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РЕЗИМЕ 

Предмет завршног рада је скијање као зимска спортска дисциплина, ски центри и 

скијалишта са акцентом на развој скијалишта, ски центара и развој ски туризму Србије. Ски 

туризам је пре свега активна врста одмора, заснована на спорту и рекреацији. Његови 

учесници су углавном веће платежне моћи, јер цео туристички пакет захтева већа 

финансијска средства него што је то случај код многих други облика туризма (нпр. градски 

или омладински) 

У првом делу рада дефинисан је појам скијања. Направљена је разлика између 

рекреативног и спортског скијања и дата подела спортског и рекреативног скијања. Затим 

су дате карактеристике спортског скијања. Дефинисани су скијашки терени, ски стазе, ски-

руте и њихова подела по тежини. Скијање се најчешће преноси са родитеља на потомке и 

тада постаје навика. Специфичност овог облика туризма је и та да иако је постао доступан 

ширем слоју људи, још увек се сматра статусним симболом. 

Други део рада је посвећен историји скијања и коренима скијања, скијашким 

центрима. Претеча првих скија, везани су за Скандинавско полуострво и северну Азију, где 

је човек у давна времена био принуђен да прелази снежне пределе због егзистенцијалних 

потреба, пре свега у потрази за храном. Најстарије скије нађене су у Русији (старе око 8.000 

година) и Норвешкој (старе око 7.000 година). Приказани су већи и познатији скијашки 

центри. 

 Трећи део рада се односи на анализу ски центара и скијалишта Србије, садржаје  

њихове туристичке понуде и друге карактеристике које их чине афирмисаним зимским 

туристичким центрима. Обрађени су сви већи ски центри у Србији – Копаоник, Златибор, 

Стара планина, Гоч, Дивчибаре, као и нека мања скијалишта која имају потенцијал. У свом 

раду бавио сам се националним скијалиштима који углавном привлаче домаће туристе, 

ту су и регионална скијалишта до којих ће скијаши путовати неколико стотина 

километара (скијалишта у другој држави: нпр. Британци одлазе у скијалишта алпског 

региона или Њујорчани на Канадске Стеновите планине). Светски позната скијалишта су 

скијалишта која привлаче туристе из целога света, као што су Whistler у Канади, Vail у 

Колораду и Zermatt у Швајцарској. Викенд скијалишта-захтевају два и више сата вожње до 



њих и одмаралишна скијалишта се налазе у удаљеним, руралним подручјима где су снежни 

услови поузданији. 

 


