejstvovanja je več, od tekmovanj do uživanja in 
ohranjanja zdravja. Kot glavni značilnosti športa lahko izpostavimo različne osebnostne 
motive in želje po doseganju čim boljših rezultatov. V grobem lahko športne dejavnosti 
razdelimo na tiste, ki se izvajajo v dvoranah, in tiste, ki se izvajajo na zunanjih poligonih. 
Druga razdelitev opredeljuje športne aktivnosti na tiste, ki jih izvajamo pretežno v 
zimskem času, in tiste, ki jih izvajamo v poletnem času. Poznamo pa tudi skupinske in 
posamezne športe.  
 
Rekreacija je dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi (Slovar ..., 
2009).  
Rekreacija je torej bolj  kot oblika športa oblika zabave, ki pa izhaja iz fizičnih dejavnosti 
toda brez vnaprej določenih pravil. Gre bolj za aktivno preživljanje prostega časa in pa tudi 
za poživitev telesa in duha. Za izvajanje rekreativnih dejavnosti ne rabimo vedno urejenih 
poligonov in drugih površin, ponavadi gre bolj za samoiniciativno razgibavanje v naravi. 
Kot navaja Jeršič (1999), so za rekreacijo na prostem naravne in kulturne prvine 
temeljnega pomena, kar pomeni, da so rekreacijske dejavnosti odvisne predvsem od: 
doživljajske zmožnosti, krajinske primernosti, naravnih zdravilnih sredstev in notranje 
vrednosti krajinskih sestavin. Poleg tega pa vseeno ne smemo pozabiti, da so za rabo 
oziroma izvajanje določenih dejavnosti v več primerih nujno potrebni tudi različni 
infrastrukturni objekti.  

Če podamo primer, ki nazorno pojasnjuje bistveno razliko med športno in rekreacijsko 
dejavnostjo, lahko opredelimo tekmovalno plavanje v dvoranskem bazenu kot športno 
dejavnost, plavanje v morju pa opredelimo kot rekreativno dejavnost.  

Šport in rekreacija predstavljata dandanes v posameznikovem življenju pomembno vlogo v 
preživljanju prostega časa, saj se vedno bolj zavedamo prednosti zdravega življenja in 
kvalitetnega preživljanja našega časa. Športno - rekreacijske dejavnosti lahko torej 
razdelimo v dve glavni skupini. V prvi so dejavnosti, ki se lahko odvijajo v dvoranah in 
ostalih zaprtih prostorih, v drugi pa dejavnosti, ki se odvijajo zunaj. Za slednje je še kako 
pomembno, da so pravilno umeščene glede na krajinsko primernost (teren, vremenske 
razmere, vodne razmere). Najbolj idealno je, da so poligoni za športno – rekreativne 
dejavnosti v naravo umeščeni tako, da kar najmanj škodijo in spremenijo dejansko podobo 
krajine – razen v primeru, da je krajina degradirana.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fizi%C4%8Den&action=edit�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rekreacija�
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Jeršič (1999: 38-40) rekreacijske dejavnosti razdeli v skupine, glede na njihovo odvisnost 
od krajinskih rekreacijskih potencialov:  
 

- dejavnosti, odvisne od krajinskega potenciala (planinstvo, tek na smučeh, hoja, 
plezanje in turno smučanje; 

- dejavnosti na prostem, ki so tako kot predhodne navezane na rekreacijsko krajinsko 
ustreznost oziroma uporabnost, manj pomembna pa je doživljajska privlačnost 
skupine (kopanje, čolnarjenje, terensko jahanje); 

- dejavnosti, ki so odvisne od naravne krajinske ustreznosti (smučanje, navtični 
turizem, kopanje v »zabavnih« kopališčih); 

- dejavnosti, vezane na grajene objekte (atletika, ples, igrišča za igre z žogo, 
drsališča, jahalni centri, športna letališča, trim steze); 

- posebna skupina zajema dejavnosti, ki jih izvajamo na prostem, vendar v umetno 
oblikovani krajini (golf igrišča, arboretumi, živalski vrtovi); 

- dejavnosti, ki jih izvajamo na prostem, ampak znotraj naselij (mestni parki, tržnice, 
ulice, peš cone, sprehajanje); 

- dejavnosti, ki jih izvajamo na kmetijskih in gozdnih zemljiščih bolj ali manj zaradi 
utilitarnih nagibov, deloma pa tudi rekreacijskih (nabiranje, obdelovanje, hoja); 

- posebna skupina so tudi dejavnosti, ki so navezane na zgodovinske, umetnostne in 
tehnične znamenitosti (kulturno-umetniško doživljanje); 

- skupina prostočasnih dejavnosti, ki so navezane tako na odprto krajino ali grajene 
objekte in služijo zavestnemu sproščanju z različnimi zabavnimi športnimi igrami. 

 

2.1 ŠPORT IN REKREACIJA V ALPSKEM SVETU 
 
Poznamo torej več oblik športa in rekreacije, v tej nalogi pa se bomo osredotočili predvsem 
na tiste oblike, ki jih izvajamo na prostem – še bolj specifično na prostem v alpskem svetu, 
saj gre tu za tipično značilne oblike športov in rekreacije. Alpski svet ima značilne reliefne, 
vremenske in krajinske značilnosti, ki omogočajo dobre priložnosti za razvoj določenih 
vrst športnih aktivnosti in rekreacije. Ti dve dejavnosti sta tesno povezani tudi s turističnim 
obiskom, tako da bo v nadaljevanju predstavljen tudi ta vidik, oziroma povezave med 
obema panogama. Najprej bomo obravnavali vse oblike športa in rekreacije, katere je 
možno izvajati v alpskem svetu, nato pa bomo preverili katere od le-teh so danes razvite v 
Zgornjesavski dolini ter razvoj katerih bi bilo smiselno vzpodbujati. 
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PREDSTAVITEV OBLIK ŠPORTA IN REKREACIJE 
 
V Alpskem svetu se predvsem zaradi večjih vremenskih razlik med poletnim in zimskim 
letnim časom pojavlja cela vrsta različnih oblik športa in rekreacije. Prav zaradi tega so v 
nadaljevanju te oblike športov razvrščene med zimske in poletne športe.  
 
 
Zimski športi in oblike rekreacije  
 
Med najbolj pogosto obliko športa in rekreacije v zimskem času štejemo alpsko smučanje, 
ki je v Sloveniji dokaj razširjeno in je priljubljen šport med vsemi generacijami. Poleg 
rekreativnega smučanja so organizirana tudi tekmovanja v različnih disciplinah (od 
slaloma do smuka). Skozi čas so se razvile tudi posebne oblike smučanja. Med slednje 
štejemo akrobatsko smučanje, kjer gre za vožnjo po grbinah z vmesnimi skoki; turno 
smučanje, ki se ne izvaja na urejenih smučiščih ter deskanje na snegu, ki se odvija kot 
prosti slog na smučišču, ali pa v urejenih snežnih parkih. Poleg smučanja je zelo razširjen 
tudi tek na smučeh. Proge za tek na smučeh so urejene v nižinskih alpskih predelih, 
velikokrat kar na, oziroma ob obstoječih sprehajalnih poteh, ki so pozimi prekrite s 
snegom. Med ostale zimske športe z bolj rekreativnim predznakom štejemo drsanje, 
sankanje in plezanje po zaledenelih slapovih ali umetnih ledenih stenah. Med bolj 
tekmovalne zimske športe pa štejemo biatlon, bob, curling, skeleton in smučarske skoke. 
Slednje oblike športa so med širšo množico manj razširjene.  
 
Poletni športi in oblike rekreacije 
 
V poletnem času se največ obiskovalcev alpskega sveta ukvarja s pohodništvom in 
kolesarjenjem. Pri kolesarjenju gre lahko za vožnjo po urejenih poteh ali pa za prosto 
gorsko kolesarjenje. Ostale dejavnosti, ki so večkrat prisotne v alpskih dolinah in okolici, 
so golf, plezanje, jahanje, padalstvo, ribolov, vodni športi ter ostale oblike rekreacije na 
večnamenskih športnih igriščih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mikoš K. Krajinsko urejanje športno – rekreacijskih območij ... (Planica – Kranjska Gora).     
      Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2010 

 

7

2.2 NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE ŠPORTNO-REKREACIJSKIH POVRŠIN 
 
Z ustreznim načrtovanjem je moč preprečiti negativne vplive oblik športa in rekreacije na 
naravni prostor. Treba je jasno začrtati meje območij, namenjenim športu in rekreaciji in ta 
območja ustrezno urediti, na osnovi določenih kriterijev in usmeritev. Pri oblikovanju in 
načrtovanju območij za šport in rekreacijo je torej najpomembnejše v prvi vrsti zagotoviti 
optimalno najustreznejša območja za izvajanje dejavnosti (prednostna območja), a pri tem 
skušati čim bolj ohraniti prvobitnost narave in preprečiti negativne učinke na 
obremenjenost okolja.    
 
Preden začnemo z načrtovanjem je treba jasno določiti različne dejavnike:  
 

- katere obstoječe dejavnosti razvijati; 
- do kakšne mere razvijati obstoječe dejavnosti, glede na potrebe lokalnega 

prebivalstva in turističnega obiska, želje gostov in splošne udeleženosti 
prebivalstva pri tej določeni dejavnosti; 

- katere nove dejavnosti vpeljati; 
- določiti ustrezna območja za nove dejavnosti, glede na njihove potrebe po 

oblikovanosti terena ali drugih specifičnih geomorfoloških lastnosti; 
- ugotoviti ali bomo razvijali le eno glavno dejavnost po kateri bo območje postalo 

širše razpoznavno, ali pa bomo razvijali več dejavnosti na isti ravni. 
 
 
Po Jeršiču (1999: 42-46) lahko povzamemo najpomembnejše dejavnike, ki nakazujejo 
primernost območja za rekreacijo na prostem. To so:  
 

a) pogoji oziroma razmere v okolju -  kartiranje nevarnih con (plazovita, hrupna 
območja), rekreacijska primernost vodnih teles (rek, jezer, morja). 

 
b) doživljajski pokrajinski potencial -  pomeni zmožnost neke pokrajine oziroma 

njenega dela, da pri ljudeh sprošča določene čutne odzive oziroma vtise. Pri 
vrednotenju, ki je namenjeno rekreacijskemu planiranju, je pomembno določiti tista 
območja, v katerih krajinski videz vzpodbuja pri večini obiskovalcev pozitivna 
doživetja (ugodje, občudovanje). Med najbolj pogoste in prednostne »nosilce« 
učinkov krajinskega doživljanja sodijo: lepota, naravnost (prvobitnost), enkratnost 
in pestrost (raznolikost) pokrajine in njenih sestavin. V praksi se vrednotenje opira 
na razmeroma lahko dosegljive kriterije, kot so oblike rabe tal, dolžina vodnega in 
gozdnega roba in reliefna energija, ki izražajo raznolikost in pogosto tudi večjo ali 
manjšo prvobitnost. (Na primer: skalne stene, melišča, močvirja, ekstenzivni 
pašniki ob zgornji gozdni meji dajejo vtis prvobitne pokrajine). 

 
c) dejavnostna (uporabna) primernost – vrednotenje dejavnostne primernosti za 

posamezne aktivnosti poteka običajno v dveh fazah. V prvi fazi se na podlagi 
minimalnih zahtev ugotovijo in izločijo neprimerna območja. V ta namen morajo 
biti zahteve (pogoji) posameznih dejavnosti jasno definirane z ustreznimi merili.    
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d) prometna dosegljivost – rekreacijska primernost nekega območja zavisi tudi od 
njegove naravne lege napram naselitvenim območjem ali pomembnejšim 
turističnim središčem. Kvaliteto prometne lege lahko vrednotimo s pomočjo 
dosegljivosti in sicer s pomočjo merjenja razdalje ali potovalnega časa. Območje 
vrednotenja lahko glede na razdaljo od urbanih in turističnih središč razdelimo z 
linijami enakih časovnih razdalj (izohron). V poštev pridejo predvsem izohrone 
osebnih avtomobilov, ki se pri rekreaciji uporabljajo najpogosteje. Za stopnjevanje 
zon dosegljivosti se priporočajo intervali od 15 minut do 30 minut.  

 
e) Opremljenost – za izvajanje mnogih rekreacijskih dejavnosti na prostem so 

potrebni tudi določeni infrastrukturnimi objekti in naprave. Pri celovitem 
vrednotenju primernosti moramo zato upoštevati tudi pomembnejše objekte, ki 
neposredno ali posredno služijo rekreaciji. 

 
Glede na naštete faktorje, lahko primernost območij razdelimo v tri glavne skupine, v prvi 
je primernost dobra, v drugi srednja in v zadnji majhna. 
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3  PREDSTAVITEV OBMOČJA    

 
Širše območje obdelave se navezuje na celotno območje Občine Kranjska Gora. Občina 
meri 256,3 m², kar znaša 1,3% površine Slovenije in 12% površine statistične regije 
Gorenjske (Strategija ..., 2005: 6). Povprečna nadmorska višina občine je 1304 m. V občini 
je deset naselij (Kranjska Gora, Belca, Dovje, Gozd Martuljek, Log, Mojstrana, Podkoren, 
Rateče, Srednji vrh in Zgornja Radovna), med katerimi je največje in najbolj znano 
Kranjska Gora. Občina meji na naslednje občine: Jesenice, Bled, Bohinj in Bovec ter na 
državi Italijo in Avstrijo. S sosednjima državama je povezana z dvema mejnima 
prehodoma. V občini je najbolj razvita dejavnost turizem in z njim povezano gostinstvo ter 
trgovina. (Razvojni ..., 2004: 7).  
 
Ožje območje obdelave se nanaša na širši obcestni prostor regionalne ceste Jesenice – 
Rateče, območje kolesarsko – sprehajalne poti Rateče – Mojstrana, območja naselij Rateče, 
Kranjska Gora, Gozd Martuljek in Mojstrana, območje jezera Jasna, kranjskogorska in 
podkorenska smučišča, Planico ter pobočja Vitranca in Ciprnika.  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  1: Širše in ožje območje obdelave (podloga: Agencija ..., 2009) 
 
 
Širše in ožje območje obdelave je podrobneje predstavljeno na grafični karti (priloga A). 
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3.1 ZGORNJESAVSKA DOLINA 
 
Zgornjesavska dolina (tudi Dolina ali Gornjesavska dolina) leži na severozahodu 
Slovenije, v neposredni bližini meje z Italijo in Avstrijo in je del gorenjske regije. Dolina 
leži na nadmorski višini 500 do 700 m, na vzhodni strani jo zapirajo Karavanke (z višinami 
okrog 2000 m), na zahodni pa planota Mežakla (1100 – 1500 m) ter Julijske Alpe z 
najvišjim vrhom Triglav (2864 m). Površje doline je dokaj razgibano, okolje pa je 
sorazmerno dobro ohranjeno. Enota obsega alpske doline – dolino Save Dolinke med 
Jesenicami in Ratečami, dolino Planice s Tamarjem, dolino Pišnice z Martuljkom in 
triglavske doline Vrata, Krma in Kot. Glavne značilnosti doline so alpsko dolinast relief, 
členjenost prostora, vodnatost, ekstenzivna kmetijska krajina, razglednost in relativno 
dobra dostopnost. (Predstavitev ..., 2008). Največje naselje v dolini je Kranjska Gora s 
1428 prebivalci, sledi ji Mojstrana (1211 prebivalcev), Rateče (639 prebivalcev), Gozd 
Martuljek (624 prebivalcev), Dovje (609 prebivalcev), Podkoren (388 prebivalcev), Belca 
(163 prebivalcev) in Srednji vrh (38 prebivalcev) (Kranjska Gora, 2009).   
 
Celotna Zgornjesavska dolina nima večjih okoljskih problemov, izjema je le mestno 
območje Jesenic, ki je bilo v preteklosti izpostavljeno različnim oblikam onesnaževanja, še 
posebno industrijskemu.  
 
Zgornjesavsko območje spada v alpski podnebni pas, za katerega so značilne dolge in 
snežne zime ter kratka, zmerno topla poletja, pogosti vzhodni vetrovi in obilne padavine. 
Zima traja navadno od štiri do pet mesecev, povprečno število snežnih dni je dobre štiri 
mesece. Prav tako so pozimi velike razlike med osojnimi in prisojnimi pobočji, ki dolino 
omejujejo. Prisojna pobočja so tako primerna za izlete in sprehode, ker ponujajo dovolj 
sonca, osojna pa varujejo in ohranjajo snežno odejo za smučanje in druge zimske športe.  
 
Občina Kranjska Gora meji na naslednje občine: Jesenice, Bled, Bohinj in Bovec ter meji 
na državi Italijo in Avstrijo. S sosednjima državama je povezana z dvema mednarodnima 
mejnima prehodoma. S prelazom Vršič je občina povezana z dolino reke Soče. Na 
območju občine je deset naselij (Belca, Dovje, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Log, 
Mojstrana, Podkoren, Rateče, Srednji vrh in Zgornja Radovna) in 4 krajevne skupnosti (KS 
Rateče-Planica, KS Kranjska Gora, KS Mojstrana in KS »Rute« – Gozd Martuljek, Srednji 
Vrh). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  2: Kraji v Zgornjesavski dolini  (Kranjska Gora, 2009; Mojstrana, 2009) 
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3.2 PROSTORSKE ZNAČILNOSTI 

3.2.1 Krajinski tip 
 
Obravnavano območje Zgornjesavske doline spada h krajinam alpske regije. Alpske 
krajine ležijo v severozahodnem delu Slovenije in obsegajo alpska visokogorja (s tem 
izrazom označujemo svet nad zgornjo gozdno mejo) ter vmesne doline. Pod alpske krajine 
štejemo tu dve enoti, in sicer Karavanke in pa Julijske Alpe. Značilnosti alpskih krajin v 
Sloveniji pa so izredno členjena in slikovita reliefna razgibanost krajin ter apnenčasta 
podlaga z vidnimi posledicami erozije in nestabilnimi geomorfološkimi oblikami, strmi 
vrhovi in globoke doline (Marušič, 1998).  

3.2.2 Geomorfologija in topografija  
 
Ena izmed značilnosti slovenskih alpskih krajin je njihova geološka mladost. Kot mlado 
gorstvo so slovenske Alpe izrazito skalnate z zelo očitnimi erozijskimi procesi in 
nestabilnimi geomorfološkimi oblikami. Zgornjesavska dolina je nastala zaradi tektonskih 
in ledeniških delovanj (izpod Jalovca, Ponc in Mojstrovke je drsel Planiški ledenik, ki je s 
seboj prinesel velike količine grušča). Najprej na osnovi tektonskega preloma, ki poteka po 
sredini doline, kasnejše geomorfološke oblike doline pa so v največji meri posledica 
delovanja rek in ledenikov. Največji nanos grušča je na lokaciji današnjega Podkorena, ki 
je zajezil reko Savo in ustvaril Korenško jezero, katerega ostanek sta jezerce Zelenci in 
močvirje Blata. Longitudialna dolina predstavlja naravno geografsko mejo med Julijskimi 
Alpami in Karavankami, z obeh pogorij pa se vanjo priključujejo številne druge manjše 
alpske doline. Doline imajo značilno koritasto obliko, v obliki črke U (Slovenija ..., 1998). 
Površje je večinoma sestavljeno iz apnenca in dolomita, zato se je tu razvila posebna 
oblika kraškega površja - visokogorski kras. Na posameznih mestih se ustvari visokogorski 
planotast svet, imenovan podi, poln škarpelj, brezen, globokih razpok, skalnih previsov, 
balvanov ter odlomov od sten. Za alpske krajine so značilni tudi ostri vrhovi in strma 
pobočja, najvišji vrhovi pa segajo prek 2000 m nadmorske višine (Kočevar, 1998).  

3.2.3 Vegetacija 
 
Zaradi temperaturnih razlik med dolinami in vrhovi so se tu najbolj jasno izoblikovali 
višinski rastlinski pasovi. Na območju Zgornjesavske doline prevladujejo sestoji gozda, na 
dnu dolin večinoma prevladuje listnati gozd, ki se prepleta z njivami in travniki oziroma 
senožeti. Najbolj so razširjeni bukovi gozdni sestoji, pomešani z gabrom. Nad listnatim se 
širi pas mešanega gozda (večinoma jelka, pomešana z bukvijo), približno pri 1000 m nmv. 
pa sledi pas iglastega gozda (največ je smrekovih gozdov). Gozdne površine se do zgornje 
meje poselitve (pri 1300 m) menjavajo z njivami, travniki in pašniki. Iglasti gozdovi segajo 
do zgornje gozdne meje, ki je v povprečju nekje pri 1700 m. Prekinjajo jih planinski 
pašniki, ki jih občasno imenujemo kar planine. Nad zgornjo gozdno mejo je pas ruševja in 
gorskega travniškega rastlinstva, ki se še uporablja za planinsko pašo. V visokogorju je 
rastje torej redko, poleg ruševja najdemo tudi macesen in grmičasto borovje ter travno – 
zeliščne zaplate. Nad njim pa je le še pas grušča in golega skalovja (Kranjska Gora, 2009). 
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3.2.4 Hidrografija 
 
Alpsko vodovje ima hudourniški značaj. Med deževjem zato vode rade narastejo, med sušo 
pa ponekod zginejo s površja in lahko opazujemo le njihove suhe struge. Reke imajo tudi 
precejšnjo hidroenergijsko moč. Kot posledica ledeniškega preoblikovanja so se ohranila 
tudi nekatera ledeniška jezera (Senegačnik in sod., 1999: 102). Ponekod se na pragovih 
pojavljajo slapovi, najbolj znani so Peričnik in Martuljkovi slapovi.  
 
Najpomembnejša reka na obravnavanem območju je Sava Dolinka, ki izvira kot Nadiža v 
Tamarju, ponikne, in ponovno pride na dan v Zelencih pri Ratečah. Potem teče po dolini 
mimo Kranjske Gore, Martuljka, Mojstrane, skozi Jesenice in naprej proti jugovzhodu. 
Zelenci so talni izvir Save Dolinke, kjer voda privre na dan iz do 2 metra globokega jezera 
zelene barve, po kateri je ta naravni rezervat tudi dobil svoje ime. Pomembni so zato, ker 
predstavljajo dom mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. Porozna jezerska 
kreda, ki je na dnu, neprestano prepušča talno vodo v obliki »vulkančkov«, kar je 
edinstven primer v Sloveniji. Jezerska voda ima stalno temperaturo okrog 5-6 °C. Voda iz 
jezera preide v strugo, ki se na vzhodu razlije v kilometer dolgo in 200 m široko, plitko 
močvirje Blata (Kranjska Gora, 2009).  
 

3.2.5 Raba tal 
 
Občina Kranjska Gora obsega 256 km² zemljišč, največji delež območja predstavlja gozd. 
Stanje zemljišč po kmetijskih kulturah je sledeče: njive 2,2 km², sadovnjaki 0,3 km², 
travniki 13,2 km², pašniki 11,8 km² in trstičje 41342 m² (Razvojni ..., 2004: 32). 
Posamezne rabe tal so prikazane na grafičnih kartah (priloga D).  
 
Velike spremembe so predvsem na področju njivskih površin in pašnikov. Kmetje 
opuščajo njive, pridelujejo le za domačo uporabo. Zaradi podnebnih vplivov in 
pomanjkanja ravninskih površin je postalo kmetijstvo na obravnavanem območju 
nekonkurenčno v primerjavi z drugimi regijami. Pašniki in senožeti se zaraščajo, toda po 
katastru so še vedno uvrščeni med kmetijska zemljišča. Po oceni se 40% planinskih 
površin zarašča, intenzivneje se zaraščajo oddaljene planine in tiste, do katerih ni mogoč 
mehaniziran dostop. Kmetije v dolini so po obsegu in proizvodnji majhne, služijo 
predvsem za samooskrbo domače družine. Le redke so kmetije z intenzivno - tržno 
proizvodnjo, najintenzivnejše pa so kmetije, ki oddajajo mleko  (Razvojni..., 2004: 32). 
 
Zgornjesavska dolina spada med z gozdom močneje poraščena območja Slovenije, saj kar 
16340 ha ali 64% celotne površine občine Kranjska Gora (25644 ha) pokriva gozd. Pomen 
gozdov je seveda tudi v številnih med seboj povezanih in prepletenih funkcijah, ki jih ti 
gozdovi opravljajo oziroma zagotavljajo. Proizvodne funkcije prevladujejo na 38% 
površine (lesnoproizvodna, lovnogospodarska, pridobivanje drugih gozdnih dobrin). 
Socialne funkcije prevladujejo na 24% površine (estetska, rekreacijska, poučna, 
raziskovalna, higiensko-zdravstvena, varovanje naravne in kulturne dediščine). Ekološke 
funkcije pa prevladujejo na 38% površine (varovalna – varovanje gozdnih zemljišč in 
sestojev, hidrološka, klimatska in biotopska) (Kranjska Gora, 2009). 
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3.3 NARAVNE ZNAČILNOSTI NA OBMOČJU ZGORNJESAVSKE DOLINE 
 
Naravne značilnosti na območju Zgornjesavske doline predstavljajo pomemben dejavnik v 
turizmu, saj dobro ohranjena narava privablja obiskovalce skozi celo leto. Del 
obravnavanega območja spada tudi v naš edini narodni park, Triglavski narodni park (v 
nadaljevanju TNP). Sledi prikaz pomembnejših primerov naravnih značilnosti na območju 
Zgornjesavske doline, oziroma na širšem območju urejanja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  3: Nekateri primeri naravnih značilnosti v Zgornjesavski dolini (slike b,e,g,i – Kranjska Gora, 2009;  
              Mojstrana 2009) 
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Preglednica 1: Naravne značilnosti 
*opomba: naravne značilnosti (po zaporednih številkah) so prikazane na grafični karti (priloga C) 

 
NARAVNA ZNAČILNOST 

 

 
KRATEK OPIS (Startegija ..., 2005: 14-16) 

 
1. Planica Slikovita ledeniška preoblikovana dolina v obliki 

črke U, ki leži v smeri sever-jug in je dolga okrog 
sedem kilometrov. razgibano dolinsko dno prekrivajo 
ledeniške morene in melišča, ki jih z okoliških gora 
nanašajo hudourniki. V spodnjem delu Planice se 
prepletajo z gozdnimi zaplatami senožeti, ponekod 
pa so izraziti značilni grbinasti travniki, v zgornjem 
delu prevladuje gozd. Dolino obdajajo do 2500 m 
visoke gore in grebeni kot so stene dvatisočakov 
Mojstrovke, Travnika in Velike Dnine na eni strani 
ter skupine Ponc na drugi strani zaključuje slikoviti 
Jalovec z Ozebnikom. Dostop je možen z 
avtomobilom iz Rateč. 

2. Mala Pišnica Zaprta alpska dolina, dolga pet kilometrov, po kateri 
teče istoimenski potok. V zgornjem delu raste eden 
najmogočnejših in najstarejših macesnov v Sloveniji. 
Dolina je zavarovana kot naravni rezervat v TNP. Po 
dolini ni urejenih in označenih poti, ogled je možen z 
vodnikom iz smeri Kranjska Gora – Jasna, ali pa s 
Slemena. 

3. Dolina Vrata in slap Peričnik Dolina Vrata so največja ledeniška preoblikovana 
dolina na severni strani Julijskih Alp, ki se razteza od 
Mojstrane do vznožja severne stene. Spodnji slap 
Peričnik je visok 52 m, zgornji pa 16 m. Slap je 
nastal z ledeniškim preoblikovanjem doline Vrata. 
Dostop je možen iz Mojstrane. 

4. Dolina Kot Dolina je dolga štiri kilometre in je prekrita z 
gozdom, znana je tudi kot najkrajša pot na Triglav. 
Dostop je možen peš ali s kolesom iz Mojstrane. 

5. Dolina Krma Dolina predstavlja najlažjo, a obenem najdaljšo pot 
na Triglav. Dolga je okoli sedem kilometrov in je 
nadaljevanje doline Radovna. Dostop je možen peš 
ali s kolesom iz Mojstrane. 

6. Zgornja Radovna Radovna je ime okrog 20 km dolge reke, doline in 
naselja, ki sega od dolin Kot in Krma do Radovljiške 
kotline. Dolina je ujeta med pobočja planot Pokljuka 
in Mežakla, prekrivajo jo grbinasti travniki. V 
Radovni stoji znana Gogalova lipa. Dostop je možen 
iz Mojstrane peš, s kolesom ali z avtomobilom. 

7. Slap Črne vode V pobočju Slemena voda pada v številnih slapovih, 
od katerih je najvišji spodnji, cca 70 m visok slap 
Črne vode. Voda takoj pod slapom ponikne. Dostop 
je možen od koče v Tamarju. 

8. Slap Nadiža Nahaja se v dolini Tamar, v ostenju rateških Ponc. 
Slap je visok 12 m in je prvi izvir Save Dolinke. 
Dostop je možen od koče v Tamarju. 

                                                                                                                                                        Se nadaljuje… 
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Nadaljevanje... 
  

NARAVNA ZNAČILNOST 
 

KRATEK OPIS (Startegija ..., 2005: 14-16) 
 

9. Martuljkovi slapovi V ledeniški krnici Za Akom se zbira voda potoka 
Martuljek, ki se nato spušča v treh stopnjah čez 110 
m visoko steno – to je Zgornji Matruljkov slap. Pod 
njo teče potok skozi 500 m dolgo sotesko, nato 
ponovno pade čez 50 m visoko steno – to je Spodnji 
Martuljkov slap, v nižjo, 400 m dolgo Martuljkovo 
sotesko. Dostop je možen iz Gozd Martuljka. 

10. Presihajoče jezero Ledine  Pod vasjo ob vhodu v Planico se nahaja presihajoče 
jezero Ledine, ki pozimi večkrat zamrzne, poleti pa 
presahne. Predstavlja tudi razvodnico med Savskim 
in Dravskim porečjem. Dostop je možen z 
avtomobilom iz smeri Kranjska Gora – Rateče. 

11. Zelenci Naravni rezervat in drugi izvir Save Dolinke. 
Jezerce z izrazito zeleno barvo leži v močvirju, ki je 
ostanek nekdanjega večjega jezera, nastalega v 
zadnji ledeni dobi. Pozimi ne zamrzne. Površina 
naravnega rezervata je 14 ha, največja globina 
jezera pa je tri metre. dostop je možen s ceste 
Kranjska Gora – Rateče ali pa peš oziroma s 
kolesom s sprehajalno kolesarske poti Kranjska 
Gora – Planica. 

12. Tromeja in Peč Nad Ratečami se dviga Peč (1510 m), kjer poteka 
tromeja med Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Dostop je 
mogoč z avtomobilom ali pa peš iz Rateč. 

13. Gorski preval Vršič Je najvišji cestni prelaz (1611 m) v Vzhodnih 
Julijskih Alpah in naravna povezava med Savsko in 
Soško dolino. Ob cesti je znana Ruska kapelica 
(kulturna dediščina). Dostop je možen iz smeri 
Kranjske Gore, preko Jasne. 

14. Špikova skupina Južno od naselja se nad dolino dviga v polkrogu 
gorsko ostenje imenovano Martuljkova oziroma 
Špikova skupina. Nad dolino je dobro ohranjen 
gorski gozd. Od leta 1949 je bilo območje 
razglašeno za krajinski park, od leta 1981 pa 
vključeno v TNP.   

15. Triglavska Severna stena Steno uvrščamo med najmogočnejše stene v Alpah, 
saj je najvišja višinska razlika kar 1200 m, 
povprečna nagnjenost pa 45º. Najdaljša plezalna 
smer sega od doline do vrha Triglava. Dostop je 
možen iz doline Vrata. 

16. Ajdova deklica Je podoba obraza deklice v živi skali. Dostop je 
možen z vrha Vršiča. 

17. Veliko Prisankovo okno Je naravno okno na zgornjem robu Prisankove 
severne stene in je ena največjih naravnih odprtin v 
Sloveniji. Visoka je okrog 80 m, široka pa okrog 40 
m. Razdrapane stene in sveže melišče pod oknom 
dokazujejo, da je kamnina predrta ob prelomu. 
Nastal je udor, ki se je s preperevanjem večal v 
sedanjo odprtino. Peš dostop je zelo zahteven, lepi 
pogledi pa so s ceste na Vršič. 
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3.3.1 Triglavski narodni park znotraj območja urejanja 
 
Del območja, ki ga obravnava diplomska naloga, se prekriva z območjem Triglavskega 
narodnega parka, zato je slednji v nadaljevanju tudi predstavljen.  
 
Narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko 
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z 
ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko 
tudi območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan (Skoberne, 
1993).  
 
16,5% površine TNP pripada občini Kranjska Gora, občina sama pa ima več kot polovico 
ozemlja v TNP. S tega vidika je pri načrtovanju, oblikovanju in posegih na obravnavanem 
območju vsekakor smiselno in pomembno upoštevati nekatere zakonitosti našega edinega 
narodnega parka. V nadaljevanju so režim in značilnosti parka tudi predstavljene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  4: Triglavski narodni park z označenim     
               širšim območjem obdelave 

Slika  5: Širše območje urejanja z območjem TNP 
      (Triglavski ..., 2009) 

              (podloga: Agencija ..., 2009) 
 
TNP se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na 
JV delu alpskega masiva. Skoraj popolnoma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami. 
Obsega 84.805 ha, kar je 3% površine Slovenije. Najvišja točka parka je vrh Triglava 
(2864 m), najnižja pa v Tolminskih koritih (180 m). Namen ustanovitve parka je bil 
ohraniti izjemno naravno in kulturno dediščino tudi prihodnjim rodovom, zato v njem 
veljalo posebna pravila obnašanja, poleg vodilne vloge varovanja narave pa opravlja tudi 
strokovne in raziskovalne naloge. Park je tudi med najstarejšimi v Evropi. Prvo varovanje 
sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park. Glede na stopnjo varstvenih 
ukrepov se deli na robno in osrednje območje. Robno območje zaznamujejo naseljene 
doline in gozdnate planote. Tu so omejitve in prepovedi milejše kot v osrednjem delu, ki 
zajema celotno visokogorje in predstavlja najbolj ohranjeno krajino (Triglavski ..., 2009). 
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3.3.2 Območja varovanja znotraj širšega območja urejanja 
 
Natura 2000 
Je omrežje posebnih varstvenih 
območij, razglašenih v državnih 
članicah EU z osnovnim ciljem ohraniti 
biotsko raznovrstnost ter rastlinske in 
živalske vrste, habitate, ki so redki ali 
pa ogroženi zaradi človeške dejavnosti. 
Območja so določena na podlagi 
direktive o pticah (SPA) in direktive o 
habitatih  (pSCI). (Agencija ..., 2009).  
                                                                                          Slika  6: Natura 2000  (Agencija ..., 2009) 
 
Ekološko pomembna območja 
So območja habitatnih tipov, dela 
habitatnega tipa ali večje ekosistemske 
enote, ki pomembno prispeva k 
ohranjanju biotske raznovrstnosti. So 
obvezno izhodišče pri urejanju prostora 
in rabi naravnih dobrin (Agencija ..., 
2009). 
                                                                                          Slika  7: Ekološko pomembna območja  
                                                                                                       (Agencija ..., 2009) 
Naravne vrednote 
So redek, dragocen ali znamenit pojav, 
del žive ali nežive narave, naravno 
območje ali del naravnega območja, 
ekosistem, krajina ali oblikovana 
narava. To so geološki pojavi, minerali, 
fosili in njihova nahajališča, površinski 
in podzemni kraški pojavi, ledeniki, 
izviri, slapovi, brzice, jezera, potoki in 
reke z obrežji (Agencija ..., 2009).   
                                                                                          Slika  8: Naravne vrednote  (Agencija ..., 2009) 
 
Zavarovana območja 
Zavarovana območja so eden izmed 
ukrepov varstva narave. Zakon o 
ohranjanju narave opredeljuje naslednje 
vrste zavarovanih območij: narodni 
park, regijski park, krajinski park, 
strogi naravni rezervat, naravni rezervat 
(Agencija ..., 2009). 
                                                                          Slika  9: Zavarovana območja  (Agencija ..., 2009) 
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3.4 KULTURNE ZNAČILNOSTI NA OBMOČJU ZGORNJESAVSKE DOLINE 

Med kulturne značilnosti na obravnavanem območju spada vsa sakralna in etnografska 
dediščina, ki jo predstavljajo cerkve, kapelice, spomeniki in stare domačije. Vsi ti objekti 
prikazujejo avtentično življenje ljudi iz preteklosti ter njihove običaje, zaradi njihove 
kulturne, znanstvene in splošno človeške vrednosti pa je njihovo ohranjanje v državnem 
interesu. Kulturno bogastvo poleg naravnih danosti predstavlja tudi dober potencial za 
namene turizma. Med najbolj prepoznavne objekte štejemo Rusko kapelico ob cesti na 
Vršič, Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori ter spomenik J. Aljažu v Dovjem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  10: Nekateri primeri kulturnih značilnosti v Zgornjesavski dolini (sliki d in c – Mojstrana, 2009) 
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Preglednica 2: Kulturne značilnosti 
*opomba: kulturne značilnosti (po zaporednih številkah) so prikazane na grafični karti (priloga C) 
 

KULTURNA ZNAČILNOST 
 

 
KRATEK OPIS (Strategija ..., 2005: 18-19) 

1. Liznjekova domačija, Kranjska Gora Tipična alpska hiša iz leta 1730, hkrati tudi 
najstarejša ohranjena hiša v Kranjski Gori, ki je 
danes preurejena v muzej. 

2. Cerkev Marije Vnebovzete, Kranjska Gora Sedanja cerkev je poznogotska stavba iz leta 1510. 
Od prvotne cerkve je ostal zidan zvonik v 
romanskem slogu. Ladijski obok je okrašen z 
dekorativnim prepletom reber in je eden 
najzanimivejših v Sloveniji. 

3. Ruska kapela pod Vršičem Kapela stoji ob cesti na Vršič, zgrajena je bila med 
prvo svetovno vojno v spomin na padle ruske 
ujetnike, ki so gradili cesto na Vršič. 

4. Grobišča ruskih ujetnikov pod Vršičem Grobišča se nahajajo pod Erjavčevo kočo na Vršiču. 
5. Ruski Križ pod Mihovim domom Spominski križ v spomin na vse padle ruske ujetnike, 

ki so gradili cesto na Vršič.  
6. Spomenik Jakobu Aljažu, Dovje Spomenik Jakobu Aljažu, duhovniku in pianistu, ki 

je leta 1895 za simbolično ceno odkupil vrh 
Triglava. 

7. Cerkev sv. Duha in cerkev sv. Tomaža, Rateče Cerkev sv. Duha je župnijska cerkev s poznogotskim 
prezbiterijem. V pokopališki cerkvi sv. Tomaža z 
zvonikom iz 14. stoletja  in zvonom iz leta 1521 so 
ohranjeni ostanki gotskih stenskih poslikav. V kraju 
je najverjetneje nastal Rateški rokopis iz 14. stoletja.  

8. Cerkev sv. Klemena, Mojstrana Romanska kapela ovalne oblike je vzidana v 
današnjo cerkev in sedaj služi kot prezbiterij. 
Končno podobo je cerkev dobila leta 1640.  

9. Spomenik padlim partizanom gornikom, dolina 
Vrata 

To je velik balvan, v katerega je zabit največji 
plezalni klin z vponko, kar jih prepoznamo na svetu. 
S te točke se odpirajo lepi pogledi na severno steno 
Triglava. 

10. Cerkev sv.Mihaela, Dovje Cerkev, zgrajena v 14. stoletju, je bila leta 1829 
prezidana v neorenesančnem slogu, in krita s 
skodlami. Zunaj cerkve je ohranjena freska križanja, 
na pokopališču pri cerkvi so pokopani številni 
planinci, ki so se ponesrečili v triglavskem pogorju. 

11. Šmercova hiša, Mojstrana Na hiši so ohranjene številne freske, znotraj objekta 
pa je ohranjena vinska klet. 

12. Ambrožičeva hiša, Mojstrana Zanimiva je predvsem zaradi niza panjskih končnic 
na pročelju hiše.  

13. Kovačnica “Pr Katr”, Dovje Je trgovina za prodajo pridelkov in izdelkov z 
okoliških kmetij. 

14. Pocarjeva domačija, Zgornja Radovna Gre za eno najstarejših ohranjenih domačij v TNP, iz 
17. stoletja. na pročelju so ohranjene freske, tu pa se 
začne tudi kulturna pot. 

15. Psnakova žaga in mlin, Radovna Nahajata se 300 m pod Gogalovo domačijo v 
Radovni, delovala sta le občasno, obratovala pa sta 
vse do 70-ih let. 

16. Kajžnkova domačija, Rateče Domačija je urejena kot muzej, kjer si obiskovalci 
lahko ogledajo stare eksponate, ki so jih včasih 
uporabljali v vsakdanjem življenju ter pri delu. 
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3.5 PROMETNA INFRASTRUKTURA 
 
Zgornja gorenjska je s tem, da leži ob italijanski in avstrijski meji ena izmed glavnih 
vhodnih oz. izhodnih prometnih točk Slovenije. Občina Kranjska Gora ima danes 82,082 
km javnih cest. Naselja in kraji v Zgornjesavski dolini so bili do izgradnje prve železnice 
leta 1870 precej odmaknjeni od preostalega sveta, z izgradnjo železniške proge Jesenice – 
Kranjska Gora – Trbiž pa se je pričel krepiti turistični obisk doline. S tega vidika je bila 
železniška proga zelo pomembna za celotno dolino in njen razvoj, a so jo kljub temu leta 
1966 ukinili (Občina Kranjska Gora, 2009). Jeseniška železniška postaja je bila v bivši 
Jugoslaviji pomembno prometno postajališče, Zaradi spremenjenih okoliščin pa je danes 
njen pomen manjši. Tudi Karavanški predor je bil zgrajen za prometne potrebe 
jugoslovanskega povezovanja z zahodno Evropo, a je sedanji transport blaga in ljudi je 
precej manjši kot so pričakovali v času gradnje predora. Po podatkih Direkcije RS za ceste 
je v prihodnosti pričakovati rast cestnega prometa v smeri iz Avstrije proti Ljubljani in v 
druge urbane in turistične centre (Občina Kranjska Gora, 2009). 
 
Glavna, regionalna cesta na območju poteka na relaciji Jesenice – Kranjska Gora – Italija. 
Od le-te se pri Podkorenu odcepi še ena pomembna pot proti mejnemu prehodu z Avstrijo 
(Korensko sedlo), pomembna pa je tudi cestna povezava čez prelaz Vršič v Trento. Poleg 
teh treh najpomembnejših cestnih povezav, pa je na območju veliko pomembnih planinskih 
poti v Julijske Alpe in Karavanke ter ostalih dostopnih motoriziranih poti (v dolino Tamar 
in dolino Vrat). Stanje regionalne ceste Jesenice – Kranjska Gora je kar dobro ocenjeno in 
ne predstavlja tolikšnih problemov v prostoru, kot jih pomanjkanje parkirnih mest v 
posameznih turističnih krajih, predvsem v Kranjski Gori. Ta problem postane toliko bolj 
pomemben predvsem v visokih sezonah (pozimi in poleti). V zadnjem času se na 
posameznih odsekih regionalne ceste (predvsem pred vstopom v naselje) gradijo otoki za 
umirjanje prometa, ponekod pa bi bilo treba popraviti tudi stanje nepreglednih križišč, 
preurediti obcestna parkirišča in postajališča, avtobusne postaje ter povečati število 
parkirnih mest v krajih in ob večjih športnih površinah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  11: Glavne prometne povezave na območju urejanja (podloga: Agencija ..., 2009) 
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3.6 KRAJI V ZGORNJESAVSKI DOLINI    
 
Kranjska Gora in Podkoren 

 
Kraj se je prvotno imenoval Borovška vas in je bil poseljen s 
Slovenci s Koroškega, danes pa je Kranjska Gora občinsko 
središče in hkrati največji kraj Zgornjesavske doline. Ima 
značaj gorsko turističnega kraja, ki je skozi čas postal 
pomembno, mednarodno znano zimskošportno središče.  

 
K naraščanju turizma, planinstva in pa tudi h razcvetu gospodarstva je veliko pripomogla 
leta 1870 odprta železniška proga Ljubljana – Rateče – Trbiž. Strateško pomembna je 
Kranjska Gora postala med 1. svetovno vojno, ko so ruski ujetniki zgradili vojaško cesto 
čez 1611 m visok preval Vršič iz doline Save v dolino Soče, sloves turističnega kraja pa je 
Kranjska Gora sčasoma pridobila predvsem zaradi razvoja smučarskega turizma. S tem je 
kraj postal eden najbolj obiskanih turističnih destinacij v Sloveniji, turistični razcvet 
območja pa so pospešili tudi skoki v Planici. Okrog starega vaškega jedra, kjer stoji cerkev 
iz poznogotskega obdobja, je tako zrasel nov, turistični del naselja s hoteli, zasebnimi 
sobami in apartmaji, počitniškimi domovi, rekreacijskimi objekti in trgovskim središčem.  
 
Podkoren je razloženo naselje starejšega izvora kot Kranjska Gora, z gručastim jedrom.  
Nahaja se na vršaju potoka Krotnjaka na vznožju hriba Jerebikovca (1617 m), nad levim 
bregom reke Save Dolinke. Od glavne ceste Jesenice - Rateče se tu odcepi cesta čez 
mednarodni mejni prehod Korensko sedlo v Avstrijo, ki je pred izgradnjo tunela 
Karavanke bila glavna prometna povezava s srednjo in severno Evropo. Deli naselja so 
Spodnji Koren, Zgornji Koren in Na gorici. Prebivalci se večinoma ukvarjajo z živinorejo 
in s turizmom. Na severnih pobočjih Vitranca so smučišča, kjer je tudi smučarska proga za 
tekmovanja v svetovnem pokalu (Kranjska Gora, 2009).  
 
Gozd Martuljek in Srednji Vrh 

 
Gozd Martuljek je razpotegnjeno naselje ob glavni cesti, na 
obeh bregovih reke Save Dolinke. Nekdaj se je kraj imenoval 
Rute. Leži v ozkem delu Zgornjesavske doline, med 
Karavankami in Martuljško skupino v Julijskih Alpah z 
izstopajočim vrhom Špikom.  

 
Naselje se danes deli na Spodnje Rute, kjer so stari kmečki domovi, in Zgornje Rute. 
Danes je na območju še vedno pomembna živinoreja s planinskim pašništvom, počasi pa se 
razvija tudi turizem. Od turistične infrastrukture je najpomembnejši hotel Špik ter nekaj 
počitniških domov in hišic. S severnih pobočij Martuljške skupine se vode stekajo v potok 
Martuljek, na katerem sta dva visoka slapova, tik pod vasjo pa se izliva v Savo Dolinko. 
Najlepši pogled na Martuljkovo skupino je iz Srednjega vrha, z nasprotne gorske skupine – 
Karavank (Kranjska Gora, 2009). 
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Dovje in Mojstrana 
 
 

Dovje in Mojstrana sta vasica in manjši kraj, vsak na svoji 
strani glavne prometne žile skozi Zgornjesavsko dolino in 
vsak na svojem bregu Save. Lahko jih štejemo za izhodišče 
za odkrivanje Julijskih Alp in Karavank.  

 
V 14. stoletju se je na območju današnje Mojstrane začelo razvijati rudarstvo in 
fužinarstvo, danes pa je kraj bolj znan po mnogih odličnih alpinistih in smučarjih. Iz 
Mojstrane vodijo tri alpske doline v osrčje Julijskih Alp, do najvišjega slovenskega vrha, 
Triglava (2864 m). Dolina Krma nudi planincem najlažji dostop na Triglav in dobre terene 
za turno smučanje, dolina Kot privablja obiskovalce v senco severne stene Rjavine, dolina 
Vrat  pa ponujajo stik z mogočno Triglavsko severno steno. 
 
Dovje je vas s tisočletno zgodovino in kmečko tradicijo. Stisnjena je pod strma pobočja 
Karavank, v njenem vznožju pa so vaščani skozi stoletja izoblikovali njive v terasah. Vas 
je ohranila mnoge alpske arhitekturne značilnosti, predvsem obliko polkrožnih vhodnih 
vrat (Kranjska Gora, 2009). 
 
 
Rateče in Planica 
 

Rateče zaznamuje lega ob tromeji z Italijo in Avstrijo, saj 
pod vasjo  poteka glavna magistralna cesta, ki pelje čez 
italijansko mejo in naprej po Kanalski dolini. Na južni strani 
Rateč se pogled odpira v dolino Planice, obkroženo z 
visokimi vrhovi Julijskih Alp. Skozi naselje tečeta potoka 
Trebiža in Kravnjak.  

 
Na drugi strani ceste se pred Planico nahajajo prodnate Ledine, kjer izgine potok Nadiža, 
ki priteče iz nasproti ležeče ledeniške doline Planice izpod Ponc. Ob obilnih padavinah tu 
nastane jezerce, iz katerega voda pod prodom odteka in spet pride na dan v Zelencih, kjer 
je stalni izvir Save Dolinke. To močvirje oziroma nizko barje je izjemno bogat vodni 
biotop. 
 
Planica je ledeniška dolina v severozahodnem delu Julijskih Alp. Razteza se od naselja 
Rateče pa do planinske postojanke, Doma v Tamarju, od tam naprej pa se dolina nadaljuje 
pod imenom Tamar. Planico na zahodni strani omejuje pogorje Ponc. Najbolj znana je po 
največji smučarski letalnici na svetu, na kateri je človek prvič v zgodovini na smučeh 
poletel prek 100 m, kasneje pa tudi preko 200 m (Kranjska Gora, 2009). 
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3.7 ZNAČILNOSTI POSELITVE IN ZASNOVE KRAJEV  
 
Zgornjesavska dolina, kot alpske krajine na splošno, je v povprečju bolj redko poseljena. 
Poselitev je v glavnem zgoščena le na dna glavnih dolin in kotlin, bregove, terase in 
ostanke ledeniških moren. Na pobočjih in višjih legah se pojavljajo samotne kmetije - 
danes se tu kaže trend opuščanja kmetijske dejavnosti, se pa zato ponujajo odlične 
možnosti za spremembo teh kmetij v turistične kmetije s pripadajočimi dejavnostmi. V 
dolinah prevladujejo gručasta naselja s starimi vaškimi jedri, ki jih ponavadi zaznamuje trg 
s cerkvijo. Stranske doline so razen nekaterih izjem neposeljene, se pa predvsem v 
poletnem času ta območja spremenijo v privlačne rekreacijske točke, zaradi česar se tam 
pospešuje gradnja počitniških hišic. Nova tipska apartmajska naselja se nahajajo na 
obrobjih obstoječih krajev, v bližini cest in ostale infrastrukture. V starostni strukturi 
prevladuje starejše prebivalstvo, prisotno pa je tudi izseljevanje ljudi iz krajev na odročnih 
legah v večja naselja. Območje občine je na podlagi izpolnjevanja pogojev pridobilo status 
zaokroženega turističnega območja oziroma destinacije. Ker so športno – rekreacijske in 
ostale površine, ki jih so v nalogi obravnavane, vezane tudi na obstoječe kraje v dolini, 
sledi pregled rabe površin po posameznih naseljih z opisi.  
 
Kranjska Gora 
Kranjska  Gora predstavlja največji kraj v 
Zgornjesavski dolini, poleg največjega 
števila privatnih hiš, stanovanjskih 
objektov ali najemniških stanovanj, se na 
tem območju nahaja tudi največje število 
počitniških hiš in ostalih turističnih 
prenočitvenih objektov.  
                                                                                       Slika  12: Raba površin, Kranjska Gora  
                                                           
Največja zgostitev poselitve je na jugozahodnem delu, okrog starega mestnega jedra. Tu je 
poleg starih hiš tudi zgostitev hotelov in apartmajev. Nekaj večjih objektov blokovskega 
tipa se nahaja na severovzhodnem delu. Vikend hiše in počitniška stanovanja so razpršena 
na obrobjih kraja in ob jezeru Jasna. Smučarske proge so urejene na skrajni zahodni strani 
kraja in se raztezajo naprej proti Podkorenu. Turistična ponudba je torej skoncentrirana ob 
predelu smučišča in samega centra kraja.  
 
Gozd Martuljek 
Naselje je razpotegnjeno ob glavni 
regionalni cesti in se deli na dva dela – v 
spodnjem delu, na vzhodni strani, 
prevladujejo večinoma stare hiše, 
medtem ko so novejše gradnje 
skoncentrirane v zgornjem delu kraja. Na 
območju je kar nekaj počitniških hišic, 
glavno turistično točko pa predstavljata 
hotel Špik in turistični kamp.  
                                                                                        Slika  13: Raba površin, Gozd Martuljek  
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Rateče 
Rateče so manjši kraj, tik pred Tromejo. 
Od regionalne ceste je kraj umaknjen 
proti severni strani in s tem je 
zagotovljeno umirjeno vzdušje. Večjih 
prenočitvenih objektov v smislu hotelov 
in apartmajskih kompleksov tu ni. Hiše 
so večinoma enodružinske z značilno 
alpsko arhitekturo, na območju pa je tudi 
kar nekaj počitniških vikend hišic. 
 
                                                                                         Slika  14: Raba površin, Rateče 
Mojstrana 
Mojstrana leži na južni strani regionalne 
ceste Jesenice – Planica, poleg ceste pa jo 
od zgornjega naselja Dovje ločuje tudi 
reka Sava. Kraj je dokaj gosto poseljen, 
center se nahaja ob reki Bistrici, preden 
se le-ta steče v Savo. Okrog jedra se 
pojavljajo večinoma enodružinske hiše. 
Posamezne hiše se pojavljajo tudi vzdolž 
lokalne ceste proti dolini Vrata.  
 
 
                                                                              
                                                                                       Slika  15: Raba površin, Mojstrana   
Podkoren 
Dokaj strnjeno naselje se je izoblikovalo 
na razpotju regionalne ceste Jesenice – 
Planica in odcepa na Korensko sedlo, 
proti Avstriji. Jedro mesta je na stičišču 
poti skozi kraj, okrog njega pa se  širi 
poselitev na vse smeri. Večinoma so to 
enodružinske hiše in nekaj počitniških hiš 
ter apartmajev, v centru pa se nahaja tudi 
hotel. Manjša gruča hiš se nahaja tudi na 
vzhodnem delu, na drugi strani ceste proti 
Korenskem sedlu, nekaj posameznih hiš 
pa je tudi na severni strani regionalne 
ceste Jesenice – Planica. Na drugi strani 
regionalne ceste je veliko neurejeno 
parkirišče, ki služi za potrebe 
obiskovalcev smučišča Vitranc.      
                                                                                         Slika  16: Raba površin, Podkoren 
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3.8 ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI ZGORNJESAVSKE DOLINE  
 
Poleg naravnih danosti je  širše območje Zgornjesavske doline močno zaznamovano tudi z 
značilno arhitekturo, ki ji daje svojevrsten pečat in pripomore k večji prepoznavnosti. S 
tega vidika je pomembno, da so vse nove ureditve do neke mere skladne z obstoječimi, saj 
se vse prevečkrat pojavljajo prevelika odstopanja. Ker so torej za obiskovalce doline 
zanimive tudi stare avtentične gorenjske hiše, sledi opis arhitekturnih značilnosti, da bi jih 
lahko v postopku analize lažje prepoznala in izpostavila v rešitvah.  
 
Na obravnavanem območju je torej opazen kontrast med starimi tipičnimi alpskimi hišami 
in novogradnjami. Slednje so do neke mere grajene v podobnem slogu, le z modernejšimi 
materiali, razpored prostorov pa je prilagojen današnjemu načinu življenja. Za alpski tip 
hiš je značilno predvsem to, da so grajene iz kamna in lesa, strehe so dvokapne in pokrite s 
skodlami, značilne pa so tudi lesene izrezljane ograje na balkonih ter polkrožna obokana 
vhodna vrata. Fasade nekaterih starih hiš so poslikane s prizori iz vsakodnevnega življenja. 
Hiše so razdeljene na pritličje, kjer so ponavadi prostori za živino in seno, nadstropje, kjer 
so bivalni prostori, ter na podstrešje, kjer je spravljeno orodje. Pred hišami so dvorišča, na 
vrtovih je ponavadi nekaj sadnega drevja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  17: Primer kmečke hiše z arhitekturnimi značilnostmi  Zgornjesavske doline -   Liznjekova domačija 
                (Virtual ..., 2010) 
 
Kot posebno značilno prvino je treba omeniti tudi kozolec. Kozolec je samostojna, 
pretežno lesena, vertikalna, bolj ali manj odprta in pokrita naprava za sušenje in za spravilo 
sena in drugih pridelkov (Juvanec, 2007: 11). S svojo značilno konstrukcijo naredi krajino 
bolj prepoznavno, zato je ohranjanje kozolcev še toliko bolj pomembno. Na območju 
večinoma prevladuje enojni stegnjeni kozolec, pojavlja pa se tudi stegnjeni kozolec s 
plaščem. Z vidika prepoznavnosti in ohranjanja značilnih arhitekturnih prvin je smotrno 
kozolce obnavljati in obvarovati pred propadom. Občina Kranjska Gora že od leta 1995 
vodi projekt obnove kozolcev v Zgornjesavski dolini z naslovom »Kozolci – naša kulturna 
dediščina« in za obnovo namenja nepovratna proračunska sredstva.  
 
Za večino območij v občini Kranjska Gora so z odloki predpisana določila za urejanje in 
gradnjo objektov. Večinoma se nanašajo na naslednja določila:  
- strehe naj bi bile dvokapne nad osnovnim, oziroma večkapne nad sestavljenim tlorisom;     
- sleme naj poteka v smeri daljše stranice, strešine pa naj bodo v naklonu 35° - 45°; 
- ravna streha je dopustna le pri urejanju gostinskih objektov, ali kadar je objekt vkopan; 
- barva streh stanovanjskih objektov naj se čim bolj približa sivi barvi; 
- pomožni objekti naj bodo pretežno grajeni iz lesa; 
- v neposredni bližini naravne dediščine ni dopustno postavljati niti začasnih objektov. 
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Sledi pregled nekaj najznačilnejših primerov gradnje v Zgornjesavski dolini. 
 
Starejše hiše na obravnavanem območju – fasade so večinoma bele barve, med gradbenimi 
materiali je veliko lesa v temni barvi, barve streh so sivkaste, hiše so večinoma neposredno 
ob cesti. 
 
 
 
 
 
 
Slika  18: Primeri starejših hiš 
 
Pri novejših enodružinskih hišah so fasade skoraj v vseh primerih obarvane, med materiali 
je manj lesa, ki pa ni več temno obarvan, hiše imajo svoje dovoze in so odmaknjene od 
cest. 
 
 
 
 
 
 
Slika  19: Primeri novejših enodružinskih hiš 
 
Nove večstanovanjske hiše oziroma apartmaji – fasade so večinoma obarvane, nekatere 
hiše povzemajo določene elemente starih hiš (frčade, leseni balkoni), vse imajo svoje 
dovoze in parkirišča. 
 
 
 
 
 
 
Slika  20: Primeri novogradenj 
 
Hoteli in večji nastanitveni kompleksi – starejši objekti so bolj podobni starih hišam (bele 
fasade in veliko temnega lesa), novejši objekti pa imajo obarvane fasade in več dodatne 
ponudbe (lokali, trgovine).  
 
 
 
 
 
 
Slika  21: Primeri  nastanitvenih objektov 
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3.9 TURIZEM V ZGORNJESAVSKI DOLINI 
 
Turizem je v Zgornjesavski dolini eden najpomembnejših nosilcev razvoja in prav zato so 
v nadaljevanju predstavljene glavne značilnosti s tega področja. Ker se je vedno bolj večala 
potreba po strateški opredelitvi razvoja turizma na tem območju, je bila leta 2005 
pripravljena Strategija razvoja turizma turistične destinacije Kranjska Gora, za 
srednjeročno obdobje do leta 2010 in dolgoročno obdobje do leta 2015.  
 

3.9.1 Strategija razvoja turistične destinacije Kranjska Gora 
 
V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve, povzete iz Strategije razvoja turizma turistične 
destinacije Kranjska Gora. Največ možnosti za razvoj turizma, rekreacije in športa 
predstavlja dobro ohranjena narava in naravne danosti. Občina ima tudi bogato etnografsko 
dediščino, ki predstavlja dobro podlago za ureditev tematskih, učnih poti in razvoj 
kulturnega turizma. Poleg športa in rekreacije se vedno bolj razvijajo tudi druge dejavnosti 
in lahko govorimo o razvoju poslovnega, igralniškega, wellness turizma in turizma 
pogojenega z raznimi prireditvami. Omenjene vrste turizma se razvijajo predvsem v kraju 
Kranjska Gora. Najbolj razširjena in dostopna športna dejavnost v zimskem času je 
smučanje, v poletnem pa pohodništvo. 
 
Pomemben je podatek o številu turistov in njihovih nočitvah znotraj leta, ki kaže na dokaj 
velika sezonska nihanja, saj je največ nočitev in obiska v zimskem in poletnem času. 
Preostali meseci so opredeljeni kot »mrtva sezona«. Največ tujih gostov prihaja iz držav 
bivše Jugoslavije, Italije, Nemčije, Velike Britanije, Madžarske in Rusije. Obisk dnevnih 
gostov je težko merljiv, a zelo pomemben, zaradi programov, kot so prireditve, učne in 
tematske poti, gostinske ponudbe, seminarji in konference.  
 
 
Preglednica 3: Prenočitvene kapacitete po krajih  

 
Pri odločanju gostov za preživljanje prostega časa imajo največjo, odločilno vlogo naravne 
lepote. Sledijo mir in počitek, podnebne razmere, rekreativne dejavnosti, ugodne cene, igre 
na srečo in nazadnje možnosti za zabavo.   
 
 
 

 KRANJSKA 
GORA 

PLANICA - 
RATEČE 

GOZD 
MARTULJEK MOJSTRANA PODKOREN 

HOTELI 13 / 1 / / 
APARTMAJI 49 6 6 3 1 
TURISTIČNE 
KMETIJE 1 / / 1  

PLANINSKE 
KOČE IN 
DOMOVI 

1 1 1 2 / 

KAMPI / / 1 1 / 
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V Strategiji razvoja turizma turistične destinacije Kranjska Gora je bila izvedena tudi 
SWOT analiza, v kateri so predstavljene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti.  
 
Ene izmed glavnih ugotovljenih prednosti so: bližina evropskih emitivnih trgov, izredne 
naravne danosti, raznolike proizvodne možnosti za oblikovanje ponudbe, obstoječe 
kolesarske in sprehajalne poti, tradicija zimskega turizma, pozitivni trendi pri urejanju 
krajev, mir in varnost, čisto okolje, dve tekmovanji za svetovni pokal. Kakovost in cena 
hotelskih in gostinske ponudbe sta na visoki ravni.  
 
Ene izmed glavnih ugotovljenih slabosti so: neenakomeren razvoj, nepovezanost turističnih 
ponudnikov in ponudbe, odseljevanje ljudi, premalo komplementarnih dejavnosti, visoke 
cene nepremičnin, nesistematično širjenje apartmajev, zasičenost dolin z mirujočim 
prometom, problemi z zastarelo infrastrukturo, ni primernega večnamenskega 
prireditvenega prostora.  
 
Ene izmed glavnih ugotovljenih priložnosti so: vzpostavitev in razvoj tematskih poti ter 
ponudbe na temelju legend oziroma zgodb; vključitev razvoja turizma v prostorski plan 
občine; jasna določitev stanovanjskih con; razvoj komplementarnih dejavnosti turizma; 
boljše izkoriščanje edinstvene priložnosti dveh svetovno znanih športnih prireditev (pokal 
Vitranc, smučarski poleti v Planici); boljša ureditev prometa in parkirnih površin.  
 
Ene izmed glavnih ugotovljenih nevarnosti so: območje lahko postane spalno naselje, 
pomanjkanje stanovanj v primeru priselitve delovne sile iz drugih krajev, prevelika in 
nesistematična pozidava na območjih primernih za razvoj, zelene zime, zaraščanje krajine, 
prevelika obremenitev okolja. 
 
Kot nekateri najpomembnejši trendi, ki naj bi vplivali na turistično povpraševanje, so v 
Strategiji razvoja turizma turistične destinacije Kranjska Gora našteti: cenejše, krajše, 
doživljajske in intenzivnejše počitnice; specializirana in izobraževalno naravnana 
potovanja; maksimalizacija užitkov v minimalnem času; rast individualnih potovanj; večja 
vrednost za manj denarja; »online« in »lastminute« rezervacije; varne destinacije; porast 
poslovnega turizma; vse večji delež starejše populacije; porast samskega in seniorskega 
turizma; povečevanje izdatkov za potovanja; vedno bolj izrazita sezonska nihanja; trend 
»nazaj k naravi« in povečevanje povpraševanja po ekoloških turističnih proizvodih.  
 
V Strategiji razvoja turizma turistične destinacije Kranjska Gora je predstavljena tudi 
primerjalna analiza z destinacijami Kitzbuhel, Val-Gardena in Chamonix. Ugotovitve 
primerjav so naslednje: omenjene tri destinacije se uvrščajo v zgornji cenovni razred. 
Najpomembnejše je natančno segmentiranje in pozicioniranje turistične ponudbe tako na 
ravni celotne destinacije, kot posameznega kraja. Glavna segmenta, ki se pojavljata sta 
športno rekreativni navdušenci in pohodniki. Izbrane destinacije izpostavljajo svojo 
prestižno naravnanost s proizvodi, kot so golf, tenis, wellness, konferenčne možnosti ter 
organizacija mednarodnih športnih in kulturnih dogodkov. Kot možni ukrepi v Kranjski 
Gori glede na analizirane destinacije so: večja integracija turistične ponudbe; ciljno 
pozicioniranje destinacije; ciljno segmentiranje ponudbe na zimsko, poletno ter celoletno;  
uvedba prestižnih proizvodov; izpostavitev glavnih kulturnih, športnih in drugih dogodkov; 
povezovanje poslovnih aktivnostih s sprostitvenimi.  
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4  ŠPORT IN REKREACIJA V ZGORNJESAVSKI  DOLINI 

Območje Zgorjnesavske doline s svojimi naravnimi značilnostmi ponuja dobre možnosti za 
optimalen razvoj športnih in rekreacijskih dejavnosti. V zadnjem času se stanje na tem 
področju izboljšuje, gradijo oziroma urejajo se nove kolesarske in peš poti, smučarska 
infrastruktura se posodablja, povečuje se število prenočitvenih kapacitet, kar vse kaže na 
pozitiven trend v razvoju. Leta 2006 je Občina Kranjska Gora skupaj z Gorenjsko regijo in 
ob podpori Republike Slovenije ter skupaj s sosednjima regijama Koroško in Furlanijo – 
Julijsko krajino kandidirala tudi za organizacijo olimpijskih iger treh dežel. Kandidature 
sicer niso dobili, saj občina dejansko nima možnosti organizirati tako velike prireditve,  
vseeno pa se je s tem pokazalo veliko zanimanje občin za razvoj turizma in športnih 
aktivnosti na območju Zgornjesavske doline.  
 
Kljub vse večjemu zanimanju za razvoj pa se problemi kažejo na dveh ravneh. Prva se 
navezuje na dejstvo, da je večina ponudbe športnih dejavnosti v dolini skoncentrirana na 
kraj Kranjska Gora, in druga na to, da je večina dejavnosti orientiranih na zimski letni čas. 
Kar pomeni, da so poletni čas, še posebno pa meseci v pomladnem in jesenskem času 
nekakšna »mrtva sezona«, čeprav primeri iz tujine kažejo na zelo uspešno poletno 
turistično sezono v gorskih dolinah s podobnimi značilnostmi, kot jih ima Zgornjesavska.   
 
Na področju urejanja športno-rekreacijskih površin ni jasno določenih smernic, zato so 
nekatera območja izven obratovalnega časa zanemarjena in nevzdrževana, infrastruktura na 
določenih območjih pa je neustrezna. Ta problem se največkrat pojavlja pri območjih 
namenjenim tistim športom, ki se izvajajo le v določenem času leta – npr. smučanje. 
Večina poligonov namenjenim smučanju in njihova pripadajoča infrastruktura v poletnem 
času sameva in predstavlja primer neurejene športne površine. Ob vznožju smučišč na 
področju od Kranjske Gore do Rateč oziroma Planice poteka sprehajalna pot, ki vodi mimo 
vseh teh neurejenih območij. Prav zato je toliko bolj pomembno postaviti jasne kriterije 
oziroma smernice za urejanje tovrstnih površin.  
 
Enega največjih problemov glede športne infrastrukture v Zgornjesavski dolini vsekakor 
predstavlja območje skakalnic v Planici, ki je potrebno celovite obnove. Območje se sicer 
že postopoma ureja po predlogu zmagovalnega projekta natečaja za nordijski center 
Planica. Poleg tega bi bilo treba razširiti dele nekaterih smučišč v Kranjski Gori in 
Podkorenu. Obstoječo kolesarsko pot ob regionalni cesti bi bilo smiselno povezati do 
Jesenic, kolesarske in sprehajalne poti opremiti s postajališči ter razširiti ponudbo letnih 
športnih aktivnosti.  
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4.1 PREGLED PO ZVRSTEH ŠPORTA V ZGORNJESAVSKI DOLINI 
 
Zaradi velikega števila različnih športno – rekreativnih aktivnosti v Zgornjesavski dolini, 
so zvrsti športa v nadaljevanju predstavljene in razporejene glede na letni čas izvajanja 
(zimsko obdobje, letno obdobje in celoletne aktivnosti). 
 
V zimskem obdobju uvrščamo med najbolj pogoste oblike športa in rekreacije alpsko 
smučanje, turno smučanje, tek na smučeh, drsanje, sankanje in plezanje po zaledenelih 
slapovih. Kot zelo prepoznavno obliko športa je treba omeniti smučarske skoke, ki pa se 
izvajajo predvsem na tekmovalni ravni. V poletnem obdobju se obiskovalci največkrat 
poslužijo kolesarjenja, igranja golfa ter vodnih športov (rafting, spust s kanuji, plavanje v 
bazenih), pa tudi rekreacije na večnamenskih zunanjih igriščih ter spustov na poletnem 
sankališču »Besna Pehta« in »Bedančevi drči«. Med najbolj pogoste celoletne aktivnosti 
lahko štejemo v prvi vrsti pohodništvo, ki mu sledijo igralništvo in kongresni turizem, 
wellness, ter ponudba rekreacije v športni dvorani Vitranc v Kranjski Gori.  

 

4.1.1 Zimsko obdobje 
 
Najbolj pogosta oblika rekreacije v zimskem času je smučanje, sledijo pa tek na smučeh, 
sankanje in drsanje. V nadaljevanju so predstavljeni zimski športi v dolini.   
 
Alpsko smučanje 
Smučanje v Zgornjesavski dolini je najbolj pogosta in tudi najbolj priljubljena oblika 
rekreacije obiskovalcev v zimskem letnem času. Je tudi šport oziroma zvrst rekreacije, ki 
se je na območju razvila med prvimi in s časom postala pomemben dejavnik v turističnem 
sektorju. Dandanes so smučišča, predvsem v Kranjski Gori, dokaj dobro razvita, glede na 
obstoječ teren in naravne danosti pa seveda obstajajo še večje možnosti za njihov nadaljnji 
razvoj in širitev. S tem bi se povečala prepoznavnost območja v širšem evropskem 
prostoru, povezali bi se posamezni deli smučišča, s tem pa tudi kraji v dolini.  
 
Povprečna nadmorska višina smučišč se giblje med  810-1623 m. Vseh prog na območju je 
okrog 20 km, od tega je 2 km težkih, 8 km srednje težkih in 10 km lahkih prog. Smučišča 
sestojijo iz prog na terenu, katere dopolnjuje 5 sedežnic in 15 vlečnic. Povprečno število 
dni izrabe na leto je 70, zmogljivost smučišč pa je 17.500 smučarjev na uro (RTC ..., 
2009). Urejen je tudi tekmovalni poligon, kjer potekajo mednarodna tekmovanja, kot sta 
evropski pokal (moški slalom) ter svetovno znan pokal Vitranc (moški slalom in 
veleslalom). Na samih smučiščih najdemo med ponudbo tudi šolo smučanja in park za 
deskanje na snegu, glede na vedno bolj pogost pojav t.i. »zelenih zim« pa je poskrbljeno 
tudi za dodatno umetno zasneževanje. V nadaljevanju so predstavljena vsa obstoječa 
smučišča. 
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Preglednica 4: Smučišča na območju Zgornjesavske doline (RTC ..., 2009) 

Kranjska Gora 
 

1. Kekec (730 m) 
2. Mojca 1 (230 m) 
3. Rožle (550 m) 
4. Mojca 2 (448 m) 
5. Dolenčev Rut (1000 m) 
6. Preseka 2 (806 m) 
7. Vitranc 1 (1229 m) 
8. Vitranc 2 (1048 m) 
9. Tinkara (313 m) 
10. Brsnina (452 m) 

Gozd Martuljek 11. Gozd Martuljek (561 m) 
Podkoren 1 
 

12. Zelenci (398 m) 
13. Ruteč (761 m) 
14. Podkoren (1200 m) 

Podkoren 2 
 

15. Kolovrat (497 m) 
16. Pehta (616 m) 
17. Bedanec (754 m) 
18. Velika Dolina (1237 m) 

Planica 19. Slatna (270 m) 
Rateče 20. Macesnovec (1070 m) 
Mojstrana 21. Mojstrana (650 m) 

 
Turno smučanje 
Za dejavnost turnega smučanja niso potrebne urejene smučarske proge, bolj kot to, je 
pomemben teren z ustreznim naklonom in ugodne snežne razmere. Možnosti za ugodno 
turno smuko so torej odvisne predvsem od vremenskih razmer. Na obravnavanem območju 
je turna smuka možna iz Mojstrovke, Kotovega sedla, izpod Kriške stene, z Dovške babe 
in s Kredarice.  

 
Tek na smučeh 
Tek na smučeh v zadnjih letih vedno bolj pridobiva na pomenu in postaja priljubljena 
oblika rekreacije v naravnem okolju. Na obravnavanem območju je urejenih približno 40 
km tekaških prog. Povprečno število dni izrabe na leto je 70. V dolini Planica je 
organizirano tudi tekmovanje, in sicer maraton Tamar. Urejene proge v dolini so:  
 

1. Kranjska Gora (1,5 km, krožna proga) 
2. Kranjska Gora – Dom v Planici (8,6 km) 
3. Ledine (5 km) 
4. Planica (5,2km) 
5. Planica – Tamar (8,8 km) 
6. Log – Gozd Martuljek (6 km) 
7. Mojstrana (2 km) 

 
Smučarski skoki 
Planiške skakalnice so svetovno znane, poleg srednje skakalnice K90 in Bloudkove 
velikanke je najbolj znana velika letalnica bratov Gorišek. V poletnem času je možen 
vzpon do vzletišča velikanke. 
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Drsanje 
Presihajoče Jezero Ledine lahko v zimskem času služi kot naravno drsališče, drugače pa ni 
večjih naravnih zaledenelih površin. Možno je drsati na montažnem drsališču na parkirišču 
pred hotelom Larix, katerega vsako leto postavijo v zimskih mesecih.  
 
Plezanje po zaledenelih slapovih  
V zadnjem času je vedno več poudarka na ekstremnih športih in oblikah rekreacije, ki 
pomenijo večji izziv za posameznike. Mednje uvrščamo tudi plezanje po naravno 
zaledenelih slapovih ali pa umetno zaledenelih stenah. Plezanje je možno na:  

- zaledenelem slapu Lucifer v Martuljku; 
- slapovih pod Prisankom; 
- slapovih v Tamarju; 
- umetno zaledeneli steni v soteski Mlačca v Mojstrani. 

 
Sankanje 
Na obravnavanem območju so urejene tri sankaške proge, na nekaterih je možno tudi 
nočno sankanje:  

- sankališče na smučarski progi, Kranjska Gora; 
- sankaška proga, Gozd Martuljek; 
- rekreativno sankanje, Tamar – Planica. 

4.1.2 Poletno obdobje 
 
Najbolj pogosta oblika rekreacije v letnem času je kolesarjenje in pohodništvo, sledijo pa 
golf in igre z žogo na športnih igriščih. V nadaljevanju so predstavljeni letni športi v dolini.   
 
Kolesarjenje 
Na celotnem območju Občine Kranjska Gora (širše območje obdelave) je približno 150 km 
označenih kolesarskih poti. Povprečno število dni izrabe na leto je 150 dni. Posebej je treba 
omeniti kolesarsko pot treh dežel (Tromeja – Radovna – Bled), ostale označene kolesarske 
poti pa so: 
 

1. Kranjska Gora – Rateče (5,7 km) 
2. Kranjska Gora – Jesenice (31 km) 
3. Kranjska Gora – Planica – Tamar (10,7 km) 
4. Kranjska Gora – Vršič (11,8 km) 
5. Kranjska Gora – Krnica (6,9 km) 
6. Kranjska Gora – Vrata (23,8 km) 
7. Kranjska Gora – Krma (22,2 km) 
8. Kranjska Gora – Tromeja (27,4 km) 
9. Kranjska Gora – Jureževa planina – Vošca – Železnica (15,7 km) 
10. Kranjska Gora – Srednji Vrh (8,2 km) 
11. Kranjska Gora – Belca (18,5 km) 
12. Kranjska Gora – Dovje – Jesenice (31 km) 
13. Kranjska Gora – Koča Zacchi (17 km) 
14. Kranjska Gora – Dovška Rožca (22,6 km) 
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15. kolesarski park »Fun bike park« Kranjska Gora 
Fun Bike Park Kranjska Gora na pobočju gore Vitranc, sestoji iz različnih prog, 
razporejenih na 350-ih metrih višinske razlike med zgornjo in spodnjo postajo 
štirisedežnice. Park je sestavljen iz različnih delov, in sicer (Fun ..., 2009): 
 

- gorski spust v prostem slogu; 
- adrenalinski spust preko miz, skakalnic ter drugih ovir; 
- proga za prosti spust; 
- park s skakalnicami.  

 
Preko 60 postavljenih objektov na različnih delih ponuja raznolike izkušnje pri vožnji - od 
strmih zavojev, koreninastih odsekov, hitrih travnatih delov, skokov v dolžino in globino, 
lesenih zidov in ostalega, kar naj bi moderen kolesarski park ponujal. Proge so speljane 
tako, da se jih lahko med seboj kombinira, zato je vsaka vožnja v dolino lahko drugačna.  
 
Golf 
V Zgornjesavski dolini je urejeno eno golf igrišče, in sicer v Kranjski Gori. Za nadaljnji 
razvoj je predvidena tudi širitev igrišča, zaenkrat pa je sestavljeno iz 6 lukenj, vežbališča in 
»putting green«. 
 
Vodni športi 
Na določenih odsekih Save Dolinke je možen rafting ter spust s kanuji, drugače pa so 
tovrstne dejavnosti bolj razvite na drugi strani Vršiča, na brzicah reke Soče. Na jezeru 
Jasna, v Savi Dolinki, Pišnici in Bistrici je možen ribolov.  
 
Športna igrišča  
Urejena večnamenska športna igrišča so večinoma skoncentrirana v Kranjski Gori, kjer je 
tudi največ prenočitvenih kapacitet. Ta igrišča se nahajajo na naslednjih lokacijah: 
 

- pred hotelom Kompas, Kranjska Gora; 
- pri golf igrišču, Kranjska Gora; 
- blizu Apart Hotela Klass, Kranjska Gora; 
- blizu hotela Špik, Gozd Martuljek; 
- na severnem delu Podkorena; 
- južne Rateče, ob sprehajalni poti; 
- Pri hotelu Lek v Kranjski Gori so urejena igrišča za tenis. 

 
Poletno sankališče »Besna Pehta« 
Sankališče je urejeno v poletnih mesecih na smučarski progi Vitranc 1 v Kranjski Gori. 
Dolžina proge je 1,5 km, kjer se posameznik spusti od vrha do cilja na višinski razliki 
293m, proga pa ima povprečni naklon 20,5%.  
 
Bedančeva drča 
Nahaja se na pobočjih smučišča Vitranc 1 v Kranjski Gori, ob poletnem sankališču »Besna 
Pehta«. Gre za spust z zračnimi blazinami po progi dolžine 70 m in širine 1,2 m. Naklon 
terena pa se giblje med 10-25%.  
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4.1.3 Celoletne aktivnosti 
 
Med aktivnosti, ki se izvajajo preko celega leta, uvrščamo pohodništvo in planinarjenje, 
igralniški turizem, welness in športe, ki se lahko izvajajo tudi v dvoranah. 
 
Sprehajalne poti 
Na obravnavanem območju je približno 120 km sprehajalnih poti, povprečno število dni 
izrabe na leto pa  je 250. Označenih je naslednjih 20 sprehajalnih poti: 
 

1. Drčev Rut – Jasna  
2. na Galerše po Robeh v Srednji Vrh in Gozd Martuljek 
3. Kranjska Gora –  Leše – Podkoren  
4. Kranjska Gora – Stan – Podkoren 
5. Kranjska Gora – Čičare – Gozd Martuljek 
6. Gozd Martuljek – prvi slap in planšarija Jasenje 
7. Kranjska Gora – Vršič 
8. Kranjska Gora – Krnica 
9. Kranjska Gora – Planica – Tamar 
10. čez peči 
11. Rateče – Planica 
12. Rateče – Zelenci – Rateče 
13. sedežnica Vitranc – Ciprnik 
14. Mojstrana – Grančišče 
15. Mojstrana – jezero Kreda – Mojstrana 
16. Mojstrana – Peričnik 
17. Mojstrana – Triglavski gaj – Dovje – kamp Kamne – Mojstrana 
18. Rateče – Tromeja 
19. Kranjska Gora – Čičare – Srednji Vrh 
20. Kranjska Gora – Vitranc 

 
Tematske in ostale poti 
Obisk tematskih poti je organiziran, mednje pa spadajo: Kekčeva dežela, Škratova dežela, 
Po poteh triglavskih pravljic in Poletni dnevi pri Ancini hiši v Mojstrani. Urejene so tudi 
jahalne poti.  
 
Igralništvo in kongresni turizem 
Se izvaja v objektih: Igralni salon Casino Larix, Hotel Casino Korona, Hotel Kompas, 
Hotel Larix in Hotel Lek.  
 
Športna dvorana Vitranc, Kranjska Gora 
Je primerna za izvedbo rekreativnih in vrhunskih športnih prireditev oziroma treningov, 
omogoča pa tudi izvedbo večjih sejmov, kongresov, banketov in zabavnih prireditev. 
Zagotovljeno je večje parkirišče za obiskovalce, nahaja se v centru Kranjske Gore, v 
bližini hotelov in ostalih nastanitvenih kapacitet ter gostinskih lokalov. Športi, ki se 
izvajajo v dvorani, so košarka, rokomet, odbojka, badminton, namizni tenis, floorball, 
dvoranski nogomet in drugi dvoranski športi.  Dvorana je ima tribune s šesto sedeži. Poleg 
športnih dvoran vključuje še prostore za fitnes.  
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4.2 PREGLED ŠPORTNO – REKREATIVNIH DEJAVNOSTI, POVRŠIN IN 
OBJEKTOV PO NASELJIH 
 
Na obravnavanem območju je bilo smiselno fotografsko dokumentirati obstoječe športno-
rekreacijske površine. S tem pregledom ugotovimo, katere dejavnosti so v prostoru 
prisotne, kar kasneje v nalogi služi kot podlaga za primerjalno analizo s primeri iz tujine, 
posledično pa ugotovimo katere nove dejavnosti je smotrno uvesti in katere obstoječe 
dejavnosti še dodatno razvijati. Sledi pregled nekaterih glavnih športno – rekreacijskih 
površin in objektov s slikovnimi prikazi.  
 
 
 
 
 
 
Slika  22: Kolesarsko – sprehajalna pot Rateče – Mojstrana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  23: Smučišča v Mojstrani, Kranjski Gori in Podkorenu, skakalnice v Planici 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  24: Dodatna ponudba (športna dvorana, »mountainbike«, minigolf, poletno sankališče, golf ) 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  25: Ostale sprehajalne in pohodne poti (Kranjska Gora, Jasna, Tamar, Krnica, dolina Vrata) 
 
V nadaljevanju so v tabeli razvrščene športno – rekreativne dejavnosti po obdobjih in  
naseljih. 
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Preglednica 5: Dejavnosti športa in rekreacije po obdobjih in naseljih 

* opomba (v razpredelnico so v kategorije športa in rekreacije vključene tiste discipline, ki na območju doline že obstajajo, in vse zimske olimpijske discipline. Za vse 
športno rekreativne dejavnosti, ki v razpredelnici niso prikazane, lahko menimo, da se na območju ne pojavljajo, oziroma njihovo izvajanje ni urejeno oziroma možno) 
 
LEGENDA:      /       dejavnost se v kraju ne izvaja 
                         +*     dejavnost v kraju obstaja, a je nezadovoljivo urejena oziroma razvita (poligoni so premajhni, oziroma prekratki, območja niso dobro označena,  
                                   infrastruktura je zastarela, območja so slabo dostopna, glede na potrebe obiskovalcev je tovrstnih objektov premalo) 
                         +**   dejavnost v kraju obstaja in je zadovoljivo urejena oziroma razvita (območja so označena, infrastruktura je obnovljena, dolžina prog oziroma  
                                   velikost poligonov je zadovoljiva, potrebe obiskovalcev so zadovoljene, a bi stanje lahko bilo še boljše) 
                         +*** dejavnost v kraju obstaja in je zelo razvita 

ZIMSKO OBDOBJE 
 SMUČANJE PARK ZA 

DESKANJE 
TURNO 

SMUČANJE 
TEK NA 

SMUČEH BIATLON BOB CURLING DRSANJE HOKEJ NA 
LEDU SANKANJE SKELETON SMUČARSKI 

SKOKI PLEZANJE 

KRANJSKA 
GORA in 

PODKOREN 
+*** +** + +** / / / +* / +* / / / 

DOVJE in 
MOJSTRANA +* / +** / / / / / / / / / / 

GOZD 
MARTULJEK 
in SREDNJI 

VRH 
+* / +* +* / / / / / +*** / / +*** 

RATEČE in 
PLANICA +* / +*** +*** +* / / +* / +** / +*** +** 

POLETNO OBDOBJE 
 POHODNIŠTVO KOLESARJENJE GORSKO 

KOLESARJENJE PLEZANJE GOLF JAHANJE RIBOLOV VODNI 
ŠPORTI PLAVANJE DRUGE 

AKTIVNOSTI
KRANJSKA 

GORA in 
PODKOREN +*** +*** +*** +** +* +* +** +* +*** +*** 

DOVJE in 
MOJSTRANA +*** +** / +*** / / +* +* / +* 

GOZD 
MARTULJEK 
in SREDNJI 

VRH 
+*** +*** / +*** / / +* +* +* +* 

RATEČE in 
PLANICA +*** +*** +* +** / / / / / +* 
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4.3 UGOTOVITVE IN REZULTATI ANALIZ 
 
V zimskem obdobju je najbolj razvito alpsko smučanje, tako z vidika obiska, urejenosti in 
možnostmi za razvoj. Največ prog je na območju Kranjske Gore in Podkorena, drugje so le 
posamezne nezahtevne proge, ki velikokrat sploh ne obratujejo, infrastruktura sedežnic 
oziroma vlečnic pa je potrebna obnove. Sledi turno smučanje, ki je mogoče praktično 
povsod, primernih terenov manjka le v okolici Mojstrane. Ta panoga je sicer v celoti 
odvisna od obstoječega terena in snežnih razmer, torej ne zahteva urejanja prog. Proge za 
tek na smučeh so urejene v vseh krajih razen v Mojstrani, največ pa jih je na območju 
Rateč in Planice. Sankanje je v zadnjem času zelo popularna aktivnost, ki je najbolj razvita 
na območju Gozd Martuljka – tam se nahaja urejena proga. Sankanje je možno tudi s 
Tromeje, v Kranjski Gori pa je možno na robovih smučišča. V poletnem času postavijo na 
kranjskogorskem smučišču poletno sankališče. Sledi plezanje po zaledenelih slapovih 
oziroma drugih ledenih površinah, za kar se ponuja največ možnosti na območju Gozd 
Martuljka in Planice. V Planici so skakalnice za smučarske skoke, ki so sicer svetovno 
znane, a so potrebne obnove. Skakalnic na drugih delih Doline ni. Kot najmanj razvito 
zimsko dejavnost lahko označimo biatlon – izvajanje je možno v Ratečah, a ni razvito tako 
kot npr. na Pokljuki. Edino v Kranjski Gori postavijo na smučišču tudi park za deskarje. 
Med dejavnosti, ki se na območju sploh ne pojavijo, spadajo bob, curling, hokej na ledu in 
skeleton. Za hokej na ledu je potrebna večja dvorana, ki se nahaja v Jesenicah, zato na tem 
območju potrebe po izgradnji dodatne dvorane niti ni. Ostali trije športi, ki nimajo urejene 
infrastrukture na tem območju, pa  so v Sloveniji še dokaj nerazviti in potrebujejo zelo 
specifične ureditve, tako da se njihov razvoj v veliki meri ne bi splačal.  
 
Če se osredotočimo na same kraje, ugotovimo, da je Kranjska Gora najbolj razvita kar se 
tiče ponudbe športno - rekreacijskih dejavnosti. Sledijo ji Rateče s Planico, nato Gozd 
Martuljek s Srednjim vrhom, nazadnje pa Mojstrana – Dovje.  
 
V poletnem obdobju je najbolj razvito pohodništvo, ki mu tesno sledi kolesarstvo. Glavna 
kolesarska steza poteka od Rateč do Gozd Martuljka. Od tu do Mojstrane je stanje malo 
slabše a še vedno zadovoljivo. Z vidika možnosti je na naslednjem mestu zagotovo 
plezanje – le-to je mogoče skoraj povsod, saj so naravne danosti gora v Julijcih idealne za 
ta šport. V Gozd Martuljku je tudi umetna plezalna stena za začetnike in rekreativce. Za 
gorsko kolesarjenje je poskrbljeno na smučarski progi v Kranjski Gori, kjer vsako leto 
uredijo »Fun Bike Park«. Drugje ni urejenih poligonov s skakalnicami, je pa možno gorsko 
kolesariti v dolini Tamar in po nekaterih okoliških hribih (predvsem Karvankah). Na 
nekaterih odsekih Save Dolinke je možna vožnja s kajaki in rafting, plavanje je možno v 
hotelskih bazenih. Ribolov je dokaj pogost na jezeru Jasna (pri Kranjski Gori), v potoku 
Pišnica in pa tudi na Savi Dolinki. Manjše golf igrišče je samo eno, in sicer v Kranjski 
Gori, v Podkorenu pa se je začela razvijati dejavnost jahanja. Druge aktivnosti se 
pojavljajo v vseh krajih, so pa  v Kranjski Gori najbolj razvite. Mednje uvrščamo tenis, 
wellness, badminton, košarko, odbojko in ostale skupinske športe.  
 
Stanje ponudbe je tudi v letnem obdobju najboljše v Kranjski Gori s Podkorenom, sledi 
Gozd Martuljek s Srednjim vrhom, nato Rateče s Planico, in na koncu Mojstrana – Dovje. 
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5  SMUČARSKI CENTRI IN PRIMERI IZ TUJINE 

Pred iskanjem novih predlogov urejanja je smiselno poiskati in poznati podobne ureditve v 
tujini, zato v nadaljevanju sledi analiza ponudbe in organiziranosti nekaterih smučarskih 
centrov. Primerjava je služila kot osnova za primerjavo s  smučišči in ponudbo v 
Zgornjesavski dolini, s poudarkom na smučiščih v Kranjski Gori in Podkorenu. S 
primerjalno analizo ugotovimo stopnjo razvitosti in kakovost ponudbe v Zgornjesavski 
dolini v primerjavi s tujino ter lažje preučimo nadaljnje možnosti za razvoj. 
 
Smučarski centri imajo pomembno vlogo za razvoj turizma, še posebno v današnjem času 
ko se trend zimskih športov iz sezono v sezono povečuje, zanimanje za tovrstne športne 
aktivnosti pa narašča. Večina zimskih športnih središč se je začela razvijati že v prejšnjem 
stoletju, nekaj pa jih je bilo zgrajenih čisto na novo in izključno za potrebe turizma. 
Slednja so ponavadi modernejša, z višjim standardom prenočitvenih kapacitet in dobro 
žičniško infrastrukturo. Zaradi pojava zelenih zim predstavlja ponekod tudi problem 
pomanjkanje snega v glavni sezoni, zaradi česar je še toliko bolj pomembno umetno 
zasneževanje. Vsesplošna opremljenost in standard smučarskih centrov je torej pomemben 
dejavnik v turizmu, saj se prav na osnovi razvitosti območja in možnosti za čim večje 
število oblik rekreacije posameznik odloči za obisk dotičnega kraja.  
 
Zaradi različnih terenov in naravnih danosti so se po svetu razvili smučarski centri s 
specifičnimi lastnostmi. Med seboj se razlikujejo po stopnjah dostopnosti, višinah in lege, 
nagibih terena na smučišču, širine, dolžine in urejenosti prog, tipov prenočitvenih 
kapacitet, možnosti dodatnih aktivnosti in rekreacije, kulturnih ali naravnih znamenitostih, 
gozdnatosti, povezanosti s sosednjimi smučišči in pripadajočo turistično ponudbo.  
 
V nadaljevanju sledi pregled in opis izbranih primerov iz tujine. Na podlagi ugotovitev je 
osnovanih pet glavnih skupin smučarskih centrov, podana pa je tudi primerjava s 
smučarskimi centri v Zgornjesavski dolini.  
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1. SUNGWOO HYUNDAI RESORT, JUŽNA KOREJA 
 
Sungwoo Hyundai Resort je eno največjih smučarskih središč v Južni Koreji, od 
prestolnice in mednarodnega letališča je oddaljeno eno uro vožnje, kar pomeni dobro 
dostopnost za širše množice. Smučišče je sestavljeno iz 21 prog, od tega je 6 težkih, 7 
srednje težkih in 8 lahkih. Vsebuje tudi progo z zelo strmim naklonom, idealno za 
adrenalinske spuste, saj se strmina na progi giblje tudi med 34-62.5% nagiba. Žičničarska 
infrastruktura sestoji iz osmih sedežnic in ene gondole. Najnižja točka je na 573 metrih, 
najvišja pa na 896 metrih. Zmogljivost smučišča je 20.000 smučarjev na uro. Na smučišču 
so organizirana tudi tekmovanja World Snoboard Championship Games in World Cup 
Snowboard Games, na področju snežnega parka, ki je največji v Koreji. Posebnost 
smučišča je obratovanje tudi v nočnem času. Središče je obiskano tudi izven zimske 
sezone, saj se nahaja v bližini narodnega parka Mount Chiaksan National Park, ki 
obiskovalcem ponuja dobre možnosti za rekreacijo na prostem, predvsem v smislu 
pohodništva. Znano je tudi po velikem golf igrišču, ki privablja ogromno obiskovalcev v 
poletnih mesecih. Prenočitvene kapacitete so skoncentrirane v hotelih, apartmajskih hišah 
in hostlih. V povprečju smučišče obišče okoli 450.000 obiskovalcev na leto (Sungwoo ..., 
2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  26: Sungwoo Hyundai Resort (Sungwoo ..., 2009) 
 

Slika  27: Shema kraja 

 
Smučarsko središče nima dolgoletne tradicije, saj je bila skoraj vsa infrastruktura zgrajena 
za potrebe turistov. Ob vznožju smučišča se dviga velik prenočitveni kompleks višjega 
standarda, v katerem je možen najem sob, za mlajše obiskovalce je na voljo tudi hostel, vse 
pa je povezano s sklopom nakupovalnih centrov, gostinske in ostale športne ponudbe. 
Proge na smučišču so dokaj široke, med posameznimi progami pa so ohranjene manjše 
zaplate gozda. Smučarski center je s prestolnico, letališčem in ostalimi kraji dobro 
povezano s posebnimi avtobusnimi linijami.  
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2. SUN PEAKS RESORT, KANADA 
 
Smučarsko središče se nahaja 360 km severno od Vancouvra, v kanadski zvezni državi 
British Columbia. Leta 1992 se je preuredilo v moderni monden gorski center. Preureditev 
območja je zajemala rekonstrukcijo žičniških naprav in terena na pobočjih treh okoliških 
hribov, povečanja smučarskih poligonov ter dodajanje novih urejenih površin za potrebe 
drugih oblik rekreacije, kot so igrišče za golf z osemnajst luknjami, pohodne in kolesarske 
poti. Razvila se je tudi spremljajoča turistična infrastruktura, z gradnjo novih hotelov in 
ostalih prenočitvenih objektov, kot tudi privatnih apartmajskih hiš. Center zagotavlja 
prenočitvene kapacitete za okoli 6000 gostov. Tamkajšnja smučišča so tretja največja v 
Kanadi, celotna površina smučišča obsega kar 14.8 km². Najdaljša proga je dolga 8 km, 
sistem smučišč pa zajema 6 sedežnic in 5 vlečnic. Najvišja točka je na 2152 m nmv., vas s 
prenočitvenimi objekti pa je locirana na 1255 m nmv. Zmogljivost smučišča je 12.000 
smučarjev na uro, smučarske proge pa se delijo na težke (32% vseh prog), srednje težke 
(58% vseh prog) in lahke (10% vseh prog). Poleg površin za smučanje je urejen tudi ski 
park. Center obratuje tudi v poletnem času, saj ponuja dobre možnosti za kolesarjenje z 
urejenim kolesarskim parkom, pohodnimi potmi, golf igriščem in spremljevalnim wellness 
programom. Kolesarski park je urejen kar na površinah smučišča, kar predstavlja 
optimalno izrabo prostora. Obiskovalcem je na voljo 70 km urejenih prog različne 
zahtevnosti. Po terenu smučišča je označenih in urejenih tudi 15 pohodnih poti, razvit pa je 
tudi tek na smučeh, v namen katerega je urejenih 31 km poti tipa “cross country”, 
označenih pa je še dodatnih 12 km poti tipa “back country” – slednje so bolj zahtevne in 
niso urejene (Sun ..., 2009).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  28: : Sun Peaks Resort  (Sun ..., 2009)                            Slika  29: Shema kraja 
 
 
Tkivo objektov in prometne infrastrukture se longitudinalno razteza v dolini, poselitev pa 
je dokaj razpršena. Tu se nahajajo tudi različni tipi prenočitvenih kapacitet, manj je velikih 
hotelskih kompleksov. Vzdolžno ob robu poselitve je na obeh straneh urejeno golf igrišče, 
ki se funkcionalno prepleta s pobočji smučišč in ostalimi objekti v dolini. Smučarske proge 
so urejene na obeh pobočjih doline, le-te pa niso pretirano široke, med njimi je ohranjen 
kar precejšen delež gozda in gozdnih zaplat. Vse to daje območju smučišča bolj naraven 
izgled, poleg tega pa tudi zagotavlja ohranjanje pomembnih habitatnih prostorov v gozdnih 
robovih (Sun ..., 2009). 
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3. SÖLDEN, AVSTRIJA 
 
Sölden Ski Resort se nahaja v tirolski dolini Ötz in je sestavljen iz štirih sklopov 
smučarskih površin. Celotno smučišče zajema 148 km prog, od tega je 28 km težkih prog, 
51 km srednje težkih prog in 67 km lahkih prog. Smuka izven prog je možna na približno 
dveh kilometrih. Smučišče se razteza na nmv. od 1350 – 3340 m nmv. Ledenika 
Rettenbach in Tiefenbach zagotavljata ugodne zimske razmere od začetka novembra do 
konca marca, med sabo pa sta povezana z najdaljšim povezovalnim tunelom tega tipa na 
svetu. Umetno zasneževanje je zagotovljeno na 60% vseh prog. Zmogljivost smučišča je 
69.000 oseb na uro, na smučiščih pa je urejenih tudi 25 postojank (restavracij oziroma 
barov). Najdaljša proga je dolga 12.8 km z razponom malo manj kot 2 km od najvišje do 
najnižje točke. Na smučišču je urejen tudi 6ha velik park za deskanje na snegu. Tu 
potekajo tudi tekmovanja za svetovni pokal v alpskem smučanju. Leta 2000 je bil 
smučarski center prenovljen, dostop do smučišča iz vasi je sedaj omogočen z gondolo, pod 
vasjo so zgradili 650 m dolg tunel, okoli vasi pa poteka nova 2 km dolga obvoznica.  V 
ostalih letnih časih je možno kolesarjenje na 400 km urejenih progah v neposredni okolici 
smučišča, ki se delijo na lažje in težje. Možno je tudi kolesarjenje na ledenik Rettenbach 
(2800 m), kjer je urejena najvišja asfaltirana kolesarska steza v Evropi. Urejene so tudi poti 
namenjene nordijski hoji ter pohodniške poti, najzahtevnejši pa je vzpon na vrh Wildspitz 
(3774 m). Poudarek je tudi na sproščanju in relaksaciji, zato so v ta namen urejeni številni 
wellness centri, kjer so obiskovalcem na voljo tudi druge oblike rekreacije v notranjih 
prostorih, od plavanja, fitnesa in ostalih skupinskih športov (Soelden, 2009).  
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                                                    
 
Slika  30: Sölden (Soelden, 2009) 
 

 
                       Slika  31: Shema kraja 
 
             
 

 
Vas leži na višini 1368 m nmv., v dolini Ötz in ima 3500 stalnih prebivalcev. Smučišča so 
urejena le na zahodnih pobočjih doline. Na voljo je veliko prenočitvenih objektov, s 
skupno zmogljivostjo nastanitve 15.000 gostov na noč. Vsako leto se število obiskovalcev 
povzpne na približno 2 milijona, kar uvršča Sölden na tretje mesto najbolj obiskanih 
avstrijskih mest (za Dunajem in Salzburgom). Dostop je mogoč z osebnim avtomobilom, 
avtobusi ali pa z vlakom. Najbližje letališče je v 85km oddaljenem Innsbrucku (Soelden, 
2009). 
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4. VAL THORENS, FRANCIJA 

 
Smučišča v Val Thorens-u so del smučarskega sistema v Treh dolinah (Les 3 Vallees), ki 
se raztezajo na višini od 2300 do 3230 m. Snežna odeja zagotavlja smuko vse do meseca 
maja. Vas se nahaja neposredno na smučišču in zagotavlja prenočitvene kapacitete za 
22.500 obiskovalcev, turistična infrastruktura pa je dobro dopolnjena s številnimi 
trgovinami in gostinsko ponudbo. Skupna dolžina prog je 250 km, na katerih obratuje 15 
sedežnic in 5 vlečnic na skupno 68 urejenih progah. Od tega je 8 težkih, 26 srednje težkih, 
26 lahkih in 8 prog za začetnike. Posebej je urejeno območje za smučarje začetnike in 
otroke, snežni park ter ena FIS proga. Na 40% vseh prog je zagotovljeno umetno 
zasneževanje. Najdaljša proga je dolga 8 km. Poleg smučanja je poskrbljeno tudi za 
dodatne športne aktivnosti v notranjih prostorih dvoran, med katerimi je wellness ponudba, 
plavanje in ostali športi, kot tudi zunaj (paraglajding, športno letalstvo, drsanje, itd.). 
Celoten sistem smučišč Les 3 Vallees obsega cca 600 km prog, z kar 180 žičniškimi 
napravami, kar ga uvršča med največje na svetu. Sosednje vasi, povezane v krožni sistem 
so Les Menuires, La Norma, Valfrejus, Valm, Meribel, Orelle, Courchevel, La Tania in 
Brides Les Bains.  Na območju so urejene peš poti in proge za tek na smučeh, ponudba pa 
je dopolnjena s možnostjo sankanja, vožnjo na saneh s pasjo vprego in motornimi snežnimi 
sanmi (Val Thorens, 2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  32: Val Thorens  (Val Thorens, 2009) Slika  33: Shema kraja 
 
 
Celotna vas je najvišje ležeče središče v Evropi, na 2000 m nmv. je bila ustanovljena in 
zgrajena posebej za potrebe turizma. Prevladujejo hoteli in apartmajske hiše, grajeni v lesu 
in kamnu, iz katerih se obiskovalci na smučeh odpeljejo do najbližje žičnice. Vas je 
zasnovana kot velika peš cona, dostopna cesta je speljana po obodu strnjene poselitve. V 
spodnjem delu je večje parkirišče, na obodu pa je še več garažnih hiš. Proge so izjemno 
široke, saj so urejene na višinah, kjer ne najdemo več naravne vegetacije v obliki gozda, 
zato so tudi posegi v prostor z urejanjem prog manjši kot drugje. Smeri in potek prog se 
spreminjajo, upravitelji smučišč jih vsako leto malo prilagodijo, glede na snežno odejo. 
Slednje je dovolj za optimalno smuko, saj je na območju več ledenikov, ki omogočajo 
smuko vse do meseca maja. Z žičnicami in vlečnicami je Val Thorens povezan z ostalimi 
vasmi v Treh dolinah, poleg tega pa je za vse obiskovalce doline na voljo brezplačna 
avtobusna povezava, ki omogoča dostop do vseh vasi na območju Les 3 Vallees (Val 
Thorens, 2009). 
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5. GEILO SKI RESORT, NORVEŠKA 

 
Smučarski center se nahaja na Norveškem, med prestolnico Oslo in krajem Bergen. 
Smučišče je sestavljeno iz 39 prog, na katerih obratuje 20 sedežnic in vlečnic, na povprečni 
nadmorski višini 800 m. Kapaciteta smučišča je 25.000 smučarjev na uro. Posebej so 
urejene proge za otroke in začetnike ter snežni park s preko desetimi skakalnicami. Park je 
primeren tudi za deskanje na snegu, v času nočne smuke je tudi osvetljen. Poleg smučanja 
so na voljo mnoge druge oblike športa in rekreacije, od smučanja z zmajem do teka na 
smučeh. Za potrebe slednjega je urejenih 220 km prog, od tega jih 40 km pelje po 
gozdnatem območju, 175 na visokih odprtih planotah, 5 km prog je urejenih za treninge, 
26 km prog pa je urejenih posebej za namene teka na smučeh z drsalno tehniko. Urejen je 
tudi poligon za biatlon. Na območju se vrstijo tudi mnoga uradna tekmovanja, kot so 
tekmovanja v disciplinah teka na smučeh  »Skarverennet cross-country race«, tekmovanja 
v svetovnem pokalu v alpskem smučanju, Geilo Grand Prix in mnoga druga. V poletnem 
času je na voljo veliko raznovrstnih aktivnosti, med njimi je najbolj priljubljen »Geilolia 
summer park«, adrenalinski poletni park, kjer se obiskovalci lahko preizkusijo na 29-ih 
različnih instalacijah, od plezanja med drevesnimi krošnjami, »bungee trampolinov«, 
plezanja in vožnje s kanuji. Tu je urejeno tudi otroško igrišče in golf igrišče. Možni so tudi 
pohodi na ledenik, urejenih pa je okrog 500 km pohodniških poti, v poletnem času pa 
obratujejo tudi določene sedežnice, ki obiskovalce popeljejo do razglednih točk na vrhu 
planot.  Urejene so tudi kolesarske poti, poleg naštetega je možno tudi ribarjenje, tenis, 
paintball, jahanje konjev, plezanje in rafting (Geilo, 2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  34: Geilo (Geilo, 2009)                                                                                           Slika  35: Shema kraja  
 
 
Vas Geilo se nahaja na 800 m nmv. v dolini Hallingdal, na obeh pobočjih pa je urejen 
sistem smučarskih prog in pripadajoče infrastrukture. Sama vas ima okoli 2300 stalnih 
prebivalcev, ostali objekti so namenjeni turističnemu obisku. Na voljo so raznovrstne 
prenočitvene kapacitete, od večjih hotelov do zasebnih apartmajev, obiskovalci pa lahko 
obiščejo tudi kino ali športno dvorano Geilohallen. Poleg dobrih cestnih povezav, je center 
povezan tudi z železniško progo, ki vodi do Osla (250 km) in Bergna (260 km), najbližje 
letališče pa je oddaljeno le 25 km. Do vznožja smučišča vodijo brezplačni skibusi. 
Smučarske proge so med seboj predeljene z gozdnimi zaplatami. Kar naredi dolino v tem 
delu še bolj vizualno privlačno in ponuja dodatne možnosti za rekreacijo, so tri jezera, 
Slattaholen, Vestlefjorden in Ustedalsfjorden (Geilo, 2009). 
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Na osnovi pregledanih primerov iz tujine, lahko smučarske centre razdelimo na več 
skupin.  
 
V prvo skupino lahko uvrstimo vse smučarske centre oziroma kraje, ki so nastali izključno 
zaradi potreb turizma. V strnjenem jedru prevladujejo moderni hotelski kompleksi z 
notranjimi bazeni ter večje športne dvorane z dodatno športno ponudbo. Vse alternativne 
možnosti za šport so skoncentrirane v neposredni okolici. Dostop do kraja je dobro 
organiziran,  dostop na smučišče pa lahek, največkrat kar s sedežnicami, iz neposredne 
bližine hotelov. V to skupino spadajo: Sungwoo Hyundai Resort (Južna Koreja), Naeba Ski 
Resort (Japonska), Erlongshan Longzhu Ski Resort (Kitajska).  
 
V drugo skupino so uvrščeni klasični tradicionalni smučarski centri z longitudinalno 
poselitvijo v dolini. Prenočitvene kapacitete so tako hoteli kot tudi zasebni apartmaji. 
Viden je pojav starega vaškega jedra z osrednjim dogajanjem, na katerega so linearno 
vezane ostale športne površine. Smučišča, na katera obiskovalci dostopajo s sedežnicami in 
gondolami iz doline, so na obeh pobočjih. V to skupino spadajo: Sun Peaks 
Resort,(Kanada), Saalbach (Avstrija), Obertauern (Avstrija), Flachau (Avstrija), Livigno 
(Italija), Engelberg (Švica).  
 
V tretji skupini se pojavljajo smučarski centri s podobno organizacijo kot v drugi skupini, 
razlika je le v tem, da so zaradi naravnih zakonitosti terena, smučišča le na enem pobočju. 
V to skupino spadajo: Sölden (Avstrija), Arabba (Italija), Anzere (Švica), Andermatt 
(Švica), Pettneu (Avstrija).  
 
V četrto skupino uvrščamo visokogorska središča s strnjenim jedrom, ki so se razvila iz 
manjših planšarskih vasi, zaradi potreb turizma. Med prenočitvenimi kapacitetami najdemo 
tako hotele kot apartmaje, ki so večinoma locirani neposredno na smučišču. Osrednji deli 
vasi so ponavadi urejeni kot peš cone z vso potrebno infrastrukturo in gostinskimi objekti 
ter športnimi dvoranami. Dostop do kraja je najlažji z osebnim avtomobilom ali 
avtobusom. V to skupino spadajo: Val Thorens (Francija), Tignes (Francija), La Plagne 
(Francija), Siviez (Švica), Meribel (Francija), Sestriere (Italija).  
 
V peto, zadnjo skupino, uvrščamo primere klasične ureditve smučarskega centra z 
razpršeno poselitvijo in osrednjim vaškim jedrom. Smučišča so urejena na enem ali kar na 
obeh pobočjih, posebnost pa je prisotnost vodnega pojava (reke, jezera ali obojega). Vodni 
elementi ponujajo drugačne oblike rekreacije in območju dodajo vizualno vrednost. Dostop 
do kraja je mogoč z različnimi sredstvi. V to skupino spadajo: Geilo ski Resort (Norveška), 
Zell am See (Avstrija), St.Moritz (Švica), Lake Louise (Kanada), Lake Tahoe (USA), 
Davos (Švica).  
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5.1 PRIMERJAVA S SMUČIŠČI V ZGORNJESAVSKI DOLINI 
 
Večina smučišč v Zgornjesavski dolini je vezana na Kranjsko Goro in Podkoren, tam pa je 
tudi največ ostale turistične ponudbe s prenočitvenimi kapacitetami. Kranjska Gora se 
najbolj približa terminu smučarskega središča. Kot tako naj bi se tudi prednostno razvijalo 
v prihodnosti. To pomeni, da naj bi se razvijala športna, turistična in prometna 
infrastruktura, kar bi na območje privabljalo več obiskovalcev in jim nudilo različne oblike 
zabave in sprostitve. Pri tem je pomembno upoštevati ohranjanje prvobitne narave in 
naravnega okolja v čim večji možni meri.  
 
Pri primerjavi z nekaterimi evropskimi in svetovnimi smučarskimi centri pridemo do 
naslednjih ugotovitev:  
Smučišča v Kranjski Gori so v zadnjem času vedno bolj vzdrževana, saj se upravitelji 
zavedajo pomembnosti želja gostov. Vseeno je nujno omeniti, da so proge v povprečju 
dokaj kratke in za bolj zahtevne smučarje niso najbolj primerne. Edina zahtevna proga se 
nahaja v Podkorenu, a le-ta ni povezana s kranjskogorskimi smučišči. Posebno noto dajejo 
območju planiške skakalnice ter številni vodni elementi (Sava Dolinka, naravni rezervat 
Zelenci, Pišnica, jezerci v Jasni in številni slapovi). Tako kot v ostalih sodobnih razvitih 
smučarskih centrih so tudi na območju Zgornjesavske doline razvite nekatere aktivnosti v 
poletnem času, kot so kolesarjenje, pohodništvo, itd.  
 
Smučarsko središče Kranjska Gora lahko uvrstimo v tretjo skupino smučarskih centrov. 
Kraj sestavlja staro vaško jedro, okrog katerega so razporejene prenočitvene kapacitete ter 
novejše stanovanjske in apartmajske hiše. Smučišča so urejena na enem pobočju, poleg 
tega pa so prisotni vodni pojavi (Sava Dolinka, Pišnica, jezero Ledine, jezero Jasna in 
naravni rezervat Zelenci).  
 
V zadnjih letih je Kranjska Gora dobila tudi pomembno športno dvorano ter večnamenska 
igrišča. V Kranjski Gori se razvija tudi golf igrišče, vendar je premajhno glede na primere 
ostalih smučarskih središč. Urejene so tudi proge za tek na smučeh, a le te bi lahko bile 
bolj povezane. Poleg tega se v dolini pojavlja več točk, ki so nujno potrebne preureditve 
oziroma spremembe namembnosti, saj vizualno kazijo izgled območja. 
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6  ANALIZA VIDNIH ZNAČILNOSTI DOLINE 

Krajina mora razodevati kar se da veliko stopnjo usklajenosti in zanimivosti. Njena 
doživljajska vrednost mora biti visoka, to pa je odvisno od sestavljenosti krajinske zgradbe, 
pestrosti, notranje usklajenosti, tudi od njene enkratnosti, izjemnosti (Ogrin, 1989: 17-18). 
 
Kaplan R. in Kaplan S. (1989) govorita o učinkih naravnega okolja na ljudi in ugotavljata, 
zakaj je narava ljudem pomembna in kakšno okolje je za posameznika najbolj privlačno. V 
raziskavah sta ugotavljala ali obstajajo in kateri so naravni elementi, na katere se ljudje 
bolj navežejo oziroma nanje močneje reagirajo. Raziskave torej zajemajo ugotovitve o 
zadovoljstvih in prednostih, ki jih ljudje občutimo pri kontaktu z naravo. Vsak človek 
dojema okolje in naravo na svoj način, saj so pri tem pomembne poleg splošnih dejavnikov 
preferenc tudi pretekle izkušnje posameznika. Pri dojemanju okolja lahko izpostavimo dva 
najbolj pomembna dejavnika, prvi je razmerje med grajenim in naravnim okoljem, drugi pa 
razporeditev oziroma urejenost samega naravnega okolja.  
 
V svojih raziskavah sta Kaplan R. in Kaplan S. (1989) razporejala posnete fotografije 
različnih tipov okolja v kategorije, glede na to, kako so posamezniki fotografije razvrstili 
po všečnosti. Za najbolje ocenjene so se izkazale tiste podobe, kjer prevladuje naravno 
okolje, odprt prostor, ki pa je definiran. Kot manj privlačni so se izkazali preveč zaprti ali 
preveč odprti nedefinirani prostori, saj posameznik v stiku s tovrstnim prostorom ne dobi 
dovolj informacij. Prav tako se kot manj privlačni izkažejo prostori z opaznim posegom 
človeka, tisti kjer je poseg človeka kombiniran z naravnimi elementi, pa so že bolj 
sprejemljivi. Glede na te predpostavke oziroma ugotovitve sem tudi sama v nalogi preko 
fotografiranja na terenu, izpostavila vizualno bolj privlačna območja (z dolgimi pogledi, 
katere ohranjamo), ter vizualno manj privlačna območja, kjer so potrebne spremembe. 
 
Naravno okolje je pomembno predvsem zato, ker v naravi uživamo, je lepa, predstavlja 
nasprotje od grajenega okolja, v katerem nas večina živi, nenazadnje pa se v naravno lahko 
umaknemo ali celo skrijemo (Kaplan R in Kaplan S, 1989).  
 
Zaradi vse večje potrebe po preživljanju kvalitetnega prostega časa so torej postali najbolj 
zaželeni prav prostori, kjer je možno izvajanje rekreacije ter odprti in definirani naravni 
prostori. V diplomski nalogi je upoštevan vidik vizualnega dojemanja, v sklopu česar sledi 
predstavitev ugotovitev.  
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Na ožjem območju obdelave je bilo posnetih več fotografij, s pomočjo katerih je možno 
ustvariti predstavo o lastnostih naravne krajine, arhitekturnih značilnostih, motečih 
elementih oziroma neprivlačnih območjih ter vsesplošni urejenosti prostora. Glavna cesta 
Jesenice – Rateče je izbrana kot izhodišče analize ravno zato, ker se po njej pripelje večina 
obiskovalcev Zgornjesavske doline in zato okolica te ceste pomeni prvi vtis oziroma stik 
posameznika z okoljem. S pomočjo fotografske analize in ogledom terena je pripravljena 
karta vizualne analize doline (priloga B), na kateri so prikazani prevladujoči krajinski 
motivi, dolžine pogledov in odprtost prostora ter moteči elementi v prostoru. Karte služijo 
kot pripomoček za nadaljnje urejanje prostora in kot podlaga za pripravo smernic za 
urejanje prostora Zgornjesavske doline.  
 
Na območju obravnave se pojavlja 14 različnih krajinskih motivov (Kučan, 1998). 
Pojavljajo se:  
 

- motiv 2 (hribovje/gozd); 
- motiv 3 (gore, hribovje/gozd); 
- motiv 8 (reka (potok)); 
- motiv 9 (hribovje/gozd, reka); 
- motiv 12 (gore, hribovje/gozd, reka, njiva/travnik, vas); 
- motiv 22 (kozolec); 
- motiv 30 (hribovje/gozd, njiva/travnik, vas s cerkvijo, kozolec); 
- motiv 34 (gore, hribovje/gozd, njiva/travnik, vas); 
- motiv 45 (kozolec, njiva/travnik, drevo v polju); 
- motiv 51 (kozolec, njiva/travnik); 
- motiv 52 (kozolec, hribovje/gozd, njiva/travnik); 
- motiv 53 (hribovje/gozd, njiva/travnik); 
- motiv 60 (hribovje/gozd, njiva/travnik, domačija); 
- motiv 63 (gozd).  

 
Krajino Zgornjesavske doline zaznamujejo elementi naravne in kulturne dediščine in kot 
najpomembnejše in najbolj značilne lahko izpostavimo štiri poglede. To so pogledi proti 
dolini Vrata, Špikovi skupini, Kranjski Gori ter dolini Planica s Tamarjem. Te poglede je 
treba ohranjati dolge in jih z oblikovanjem in vnašanjem novih elementov v prostor ne 
smemo zapirati.  
 
 
 
 
 
 
 
Slika  36: Najpomembnejši dolgi pogledi (dolina Vrata, Špikova skupina, Kranjska Gora, dolina Planica) 
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Na grafični karti (priloga B) so vzdolž doline ob glavni cesti prikazane dolžine pogledov, 
ki so razdeljene v tri skupine, in sicer: 
 

1. kratki pogledi (»foreground«, pogledi do 50 m): 
 
pogledi s ceste so omejeni z obcestno vegetacijo ali strnjenim gozdom, objekti v naseljih 
ali z drugimi objekti žive oziroma nežive narave. Kratki pogledi proti severu predstavljajo 
40% vseh pogledov na severno stran, proti jugu pa 36% vseh pogledov na južno stran. 
Skupno je 38% vseh pogledov. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  37: Primeri kratkih pogledov 
 

2. srednje dolgi pogledi (»midground«, pogledi do 150 m): 
 

pogledi s ceste so daljši in se odpirajo, vendar so v ozadju omejeni z zaplatami vegetacije 
ali drugimi objekti. Srednje dolgi pogledi proti severu predstavljajo 32% vseh pogledov na 
severno stran, proti jugu pa 18% vseh pogledov na južno stran. Skupno je srednje dolgih 
pogledov 25% vseh pogledov.  
 
 
 
 
 
 
 
Slika  38: Primeri srednje dolgih pogledov 
 

3. dolgi pogledi (»background«, pogledi daljši od 150 m): 
 
pogledi s ceste so dolgi in se v celoti odpirajo v okoliško krajino, omogočajo poglede na 
okoliške travnike/pašnike, vegetacijo ter v zadnjem planu planote, hribe oziroma gorovja. 
Dolgi pogledi proti severu predstavljajo 28% vseh pogledov na severno stran, proti jugu pa 
46% vseh pogledov na južno stran. Skupno je dolgih pogledov 37% vseh pogledov. 
 

 
 
 
 
 
Slika  39: Primeri dolgih pogledov 
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6.1 IZBOR IN ANALIZA FOTOGRAFIJ 
 
Predstavljene fotografije so posnete na območju regionalne ceste Jesenice – Rateče, in 
sicer od občinske table Kranjska Gora (pri Hrušici), pa do križišča v Ratečah. Posnete so 
na vsakih 500 m, v skupni razdalji 23 km. V vsako smer je posnetih 47 fotografij, ki so 
predstavljene na grafični karti vizualne analize doline (priloga B). S tovrstno sekvenčno 
razporeditvijo fotografij dobimo boljšo predstavo o prostoru. Vsega skupaj sem za 
fotografsko analizo območja izbrala 188 fotografij. Sekvenčne fotografije so glede na smer 
slikanja priložene na koncu naloge (priloga E, F, G, H).  
 
Da bi dobili čim boljšo sliko oziroma predstavo o dejanskem prostoru, so slike posnete na 
vse štiri strani neba (proti zahodu, vzhodu, jugu in severu).  
 
Tako dobimo različne ugotovitve glede prevladujočih krajinskih prvin, negativnih točk v 
prostoru (ki bi bilo treba zakriti, preurediti ali umakniti iz prostora), pozitivnih točk v 
prostoru (pogledi, katere se splača ohranjati, značilne naravne lastnosti krajine, kulturna 
dediščina, itd.) ter marsikatere druge ugotovitve, ki jih lahko upoštevamo pri določitvi 
smernic za načrtovanje športno – rekreacijskih površin v Zgornjesavski dolini. 
 
V nadaljevanju sledi povzetek ugotovitev, pridobljenih preko terenskega ogleda in analize 
posnetih fotografij. Zaradi boljše preglednosti so ugotovitve razvrščene v štiri sklope, vsak 
od njih se nanaša na smer fotografiranja (proti zahodu, severu, vzhodu in jugu). 
 
Smer zahod:  
 
 
 
 
 
 
Slika  40: Smer fotografiranja proti zahodu 
 
Izhodišče je glavno križišče na koncu Hrušice, blizu priključka na avtocesto, cilj pa 
križišče v Ratečah. Vozimo se torej iz Jesenic proti Kranjski Gori in naprej do Rateč. To je 
smer, po kateri se pripelje večina obiskovalcev doline. Iz pregleda fotografij posnetih v 
smeri zahod lahko opredelimo najbolj pogoste krajinske motive. Le-ti so: hribi, gozd, 
njive, travniki, vasi in kozolci. Pri več fotografijah opazimo tudi neurejen obcestni prostor, 
oziroma obcestna postajališča in parkirišča. V neposredni bližini ceste so ponavadi travniki 
ali gozd, v ospredju pa se nam pogledi odpirajo proti okoliškim hribom.  
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Smer sever:  
 
 
 
 
 
 
Slika  41: Smer fotografiranja proti severu 
 
Izhodišče je glavno križišče na koncu Hrušice, blizu priključka na avtocesto, cilj pa 
križišče v Ratečah. Vozimo se torej iz Jesenic proti Kranjski Gori in naprej do Rateč, 
fotografije pa so posnete proti severu, torej na desno stran vožnje. Iz fotografij vidimo, da 
je tu prostor manj odprt, pojavlja pa se tudi manj krajinskih motivov. Najbolj pogosti 
motivi so: gozd, hribi, travniki, njive, vasi ter kozolci. Večinoma se tu v neposredni bližini 
ceste pojavlja ozek travnat pas z gozdom v ozadju. Na nekaterih fotografijah so čisto v 
ozadju vidna hribovja Karavank.  
 
Na začetku, pri Hrušici, so pogledi dolgi (daljši od 150 m), potem se vidno polje zoži in 
pogledi so srednje dolgi (med 50 in 150 m) vse do začetka naselja Dovje. Tu se pogledi 
odprejo in jih lahko označimo za daljše od 150 m. Med Dovjem in Belco se izmenjujejo 
dolgi in srednje dolgi pogledi, potem pa do začetka Gozd Martuljka prevladujejo kratki 
pogledi (krajši od 50 m), predvsem zaradi gozdnatega območja, ki z vegetacijo zapira 
poglede. V Gozd Martuljku so do mosta čez reko Savo Dolinko pogledi dolgi, potem pa so 
kratki v naselju in srednje dolgi do začetka naselja Kranjska Gora. Med Kranjsko Goro in 
Podkorenom so pogledi kratki (omejuje jih vegetacija), pri Podkorenu pa se odprejo in so 
srednje dolgi. Med Podkorenom in Ratečami so spet kratki, zaradi strnjenega gozda, pri 
Ratečah pa se odprejo in so dolgi.  
 
 
Smer vzhod:  
 
 
 
 
 
 
Slika  42: Smer fotografiranja proti vzhodu 
 
Izhodišče je križišče v Ratečah, cilj pa glavno križišče na koncu Hrušice, blizu priključka 
na avtocesto. Vozimo se torej iz smeri Rateč proti Jesenicam. Iz te smeri prihajajo 
večinoma obiskovalci iz Italije in Avstrije, pa seveda vsi ostali, ki se po tej poti vračajo 
domov v druge dele Slovenije. Krajinski motivi, ki nas tu večinoma spremljajo, so: gozd, 
hribi, vasi, njive, travniki in kozolci. Tu spet opazimo neurejenost obcestnega prostora na 
nekaterih odsekih ceste. Tik ob cesti se največkrat pojavijo travniki in njive, ki jim sledi 
gozdni pas, na desni strani pa so v ozadju silhuete hribovja.  
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Smer jug:  
 
 
 
 
 
 
Slika  43: Smer fotografiranja proti jugu 
 
Izhodišče je križišče v Ratečah, cilj pa glavno križišče na koncu Hrušice, blizu priključka 
na avtocesto. Vozimo se torej iz smeri Rateč proti Jesenicam. Motivi, ki tu prevladujejo, 
so: gozd, hribi, gore, vasi, njive, travniki, reke in kozolci. Tu so pogledi bolj raznovrstni – 
nekje z veliko globine, spet drugje je na fotografijah le obvodno rastje. Pozitivna 
komponenta je tu reka Sava Dolinka, ki na nekaterih odsekih ceste teče vzporedno z njo.  
 
Na območju Rateč so pogledi dolgi in se odpirajo proti Planici, med Ratečami in 
Podkorenom pa so izrazito kratki, zaradi strnjene gozdne vegetacije. Pri Podkorenu se na 
enem delu pogledi odpirajo proti smučiščem in so dolgi. Do Kranjske Gore se izmenjujejo 
srednje dolgi in kratki pogledi, z enim vmesnim dolgim pogledom na smučišča. Pri 
Kranjski Gori so pogledi dolgi in se odpirajo proti goram. Med Kranjsko Goro in naseljem 
Log so pogledi kratki, od Loga proti Gozd Martuljku pa se izmenjujejo srednje dolgi in 
dolgi pogledi. Tu so tudi značilni pogledi na Špikovo skupino. V Gozd Martuljku so na 
enem delu pogledi kratki, zaradi obstoječih objektov, ki zastirajo poglede. Na drugi strani 
mosta čez reko Savo Dolinko so pogledi spet dolgi, potem sledi pas kratkih pogledov 
(zaradi gozdnatega območja), malo pred Belco pa se zopet odpirajo dolgi pogledi. Med 
Belco in Mojstrano so pogledi kratki, v Mojstrani pa so pogledi dolgi, odpirajo se proti 
dolini Vrata. Sledijo srednje dolgi in kratki pogledi vse do Hrušice, kjer so pred 
avtocestnim priključkom pogledi spet daljši.  
  
Povzamemo lahko, da se načeloma v vseh smereh pojavljajo enaki krajinski motivi, s tem 
da se v smeri jug pojavlja še izrazit motiv gora (pogledi proti Julijcem) ter motiv reke 
(Sava Dolinka, ki na nekaterih delih teče tik ob glavni cesti). Najbolj pogosti skupni motivi 
so torej hribi, gozd, njive in travniki – le-ti se pojavljajo na največ fotografijah. Motiv, ki 
ga lahko omenimo kot zanimivost in posebno značilnost krajine, je kozolec. V smeri 
vožnje proti zahodu (proti Ratečam) ter nazaj proti vzhodu (proti Jesenicam) je prostor 
veliko bolj odprt, med tem ko so pogledi proti severu omejeni le na okoliške hribe, porasle 
z gozdom, z vmesnimi travniškimi površinami. Največ različnih motivov kljub vsemu 
ponujajo pogledi proti jugu. Z vidika vizualne privlačnosti prostora je vožnja za 
obiskovalce najbolj zanimiva, ko se le-ti vozijo iz Jesenic proti Ratečam, saj se proti 
zahodu in jugu odpira največ značilnih dolgih pogledov.  
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6.2 NEPRIVLAČNA OBMOČJA IN MOTEČI ELEMENTI NA ŠIRŠEM     
OBRAVNAVANEM OBMOČJU   
 
Na območju Zgornjesavske doline je veliko območij, prostorskih ureditev in posameznih 
objektov, ki jih lahko z različnih vidikov (vizualni ali funkcionalni) označimo za 
neprivlačna območja oz. moteče elemente. Moteči elementi in negativne točke v prostoru 
so evidentirane in prikazane na grafični karti (priloga B). Za slednje so poleg drugih v 
nadaljevanju predstavljeni ukrepi (sanacija oziroma prenova, odstranitev, varovanje).   
 
V splošnem lahko med najbolj moteče elemente, ki se pojavljajo v dolini, uvrstimo vsa  

- neurejena obcestna počivališča in parkirišča; 
- neurejene avtobusne postaje; 
- neustrezno locirane reklamne panoje in večje obvestilne table; 
- zapuščene objekte; 
- vizualno izpostavljene industrijske objekte; 
- objekte, ki zakrivajo značilne poglede; 
- večje stanovanjske objekte, ki preveč izstopajo zaradi svoje velikosti; 
- podrte kozolce; 
- neurejena počivališča za sprehajalce in kolesarje; 
- večje betonske podporne zidove; 
- objekte z vpadljivimi barvami fasad; 
- nevzdrževane mostove;  
- nevzdrževana igrišča in športne površine;  
- preobremenjena parkirišča ob športnih površinah; 
- kamnolome v vidnem polju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  44: Nekateri primeri neprivlačnih območij in motečih elementov v Zgornjesavski dolini 
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Nekateri od navedenih elementov se v dolini pojavljajo pogosto in zato niso specifično 
prikazani na grafični karti, lahko pa jim določimo nekatere osnovne smernice za 
oblikovanje in umestitve v prostor. Ti elementi so:  
 
Kozolci – kozolec kot objekt predstavlja značilen element oziroma motiv Zgornjesavske 
doline in prav zaradi njegove pomenske in vizualne vrednosti, je treba te strukture 
vzdrževati in obnavljati. Kozolce, ki niso več v uporabi ali so poškodovani, je treba torej 
odstraniti ali pa jih obnoviti. 
 
Zapuščeni objekti – slednji se pojavljajo predvsem na območju Belce in Gozd Martuljka. 
Gre za starejše stanovanjske hiše, ki se nahajajo tik ob regionalni cesti in so v ožjem 
vidnem polju obiskovalcev doline. Potrebna je obnova oziroma sprememba namembnosti. 
 
Novi objekti – v prostor naj bodo umeščeni premišljeno, v korelaciji s sosednjimi objekti 
oziroma rabo v prostoru. Nikakor ne smejo preveč izstopati po gabaritih oziroma barvi 
fasad, še posebno če so locirani na vizualno izpostavljenih legah. 
 
Večji objekti – le-ti naj ne bi zakrivali značilnih pogledov, če se nahajajo na vidno 
izpostavljenih legah, je treba okolico ustrezno urediti (npr. zasaditi). 
 
Betonski podporni zidovi – naj se zamenjajo s kamnitimi zložbami, lesenimi kaštami, ali 
pa zasadijo. 
 
Med evidentiranimi motečimi elementi so še posebej pomembni tisti, ki se nahajajo v 
vidnem polju obiskovalcev. V nadaljevanju so razloženi potrebni ukrepi za ravnanje pri 
obravnavanju motečih elementov, slednji pa so po zaporednih številkah prikazani tudi na 
grafični karti (priloga B).  
 
Preglednica 6: Neprivlačna območja in moteči elementi 

NEPRIVLAČNO 
OBMOČJE/MOTEČ ELEMENT 

UKREP 

1. parkirišča in zastarela 
infrastruktura v Planici 

Območje je potrebno prenove, ureditev planirana po zmagovalnem 
projektu natečaja. 

2. parkirišče pri jezeru Ledine  Premajhna površina namenjena parkiranju, reorganizacija in 
ureditev območja ob jezeru Ledine s prostori za počitek. 

3. zapuščeno večnamensko 
igrišče v Ratečah 

Obnova igrišča in ureditev prostorov za počitek. 
 

4. počivališče ob kolesarsko – 
sprehajalni poti (odsek 
Rateče – Podkoren) 

Ureditev klopi, mize in koša za smeti, odmik od steze. 
 

5. neurejeno parkirišče ob 
regionalni cesti (pri 
Zelencih) 

Ureditev manjšega števila miz s klopmi in prostorov za odpadke. 

6. neurejeno parkirišče ob 
regionalni cesti (pri 
Podkorenu) 

 

Večje neurejeno parkirišče, ki se uredi s klopmi, mizami in 
prostori za odpadke. Odstranitev vegetacije, ki zakriva značilne 
poglede na podkorenska smučišča in naravni rezervat Zelenci, 
postavitev informativnih tabel. 

                                                                                                                                                        Se nadaljuje… 
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Nadaljevanje... 
NEPRIVLAČNO 

OBMOČJE/MOTEČ ELEMENT 
UKREP 

7. stari objekti in neurejena 
parkirišča ob vznožju 
smučišč v Podkorenu 

Ureditev parkirnih površin, prenova oziroma odstranitev objektov, 
ureditev površin za počitek, ureditev novih športno-rekreacijskih 
površin. 

8. neurejeno parkirišče ob 
regionalni cesti (Podkoren) 

Manjše obcestno parkirišče, na katerem se uredi postavitev 
manjšega števila miz s klopmi ter prostori za odpadke. 

9. stari objekti in neurejena 
parkirišča ob vznožju 
smučišč v Podkorenu 

Ureditev parkirnih površin, prenova oziroma odstranitev objektov, 
ureditev površin za počitek, ureditev novih športno-rekreacijskih 
površin. 

10. objekti pod smučiščem 
(Kranjska Gora) 

Uredi se prometni režim. 

11. parkirišča za obiskovalce 
smučišč v Kranjski Gori 

Zasaditev in reorganizacija parkirišč, povečanje prostora za 
parkiranje. 
 

12. reklamni panoji na odprti 
travnati površini (Kranjska 
Gora) 

Vsi panoji na odprtih travnati površini se odstranijo, saj 
predstavljajo moteč element na izpostavljenem mestu. Table se 
prestavi na druga mesta. 

13. nevzdrževane in neurejene 
površine ob reki Pišnici 

Preureditev prostorov, z novimi površinami za počitek in igro v 
naravnem okolju, upoštevajoč varstveni pas vodnega telesa. 

14.  neurejena počivališča na 
desnem bregu Pišnice 

Postavitev klopi in miz s prostori za odpadke. 
 

15. neurejeno počivališče ob 
gozdni poti Kranjska Gora – 
Pišnica 

Postavitev klopi in miz, prostorov za odpadke in ureditev novih 
športno-rekreacijskih površin, kot učno pot ali trim stezo. 

16. neurejeno počivališče ob 
vstopu do Jasne 

Ureditev mize s klopmi in informativnimi tablami. 
 

17. neurejeno parkirišče ob 
jezeru Jasna 

Določitev parkirnih prostorov, ureditev prostorov za odpadke. 

18. neurejena počivališča in 
prostori za prosti čas ob 
jezeru Jasna 

Nove mize s klopmi, prostori za igro in piknike, ohranjanje 
značilnih pogledov. 
 

19. pogled na bloke v Čičarah 
(Kranjska Gora) 

 

Blokovsko naselje izstopa, saj je edino te vrste na območju, poleg 
tega pa se nahaja v neposrednem vidnem polju obiskovalcev, ki se 
pripeljejo iz smeri Podkorena. Potrebna je ustrezna zasaditev. 

20. neurejena avtobusna postaja 
(Log) 

Se uredi s površinami za sedenje, nadstreškom in košem za smeti. 

21. neurejeno obcestno 
parkirišče (Log – Gozd 
Martuljek) 

Manjše obcestno parkirišče, ki se opremi z mizo s klopmi in 
prostori za odpadke. 

22. Gasilski dom (Gozd 
Martuljek) 

 

Objekt zastira značilne poglede na Špikovo skupino, poleg tega pa 
izstopa zaradi svoje lege na nepozidanem območju. Potrebna je 
zasaditev, ki omehča kontrast med naravnim okoljem in objektom. 

23. neurejena avtobusna postaja 
(Gozd Martuljek) 

Se uredi s površinami za sedenje, nadstreškom in košem za smeti. 

24. neurejeno parkirišče (Gozd 
Martuljek) 

 

Glavno parkirišče v kraju, izhodišče za mnoge pohodnike. 
Prenovitev parkirišča s prostori za počitek in informativnimi 
tablami. Sanacija pripadajočega objekta, ki danes ni v uporabi. 

25. objekt Komunale Kranjska 
Gora (Gozd Martuljek – 
Belca) 

Dodatna zasaditev ob regionalni cesti, da zakrije poglede.  

                                                                                                                                                       Se nadaljuje…. 
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Nadaljevanje... 
NEPRIVLAČNO 

OBMOČJE/MOTEČ ELEMENT 
UKREP 

26. kamnolom (Gozd Martuljek 
– Belca) 

Kamnolom se nahaja zunaj vidnega polja obiskovalcev, zato 
ukrepi niso potrebni.  

27. neurejena avtobusna postaja 
(Belca) 

Se uredi s površinami za sedenje, nadstreškom in košem za smeti. 

28. neurejena avtobusna postaja 
(Belca) 

Se uredi s površinami za sedenje, nadstreškom in košem za smeti. 

29. neurejena avtobusna postaja 
(Belca) 

Se uredi s površinami za sedenje, nadstreškom in košem za smeti. 

30. neurejena avtobusna postaja 
(Belca) 

Se uredi s površinami za sedenje, nadstreškom in košem za smeti. 

31. neurejeno postajališče ob 
kolesarsko sprehajalni stezi 
(Belca) 

Postavitev miz s klopmi, koši za smeti. 

32. neurejena avtobusna postaja 
(Belca) 

Se uredi s površinami za sedenje, nadstreškom in košem za smeti. 

33. neurejena avtobusna postaja 
(Mojstrana) 

Se uredi s površinami za sedenje, nadstreškom in košem za smeti. 

34. industrijski objekti Lip Bled 
(Mojstrana) 

Sanacija delov objekta, ki niso v obratovanju, ustrezna zasaditev s 
cestne strani. 

35. neurejeno večje obcestno 
parkirišče (Mojstrana) 

 

Ureditev večjega števila miz s klopmi in prostori za odpadke, 
bližina reke Save Dolinke ponuja možnosti ureditve prostorov za 
piknike. Ustrezna zasaditev in ureditev parkirnih prostorov. 

36. kamnolom na desnem bregu 
Save (Mojstrana) 

Nahaja se nasproti neurejenega parkirišča, z ustrezno zasaditvijo 
parkirišča se omili poglede s ceste tudi na kamnolom. 

37. neurejeno obcestno 
parkirišče (Mojstrana – 
Hrušica) 

Manjše obcestno parkirišče, ki se nahaja ob vstopu v občino 
Kranjska Gora. Potrebna je ureditev klopi in miz, predstavitvene 
table o občini ter ustreznejšo povozno površino. 

 
 
S predstavljenim pregledom motečih elementov na grafični karti (priloga B) ugotovimo, 
kateri izmed njih se pojavljajo v vidnem polju obiskovalcev in so za njih predvideni 
določeni ukrepi. Vsi omenjeni moteči elementi so upoštevani v nadaljnjih predlogih rešitev 
za posamezna območja Zgornjesavske doline.  
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7  SMERNICE ZA UREJANJE     

Eden izmed glavnih ciljev diplomske naloge je podati smernice oziroma določila za 
oblikovanje in urejanje športno – rekreacijskih površin ter ostalih ureditev v Zgornjesavski 
dolini. Nekatera določila za urejanje teh vsebin so sicer že opredeljena v veljavnem aktu 
(PUP), a so nezadostna. 
 
Pri opredelitvi glavnih smernic sem izhajala v prvi vrsti iz opravljenih analiz 
obravnavanega območja, delno pa tudi iz obstoječe literature, ki se nanaša na to področje. 
Usmeritve so razvrščene po naslednjih sklopih:  
 

- ureditev prometnih površin  
podane so smernice za urejanje: 
- obcestnega prostora, obcestnih parkirišč in počivališč; 
- režim parkiranja in dostope do smučišč. 
  

- oblikovanje novih in sanacija športno – rekreacijskih površin 
podane so smernice za urejanje: 
- kolesarsko – sprehajalne poti Rateče – Mojstrana; 
- postajališč ob sprehajalnih poteh; 
- smučišč; 
- ostalih poti; 
- večnamenskih in ostalih športnih igrišč. 
 

- ostale javne površine 
podane so smernice za urejanje: 
- vizualno neprivlačnih območij; 
- obvodnega prostora; 
- odprtega prostora in značilnih pogledov; 
- jezera Jasna; 
- vznožij smučišč; 
- naravnega rezervata Zelenci. 
 
Smernice in kriteriji so kasneje upoštevani v predlogih ureditev na konkretnih primerih 
oblikovanja športno – rekreacijskih območij v Zgornjesavski dolini. 
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7.1 USMERITVE ZA UREDITVE PROMETNIH POVRŠIN  
 
Usmeritve se nanašajo na ureditve obcestnih parkirišč in počivališč, režima parkiranja ter 
dostopov do smučišč. 

7.1.1 Obcestni prostor, obcestna parkirišča in počivališča   
 
Ob regionalni cesti Jesenice – Rateče je deset obstoječih obcestnih počivališč oziroma 
parkirišč. Od tega so štiri parkirišča urejena in opremljena, pri ostalih šestih pa gre 
večinoma za neurejene makadamske površine. Smernice za urejanje so: 
 

- makadamska parkirišča se asfaltirajo (z izjemo parkirišč P4 in P12); 
- parkirišči P4 in P12 ostaneta makadamski, a se povozna površina utrdi; 
- parkirišča se opremijo z lesenimi mizami s klopmi ter koši za smeti; 
- parkirišča P5, P18 in P19 se opremijo tudi z informativnimi tablami; 
- na parkirišču P5 se delno odstrani vegetacijo, ki zakriva poglede na smučišča v 

Podkorenu ter naravni rezervat Zelenci; 
- na parkirišču P18 se zaradi večje že obstoječe površine uredi športno igrišče, večje 

število parkirnih prostorov in prostorov za počitek in piknike ter pot do reke; 
- odstrani se vegetacijo ob robovih parkirnih prostorov; 
- vse avtobusne postaje ob glavni cesti se opremijo z enakimi nadstreški, klopmi in 

koši za smeti. 

7.1.2 Režim parkiranja in dostopi do smučišč 
 
Predvsem v zimskem času nastajajo problemi pri parkiranju, ko je turistični obisk na 
vrhuncu. Takrat so obstoječa parkirišča močno preobremenjena, nekatera pa so tudi 
nezadostno opremljena in neurejena. Smernice za urejanje so: 
 

- parkirišča ob smučiščih se opremijo z informativnimi tablami o samih smučiščih; 
- manjše parkirišče ob kolesarsko – sprehajalni stezi ob vznožju smučišč v 

Podkorenu (P6) naj se uporablja le v zimskem času; 
- večje parkirišče ob vznožju podkorenskih smučišč (P7) se delno asfaltira, označijo 

se parkirni prostori za avtobuse in osebne avtomobile; ob parkirišču se zasadijo 
drevesa, uredi se prostore za počitek, obstoječi objekt se prenovi; 

- v Kranjski Gori se zaradi pomanjkanja parkirnih površin zgradi podzemna garažna 
hiša, nad njo pa uredi asfaltirano parkirišče; 

- parkirišča naj bodo jasno označena in opremljena s prostori za odpadke. 
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7.2 USMERITVE ZA UREDITVE ŠPORTNO – REKREACIJSKIH POVRŠIN  
 
Usmeritve se nanašajo na ureditve prostora kolesarsko – sprehajalne poti Rateče – 
Mojstrana, postajališč ob sprehajalnih poteh, smučišč, ostalih poti ter večnamenskih in 
ostalih športnih igrišč. 
 

7.2.1 Kolesarsko – sprehajalna pot Rateče – Mojstrana 
 
Kolesarsko – sprehajalna pot poteka od Rateč do Mojstrane mimo večine glavnih 
turističnih točk (jezero Ledine, Zelenci, smučišča v Podkorenu, smučišča in center 
Kranjske Gore ter Gozd Martuljek) in je večinoma asfaltirana. Na odseku Rateče – 
Kranjska Gora je pot širša in dovoljuje tudi vožnjo z osebnim vozilom do posameznih hiš 
oziroma smučišč. Na odseku Kranjska Gora – Mojstrana pa je pot ožja in je namenjena 
izključno sprehajalcem in kolesarjem. Smernice za urejanje so:  
 

- kolesarsko – sprehajalno pot se nadaljuje do Hrušice; 
- celotna pot naj bo asfaltirana, razen na odsekih, kjer seka smučišča ali na 

premostitvah; 
- na predvidenem novem odseku poti (Mojstrana – Hrušica) se uredijo počivališča na 

približno 500 m, ki se opremijo z mizami s klopmi in koši za smeti, po zgledu 
počivališč na odseku Kranjska Gora – Mojstrana; 

- pot se jasno označi na vseh odsekih s tablami; 
- pot se od glavne ceste vizualno loči s srednje visoko vegetacijo (na mestih, kjer se 

pot stika z glavno cesto); 
- ob poti se prenovijo počivališča št. 4 in 19; 
- na odseku Rateče – Kranjska Gora se uredijo tri nova počivališča (2a, 2b in 4a); 
- v Gozd Martuljku kolesarsko – sprehajalna pot vodi po novi trasi poti čez nov 

most. 

7.2.2 Postajališča ob sprehajalnih poteh 
 
Postajališča oziroma počivališča se nahajajo ob različnih tipih poteh. Ob kolesarsko – 
sprehajalni poti Rateče – Mojstrana (deset počivališč, od tega jih je največ na novejšem 
odseku poti Kranjska Gora - Mojstrana), v krajih (glavni trgi in ob smučiščih) ter ob 
kulturnih in naravnih znamenitostih. Smernice za urejanje so: 
 

- obstoječe ureditve postajališč oziroma počivališč ob sprehajalnih poteh se preuredi 
v primerih št. 2, 9, 10, 11 in 13; 

- počivališča se opremijo z lesenimi mizami s klopmi ter koši za smeti; 
- počivališči št.2 in 11 se opremita z informativnimi tablami; 
- oprema na počivališčih naj bo povsod enaka. 
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7.2.3 Smučišča 
 
Na območju Zgornjesavske doline so smučišča urejena na višinah od 800 m do 1215 m v 
Kranjski Gori, Ratečah, Podkorenu in Mojstrani. Ker je v dolini alpsko smučanje v 
zimskem času najpomembnejši razlog za turistični obisk, je stanje smučarskih prog zelo 
pomemben dejavnik. Večinoma so proge lažje, v Podkorenu pa je sicer tudi tekmovalni 
poligon. Smernice za urejanje so:  
 

- žičničarska infrastruktura se posodablja in obnavlja; 
- dele smučišč se izrablja tudi v poletnem času (letne sankaške proge, proge za 

gorsko kolesarjenje, itd.); 
- v največji možni meri se ohranja gozdne robove; 
- pri izseku gozda za potrebe novih smučarskih prog se vzpostavi na novo oblikovan 

gozdni rob z avtohtono vegetacijo; 
- izsek gozda je linearen za potrebe sedežnic in žičnic, oblike samih prog pa naj bodo 

nepravilne in bolj vijugaste, sledijo naj terenu; 
- na širših odsekih novih smučarskih prog se na sredinskih delih pustijo manjše 

zaplate gozda, s čimer dobimo več možnosti smeri po progah; 
- optimalna denivelacija (razlika med najvišjo in najnižjo točko smučišča) je od 500 

do 1000 m, proge pa naj bodo široke najmanj 40 m (razen v primeru povezovalnih 
prog); 

- kjer je možno se smučišča med seboj povežejo, s tem se ustvari sistem, ki 
obiskovalcem ponuja več in predvsem boljšo dostopnost do različnih območij; 

- nove sedežnice naj imajo končne postaje na razglednih vrhovih, kjer so možne 
ureditve koč in razglednih ploščadi. 

 

7.2.4 Ostale poti 
 
Pohodništvo predstavlja v dolini najbolj razširjeno obliko rekreacije skozi celo leto, zato je 
število in stanje poti pomembno za turizem in razvoj Zgornjesavske doline. Poleg 
sprehajalnih in kolesarskih poti so tu se gorske poti, poti za tek na smučeh, konjeniške poti, 
trim steze, tematske in učne poti. Smernice za urejanje so:  
 

- tekaške poti (smučarski tek) se v zimskem času jasno označi; kjer potekajo po 
površinah sprehajalnih poti, naj se ohrani koridor za sprehajalce; poti naj se 
navezujejo na parkirišča; 

- konjeniške poti in ostale tematske poti se jasno označi s tablami; 
- poti za gorsko kolesarjenje se označi, vegetacijo na vozni površini se odstranjuje; 
- trim steza se uredi na gozdnatem območju med Kranjsko Goro in jezerom Jasna; 

dolga je približno 700 m, na njej pa je predvidenih osem vadbenih postaj različnih 
težavnostnih stopenj; prostor naj se ohranja v čimbolj naravnem stanju, pot se jasno 
označi.   
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7.2.5 Večnamenska in ostala športna igrišča 
 
Večinoma so vezana na hotelske objekte, v Kranjski Gori hotele Lek, Larix, Kompas, 
Prisank in Casino Korona, v Gozd Martuljku pa Hotel Špik. Največkrat gre za nogometna 
igrišča, tenis igrišča, igrišča za hokej, drsališča ali večnamenska igrišča. V Kranjski Gori je 
tudi novejša športna dvorana Vitranc. Smernice za urejanje so: 
 

- obstoječa igrišča, ki niso vzdrževana se obnovi oziroma preuredi; 
- igrišča naj bodo dobro dostopna, v bližini naj bo zagotovljeno zadostno število 

parkirnih mest; 
- obstoječe golf igrišče v Kranjski Gori se poveča kolikor prostor dopušča; 
- smiselno je, da se površine igrišč vežejo na hotelske komplekse oziroma na bližino 

poselitve, s čimer ne posegamo preveč v naraven prostor; 
- če so igrišča v bližini cest, se jih ogradi. 

7.3 USMERITVE ZA UREDITVE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN  
 
Usmeritve se nanašajo na sanacijo vizualno neprivlačnih območij, ureditve obvodnega 
prostora, odprtega prostora in varovanje značilnih pogledov, jezera Jasna, vznožja smučišč 
in naravnega rezervata Zelenci.  
 

7.3.1 Sanacija vizualno neprivlačnih območij 
 
Med vizualno neprivlačna območja lahko štejemo vse moteče elemente v prostoru. 
Elementi so lahko moteči iz več razlogov, nas pa zanimajo predvsem tisti, ki so v vidnem 
polju obiskovalcev. Smernice za urejanje so: 
 

- obcestna parkirišča se preuredijo in opremijo; 
- stare objekte ob vznožju smučišč v Podkorenu se sanira (obnova objektov in 

pripadajočega prostora) 
- velike reklamne panoje na travnikih pred vstopom v Kranjsko Goro se odstrani 

oziroma prestavi ob rob cestišča; 
- moteči objekti:  

- objekt Lip Bled se zasadi s cestne strani, sanira se dele objekta, ki ne služijo 
več  svojemu namenu; 

- objekt Komunale Kranjska Gora se dodatno zasadi s cestne strani; 
- okolica Gasilskega doma v Gozd Martuljku se zasadi; 
- ob glavni cesti pri Kranjski Gori se zasadi obcestni prostor, s čimer zastremo 

poglede na edine primere blokovske gradnje v Čičarah; 
- prenovi se zapuščena igrišča, postajališča in prostore za počitek; 
- prenovijo oziroma sanirajo se podrti kozolci; 
- zapuščene stanovanjske objekte ob glavni cesti (predvsem na območju Belce in 

Gozd Martuljka se prenovi oziroma odstrani; 
- betonski podporni zidovi se zamenjajo s kamnitimi ali pa se zasadijo. 
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7.3.2 Obvodni prostor 
 
Na obravnavanem območju se nahaja veliko manjših vodotokov in pa tudi nekaj večjih. 
Med slednje štejemo Savo Dolinko ter Malo in Veliko Pišnico. Obvodni prostor je 
pomemben habitatni tip, zato je smiselno predpisati smernice za njegovo urejanje. 
Smernice za urejanje so:  
 

- upoštevati je treba 5 m varovalni pas od roba vodnega telesa (znotraj tega pasu je 
dovoljena postavitev manjših montažnih lesenih ploščadi) 

- vegetacijo v obvodnem prostoru se ohranja; 
- na določenih mestih je možen dostop do vode – tu se postavijo opozorilne table, ki 

posameznika opozorijo na pravilno ravnanje v neposredni bližini vodotoka; 
- na širših brežinah Pišnice se v območju Kranjske Gore (nasproti hotela Lek) 

preuredi počivališče. 

7.3.3 Odprti prostor in značilni pogledi 
 
Ena izmed najbolj prepoznavnih lastnosti Zgornjesavske doline je dobro ohranjena narava 
(tudi zaradi bližine TNP), poleg tega pa je dolina zaznamovana z značilnimi pogledi na 
Julijske Alpe in Karavanke. Prav zaradi tega je smiselno značilne dolge poglede ohranjati. 
Smernice za urejanje so: 
 

- v največji možni meri se varujejo štiri najbolj značilni pogledi (na Špikovo 
skupino, dolino Vrat, Planico s Tamarjem in kranjskogorska smučišča) – na 
območjih, kjer so ti pogledi izraziti, naj se ne gradi objektov ali postavlja reklamnih 
panojev; 

- varujejo se travniki in pašniki na območju med glavno cesto in Kranjsko goro, s 
čimer se ohranja dolge poglede; 

- varujejo se pogledi z jezera Jasna proti Prisanku; 
- varuje se gozdno območje med Kranjsko Goro in jezerom Jasna; 
- v največji možni meri se ohranja gozdne robove; 
- gradnja novih objektov naj se izvaja na obrobjih obstoječe poselitve in ne na 

odmaknjenih pašnikih ali travnikih; 
- ob kolesarsko – sprehajalni poti Rateče – Mojstrana naj se ne gradi objektov, 

okoliški prostor se ohranja v naravnem stanju; 
- novi objekti naj bodo skladni s sosednjimi po barvi fasad, streh in višinskih 

gabaritih; 
- večji objekti na izpostavljenih legah se ustrezno zasadijo, s čimer omilimo kontrast 

med grajenim in naravnim; 
- v primerih, kjer so potrebne zasaditve, se uporabi avtohtono vegetacijo (bukev, 

gaber, smreka, macesen, jelka, itd.); 
- prevladujejo naj organske oblike zasaditve, podobne naravnim vzorcem (razen v 

primeru drevoreda ali linearnih zasaditev ob parkiriščih in neposredno ob objektih. 
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7.3.4 Jezero Jasna 
 
Jezero Jasna je umetnega izvora in je priljubljena turistična točka gostov Zgornjesavske 
doline. Dostop do jezera je dober, saj mimo njega vodi cesta na Vršič, iz smeri Kranjske 
Gore pa do jezera vodijo poleg ceste še tri sprehajalne poti. Smernice za urejanje so:  
 

- parkirišče ob jezeru se opremi z informativnimi tablami, koši za smeti, površina 
parkirišča se utrdi; 

- prostori za počitek se prenovijo z lesenimi mizami s klopmi in koši za smeti; 
- brežine jezera se na določenem odseku uredijo kot letne plaže; 
- obnovi se most na vzhodni strani jezera; 
- pot okrog jezera se jasno označi in obnovi; 
- brežine Pišnice na zahodu se ohranjajo v naravnem stanju in se vanje ne posega. 

 

7.3.5 Vznožja smučišč 
 
Vznožja smučišč so pomemben prostor, saj so za večino obiskovalcev prvi stik s samim 
območjem smučišča. Tu se tudi zbira večje število ljudi, bodisi smučarji ali pa naključni 
mimoidoči. V Kranjski gori so ob vznožjih smučišč ponekod gostinski objekti in manjša 
športna igrišča (odbojka, trampolini in otroška igrišča). Smernice za urejanje so:   
 

- problem parkiranja v Kranjski Gori v zimski sezoni se reši s podzemno garažno 
hišo, ostala obstoječa parkirišča pod smučišči se utrdi in ozeleni z vegetacijo; 

- ob vznožju smučišč naj bo pas tik ob cesti rezerviran za gostinske objekte in 
montažne elemente igrišč (trampolinov, toboganov, itd.); 

- spodnji deli smučišč naj se uredijo tako, da bodo površine ob vznožju pobočja 
primerne za izvajanje različnih aktivnosti tudi v poletnem času; 

- v poletnem času se ob vznožju smučišč lahko odvijajo rekreativne dejavnosti, kot 
so odbojka, badminton in ostale igre na prostem; 

- vsako smučišče mora imeti ob vznožju informativne table o dolžini in zahtevnosti 
prog; 

- objekti, ki so potrebni le za funkcioniranje smučišča v zimskem času, naj bodo 
montažni (tako da se po koncu sezone odstranijo), ali pa naj bodo zasnovani tako 
da so funkcionalni tudi v poletnem času. 

7.3.6 Naravni rezervat Zelenci 
 
Naravni rezervat obsega površino 14 ha in je drugi izvir Save Dolinke. Zaradi vodne 
površine in močvirnatega območja so Zelenci pomembno habitatno območje in hkrati tudi 
priljubljena turistična točka. Rezervat je dostopen z glavne ceste Podkoren – Rateče ali pa 
po odcepu s kolesarsko sprehajalne poti Podkoren – Rateče. Smernice za urejanje so:  
 

- ohranja se naravno okolje oziroma biotop, kjer je prepovedana gradnja novih 
objektov; 

- obstoječih krajinskih ureditev (krožna pot z lesenimi pomoli nad vodno površino, 
razgledni stolp in informativne table) se ne spreminja.  
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8  UKREPI UREJANJA 

Glede na ugotovitve pridobljene s terenskim delom, pregledom literature, vizualno analizo 
doline in s primerjavo s primeri iz tujine, sledi v nadaljevanju predstavitev konkretnih 
ukrepov urejanja za posamezna območja oziroma dejavnosti. Ureditve se opirajo na 
smernice, ki so podane v nalogi.  
Glede na analizo primerov iz tujine lahko sklepamo, da je največji problem v obravnavani 
dolini nepovezanost smučišč v Kranjski Gori, Podkorenu, Ratečah in Planici. Povezava teh 
smučišč bi pomenila širitev smučišča, ki bi tako pridobilo nove kilometre prog in tudi lažjo 
dostopnost do vseh naštetih območjih. Nujne so preureditve parkirišč in nasploh 
dostopnosti. Na pobočjih, kjer so v zimskem času urejene smučarske proge, se lahko v 
letnem času uredijo trim steze, sprehajalne in kolesarske poti. Izpostaviti je treba tudi 
velika sezonska nihanja. 
 
Glavni problemi na širšem obravnavanem območju so:  

- območje Planice, ki je nujno potrebno prenove; 
- infrastruktura je ponekod zastarela in potrebna obnove; 
- slaba organiziranost mirujočega prometa; 
- nesistematično širjenje apartmajskih hiš; 
- premalo oziroma prekratke smučarske proge, da bi zadovoljile potrebe nekaterih; 

obiskovalcev – zato je treba razvijati dodatno ponudbo; 
- premalo urejenih sprehajalnih oziroma tematskih poti in trim stez; 
- nekatera območja s potencialom za razvoj so zanemarjena in neurejena; 
- neurejena območja v okolici nekaterih smučišč; 
- ni smernic za oblikovanje športno-rekreacijskih površin. 

 
Predlogi za spremembe na področju urejanja in načrtovanja površin oziroma območij v 
Zgornjesavski dolini izhajajo iz zgoraj naštetih problemov. Potencialne spremembe in 
možnosti, ki bi nedvomno izboljšale stanje v dolini, so naslednje: 

- preureditev površin mirujočega prometa; 
- ureditev obcestnih parkirišč, ureditev parkirišč v centru Kranjske Gore in Planici; 
- ureditev dodatnih poti (tematskih poti in trim steze); 
- ureditev eko-kampa, ki bi ohranjal naravno prvobitno okolje; 
- ureditev prostora za taborišče, namenjeno večjim skupinah (šola v naravi, taborniki, 

itd.);  
- določitev con za gradnjo apartmajskih hiš; 
- boljša promocija svetovno znanih dogodkov, s čimer bi pripomogli k še večji 

prepoznavnosti Zgornjesavske doline; 
- preurediti območja, ki so zanemarjena, nevzdrževana oziroma nezadostno 

vzdrževana (okolica jezera Ledine, zapuščeno večje igrišče pri Domu Planica, itd.); 
- urediti območja ob vznožju smučišč; 
- določiti poligone za športno udejstvovanje invalidov; 
- določiti jasne smernice za urejanje in coniranje športno-rekreacijskih površin; 
- zabrisati mejo med t.i. zimskimi in poletnimi športi (uveljavljati tiste športno-

rekreacijske dejavnosti, ki so mogoče skozi celo leto, oziroma prilagajati športno 
infrastrukturo tako, da bo kar najbolj uporabna skozi vse leto – tako bo tudi več 
obiskovalcev v t.i. »mrtvi sezoni«). 
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Na grafični karti (priloga C) so prikazane negativne in pozitivne točke v prostoru 
(parkirišča, počivališča, avtobusne postaje, kulturna in naravna dediščina) ter druga večja 
območja, za katera so predvideni ukrepi sanacije, varovanja ali odstranitve.  
 
Na karti (priloga C) je označenih in na kratko predstavljenih tudi več območij v 
Zgornjesavski dolini, ki so kasneje podrobneje predstavljena. V vsakem območju se 
nahajajo elementi, za katere so predvideni različni splošni ukrepi: 
 

1. varovanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  45: Nekateri primeri območij varovanja 
 
 

2. spremembe in dopolnitve 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  46: Nekateri primeri območij, kjer so potrebne spremembe in dopolnitve 
 

3. sanacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  47: Nekateri primeri območij, kjer je potrebna sanacija 
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Pri varovanju gre največkrat za varovanje: 
 

- značilnih pogledov; 
- naravnega okolja; 
- nepozidanih odprtih prostorov; 
- obvodnega prostora; 
- gozdnih sestojev oziroma gozdnega robu; 
- objektov kulturne dediščine; 
- nekaterih obstoječih ureditev. 

 
 
Spremembe in dopolnitve se največkrat nanašajo na : 
  

- obnovo športno – rekreacijske infrastrukture, 
- prenovo parkirišč in počivališč; 
- nova počivališča in piknik prostore;  
- novo športno – rekreacijsko ponudbo; 
- nove informativne table; 
- razširitve smučišč; 
- nove tematske poti; 
- razširitve kolesarskih in sprehajalnih poti; 
- vegetacijske zasaditve. 
 

 
Pri sanaciji gre največkrat za saniranje: 
 

- parkirišč in počivališč; 
- športnih igrišč; 
- objektov; 
- kamnolomov; 
- infrastrukturnih objektov. 

 
 
V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi za urejanje: 
 

- cestnega in obcestnega prostora (avtobusnih postaj in obcestnih parkirišč) ter 
počivališč za kolesarje in sprehajalce; 

- različni ukrepi po večjih zaključenih območjih (16 območij). 
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8.1 UKREPI ZA OBLIKOVANJE OBCESTNIH PARKIRIŠČ, POČIVALIŠČ IN 
AVTOBUSNIH POSTAJ 
 
V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi, ki se nanašajo na ureditve obcestnih parkirišč ter 
počivališč, prostorov za počitek, znotraj ožjega območja urejanja v Zgornjesavski dolini. 
Obcestna parkirišča so razdeljena v dve skupini, in sicer na tista, ki jih varujemo oziroma 
ohranjamo, ter na tista, ki jih spremenimo oziroma saniramo. V splošnem velja, da je 
smiselno vsa obcestna parkirišča opremiti s prostori za počitek po vzoru nekaterih 
obstoječih ureditev. Število obcestnih parkirišč je zadovoljivo, zato ni potrebe po novih.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  48: Osnovna shema preureditve obcestnih parkirišč 
 
Počivališča za kolesarje in sprehajalce so prav tako razdeljena v dve skupini. V prvi so 
predstavljena tista, ki jih ohranjamo, v drugi pa tista, ki so potrebna prenove oziroma 
sanacije. Na določenih odsekih kolesarsko – sprehajalne poti ni urejenih počivališč, zato so 
tam predvidena nova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  49: Osnovna shema preureditve počivališč 
 
Prenove so potrebne tudi številne avtobusne postaje ob glavni cesti, za katere je predvidena 
ureditev po vzoru avtobusnih postaj v Podkorenu in Kranjski Gori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  50: Osnovna shema preureditve avtobusnih postaj 
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8.1.1 Obcestna parkirišča 
 
Preglednica 7: Ukrepi urejanja obcestnih parkirišč 

SPREMEMBE NISO POTREBNE SPREMEMBE SO NUJNE 
 
 
 

P3 (Zelenci) 
 
 
 
 
 
 

P14 (Gozd 
Martuljek – Belca) 

 
 
 
 
 
 

P15 (Gozd 
Martuljek – Belca) 

 
 
 
 
 
 

P17 (Mojstrana) 
 

 
 

 

 
 
 

P4 (Rateče – 
Podkoren) 

 
 
 
 
 
 

P5 (Rateče – 
Podkoren) 

 
 
 
 
 
 

P8 (Rateče – 
Podkoren) 

 
 
 
 
 
 

P12 (Log – 
Gozd 

Martuljek) 
 
 
 
 
 
 

P18 (Mojstrana 
– Hrušica) 

 
 
 
 
 
 

P19 (Mojstrana 
– Hrušica) 
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Ob regionalni cesti Jesenice – Rateče je deset obcestnih postojank oziroma manjših 
parkirišč. Od tega so štiri parkirišča urejena oziroma opremljena s prostori za počitek 
obiskovalcev, torej s klopmi, mizami, koši za smeti in ostalo infrastrukturo. Slednja 
ohranimo taka, kot so. Ostala so večinoma le makadamske površine, ki niso izravnane in 
delujejo kot vizualno moteč element. Teh šest je potrebnih preureditve. Krajina v tem delu 
Slovenije je izrazito naravna, bližina TNP ji daje poseben pečat, zato je smiselno obcestne 
površine urejati kar se da v skladu z naravno okolico, a jih vseeno narediti čimbolj 
uporabne za obiskovalce. Samo število obcestnih parkirišč je zadovoljivo, zato ni potrebe 
po umestitvi novih. 
 
Obcestna parkirišča, kjer spremembe niso nujne 
 
Parkirišča, ki so v grafičnih podlogah označena z oznakami P3, P14, P15 in P17, 
predstavljajo primere ustrezne ureditve, s tem pa tudi zgled za preureditve ostalih, 
makadamskih parkirišč. Ta štiri obcestna parkirišča so opremljena z lesenimi klopmi in 
mizami, koši za smeti, nekatera pa tudi z informativnimi tablami. Ker so urejena 
zadovoljivo, jih kot taka ohranjamo. 
 
Parkirišče P3 je izhodišče večine obiskovalcev naravnega rezervata Zelenci. Opremljeno je 
z informativnimi tablami, kapaciteta parkirišča je zadovoljiva glede na število 
obiskovalcev, poleg tega pa je slednjim na voljo tudi gostinska ponudba v manjšem lokalu.  
 
Parkirišče P14, na odseku med Gozd Martuljkom in Belco (v smeri Jesenic), je še posebej 
zanimivo, saj ponuja razglede na Savo Dolinko, okoliške hribe in gore. Mimo vodi tudi 
krak kolesarsko – sprehajalne poti, tako da prostori za počitek služijo tudi kolesarjem in 
sprehajalcem.  
 
Parkirišče P15 se nahaja na odseku regionalne ceste Belca – Gozd Martuljek. Dostop je 
jasno označen, površina je asfaltirana, urejeni so prostori za počitek.  
 
Parkirišče P17 se nahaja ob glavnem križišču v Mojstrani. Od tu si lahko obiskovalci 
ogledajo spomenik Jakobu Aljažu, na koncu dokaj velikega parkirišča se nahaja tudi 
gostinski lokal. 
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Obcestna parkirišča, kjer so spremembe nujne 
 
Obcestna parkirišča, ki so potrebna sanacije oziroma preureditve, lahko razdelimo v dve 
skupini. Prva zajema manjša obcestna parkirišča, druga pa večje obcestne površine, kjer so 
poleg standardnih ureditev tudi možnosti ureditve prostorov za nekatere druge dejavnosti. 
V skupino manjših obcestnih parkirišč spadajo parkirišča z oznakami P4, P8, P12 in P19. 
V skupino večjih obcestnih površin pa P5 in P18.  
 
Parkirišče P4 se nahaja relativno blizu večjega parkirišča pri Zelencih, zato ni potrebe po 
večjih ureditvah. Površina se utrdi. Smiselna je postavitev manjšega števila miz s klopmi 
ter košem za smeti. Prostor, ki parkirišče ločuje od ceste, se zasadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  51: Spremembe parkirišča P4 
 
Parkirišče P8 se uredi po zgledu počivališča P15, makadamska površina se torej asfaltira, 
uredijo se manjši prostori za počitek s klopmi, mizami in koši za smeti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  52: Spremembe parkirišča P8  
 
Parkirišče P12 zajema majhno makadamsko površino, katera se utrdi. Potrebe po ureditvi 
prostorov za počitek ni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  53: Spremembe parkirišča P12 
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Parkirišče P19 se nahaja ob vstopu v Zgornjesavsko dolino iz smeri Jesenic oziroma 
Hrušice. Na tem mestu je zato smiselna ureditev asfaltirane površine z opremo (po zgledu 
primera P15), dodajo pa se informativne table o Dolini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  54: Spremembe parkirišča P19 
 
Parkirišče P5 je večja makadamska površina v bližini naravnega rezervata Zelenci. Skozi 
zaraščujočo se vegetacijo so obiskovalcem omogočeni pogledi na smučišča v Podkorenu 
ter na izvir Save Dolinke v Zelencih. Smiselna je utrditev površine, ureditev večjega 
števila miz s klopmi, koši za smeti ter informativnih tabel. Poleg tega pa se odstrani 
vegetacijo, ki zakriva poglede na smučišča in Zelence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  55: Spremembe parkirišča P5 
 
Parkirišče P18 je edino obcestno parkirišče, ki ponuja možnosti daljšega zadrževanja 
obiskovalcev, saj se nahaja neposredno ob Savi Dolinki, je pa tudi največje med vsemi. 
Vidno je, da je bilo včasih urejeno in je služilo svojemu namenu, danes pa je zapuščeno in 
neurejeno. Ponovno se uredijo prostori za počitek, mize s klopmi, koši za smeti in 
informativne table. Travnat prostor med počivališčem in Savo Dolinko se očisti in uredi na 
način, da bo primerno za piknike ali igro na prostem. 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                               
 
 
 
Slika  56: Spremembe parkirišča P18 
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8.1.2 Počivališča za kolesarje in sprehajalce  
 
Preglednica 8: Ukrepi urejanja počivališč za kolesarje in sprehajalce 

SPREMEMBE NISO POTREBNE SPREMEMBE SO NUJNE 
 

 
2 (Planica) 

 
 
 

4 (Rateče – Podkoren) 
 
 
 

6 (smučišča, Kranjska Gora) 
 
 
 
 

9 (ob Pišnici) 
 
 
 
 

10 (Kranjska Gora – Jasna) 
 
 
 
 

11 (dostop do Jasne) 
 
 
 
 

12 (jezero Jasna) 
 
 
 
 

13 (ob Pišnici) 
 
 
 

19 (Belca – Mojstrana) 
 

 
 
 

 
 

1 (Tamar) 
 
 

3 (Zelenci) 
 
 

5 (Podkoren – Kranjska Gora) 
 
 
 

7 (trg, Kranjska Gora) 
 
 
 

8 (trg, Kranjska Gora) 
 
 
 

14 (Kranjska Gora – Log) 
 
 
 

15 (Log – Gozd Martuljek) 
 
 
 

16 (Gozd Martuljek – Belca) 
 
 
 

17 (Gozd Martuljek – Belca) 
 
 
 

18 (Gozd Martuljek – Belca) 
 
 
 

18 (Belca – Mojstrana) 
 
 

 
20 (Belca – Mojstrana) 

 
 
 

21 (Belca - Mojstrana) 
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Počivališča za kolesarje in sprehajalce lahko smiselno razvrstimo v več skupin. V prvo 
spadajo počivališča ob kolesarsko – sprehajalni poti Rateče – Mojstrana, v drugo 
počivališča v krajih, v tretjo pa počivališča ob naravnih oz. kulturnih znamenitostih. V 
vsaki so primeri zadovoljivih ureditev ter primeri, za katere je potrebna sanacija. Poleg 
tega pa so nekje potrebne povsem nove ureditve. 
 
Počivališča, kjer spremembe niso nujne 
 
Počivališče 1 se nahaja v dolini Tamar, po kateri vodi sprehajalno pohodna pot, v zimskem 
času pa je urejena tudi steza za tek na smučeh. Na koncu poti stoji koča s prostori za 
počitek.  
 
Počivališče 3 se nahaja neposredno pri izviru Save Dolinke v naravnem rezervatu Zelenci. 
Urejena je krožna pot z manjšimi lesenimi pomoli nad vodno površino ter lesenim 
razglednim stolpom, ki nudi lepe razglede na okoliške gore. Območje je bilo pred kratkim 
prenovljeno z omenjenimi ureditvami, dodane so tudi informativne table za obiskovalce. 
 
Počivališče 5 zajema manjšo ureditev ob kolesarsko sprehajalni poti na odseku Rateče – 
Kranjska Gora. Na tem delu praktično ni urejenih prostorov za počitek, rekreacijo ali šport, 
zato pomeni ta točka eno redkih možnosti za postanek. V bližini je postavljen tudi manjši 
gostinski objekt.  
 
Počivališče 7 je pravzaprav kar osrednji trg v kraju Kranjska Gora, kjer so postavljene 
klopi. V bližini je tudi turistično – informativna točka, hoteli, gostinski objekti in 
izposojevalnica koles. Območje je vzdrževano in funkcionalno.  
 
Počivališče 8 je ravno tako trg, pred novejšo športno dvorano Vitranc, v središču Kranjske 
Gore. V bližini so gostinski lokali in prenočitvene kapacitete, pa tudi manjše parkirišče. 
Prostor je bil pred kratkim prenovljen in trg je dobil novo, današnjo podobo.  
 
Počivališče 14 je v prvi vrsti namenjeno kolesarjem. Locirano je ob kolesarsko – 
sprehajalni poti na odseku Kranjska Gora – Log in funkcionira kot točka za počitek in 
okrepčilo kolesarjev.  
 
Počivališča 15, 16, 17, 18, 20, 21 so vsa dokaj nova počivališča ob kolesarsko – sprehajalni 
poti, na odseku Log – Mojstrana. Del kolesarske proge proti Mojstrani je novejši in prav 
tako so v zadnjem času uredili omenjena počivališča. Vsa so opremljena z mizami in 
klopmi, ograjami za naslonitev koles in koši za smeti. Oprema je lesena in večinoma na 
vseh počivališčih enaka. Počivališča ob kolesarsko – sprehajalni poti so nujno potrebna, saj 
je slednja dolga približno 20km, poslužujejo pa se je tudi družine z otroki in rekreativni 
kolesarji, saj je dokaj nezahtevna z vidika naklonov.  
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Počivališča, kjer so spremembe nujne 
 
Počivališče 2 zajema parkirišča, objekte in območje pod planiškimi skakalnicami. Prostor 
je nujno potreben celovite prenove, ki se bo izvršila v skladu z izbrano natečajno rešitvijo 
(Krajinsko arhitekturni natečaj za ureditev nordijskega centra, ki ga je razpisalo 
Ministrstvo za šolstvo in šport v sodelovanju z ZAPS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  57: Trenutno stanje počivališča 2 
 
Počivališče 4 je eno izmed redkih počivališč ob kolesarsko – sprehajalni poti na odseku 
Rateče – Kranjska Gora. Poleg tega ga zaznamuje ena sama klop, ki je odslužila svojemu 
namenu. Lokacija je primerna za počivališče, saj se tu odcepi krak poti do Zelencev. Na 
tem odseku kolesarsko – sprehajalne poti je treba urediti več počivališč, ki bodo 
funkcionalna in vizualno usklajena s tistimi na odseku Log – Mojstrana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  58: Spremembe počivališča 4 
 
Počivališče 6 se nahaja ob vznožju kranjskogorskih smučišč. V zadnjih letih je tu zraslo 
kar nekaj gostinskih lokalov in montažnih ter stacionarnih športnih objektov, ki pa žal niso 
zadostno urejeni s krajinskega vidika in predstavljajo vizualno moteč element.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
Slika  59: Spremembe počivališča 6  
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Počivališče 9 je večje območje neposredno ob reki Pišnici, ki priteče z Jasne in se v 
Kranjski Gori priključi Savi Dolinki. Prostor je zanimiv predvsem zaradi stika z vodo. 
Danes je tu postavljenih nekaj lesenih klopi, ki pa ne zadostujejo potrebam obiskovalcev. 
Ni priporočljivo, da območje postane preveč obiskano, saj gre navsezadnje za ekološko 
pomemben obvodni pas, a ga vseeno lahko z določenimi ureditvami naredimo bolj 
funkcionalnega, predvsem za igro otrok, piknike, počitek in sončenje obiskovalcev. Eden 
izmed problemov turističnega obiska Zgornjesavske doline je tudi t.i. mrtva sezona 
(pomlad in jesen), zato je smiselno dodati oziroma izboljšati tiste dejavnosti, ki privabijo 
obiskovalce tudi v drugih letnih časih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  60: Spremembe počivališča 9 
 
Počivališče 10 predstavlja le eno leseno klop ob gozdno sprehajalni poti, ki vodi od Hotela 
Casino Korona do jezera Jasna, na drugi strani hriba. Predvidena je prenovitev počivališča.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  61: Spremembe počivališča 10  
 
Počivališče 11 se nahaja ob vstopu do jezera Jasna v primeru, da pridemo peš (čez hrib po 
gozdni poti, ali ob Pišnici). Potrebna je obnovitev počivališča in postavitev informativne 
table.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  62: Spremembe počivališča 11  
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Počivališče 12 – gre v bistvu za večji prostor okrog dveh jezerc pri Jasni, kjer stoji danes 
nekaj nevzdrževanih lesenih klopi. Zaradi bližine vode je prostor zanimiv za obiskovalce, 
ki se ustavijo tudi zaradi izjemnih pogledov na okoliške gore. Območje je smiselno 
ohraniti čim bolj naravno, a vseeno so potrebne nekatere preureditve, ki bi obiskovalcem 
ponujale več možnosti preživljanja prostega časa in naredile prostor bolj zanimiv ter 
urejen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  63: Spremembe počivališča 12  
 
Počivališče 13 se nahaja ob sprehajalni poti od jezera Jasna do hotela Casino, ob Pišnici. 
Tu se včasih pot zelo zoži, nekje pa se prostor ob poti odpre – tako kot v primeru 
počivališča 13. A žal tudi tu ni urejenih počivališč, zato se obiskovalci znajdejo kar sami in 
s poseganjem v naravni prostor na različnih mestih poškodujejo rastje. Predvidena je 
ureditev počivališča z mizami, klopmi in koši za smeti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  64: Spremembe počivališča 13  
 
Počivališče 19 je makadamski prostor ob kolesarsko – sprehajalni poti, na odseku (Belca – 
Mojstrana), ki ni urejen. Ker je prostora dovolj, je tu možna postavitev večjega števila miz 
s klopmi in koši za smeti, en del pa se pusti odprt za otroško igro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika  65: Spremembe počivališča 19  
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LOKACIJE NOVIH POČIVALIŠČ 
   
Ob kolesarsko sprehajalni poti Rateče – Mojstrana je trenutno umeščenih deset počivališč. 
Večina počivališč se nahaja na odseku Kranjska Gora – Mojstrana, na odseku med 
Ratečami in Kranjsko Goro pa najdemo le dve počivališči, ki se oblikovalsko razlikujeta 
od vseh ostalih. Tu je torej smiselna in potrebna umestitev novih prostorov za počitek, ki 
se oblikujejo po vzoru počivališč na odseku Kranjska Gora – Mojstrana. Lokacije novih 
počivališč so prikazane na grafičnih kartah (priloga C). Na omenjenem odseku so torej 
poleg preureditev prostorov ob vznožjih podkorenskih smučišč, predvidena tri nova 
počivališča:  
 
Počivališče 2a: 
je predvideno pri opuščenem večnamenskem 
igrišču v Ratečah. Igrišče se prenovi, na 
makadamskem prostoru zraven pa se uredi 
manjše parkirišče s prostori za počitek. Igrišče se 
nahaja tik ob kolesarsko – sprehajalni poti, zato 
je  namenjeno ne samo obiskovalcem igrišča, pač 
pa tudi vsem, ki uporabljajo omenjeno pot. Mize 
s klopmi so enake kot na obstoječih počivališčih 
ob kolesarsko – sprehajalni poti na odseku 
Kranjska Gora – Mojstrana. 
                                                                                                     Slika  66: Lokacija  počivališča 2a  

 
 
Počivališče 2b: 
na tem odseku kolesarsko – sprehajalne poti 
skorajda ni urejenih počivališč, zato je umestitev 
novih smiselna in tudi potrebna. Počivališče 2b 
je umeščeno ob pot na območju gozda, po vzoru 
obstoječih počivališč (lesena miza s klopmi in 
košem za smeti) na odseku kolesarsko – 
sprehajalne poti Kranjska Gora – Martuljek. 
 
 
                                                                                                     Slika  67: Lokacija počivališča 2b  
Počivališče 4a: 
je predvideno na odprtem delu, ob kolesarsko – 
sprehajalni stezi, kjer ni urejenih počivališč. 
Opremljeno je z mizo s klopmi in košem za 
smeti, po vzoru obstoječih počivališč na odseku 
kolesarsko – sprehajalne poti Kranjska Gora – 
Martuljek. Od tu pa so obiskovalcem pomujeni 
dolgi pogledi na okoliške hribe. 
 
 
                                                                                                     Slika  68: Lokacija počivališča 4a  
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8.2 UKREPI ZA OBLIKOVANJE IN UREJANJE VEČJIH ZAKLJUČENIH OBMOČIJ  
 
Na grafični karti (priloga C) je označenih 15 območij, za nekatera od njih so predvideni 
različni ukrepi urejanja. Ta območja so naslednja:  
 

1. Planica 
Ukrepi se v prvi vrsti nanašajo na varovanje značilnih pogledov ter naravne krajine znotraj 
Triglavskega narodnega parka, športno – rekreacijske in prometne površine pa se sanirajo 
in urejajo po predlogu zmagovalnega projekta (Natečaj za nordijski center Planica). 
 

2. kolesarsko – sprehajalna pot (odsek Rateče)  
Varujejo se okoliški travniki in pašniki ter dolgi pogledi. Ob jezeru Ledine se uredijo 
prostori za počitek ter parkirišče, večnamensko športno igrišče se obnovi, ob njem se uredi 
počivališče za kolesarje in sprehajalce. 
 

3. naravni rezervat Zelenci 
Varuje se naravno okolje, v prostor se ne vnaša novih elementov, saj obstoječe krajinske 
ureditve zadostujejo potrebam obiskovalcev.  
 

4. vznožje podkorenskih smučišč 
Varuje se naravno okolje, okoliški travniki in pašniki. Uredijo se nova počivališča za 
kolesarje in sprehajalce, sanirajo se parkirišča in obstoječi objekti, spodbudi se razvoj 
dodatnih možnosti za šport in rekreacijo, poleg smučanja v zimskem času.  
 

5. smučišča Kranjska Gora in Podkoren 
Varujejo se značilni pogledi in naravna krajina, gozdni sestoji in gozdni rob v največji 
možni meri. Spremembe se nanašajo na razširitev obstoječih smučišč v smislu povezave 
smučišč v Kranjski Gori in Podkorenu s Planico ter nova gondola na Vitranc. Nekateri 
objekti in starejša žičničarska infrastruktura se sanirajo. 
 

6. kolesarsko – sprehajalna pot (odsek Podkoren – Kranjska Gora) 
Na določenih delih se kolesarsko - sprehajalna pot stika z regionalno cesto – tam so 
potrebne dodatne zasaditve, ki vizualno ločijo pot od ceste. 
 

7. dostopi do smučišč 
Potrebna je sanacija obstoječih parkirišč, ki ne zadostujejo potrebam obiskovalcev, še 
posebno v zimskem času.  
 

8. vznožje smučišč Kranjska Gora 
Varujejo se pogledi proti smučiščem ter  nekatere novejše ureditve športno – rekreacijskih 
površin, kot je npr. poletno sankališče in manjša igrišča. Potrebne so spremembe krajinskih 
ureditev ob nekaterih športno – rekreacijskih površinah. 
 

9. območje reke Pišnice 
Varuje se obvodni prostor ter značilni pogledi proti Julijcem. Spremembe se nanašajo na 
ureditve novih prostorov za počitek, športno rekreacijskih površin ter ureditve širšega 
obvodnega prostora. 
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10. gozdnato območje (Kranjska Gora – Jasna) 
Varuje se obstoječ gozdni sestoj in naravno okolje, uredi pa se nova trim steza s prostori za 
počitek.  
 

11. jezero Jasna 
Varujejo se pogledi na Prisank in obvodni prostor reke Pišnice, uredijo pa se prostori za 
počitek ter območje ob robu jezera. Sanira se obstoječe parkirišče.  
 

12. kolesarsko – sprehajalna pot (odsek Kranjska Gora – Gozd Martuljek) 
Varujejo se značilni pogledi, travniki in pašniki ter obstoječe ureditve počivališč ob poti. 
 

13. Gozd Martuljek 
Varujejo se značilni dolgi pogledi na Špikovo skupino. Obcestni prostor se sanira, 
spremeni se potek kolesarsko – sprehajalne poti čez nov most. 
 

14. kolesarsko – sprehajalna pot (odsek Gozd Martuljek – Mojstrana) 
Varujejo se značilni pogledi ter vse obstoječe ureditve počivališč za kolesarje in 
sprehajalce. 
 

15. območja ob cesti (odsek Mojstrana – Hrušica) 
Varuje se značilne poglede proti dolini Vrata. Od Mojstrane do Hrušice se uredi nov krak 
kolesarsko – sprehajalne poti z novimi počivališči. Sanira se večje obstoječe obcestno 
parkirišče oziroma počivališče v neposredni bližini Save Dolinke.  
 
V nadaljevanju sledijo prikazi ukrepov urejanja na grafičnih listih za območja:  
 

- kolesarsko – sprehajalna pot (odsek Rateče)  
- vznožje podkorenskih smučišč 
- smučišča Kranjska Gora in Podkoren 
- kolesarsko – sprehajalna pot (odsek Podkoren – Kranjska Gora) 
- dostopi do smučišč 
- območje reke Pišnice 
- gozdnato območje (Kranjska Gora – Jasna) 
- jezero Jasna 
- Gozd Martuljek 
- območja ob cesti (odsek Mojstrana – Hrušica) 

 
Območje Planice ni posebej obravnavano, saj se bo urejalo po zmagovalnem projektu 
natečaja. Za ostala območja niso predvideni ukrepi urejanja, saj je trenutno stanje 
zadovoljivo. Poleg Planice so ta območja: 
 

- naravni rezervat Zelenci 
- vznožje smučišč Kranjska Gora 
- kolesarsko – sprehajalna pot (odsek Kranjska Gora – Gozd Martuljek) 
- kolesarsko – sprehajalna pot (odsek Gozd Martuljek – Mojstrana) 
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9  RAZPRAVA IN SKLEP 

Kakovostno preživljanje prostega časa je postalo v zadnjem času pomemben dejavnik 
razvoja turistične infrastrukture in športno – rekreacijskih območij. Ljudje iz mest se vedno 
bolj poslužujejo različnih oblik rekreacije v naravnem okolju, ki jim zagotavlja svež zrak, 
mir in stik s prvobitno naravo. Zgornjesavska dolina je eno izmed območij v Sloveniji, ki 
privabljajo tako dnevne goste, kot tiste ki tu preživijo vikende ali pa enotedenske počitnice, 
pa najsi bo to v zimskem ali poletnem času. Pri odločitvah oziroma izbiri destinacije za 
preživljanje prostega časa postaja vse bolj pomemben dejavnik dostopnost območja. Poleg 
dostopnosti lahko izpostavimo še vsesplošno prepoznavnost turistične destinacije, kar velja 
predvsem za goste iz tujine, sledijo pa kakovost in raznovrstnost ponudbe. Poleg naštetega 
igra veliko vlogo tudi stopnja ohranjenosti naravnega okolja in vizualno doživljanje 
prostora.  
 
V Zgornjesavski dolini so danes športno – rekreacijske dejavnosti dokaj dobro razvite, 
destinacija je tudi prepoznavna, a vseeno so potrebne nekatere izboljšave, da bi dosegli 
večjo konkurenčnost nekaterim drugim destinacijam na širšem območju. Pri izboljšavah 
gre v prvi vrsti za razširitev in povezavo smučišč, saj slednja dominirajo med faktorji 
prepoznavnosti doline, a se zaradi manjše skupne dolžine prog ne morejo primerjati z 
nekaterimi ostalimi smučarskimi centri v tem delu Evrope. Iz primerjalne analize z 
ostalimi smučarskimi centri je v diplomski nalogi ugotovljeno, da je smiselno razvijati tudi 
čim več spremljajočih dejavnosti, katere se lahko izvajajo v vseh letnih časih in s tem 
prispevajo k večji obiskanosti in prepoznavnosti območja. Da bi konkurirali ostalim večjim 
in znanim turističnim destinacijam tega tipa, je torej treba urediti tudi poligone za ostale 
športno – rekreacijske dejavnosti, kot so poti za tek na smučeh, kolesarske proge, 
sprehajalne in pohodne poti, trim steze in tematske poti, konjeniške poti, večnamenska 
športna igrišča, golf igrišča in športne dvorane. Vsem tem površinam je smiselno 
zagotoviti dobro dostopnost in z oblikovanjem prispevati k vizualni vrednosti območja.  
 
Kakovost krajine se na obravnavanem območju nanaša med drugim tudi na značilne dolge 
poglede proti okoliškim hribom, Julijskim Alpam in dolinam, kot so Planica in Vrata. 
Poleg tega se z določenim načinom oblikovanja površin na in ob športno – rekreacijskih 
poligonih lahko doseže večjo vizualno kohezivnost, poleg same uporabnosti teh območij in 
prostorov. 
 
Diplomska naloga ponuja usmeritve za oblikovanje športno – rekreacijskih območij ter 
njim pripadajočih površin v alpskih dolinah, natančneje v Zgornjesavski dolini. Smernice 
so upoštevane pri predstavitvi rešitev na konkretnih primerih.  
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10  POVZETEK 

Naloga obravnava tematiko oblikovanja športno - rekreacijskih površin in podaja 
ugotovitve na primeru Zgornjesavske doline. Osredotoča se tudi na ohranjanje vizualne 
pestrosti in ukrepe splošnega povečanja prepoznavnosti Občine Kranjska Gora kot 
uveljavljenega turističnega centra. Namen diplomskega dela je skozi analize na terenu in s 
primerjavo z nekaterimi drugimi turističnimi destinacijami ugotoviti, katere športno – 
rekreativne dejavnosti je smiselno razvijati, dodati nove ali izboljšati obstoječe dejavnosti 
na območju Zgornjesavske doline. Primarni cilj naloge je podati smernice in kriterije za 
urejanje športno – rekreacijskih površin v Zgornjesavski dolini, oziroma na splošno v 
alpskih dolinah. 
Naloga je sestavljena iz osmih pomembnejših sklopov. V prvem, uvodnem delu, so 
opredeljeni problemi, cilji, hipoteze in metode dela. V drugem so predstavljene športno – 
rekreativne panoge v alpskem svetu. V tretjem delu je predstavljeno širše in ožje območje 
obdelave – prostorske, naravne in kulturne značilnosti doline, prometna infrastruktura, 
značilnosti poselitve in pa tudi vidik pomembnosti turizma na območju. V četrtem delu 
sledi temeljit pregled športno – rekreativnih dejavnosti v Zgornjesavski dolini, v petem 
delu pa pregled primerov iz tujine. V šestem delu so obravnavane vidne značilnosti doline, 
kjer so predstavljeni prevladujoči krajinski motivi, dolžine pogledov in odprtost prostora 
ter neprivlačna območja v prostoru. Za glavno izhodišče analize je bila izbrana regionalna 
cesta Jesenice – Rateče, obravnavana pa so seveda tudi območja pomembnejših športno – 
rekreacijskih površin na ožjem območju obdelave. V sedmem delu so podane smernice za 
urejanje. Zaradi boljše preglednosti so smernice razdeljene v tri glavne sklope, in sicer: 
smernice za urejanje prometnih površin, športno – rekreacijskih površin in ostalih javnih 
površin. Podane smernice so prikaz zavzemanja za preureditev določenih območij v 
Zgornjesavski dolini v smislu skladnosti z obkrožujočim naravnim okoljem, povečanjem 
prepoznavnosti in ohranjanja vizualne pestrosti. V zadnjem delu so predstavljeni ukrepi 
urejanja. Splošni ukrepi se nanašajo na varovanje, spremembe in dopolnitve ter sanacijo, 
podani pa so tudi ukrepi za urejanje cestnega in obcestnega prostora, počivališč za 
kolesarje in sprehajalce ter različni ukrepi po večjih zaključenih območjih znotraj območja 
obdelave (16 območij). Kot primaren in najbolj pomemben poseg, ki pripomore k 
zagotavljanju večje prepoznavnosti Zgornjesavske doline, je opredeljena povezava smučišč 
v Kranjski Gori in Podkorenu s Planico, kjer je načrtovana ureditev nordijskega centra. S 
to povezavo se rešijo nekateri dosedanji problemi v zvezi z dostopnostjo in mirujočim 
prometom. V nalogi je predlagana tudi vzpostavitev nove gondole na Vitranc, ki bi 
obiskovalcem omogočala lažji dostop do tega razglednega vrha tudi v letnem času. Ostali 
predstavljeni posegi se nanašajo na ureditve različnih poti (sprehajalnih, kolesarskih, 
tematskih), obcestnih postajališč in parkirišč, dostopov do rekreacijskih območij, območij 
ob vznožju smučišč, obvodnih prostorih, počivališč in piknik prostorov za sprehajalce, 
večnamenskih in ostalih športnih igrišč, na ohranjanje vizualnih kakovosti območja in 
sanacijo motečih elementov.  
Delovne hipoteze, opisane na začetku naloge lahko potrdimo, saj je preko analiz 
ugotovljeno, da je območje doline možno oblikovati in urediti na način, da bo izraba 
prostora v turistične namene možna preko celega leta. Poleg tega je na določenih 
območjih, ki so trenutno še neizrabljena možno umestiti nove športno – rekreacijske 
poligone, ki bodo pripomogli k bogatejši turistični in športni ponudbi občine Kranjska 
Gora, kar je prikazano s konkretnimi predlogi v nalogi.  
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Priloga A: Širše in ožje območje obdelave (podloga PUP) 
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Priloga D: Raba tal (podloga: agencija ..., 2009) 
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Priloga E: Sekvenčne fotografije ob glavni cesti Jesenice – Rateče (smer zahod) 
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Priloga G: Sekvenčne fotografije ob glavni cesti Jesenice – Rateče (smer vzhod) 
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Priloga H: Sekvenčne fotografije ob glavni cesti Jesenice – Rateče (smer jug) 
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