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POVZETEK 

V raziskovalni nalogi smo raziskali, kako je razvoj turistične infrastrukture vplival na pokrajino. 

Posebej smo se posvetili zimskemu turizmu in potrdili naše hipoteze, da se je pokrajina v Ribnici na 

Pohorju, odkar se je začel v vasi zimski turizem intenzivno razvijati, močno spremenila. V pokrajini se 

pojavljajo tudi posledice posegov, kot je na primer erozija tal. Ugotovili smo tudi, da se je, če 

pogledamo trend zim in trajanje snežne odeje v zadnjih desetih letih na tej nadmorski višini, tvegano 

posvečati samo zimskemu turizmu in bi predlagali, da se razvoj usmeri tudi v poletni turizem. 

Ugotovili smo, da domačini turistični razvoj sprejemajo z naklonjenostjo. 

Ključne besede: zimski turizem, erozija, vpliv turizma na okolje, Ribnica na Pohorju. 
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1 Uvod 

Ribnica na Pohorju je hribovska gručasta vas, ki leži 10 km južno od Radelj ob Dravi. Tema 

raziskovanja ni naključna. V vasi se učenci OŠ Radlje ob Dravi večkrat zadržujemo, bodisi na zimskih 

športnih dnevih, kot tudi v prostem času počitnic. Opazili smo, da se je v zadnjih letih v vasi marsikaj 

spremenilo. Povečali so smučišče, nastalo je pravo turistično naselje in v pokrajini smo opazili 

določene pojave, ki se zgodijo, ko je poseg v naravo prevelik ali pa ni v skladu z naravnimi 

zakonitostmi. Ribnica na Pohorju je zelo zanimiv kraj, saj sodi med novejše turistične kraje na 

Pohorju. 

1.1 Namen naloge 

Namen naše naloge je dokazati, da imajo posegi v naravno okolje tudi negativne posledice. 

Predvidevamo, da je potrebno pred velikimi posegi preveriti tudi klimatske razmere območja, 

predvsem zimske, če turistična dejavnost  temelji na tem letnem času. Zanimalo nas je, kaj o razvoju 

turistične dejavnosti menijo domačini. 

Ob obisku Ribnice smo si zastavili tri hipoteze, ki smo jih v raziskovalni nalogi želeli preveriti.  

Ker so bile zime v zadnjih nekaj letih v Radljah (371 m nm. v.) skromne, smo želeli preveriti, ali enako 

drži tudi za Ribnico, ki leži na 715 metrov nadmorske višine. Predvidevamo, da je smučišče v Ribnici 

na Pohorju na prenizki nadmorski višini, da bi lahko bila snežna odeja zagotovljena dovolj dolgo 

oziroma bi smučarska infrastruktura obratovala vsaj tri mesece. Hipoteza je postavljena glede na 

trend zim, ki si sledijo v zadnjih letih. Preverili smo tudi, na kakšnih nadmorskih višinah ležijo 

nekatera izbrana smučišča v Sloveniji in v Evropi. 

Ker so v kraju zgradili nove proge za smučanje, nove vlečnice in nove hotele, smo si postavili 

naslednjo hipotezo, in sicer: poseka, ki so jo uredili za novo smučišče, negativno vpliva na izgled 

pokrajine. 

Zanimalo nas je tudi, kako domačini sprejemajo vse te spremembe, ki jih je v kraj prinesel turizem. 

Predvidevamo, da spremembe domačinov ne motijo oziroma jih celo podpirajo. 

1.2 Metode dela 

Naše raziskovanje je temeljilo na terenskem delu, spremljanju vremenskega dogajanja, zbiranju in 

analiziranju že zbranih podatkov. Na podlagi podatkov smo naredili primerjavo s pomočjo grafov. 

Primerjali smo dejansko stanje za isto pokrajino na starih fotografijah. Anketirali smo domačine in na 

podlagi njihovih odgovorov izdelali grafikone. 
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2 Ribnica na Pohorju in turizem 

2.1 Kje je Ribnica na Pohorju 

Ribnica na Pohorju je majhno gručasto naselje na južnem delu Ribniškega polja, ki leži v osrednjem 

delu severnega Pohorja. Leži na nadmorski višini 715 metrov in je središče istoimenske občine. Na 

zahodni in vzhodni strani ga omejujeta dva potoka, ki se stekata v reko Dravo, to sta Velka in 

Vuhreščica. Že v času Rimskega imperija je bil ta del Pohorja poseljen, saj je preko slemena pod 

Ribniškim vrhom peljala pomembna prometna povezava med Dravsko dolino in Slovenskimi 

Konjicami. V srednjem veku je potekala tukaj glavna povezava med Dravsko in Mislinjsko dolino. 

Staro vaško jedro se je razvilo okoli župnijske cerkve sv. Jerneja. Prve pisne omembe kraja segajo v 

leto 1266, ko še ne govorimo o Ribnici, ampak o delu posesti benediktinskega samostana iz Št. Pavla 

iz Labodske doline, ki se imenuje Reyvinich.1  

Glavni vir preživetja so domačinom vseskozi predstavljale pašna živinoreja, gozdarstvo in žagarstvo. V 

sosednjem kraju, Josipdolu, je bila nekoč zelo znana glažuta, od koder so izdelke prodajali celo v 

Italijo. Danes velja Ribnica na Pohorju za idiličen klimatski turistični kraj, kjer se turizem razvija s 

skokovito naglico. Hkrati je kraj odlična izhodiščna točka za sprehode in pohode v neokrnjeno naravo.  

Po podatkih Statističnega urada RS iz leta 2002 je bilo v Ribnici na Pohorju 414 prebivalcev.  

 

Karta 1: Lega Ribnice na Pohorju2 

                                                           
1 URL: http://www.ribnicanapohorju.si/ 
2 URL: https://maps.google.si/maps?hl=sl&gs_rn=6&gs_ri=psy-
ab&tok=tLE2_4LbGyOmPQkUixR3hg&pq=slovenija&cp=8&gs_id=1k&xhr=t&q=ribnica+na+pohorju&biw=1466&
bih=814&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&wrapid=tljp1363604304687232&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl 

Ribnica na Pohorju 

http://www.ribnicanapohorju.si/
https://maps.google.si/maps?hl=sl&gs_rn=6&gs_ri=psy-ab&tok=tLE2_4LbGyOmPQkUixR3hg&pq=slovenija&cp=8&gs_id=1k&xhr=t&q=ribnica+na+pohorju&biw=1466&bih=814&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&wrapid=tljp1363604304687232&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
https://maps.google.si/maps?hl=sl&gs_rn=6&gs_ri=psy-ab&tok=tLE2_4LbGyOmPQkUixR3hg&pq=slovenija&cp=8&gs_id=1k&xhr=t&q=ribnica+na+pohorju&biw=1466&bih=814&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&wrapid=tljp1363604304687232&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
https://maps.google.si/maps?hl=sl&gs_rn=6&gs_ri=psy-ab&tok=tLE2_4LbGyOmPQkUixR3hg&pq=slovenija&cp=8&gs_id=1k&xhr=t&q=ribnica+na+pohorju&biw=1466&bih=814&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&wrapid=tljp1363604304687232&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
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Slika 1: Ribnica na Pohorju takoj po drugi svetovni 

vojni3 

 

 

 

 

Slika 2: Ribnica na Pohorju (marec 2013)4 

 

2.2 Turizem v Ribnici na Pohorju skozi zgodovino 

Turizem je v Ribnici prisoten že okoli 100 let. Ribnica na Pohorju je namreč že na prehodu v 20. 

stoletje veljala za klimatsko zdravilišče. Od tod tudi vila, ki je bila namenjena bivanju bogatejših 

gostov, ki so prišli na Pohorje dihat svež zrak. Kraj namreč leži na nadmorski višini, kjer poletja nimajo 

več mestne sopare, ampak le blagodejni vpliv (skoraj) gorskega zraka, ki se steka z višjih grebenov 

Pohorja. Nekoč je bila Ribnica že privlačno smučarsko središče. O tem nas prepričajo stare fotografije. 

Med prvo in drugo svetovno vojno so namreč na vrhu Ribniškega Pohorja postavili Seniorjev dom, ki 

se danes imenuje Ribniška koča. Tu je bilo leta 1937  prvič organizirano tekmovanje v smučanju. Hitro 

so začeli razmišljati o žičniških napravah, ki so jih tudi zgradili. Še zmeraj neuresničena je ostala ideja 

o postavitvi sedežnice Smolnik, ki bi povezala Ribnico in Ribniško kočo. Izvedba te ideje se načrtuje za 

prihodnja leta. Kot dokaz, da so imeli leta 1967 res namen postaviti sedežnico, je še danes vidna 

poseka pod Ribniško kočo. V sedemdesetih letih so nastali na območju Pohorja trije smučarski centri 

(Areh – Mariborsko Pohorje, Rogla, Ribnica na Pohorju – Kope). Pojavila se je tudi ideja, da bi vse te 

                                                           
3 URL: http://www.etno-muzej.si/sl/kramaric 
4 Fotografija last avtorice naloge. 

http://www.etno-muzej.si/sl/kramaric
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centre združili, a do združitve še do danes ni prišlo.  To je vizija novega lastnika, ki želi vsa manjša 

smučišča povezati z novimi progami in žičničnimi napravami. 5 

Ribnica na Pohorju ima v vseh pogledih veliko naravnih in kulturnih danosti, ki bi bile lahko podlaga 

tako za zimski kot poletni turizem.  

 

 

 

 

 

Slika 3: Smučarji iz doline so prispeli v Ribnico. Fotografija je 

posneta v 60. letih 20. stoletja. 6 

 

 

 

 

 

Slika 4: Vila, ki je bila nekoč namenjena prenočevanju gostov, 

je danes preurejena v knjižnico.7 

Pokrajina v Ribnici ni enolična. Dolgočasnost pokrajine prekinjajo potoki in doline, menjavanje 

travnatih in gozdnatih površin, obdelovalnih polj in neobdelanega zemljišča. 

Človek bolj ali manj vseskozi preoblikuje naravo in posega v okolje.  Vendar so lahko ti posegi takšni, 

da se ravnovesje v pokrajini ne poruši. Če se hočemo v Ribnici posvetiti zimskim športom, potem je ta 

poseg neizbežen in je sprememba naravnega okolja sestavni del razvoja turistične pokrajine. 

Vprašanje pa je, kako ta poseg vpliva na privlačnost pokrajine za obiskovalce, ki bi raje letovali v 

neokrnjeni naravi. 

                                                           
5 Ustni vir: Suzana Planinšič 
6URL: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3YZR-
CgBSnj38CAN4192Oyx8OT5s_cwcKmVp_ZmkRud6OERNI 
7 Fotografija last avtorice naloge. 
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Vsekakor je cilj domačinov, da bi vsi posegi v naravo prinesli možnosti trajnostnega razvoja in 

konkurenčnost v to podeželsko območje. To bi vplivalo na razvoj produktov z dodano vrednostjo in 

večje možnosti zaposlitve. Res je, da le ohranjena naravna in kulturna pokrajina privabita turiste. 

 

Slika 4: Novo smučišče v Ribnici.8 

Smučišče Ribnica leži nad istoimensko vasjo. Sega od 698 m do 921 m nadmorske višine. Ob dveh 

vlečnicah je 2,2 km urejenih smučarskih prog, ki so primerne tako za začetnike kot tudi za 

zahtevnejše smučarje. 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 5: Vlečnica Ribnica II je dolga 525 metrov.9                  Slika 6: Vlečnica Ribnica I je dolga 280 metrov.10 

                                                           
8 Fotografija last avtorice naloge. 
9 Fotografija last avtorice naloge. 
10 Fotografija last avtorice naloge. 
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Karta 2: Z rdečo barvo je prikazano strmo smučišče, namenjeno zahtevnejšim smučarjem; z modro barvo je prikazano 

položnejše smučišče, ki je namenjeno otrokom in tistim, ki nimajo veliko smučarskih izkušenj; z zeleno barvo pa je označeno 

smučišče, ki je srednje zahtevnosti. 
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3 Raziskovalni del 

Nova smučišča, bungalovi in igrišča so postavljeni na območju, kjer je še nekaj deset let nazaj rastel 

gozd, travnik … Zaradi razvoja turizma so se zgodile spremembe, ki so vidne v naravi in na domačem 

prebivalstvu. Hipoteze, ki smo si jih zastavili na začetku raziskovanja, smo preverili z zbiranjem 

podatkov o temperaturi, padavinah, naklonih pobočja, odčitavanja zemljevidov, satelitskih 

posnetkov, izdelovanjem grafov … 

3.1 Hipoteza 1 

Smučišče v Ribnici na Pohorju je na prenizki nadmorski višini, da bi lahko bila snežna odeja 

zagotovljena dovolj dolgo oziroma vsaj tri mesece.  

Hipoteza je postavljena glede na višino in trajanje snežne odeje pozimi, ki smo jo opazili v zadnjih 

nekaj letih. Zaradi globalnega spreminjanja podnebja in posledično tudi vremena ter vedno bolj 

pogostih izrednih vremenskih dogodkov smo prepričani, da to vpliva tudi na zime v Ribnici na 

Pohorju. Hkrati pa smo preverili, na kakšnih nadmorskih višinah se nahajajo večji smučarski centri v 

Sloveniji in Evropi. Večina slovenskih smučišč leži na višji nadmorski višini, razen v Mariboru, kjer je 

gondolska žičnica, ki lahko prepelje smučarje na višje ležeča smučišča. V tujini vsa smučišča ležijo 

višje od 700 m nadmorske višine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 3: V Ribnici na Pohorju pade med 1200 in 1400 mm padavin na leto; večina poleti in jeseni.11 

                                                           
11 URL: http://modrijan.si 

Ribnica na Pohorju 
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V Ribnici na Pohorju padavinska meteorološka postaja redno spremlja višino padavin že od leta 1895 

(z le dvema krajšima prekinitvama: med 1919 in 1924 ter med 1941 in 1946). Na opazovalnici se 

spremlja višina padavin, višina snežne odeje in novozapadlega snega. Opazujejo se tudi manjši 

atmosferski pojavi: megla, slana, rosa, vrste padavin – dež, sneg, toča, veter, nevihte …12  

Ribnica na Pohorju sodi med bolj namočene kraje v Sloveniji. Med leti 1961 in 1990 je v povprečju 

letno padlo 1355 mm padavin. 

 

Graf 1: Stolpci predstavljajo povprečno letno višino padavin. Modra krivulja prikazuje petletno povprečje v obdobju 1961 in 

2008. 13 Zelena črta predstavlja povprečno višino padavin  (1355 mm) v Ribnici na Pohorju. 

 

Padavine v Ribnici na Pohorju čez leto niso enakomerno razporejene, ampak jih pade največ poleti in 

jeseni (kar je tipično za prehodno celinsko podnebje), najmanj pa pozimi. Poleti pade povprečno 477 

mm padavin, zima pa je v povprečju najbolj suha, saj v pade le okoli 201 mm padavin.14  

To nam dokazuje graf 2, kjer se vidi, da je največ odstopanj od povprečja v poletnem in jesenskem 

času. Ugotovimo tudi, da je bilo leto 2011 izredno suho, saj so vse vrednosti pod dolgoletnim 

povprečjem. Izstopata suho poletje in prav takšna zima.  

                                                           
12 Ustni vir: Suzana Planinšič, prostovoljna meteorološka opazovalka na meteorološki opazovalnici. 
13 Meteorološka postaja Ribnica na Pohorju, v Naše okolje, Ljubljana, 2009,  str. 32. 
14 Meteorološka postaja Ribnica na Pohorju, v Naše okolje, Ljubljana, 2009,  str. 32. 
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Graf 2: Povprečna višina padavin po letnih časih.15 

Ugotovili smo, da je zima najbolj suh letni čas. Za zimski turizem potrebujemo zadostno količino 

padavin. Ob pogojih, da so temperature dovolj nizke, lahko skromnejše padavine nadomestimo z 

umetnim zasneževanjem. Naredili smo primerjavo med padavinami v dveh najhladnejših mesecih.  

Januar 2013 je bil povprečno namočen mesec, medtem ko je bil februar visoko nad povprečjem.  V 

zadnjih desetih letih je to najvišja količina padavin v februarju. 

 

Graf 3: Višina padavin januarja in februarja med leti 2000 in 2013. Zelena črta prikazuje povprečje med leti 2000 in 2013 za 

januar (58 mm), rdeča črta enako povprečje za mesec februar (59 mm).16 

                                                           
15 pomlad (marec, april, maj); poletje (junij, julij, avgust); jesen (september, oktober, november); zima 
(december, januar, februar) 
16URL:  http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/yearbook/ 
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Kot smo že omenili, je za zimsko smuko poleg zadostne količine padavin potrebna tudi primerno 

nizka temperatura. Zato smo spremljali višino temperature za oba meseca. Za primerjavo smo 

spremljali še temperature na Rogli. Ta leži vzhodno od Ribnice na nadmorski višini 1517 metrov.   

 

Graf 4: Potek dnevnih temperatur in padavin v Ribnici ter potek dnevne temperature zraka na Rogli za mesec januar 2013. 

 

Graf 5: Potek temperatur in padavin v Ribnici ter potek dnevne temperature zraka na Rogli za mesec februar 2013. 
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Iz grafov ugotavljamo, da je v povprečju temperatura na Rogli 3–5 oC nižja kot v Ribnici.  Med 25. in 

29. januarjem ter 25. februarja se je v Ribnici pojavil temperaturni obrat, saj je bila v Ribnici 

izmerjena nižja temperatura kot na Rogli. Glede na to, da je bila temperatura zraka v Ribnici ob 

dnevih s padavinami stalno pod 0 oC, sklepamo, da je snežilo. Ker je za smučišča dobro, da imajo čim 

debelejšo snežno odejo, so glede na temperature lahko smučišče vsak dan (razen v začetku januarja) 

dodatno zasneževali. Smučišča na Rogli pa so lahko zasneževali že v začetku januarja, saj so bile tam 

temperature v povprečju okoli -10 oC.  

Ugotovili smo, da je danes bolj kot količina padavin za kraje s smučišči pomembna višina 

temperature, saj se veliko smučišč, vsaj tistih, ki ležijo na 

nižji nadmorski višini, rešuje z umetnim zasneževanjem. V 

tem primeru mora biti temperatura zraka vsaj -7 oC, 

zasnežujejo pa lahko že pri -3 oC, le da je v tem primeru 

potrebno dodati različne kemične ali biološke snovi, ki 

pospešujejo tvorbo ledenih kristalov.17 To pa posledično 

vpliva na rastje in kvaliteto prsti na zasneževanem 

območju.    

Slika 7: Zasneževanje18 

Glede na to, da se povprečno število dni s stalno snežno odejo v Ribnici na Pohorju znižuje, je umetno 

zasneževanje vsekakor potrebno. Upad števila dni s snežno odejo nam pokaže Graf 6. 

Po enem izmed kriterijev mora biti za ekonomično izrabo smučišč in žičnic zagotovljenih vsaj 90 dni s 

snežno odejo (na Grafu 6 je ta meja označena z rdečo črto). Do leta 1989 je imelo veliko let snežno 

odejo nad 90 dni. V letu 1989 je znašala rekordno nizko vrednost – le 9 dni. Po letu 1989 je število let, 

ko je bilo snega vsaj 90 dni, pet ( 1995, 1996, 1999, 2004, 2006). 

Predpostavljamo lahko, da bo letošnja zima izjemna – tako po količini padavin kot po višini snega, saj 

je 25. februarja 2013 najvišja snežna odeja znašala 127 cm, januarja pa 60 cm. Glede na to, da so 

velikokrat, ko so bile temperature dovolj nizke, poleg naravnega sneženja še dodatno zasneževali, 

lahko sklepamo, da bo letošnja zimska sezona izjemna in se bo kljub višjim temperaturam zavlekla še 

v pomlad, saj bo snega na smučišču dovolj.   

                                                           
17 Valenčak Likar, A. Aktivnost in razvoj rastlin na območju umetno zasneženega smučišča, Ljubljana, 2006, str. 
6. URL: http://www.e-net-okolje.si/eno/naloga_koncna.pdf 
18Fotografija last avtorice naloge. 
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Graf  6: Vijolična črta predstavlja letno število dni s snežno odejo, rdeča črta predstavlja 90-dnevno mejo s snežno odejo. 

Najvišja vrednost snežne odeje posameznega leta je prikazana s stolpiči v obdobju med 1961 in 2007.19  

S pomočjo meteorološkega letopisa smo zbrali podatke o višini padavin in snežne odeje od leta 2000 

do 2011. Ugotovili smo, da je bilo število dni s snežno odejo daljše od 90 dni, z izjemo leta 2006, leta 

2004 pa okrog 90 dni. 

Graf 7: Letno število dni s snežno odejo (črta) in najvišja vrednost snežne odeje (stolpiči) v obdobju med 2000 in 2011.20 

 

Ekspozicija je geografski izraz za položaj oziroma izpostavljenost nekega pobočja soncu, vetru ali 

padavinam. V tem primeru nas zanima, ali je pobočje, kjer so smučišča, osojno ali prisojno. S pomočjo 

ortofoto posnetka smučišča smo zarisali lego pobočja in ugotovili, da je ekspozicija smučišča v 

glavnem severovzhodna. Lega za smučišče je ugodna, saj leži na osojni strani hriba in tako 

izpostavljenost sončnim žarkom ni velika. To zagotavlja nižje temperature in daljšo obstojnost snežne 

odeje. 

                                                           
19 Meteorološka postaja Ribnica na Pohorju, v Naše okolje, Ljubljana, 2008,  str. 34. 
20 URL: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/yearbook/ 
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Karta 4: S puščicami so označene ekspozicije posameznih pobočij. Prevladujeta severovzhodna in severna ekspozicija. 

Smučišče v Ribnici sega od 698 do 921 metrov nadmorske višine. Naklon pobočja nas je zanimal iz 

dveh razlogov. Smučišča naj bi imela naklon do 45 %, drugi razlog pa je ta, da je moč erozije večja na 

pobočju z večjim naklonom.  Izračunali smo naklon na najbolj strmi progi. 

𝑥 = (ℎ ÷ 𝐷) × 100 

𝑥 = 𝑛𝑎𝑘𝑙𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑜č𝑗𝑎 𝑣 𝑜𝑑𝑠𝑡𝑜𝑡𝑘𝑖ℎ 

ℎ = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛𝑎 𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑜č𝑗𝑎 

𝐷 = 𝑟𝑎𝑧𝑑𝑎𝑙𝑗𝑎 𝑣 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖ℎ 𝑚𝑒𝑑 𝑛𝑎𝑗𝑣𝑖š𝑗𝑜 𝑖𝑛 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ž𝑗𝑜 𝑡𝑜č𝑘𝑜 

𝑥 = (206 𝑚 ÷ 588 𝑚) × 100 = 35  % 

Smučišče ima naklon  35 %. 

Na osnovi določenih kriterijev, ki veljajo za smučišča v Evropi in primerjavo z nekaj izbranimi smučišči 

v Sloveniji in tujini21, smo ocenili ustreznost ribniškega smučišča.22 

 

 

 

 

                                                           
21 Tabela primerjave smučišč je v prilogi. 
22 Jeršič, M. Turistična geografija, Univerzitetna tiskarna v Ljubljani, 1985, str. 66. 
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Kriterij primernosti 
Analiza obstoječega 

stanja  
Minimalne zahteve 

1. Nadmorska višina in 

ekspozicija 

smučarskega območja 

Najnižja točka: 698 m nm. v. 

Najvišja točka: 921 m nm. v. 

Osojna lega 

 

Osojna lega: min. 1000 m nad 

morjem 

Prisojna lega: min. 1500 m nad 

morjem 

2. Zanesljivost snežne 

odeje 

Med letoma 2000 in 2011 se je  

snežna odeja obdržala 90 dni 

ali več. 

 

Vsaj 90 dni 

3. Lastnosti površja 

Pobočje, kjer so smučišča, ni 

kamnito, skalnato pobočje in 

je  primerno za smučišče; so 

pa izkrčili veliko gozda; 

območje sodi v širši pas 

Natura 2000. 

 

Negozdnata tla; brez skalovja; ni 

naravovarstveno območje 

4. Višinska razlika 

smučarskega območja 

(smučišč) 

Višinska razlika med najvišjo 

in najnižjo točko je 223 m 

(921 m – 698 m) 

 

Min. 200 m 

5. Nagnjenost terena 

35 % (strma proga Ribnica II) 

27 % (Ribnica I) 

 

Od 20 % do 45 % 

6. Skupna površina 

smučarskih območij 
10 ha Min. 500 ha 

 

Smučišče leži na osojni strani hriba, zato je lahko tudi na nižji nadmorski višini. Posledica nižje 

nadmorske višine je krajše trajanje snežne odeje. Naklon pobočja je za smučišče dovolj velik. Po 

obsegu pa sodi Ribnica na Pohorju med manjša smučišča, saj obsega le 10 ha oz. 2,2 km prog. V 

načrtu za prihodnje desetletje imajo podaljšanje proge proti Ribniški koči.    

3.2 Hipoteza 2 

Poseka, ki so jo uredili za novo smučišče, negativno vpliva na izgled pokrajine. 

Da smo spoznali, kako je pokrajina izgledala pred posegom v okolje, smo s pomočjo starejših 

satelitskih posnetkov v spletnih aplikacijah Google Earth in Atlasa okolja primerjali opazovano 

območje. Vse slike so orientirane tako, da je na vrhu slike jug.  
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Slika 8: Ribnica leta 2003.23 Na sliki ni viden še noben poseg v okolje. Rdeča puščica označuje območje, kjer se bo krčil gozd. 

 

Slika 9: Ribnica leta 2006.24 Na sliki je s puščicama že nakazana poseka. 

                                                           
23 URL: Google Earth 
24URL: Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Slika 10: Ribnica leta 2007.25 Smučišče je očiščeno (rdeči puščici). 

 

Slika 11: Ribnica leta 2009.26 Pod smučiščem so zgradili že prva dva od štirih bungalovov (rumena puščica). Zelena puščica 

kaže na belo liso, kjer se površje ni zarastlo, ker je bila erozija prsti prevelika. 

                                                           
25 URL: Google Earth 
26 URL: Google Earth 
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Slika 12: Ribnica leta 2010.27 Zelena puščica kaže na še eno poseko. Rdeča puščica kaže na urejanje okolice za izgradnjo 

igrišča za odbojko. Rjava puščica označuje izravnavo zemljišča za izgradnjo dveh bungalovov. 

 

Slika 13: Posnetek Ribnice leta 2012.28 S puščicami so označeni že dograjeni turistični objekti (bungalovi, igrišče, parkirni 

prostori). 

                                                           
27 URL: Google Earth 
28 URL: Google Earth 

Bungalova Ribnica I in Ribnica II s parkiriščem 

Igrišče za odbojko 

Bungalova Tisa in Breza s parkiriščem in novo cesto 
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Na približanem satelitskem posnetku se opazijo brazde, 

ki nastajajo na smučišču, kjer je naklon pobočja večji 

od 35 %. Rastje se ne more obnoviti, ker je erozija 

premočna. Vsa leta, ko smučišče obratuje, ni opaziti, 

da bi kdorkoli poskrbel za sanacije prizadetega dela 

pokrajine. Voda, ki se steka po pobočju, odnaša prst in 

iz leta v leto nastajajo večje brazde. 

 

 

Slika 14: Površinska erozija –  kot jo vidimo na slikah na Google 

Earth.29 

 

 

 

     Slika 15: Voda vztrajno odnaša prst – erozija.30                                 Slika 16: Sneg ne more zakriti poškodovanega pobočja.31          

 

Poseka okoli 10 ha gozda je vsekakor vplivala na pokrajino, da ni videti več naravna. Izgled kazijo tudi 

neporaščena pobočja, kjer je rastje uničeno. Padavinska voda in odtekanje talečega se snega  

neprestano odnaša prst. Pozimi poškodovano površje ni tako izrazito, poleti pa obiskovalcu, ki si želi 

pogled na nespremenjeno in neokrnjeno naravo, tak pogled prav gotovo ni všeč. 

                                                           
29 URL: Google Earth 
30 URL: http://img222.imageshack.us/img222/1141/dsc01636bv9.jpg 
31 Last avtorice naloge. 

http://img222.imageshack.us/img222/1141/dsc01636bv9.jpg
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3.4 Hipoteza 3 

Predpostavljamo, da kljub nekaterim negativnim posegom v okolje, domačine, ki so dolgo živeli od 

kmetijstva, spremembe v kraju, ki jih je prinesel turizem, ne motijo oziroma jih celo podpirajo.  

Da smo ugotovili mnenje domačinov, smo 20. oktobra 2012 izvedli anketo. Anketiranih je bilo 30 

domačinov. 

Rezultati ankete: 

1. Vprašanje –  SPOL 

 

2. vprašanje – STAROST 

 

3. vprašanje – ALI JE RIBNICA TURISTIČNI KRAJ? 

 

 

32 %

68 %

moški

ženske

0 % 0 %

45 %

41 %

14 %

pod 15 let

16-25 let

26-40 let

41-65 let

nad 65 let

95 %

5 %

da

ne

UGOTOVITEV:  

Med 30 anketiranimi osebami  so prevladovale 

ženske. 

UGOTOVITEV: 

V anketi je sodelovalo največ ljudi starih 

med 26 in 65 let. To so ljudje, ki se jih 

turistični razvoj v Ribnici najbolj tiče.  

UGOTOVITEV: 

Prebivalci so skoraj enotni, da Ribnica 

na Pohorju je turistični kraj. Kaj pa si 

pod tem izrazom predstavljajo, nam je 

skoraj vsak v pogovoru predstavil na 

svoj način. 
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4. vprašanje – ALI STE ZADOVOLJNI Z ZUNANJO PODOBO KRAJA? 

 

5. vprašanje – KAJ OD NAŠTETEGA VAS MOTI ?  

 

6. vprašanje – ALI SO DOMAČINI DOVOLJ VKLJUČENI V TURISTIČNI RAZVOJ KRAJA?  

 

 

 

87 %

13 %

da

ne

5 %

17 %

3 %

7 %

7 %

20 %

7 %

17 %

17 %

0 %

neznani ljudje v kraju

glasnost snežnih topov

luči na progi za nočno smuko

gneča v trgovini

pretiravanje s posegom v okolje

nič me ne moti

povečan promet v kraju

poseganje v naravno okolje

da domačini nimamo kaj od
turizma
hrup prometa

50 %50 %

da

ne

UGOTOVITEV: 

Večina domačinov je zadovoljna z zunanjo podobo 

kraja, pri tem mislijo na urejene javne površine, 

asfaltiranje določenih odsekov cest, postavitev 

novih, modernih apartmajskih hiš … Te odgovore 

so nam anketiranci predstavili med samim 

anketiranjem. 13 % anketiranih  je mnenja, da je 

bil narejen prevelik poseg v naravno okolje. 

UGOTOVITEV:  

Eno petino anketiranih v kraju 

nič ne moti, veliko pa jih je 

mnenja, da je velik problem 

glasnost snežnih topov na 

smučišču, da se preveč posega v 

naravno okolje in imajo 

občutek, da domače 

prebivalstvo nima koristi od 

turizma, ki se razvija v kraju. 

UGOTOVITEV: 

Domačini so dveh različnih 

mnenj glede slednjega – 

polovica anketiranih je mnenja, 

da domačini niso dovolj 

vključeni v turistični razvoj 

kraja, drugi pa menijo, da so. 
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7. vprašanje – ALI SO SE Z RAZVOJEM TURIZMA V RIBNICI POVEČALE MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV  

ZA DOMAČINE? 

 

8. vprašanje – ALI STE KOT DOMAČIN/KA KORISTILI KATERO OD TURISTIČNIH PONUDB? 

  

9. vprašanje - KAJ MENITE O RIBNICI KOT TURISTIČNEM KRAJU? 

 

a) PROMETNA DOSTOPNOST JE ZELO DOBRA. 

                 

 

 

59 %

41 %
da

ne

0 %

32 %

30 %4 %

24 %

10 %

bivanje in nočitev v
bungalovih

obroki v gostinskih
objektih

smučanje

wellness

ogled kulturnih in
naravnih znamenitosti

obisk vinske kleti

5 %

9 %

36 %
23 %

27 %

sploh se ne
strinjam

se ne strinjam

mogoče

se strinjam

se popolnoma
strinjam

UGOTOVITEV: 

Večina anketiranih domačinov je 

mnenja, da bo turizem v Ribnici 

odprl nova delovna mesta.  

UGOTOVITEV: 

Večina anketiranih je koristila 

možnost smučanja na bližnjem 

smučišču, 32 % vseh vprašanih 

je že jedlo v gostinskih lokalih. 

Nihče od anketiranih še ni 

prenočil v tamkajšnjih 

bungalovih ali apartmajih. 

Zelo malo jih je obiskalo 

vinsko klet in welnes. 

UGOTOVITEV: 

Večina anketiranih domačinov 

se strinja, da je Ribnica 

prometno zelo dobro 

dostopna in da ima dobro 

cestno povezavo preko 

Vuhreda, kjer so dokončno 

asfaltirali cesto leta 2010. 
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b) ČISTOČA KRAJA SE ZMAJNŠUJE. 

 

 

 

c) RIBNICA IMA ŠE NEOKRJENO NARAVO. 

 

  

 

d) TURISTE V RIBNICO PRITEGNEJO DOBRE KLIMATSKE RAZMERE.  

 
 

50 %

4 %

18 %

14 %

14 %

sploh se ne
strinjam

se ne strinjam

mogoče

se strinjam

se popolnoma
strinjam

4 % 5 %

14 %

27 %

50 %

sploh se ne
strinjam

se ne strinjam

mogoče

se strinjam

se popolnoma
strinjam

7 %

13 %

10 %

30 %

40 %

sploh se ne strinjam

se ne strinjam

mogoče

se strinjam

se popolnoma
strinjam

UGOTOVITEV: 

Večina anketiranih je mnenja, 

da turizem  ne prispeva k 

onesnaževanju kraja. 

Prepričani so, da se čistoča v 

kraju zaradi tega ne 

zmanjšuje.   

UGOTOVITEV: 

Skoraj vsi anketirani se 

strinjajo, da ima Ribnica kljub 

številnim posegom v okolje še 

zmeraj neokrnjeno naravo.  

UGOTOVITEV: 

70 odstotkov vprašanih je 

prepričanih, da turiste v 

Ribnico še zmeraj pritegnejo 

svež zrak in ugodne klimatske 

razmere.  
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e) V RIBNICI IMAMO KAKOVOSTNE NAMESTITVENE KAPACITETE.  

 

 

f) RIBNICO KOT TURISTIČNI KRAJ PREDSTAVLJA TUDI GOSTOLJUBNO DOMAČE 

PREBIVALSTVO. 

 

 

 

g) V KRAJU IMAMO ODLIČNO DOMAČO KULINARIČNO PONUDBO.  

 

 

 

 

10 %

10 %

20 %

33 %

27 %

sploh se ne
strinjam

se ne strinjam

mogoče

se strinjam

se popolnoma
strinjam

4 %

7 %

10 %

24 %
55 %

sploh se ne
strinjam

se ne strinjam

mogoče

se strinjam

se popolnoma
strinjam

0 %

10 %

17 %

33 %

40 %

sploh se ne
strinjam

se ne strinjam

mogoče

se strinjam

se popolnoma
strinjam

UGOTOVITEV: 

Večina anketiranih domačinov 

je prepričana, da gostom 

nudimo kakovostne 

prenočitvene kapacitete.  

UGOTOVITEV: 

Večina anketiranih je mnenja, da 

tudi sami domačini veliko 

pripomorejo h gostoljubnosti in 

prepoznavnosti kraja. 

UGOTOVITEV: 

Večina anketiranih domačinov 

je prepričana, da lahko gostje 

v kraju dobijo pravo domačo 

hrano. 10 odstotkov pa se jih s 

tem ne strinja.  
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h) IMAMO ODLIČNO PONUDBO ZA ZABAVE IN NOČNO ŽIVLJENJE.  

 

 

i) RAZPOLOŽLJIVOST INFRASTRUKTURE IN REKREACIJSKIH DEJAVNOSTI JE DOBRA.  

 

 

j) WELLNES PONUDBA BI BILA LAHKO BOLJŠA.  

 

 

 

 

 

37 %

17 %

33 %

10 %

3 %

sploh se ne
strinjam

se ne strinjam

mogoče

se strinjam

se popolnoma
strinjam

7 %
7 %

30 %

23 %

33 %

sploh se ne
strinjam

se ne strinjam

mogoče

se strinjam

se popolnoma
strinjam

7 %

3 %

30 %

23 %

37 %

sploh se ne
strinjam

se ne strinjam

mogoče

se strinjam

se popolnoma
strinjam

UGOTOVITEV: 

Večina anketiranih je mnenja, 

da za zabavo in nočno življenje 

gostov ni poskrbljeno. 

Vprašanje pa je, če si domačini 

tega sploh želijo. 

UGOTOVITEV: 

Večina anketirancev meni, da 

je za rekreacijo dobro 

poskrbljeno in da je teh 

dejavnosti na razpolago 

dovolj. Verjetno imajo v mislih 

predvsem zimske športe.  

UGOTOVITEV: 

Večina anketiranih domačinov  

je mnenja, da bi tovrstna 

ponudba lahko bila boljša. 

Zanimivo je primerjati te 

odgovore z deležem tistih, ki 

so te usluge že koristili (4 %). 
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k) ŽE V 19. STOLETJU SO TURISTI KORISTILI UGODNE KLIMATSKE POSEBNOSTI OKOLJA V RIBNICI.  

 

Rezultati ankete nam povedo, da so domačini s turizmom v kraju zadovoljni. Nekatere moti hrup 

snežnih topov, posegi v naravo ipd. Nekateri domačini so mnenja, da so premalo vključeni v sam 

turistični razvoj. Res pa je tudi, da od celotne ponudbe, ki jo imajo na razpolago, koristijo le smučanje 

in hrano v gostinskih lokalih.  

Verjetno bo turizem tista rešilna bilka, ki bo domačinom v prihodnje nudila boljše možnosti 

zaposlovanja.  Župan občine je za časopis Večer izrazil veselje ob dejstvu, da se domačini zavedajo, da 

imajo v gospodarski dejavnosti, kot je turizem, dobre gospodarske priložnosti in možnosti. Pozimi je 

namreč Ribnica zanimiva za smučanje, tek na smučeh, sankanje in pohodništvo; poleti pa za 

kolesarjenje, nordijsko hojo, sprehode, pohodništvo. Že zdaj pa lahko Ribničani ponudijo tudi savne, 

masaže in druge storitve, ki jih gostje poznajo pod imenom wellness.32 

  

                                                           
32 URL: http://www.gore-ljudje.net/informacije/61772/ 

17 %

10 %

43 %

27 %

3 % sploh se ne
strinjam

se ne strinjam

mogoče

se strinjam

se popolnoma
strinjam

UGOTOVITEV: 

Večina anketiranih ne ve, da je 

bila Ribnica kraj z blagodejno 

klimo. Da je že pred sto leti 

ravno svež zrak privabljal 

goste v Ribnico. 
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4 Rezultati 

Na podlagi zbiranja podatkov, primerjave, opazovanja, anketiranja, sklepanja in ostalih aktivnih 

metod proučevanja pokrajine smo ugotovili, da ima razvoj turizma (predvsem zimskega) na okolje in 

ljudi v Ribnici tako pozitivne kot negativne posledice.  

Prišli smo do sklepov, da smučišče v Ribnici leži na nizki nadmorski višini. Glede na debelino in 

trajanje snežne odeje v šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja je bila Ribnica na 

Pohorju  kraj, kjer se je smučarski turizem zelo razvijal. Z globalnim spreminjanjem temperatur so se 

zime v Ribnici spremenile. Pojavlja se vse več zim, ki imajo zelo malo snega oziroma se ta ne obdrži 

dolgo. Zadnjih deset let se sneg v prvih dveh mesecih leta obdrži v povprečju okoli 58 dni. Ribnica na 

Pohorju sodi sicer med bolj namočene kraje v Sloveniji, a je zima najbolj suh letni čas. Če so 

temperature dovolj nizke, lahko nizko naravno snežno odejo nadomestijo z umetnim snegom. 

Smučišče, ki so ga uredili na novo, leži na osojni strani hriba, tako da se sneg obdrži čim dlje.  

Novonastali turizem je v Ribnici na Pohorju pokrajino v marsičem spremenil. Za novo smučišče je bila 

narejena poseka, kjer je bilo izkrčenega 7 ha gozda in podrasti. Uničena so bila bivališča in območje 

za gibanje številnih gozdnih živali. Na posekanih progah, kjer je naklon prevelik, se pojavlja zelo 

močna erozija, ki onemogoča, da bi se rastje obnovilo.  

Iz odgovorov v anketi smo ugotovili, da so domačini z razvojem turizma zadovoljni. Prepričani so 

namreč, da je Ribnica na Pohorju turistični kraj, zato so z izgledom vasi zadovoljni. Sicer še vse 

ponudbe niso koristili, so pa mnenja, da ta panoga kraju prinaša večjo prepoznavnost.  

Domačine moti, da v razvoj kraja niso dovolj vključeni. Res je, da bi se verjetno v vsakem primeru 

našlo nekaj ljudi, ki bi se čutili zapostavljene in premalo vključene v sam turistični razvoj. Nekateri 

tožijo nad glasnostjo snežnih topov pozimi; nekatere pa moti tudi poseganje v naravno okolje.  

Glede na klimatske razmere in trend trajanja snežne odeje ter nepredvidenih vremenskih razmer je 

takšno načrtovanje v relativno nizkih nadmorskih višinah zelo drzno. Res pa je tudi, da bo v 

prihodnosti Ribnica najnižja in hkrati izhodiščna točka za smučišča na Ribniškem Pohorju in Kopah. 
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Slika: Načrtovano smučarsko središče Ribniško Pohorje – Kope.33 S krogi so označena trenutno še ločena smučišča. 

  

                                                           
33 URL: http://www.ribnisko-pohorje.si/kope-ribnisko-pohorje-
pozimi/imagelib/screen/ribnisko_pohorje_mapa.jpg 

Ribniška koča Kope 

Ribnica na Pohorju 
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5 Zaključek 

Ob zaključku raziskovalne naloge smo po raziskovanju, analiziranju, zbiranju in presojanju vseh 

podatkov ugotovili, da je Ribnica na Pohorju turistični kraj, ki ima vse bolj razvito turistično 

infrastrukturo. Ta se bo, kot je razvidno iz načrtov,  z leti še povečala in tako še dodatno spremenila 

naravno okolje. Snežna odeja na smučišču ni zanesljiva za celotno sezono, saj smučišče leži na nizki 

nadmorski višini. Ker se zadnja leta sneg obdrži prekratko obdobje oziroma padavin ni, je nujno 

umetno zasneževanje. Pozornost vlagateljev bi morala biti v večji meri namenjena ohranjanju 

naravnega okolja. Načrtovani posegi za razširitev smučarske infrastrukture bodo naravno pokrajino 

ob vasi še bolj spremenili. S tem bo kraj izgubil na estetski vrednosti, saj vedno več turistov daje 

prednost neokrnjeni naravi. Preveliko posekanih gozdnih površin bi imelo za posledico uničenje 

domovanj nekaterih gozdnih živali, ob povečanem pritoku turistov v kraj pa bi vodo in zrak še 

dodatno obremenili. Pozitivna posledica razvoja turizma je lahko večji prihodek v proračun občine, ki 

bi lahko ta denar vložila v druge projekte. Možnosti za razvoj sonaravnega turizma so, saj je Ribnica 

že od nekdaj veljala za klimatsko zdravilišče. Ugotovili smo, da turizem tudi prebivalcem veliko 

pomeni, saj se zavedajo, kako veliko vlogo ima. 

Naši predlogi za boljši izkoristek novih turističnih kapacitet so večja usmerjenost v poletni turizem, 

razvoj alternativnih oblik turizma od pohodništva, adrenalinskega kolesarjenja, izobraževalnih 

taborov … Ob spremljanju trenutne situacije je bilo konec marca 2013 na smučišču še veliko snega, a 

vlečnice niso obratovale niti med konci tedna, apartmajsko naselje pa je bolj ali manj samevalo. 

Rešitev v tem primeru vidimo v podaljšanju smučarske sezone (sneg na smučišču še je) ali pa v 

dodatni športni ponudbi, da bi prenočitvene kapacitete bile zapolnjene.  

Uredila bi se lahko trim steza, ki bi potekala od vznožja smučišča do Ribniške koče ali pa še morda do 

Črnega vrha. Na tej stezi bi bile razne točke, ob katerih bi se lahko pohodniki razgibavali in podobno. 

S postavitvijo točk in steze se v naravno okolje skorajda ne bi posegalo. Pot bi bila označena s 

smerokazi in drugimi potrebnimi informacijami.  V poletnem času bi se lahko ob vznožju smučišča 

organizirale poletne šole tujega jezika in podobne dejavnosti. Udeleženci bi koristili nove apartmaje, 

učenje jezika pa bi potekalo v naravi. Mladi bi tako preživeli počitnice na drugačen način, ne da bi bili 

hkrati obremenjeni s facebookom in igricami.  

Predvidevamo, da bo športno središče Ribniško Pohorje ob izgradnji zaživelo, če bo ponudba dovolj 

pestra in raznolika, vendar pa se mora pri tem upoštevati varovanje okolja.  
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PRILOGE  
 

Priloga 1: Anketa 

Smo učenci OŠ Radlje ob Dravi. V okviru raziskovalne naloge opravljamo anketo o učinkih turizma na 

naravno okolje. Zelo bomo veseli, če nam boste z odgovori pomagali pri raziskavi. 

 

1. Spol: M Ž  

2. Starost: pod 15 let 16–25 let 26–40 let 41–65 let nad 65 let 

 

3. Ali je Ribnica na Pohorju turistični kraj? DA NE 

 

4. V zadnjih letih se je  zunanja podoba kraja zelo spremenila. Ali ste zadovoljni z njo? 

a) Da, zakaj _______________________________________________________________________. 

b) Ne, zakaj _______________________________________________________________________. 

 

5. Naštejte vsaj 3 pozitivne posledice, ki jih je po vašem prinesel turistični razvoj. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

 

6. Kaj od naštetega vas moti? 

a) Neznani ljudje v kraju. d) Nič me ne moti. 

b) Glasnost snežnih topov pozimi. e) Povečan promet v kraju. 

c) Luči na progi za nočno smuko. f) Poseganje v naravno okolje. 

č) Gneča v trgovini. g) Da domačini nimamo kaj od turizma. 

d) Pretiravanje z posegom v okolje (pretirana 

poseka gozda). 

h) Hrup prometa. 
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7. Ali so domačini dovolj vključeni v turistični razvoj kraja? 

a) DA                                                                          b) NE 

 

8. Ali so se z razvojem turizma v Ribnici povečale možnosti za zaposlitev za domačine?  

a) DA                                                                           b) NE 

 

8. Ste že kot domačin/ka koristili katero izmed turističnih ponudb?  

a) Bivanje in nočitev v bungalovih. č) Wellness. 

b) Obroki v gostinskih objektih. d) Ogled kulturnih in naravnih znamenitosti. 

c) Smučanje. e) Obisk vinske kleti. 

 f) Drugo: _____________________________. 

 

9. Kaj menite o Ribnici kot turističnem kraju. Ocenite trditve z oceno od 1 do 5. 1 pomeni, da se s 

trditvijo SPLOH NE STRINJATE, 5 pa, da se s trditvijo POPOLNOMA STRINJATE. 

a) Prometna dostopnost je zelo dobra. 1 2 3 4 5 

b) Čistoča kraja se je zmanjšala. 1 2 3 4 5 

c) Ribnica še ima neokrnjeno naravo. 1 2 3 4 5 

č) Turiste v Ribnico pritegnejo dobre klimatske 

razmere.  

1 2 3 4 5 

d) V Ribnici imamo kakovostne namestitvene 

kapacitete (apartma, bungalov …) 

1 2 3 4 5 

e) Ribnico kot turistični kraj predstavlja tudi 

gostoljubno domače prebivalstvo. 

1 2 3 4 5 

f) V kraju imamo odlično domačo kulinarično 

ponudba. 

1 2 3 4 5 

g) Imamo odlično ponudbo zabave in nočnega 1 2 3 4 5 
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življenja. 

h) Razpoložljivost športne infrastrukture in 

rekreacijskih dejavnosti je dobra. 

1 2 3 4 5 

i) Wellness ponudba bi bila lahko boljša. 1 2 3 4 5 

j) Že v 19. stoletju so turisti koristili ugodne 

klimatske posebnosti okolja v Ribnici. 

 

1 2 3 4 5 

10. Kaj se je v kraju spremenilo v obdobju petdesetih let? 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
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Priloga 2: Tabela  nekaterih evropskih smučišč 

Smučišče Država 
Nadmorska višina 

smučišča 

Skupna 

dolžina prog 

Število 

sedežnic 

Število 

vlečnic 

Število 

žičnic 

Ribnica na 

Pohorju 
SLO 698–921 m 2,2 km - 2 - 

GTC Kope SLO 1010–1542 m 8 km 2 6 - 

Mariborsko 

Pohorje 
SLO 325–1327 m 41,5 km 5 16 1 

Cerkno SLO 800–1300 m 18 km 6 2 - 

Rogla SLO 1050–1517 m 15 km 2 11 - 

Arelberg A 1300–2600 m 260 km 36 37 10 

Dachstein  –

Taure 
A 750–2700 m 170 km 16 62 7 

Europa 

Sportregion – 

Zell am See, 

Kaprun 

A 760–3030 m 130 km 16 30 9 

Val d'Isere F 1350–3450 m 300 km 48 38 10 

Zermat CH 1620–3883 m 200 km 9 10 14 

Kronplatz – 

Plan de 

Corones 

I 835–2275 m 116 km 5 5 22 

Jahorina BiH 1300–1886 m 20 km 5 5 - 

 

 

 

 

 

 


