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VRHUNEC SMUČARSKE SEZONE 2014/15 
 
 

Kranjska Gora, 26. februar 2015 – Zbornica gorskih centrov – GZS in Združenje slovenskih 
žičničarjev – GIZ bosta na današnji novinarski konferenci predstavila smučarsko sezono in trenutno 
dogajanje na slovenskih smučiščih v času šolskih zimskih počitnic. Poleg tega se bomo dotaknili 
problematike slovenskih smučarskih centrov in na ta način o tem opozorili javnost in odgovorne. 
 
Smučarska sezona je na vrhuncu, s tekmovanj na najvišji ravni prihajajo novice o izjemnih dosežkih 
naših tekmovalcev, na domačih smučiščih pa je vrvež, kot že dolgo ne. V prejšnjem tednu, ko je 
potekal prvi teden zimskih počitnic, so izjemno vzdušje na belih strminah omogočile odlične snežne 
razmere in naravnost fantastično vreme. Skoraj na vseh smučiščih smo beležili rekorden obisk v 
letošnji sezoni, kljub dejstvu, da so imele počitnice le osnovne in srednje šole vzhodne polovice 
Slovenije. Obisk je primerljiv s povprečnimi sezonami do 2012-13 in 20 do 30 % boljši od lanske 
sezone. Poslabšanje vremena ob koncu prejšnjega in začetku tega tedna je žičniške delavce 
nekoliko razžalostilo, a še vedno smo z obiskom v teh dneh kar zadovoljni in obetamo si še dober 
zaključek počitniškega obdobja. 
Sicer sezona do sedaj ni v popolnosti izpolnila naših pričakovanj. Precejšen izpad beležimo v 
decembru, ko nam vremenske razmere zopet niso bile naklonjene. Kljub temu so podatki bistveno 
boljši od lanskih, ne dosegajo pa povprečja sezon do 2012-13. 
Ob navedenem je potrebno poudariti, da ob prizadevanjih za čim boljši poslovni rezultat 
upravljavcev, veliko pozornost posvečamo varnosti na smučiščih. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
ekipi Helikopterske nujne medicinske pomoči, Gorski reševalni službi, Policiji in Slovenski vojski, ki  
je v času počitnic v neprekinjeni pripravljenosti za reševanje na smučiščih. 
 
Boljše rezultate in večanje števila smučarskih obiskovalcev na domačih smučiščih lahko na dolgi 
rok zagotovimo le na dva načina: promocijo slovenskega zimskega turizma v tujini moramo močno 
povečati. Konkretne korake v tej smeri pričakujemo v sodelovanju s Slovensko turistično 
organizacijo in celovito promocijo Slovenije kot enotne turistične destinacije. Še naprej se bomo 
trudili slovenski gorski turizem promovirati v nekaterih potencialno zelo zanimivih državah: Poljska, 
Rusija, Češka, itd. 
Drugi način zagotavljanja večjega števila smučarjev je vzpostavitev poslovnega okolja, ki bo bolj 
prijazno do upravljavcev, predvsem malih smučišč. V zadnjem času je prenehalo z delovanjem 
večje število smučišč. Posledica tega je, da se predšolski in šolski otroci ne morejo naučiti smučati 
na bližnjem pobočju. Prepričani smo, da lahko le delovanje velikega števila manjših lokalnih 
smučišč omogoči smučanje masi otrok, ki bo z zdravo rekreacijo na snegu nadaljevala tudi v 
zrelejšem obdobju življenja. 
 
Na novinarski konferenci bomo predstavili tudi nekatera vprašanja, ki najbolj težijo upravljavce 
žičniških naprav: skrajni čas je, da pričnemo z reševanjem vprašanja izgradnje, vzdrževanja in 
obratovanja žičniške infrastrukture. Le ta namreč nikjer v svetu ni prepuščena upravljavcem samim. 



 

 

Modeli v svetu so sicer zelo različni, povsod pa sodeluje širša skupnost: država, pokrajina in (ali) 
lokalna skupnost. Od odgovornih v državi pričakujemo, da nam bodo prisluhnili in bomo skupaj našli 
najboljše rešitve za slovenske razmere. Pozdravljamo prizadevanje Ministrstva za notranje zadeve 
za spremembe Zakona o varnosti na smučiščih, ki bodo pozitivno vplivale na poslovanje 
upravljavcev. Kot je bilo navedeno, bi morali to najbolj čutiti upravljavci malih smučišč. Podobno 
prizadevanje za razreševanje težav pričakujemo tudi od Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Ob zaključku vabimo vse, ki si želijo svežega gorskega zraka, dobro urejenih smučarskih prog in 
odlične dodatne ponudbe, da se podajo na naša smučišča. Zagotavljamo, da se bomo po najboljših 
močeh potrudili za vaše ugodno počutje. 
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