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VABILO
Spoøtovani!	 Ljubljana,	april	2007

Klimatske	 razmere	 postajajo	 osrednji	 problem	 sodobne	 civilizacije.	 Na	 to	
prepriœljivo	in	strokovno	opozarjajo	v	Mednarodni	skupini	OZN	za	podnebne	
spremembe,	posvetovanje	 v	Parizu,	 f	ilm	Ala	Gora,	 Sternovo	poroœilo,	 doku-
menti	EU	in	druga	poroœila	s	podroœja	trajnostnega	razvoja	in	ekologije.	Mnoga	
opozorila	domaœih	strokovnjakov	so	bila	predstavljena	tudi	na	nekaterih	posve-
tovanjih	in	strokovnih	sreœanjih	v	Turistiœni	zvezi	Slovenije	(npr.	posvet	Zava-
rovana obmoœja in razvoj turizma)	v	povezavi	s	pogoji	in	moænostmi	razvoja	
turizma.	Pri	razvoju	turizma	je	naø	pristop	najøirøi,	temelji	na	sloganu	–	turizem	
smo	ljudje.	Pri	podnebnih	spremembah	strokovnjaki	utemeljujejo,	da	je	zanje	
odgovoren	œlovek.	Na	posvetovanju	æelimo	spregovoriti	tudi	o	aktivnostih	za-
interesiranih,	ki	bodo	prispevali	k	prevladovanju	razmer.

Vabimo	vas	na	posvetovanje	na	temo	Podnebne spremembe in vplivi na razvoj 
turizma,	ki	bo

v œetrtek, 19. aprila 2007, ob 10. uri 
v prostorih Dræavnega sveta RS, Øubiœeva 4, Ljubljana

	
Posvetovanje	smo	pripravili	Turistiœna	zveza	Slovenije,	Dræavni	svet	RS,	Mini-
strstvo	za	okolje	in	prostor	RS,	Ministrstvo	za	gospodarstvo	RS	–	direktorat	za	
turizem,	Slovenska	turistiœna	organizacija,	Turistiœno	gostinska	zbornica	Slove-
nije	in	Visoka	øola	za	turizem	Portoroæ	-	Turistica.	

Program	posveta:
1.	 Otvoritev	posvetovanja	in	pozdravi	(Janez	Suønik,	predsednik	DS	RS,	Do-

minik	S.	Œernjak,	predsednik	TZS	in	Marjan	Hribar,	direktor	Direktorata	
za	turizem)

2.	 Podnebne	spremembe	–	sploøni	in	turistiœni	razvojno-okoljski	izzivi	(Duøan	
Plut,	F	ilozofska	fakulteta	Ljubljana)

3.	 Podnebno	opozorilo:	razlogi	za	hitro	in	odloœno	ukrepanje	(Vida	Ogorelec	
Wagner,	Umanotera)

4.	 Trajnostni	 razvoj	 turizma	 in	 klimatske	 spremembe	 (Tanja	 Mihaliœ,	 Eko-
nomska	fakulteta	Ljubljana)

5.	 Ekonomski	problemi	klimatskih	 sprememb	 in	njihovi	uœinki	na	 turistiœni	
razvoj	(dr.	Bogomir	Kovaœ,	Ekonomska	fakulteta	Ljubljana)

6.	 Podnebne	spremembe	in	gorsko	turistiœni	centri	(dr.	Drago	Sever,	Fakulteta	
za	gradbeniøtvo	Maribor)
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Janez Suønik
Predsednik Dræavnega sveta Republike Slovenije

KLIMATSKE SPREMEMBE IN 
VPLIVI NA RAZVOJ TURIZMA

Spoøtovano	predsedstvo,	spoøtovane	gospe	in	gospodje,	dovolite	mi,	da	vas	v	
imenu	Dræavnega	sveta	Republike	Slovenije	lepo	pozdravim.	Øe	posebej	bi	prav	
lepo	pozdravil	

Poslanke	in	poslance	dræavnega	zbora,

Dræavne	svetnice	in	svetnike,

bivøega	svetnika	dr.	Duøana	Pluta,

Dominika	S.	Œernjaka,	predsednika	Turistiœne	zveze	Slovenije,

Mag.	Marjana	Hribarja,	direktorja	direktorata	za	turizem

predstavnike	ministrstva	za	gospodarstvo	in	vse	uvodniœarje,	ki	boste	predsta-
vili	svoje	prispevke	na	temo	KLIMATSKE	SPREMEMBE	IN	VPLIVI	NA	RA-
ZVOJ	TURIZMA.

Dræavni	 svet	Republike	Slovenije	 in	Turistiœna	 zveza	Slovenije	 sta	 æe	veœkrat	
skupaj	organizirala	posvete	na	temo	turizma,	kot.	n.pr.:	
-	Naravne	vrednote,	kulturna	dediøœina:	vrednote	turistiœnega	razvoja,	
-	Znanje,	mladi	in	turizem,	
-	Uresniœevanje	Strategije	slovenskega	turizma	in	druge.

Tudi	o	klimatskih	 spremembah	na	naøem	planetu	 in	posledicah	za	 œloveøtvo	
smo	v	dræavnem	svetu	æe	govorili.	V	tej	dvorani	se	je	velikokrat	sliøalo	o	naøi	
miselni	naravnanosti	na	potroøniøko	druæbo,	ki	pa	je	velikokrat	uniœujoœa	za	
okolje.	Zemljo,	zrak,	vodo,	gozdove,	torej	naø	planet,	smo	dobili	od	naøih	pred-
nikov	da	ga	oœuvamo	za	naøe	bodoœe	rodove	in	ne	zato,	da	ga	zastrupimo	in	
uniœimo.	

Kdaj	bo	œloveøtvo	doseglo	 tako	stopnjo	zavesti,	da	bo	znalo	æiveti	 skladno	z	
naravo,	z	naøim	planetom,	pa	je	veliko	vpraøanje.	Koliko	je	vreden	gospodar-
ski	razvoj,	ki	bo	uniœil	naøo	zemljo?	Vse	negativnosti,	ki	se	danes	dogajajo	na	
zemlji,	od	klimatskih	sprememb	do	novih	oblik	virusov	in	bolezni,	so	posledica	
œloveøkega	ravnanja.	V	hlastanju	po	materialnih	dobrinah,	po	oblasti,	po	moœi,	
v	neprestanem	tekmovanju,	smo	pozabili	na	odnos	do	narave,	odnos	do	samega	
sebe.	Umazali	 smo	naravo,	umazali	 smo	svoje	duøe	 in	kot	da	nam	vesolje	 in	
narava	skozi	klimatske	spremembe	poøilja	opozorilo:	spreobrnite	se.

Turizem	 je	 vsekakor	 gospodarska	 panoga,	 ki	 bi	 lahko	 veliko	 pripomogla	 k	
oœuvanju	 narave.	 Seveda	 mora	 biti	 naravnana	 tako,	 da	 ne	 onesnaæuje	 vode,	
zraka,	zemlje,	gozdov,	planin	.....	Turizem	kot	gospodarska	panoga,	ki	v	osno-
vi	nosi	dvigovanje	œloveøke	zavesti	o	nujnosti	varovanja	narave.	Œe	se	dvigne	

7.	 Vpliv	 globalnih	podnebnih	 sprememb	na	vrednotenje	 turistiœnih	 resursov	
Slovenije	(doc.	dr.	Igor	Jurinœiœ,	Turistica	Portoroæ)

8.	 Projekcije	 priœakovanih	 podnebnih	 sprememb	 in	 njihov	 moæen	 vpliv	 na	
mednarodni	turizem	in	turizem	v	Sloveniji	(dr.	Luœka	Kajfeæ	–	Bogataj,	ka-
tedra	za	agrometeorologijo	na	Biotehniøki	fakulteti	v	Ljubljani)

9.	 Zima	in	klimatske	spremembe	v	obœini	Kranjska	Gora	(Jure	Æerjav,	æupan	
obœine	Kranjska	Gora)

10.	Klimatske	spremembe	izziv	novih	strategij	Gorsko	turistiœnih	centrov	–	pri-
mer	centrov	Unior	turizma	(Damjan	Pintar,	Unior	Zreœe)

11.	Gospodarski	 vidiki	 podnebnih	 sprememb	 (Andrej	 Kranjc,	 Ministrstvo	 za	
okolje	in	prostor	RS)

12.	Klimatske	spremembe	–	ukrepi	v	Gorenju	(Vilma	Fece,	Gorenje,	d.d.)	

Vabimo	vas,	da	se	posvetovanja	udeleæite	in	na	njem	aktivno	sodelujete.	Posebej	
bodo	dobrodoøli	predlogi	za	zakljuœke	in	pobude	za	aktivnosti,	ki	naj	prispeva-
jo	k	obvladovanju	razmer.	

Nasvidenje	na	posvetovanju!

Predsednik	DS	RS:	 Predsednik	TZS:
Janez	Suønik	 Dominik	S.	Œernjak
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Mag. Marjan Hribar

Generalni direktor Direktorat za turizem

UVOD

Spoøtovani!

Dejstva	so	znana.	Suøe,	visoke	temperature,	krœenje	ledenikov	na	eni	strani	in	
neurja,	 poplave,	 viøanje	morske	 gladine	na	drugi	 strani,	 so	 samo	del	 tistega,	
œemur	smo	in	øe	bomo	priœa.	Klimatske	spremembe	so	del	naøega	vsakdana	in	
potrebno	bo	veliko	zavzetosti	vseh,	da	se	bomo	izognili	najhujøemu.	Ukrepati	
je	seveda	treba	takoj.

Turizem	je	zagotovo	dejavnost,	v	kateri	bomo	med	prvimi	œutili	vpliv	klimat-
skih	sprememb.	Pomanjkanje	snega	pozimi	in	vroœinski	valovi	poleti	æe	vplivajo	
na	spremembo	turistiœnih	tokov.	Hkrati	pa	je	turizem	velik	uporabnik	prosto-
ra	in	zato	moramo	priznati,	da	tudi	sam	obremenjuje	okolje	(letalski	prevozi,	
cestni	promet	…).	Vsega	tega	se	na	ministrstvu	za	gospodarstvo,	Direktoratu	
za	turizem,	zavedamo	in	zato	so	naøe	aktivnosti	usmerjene	v	podpiranje	traj-
nostnega	razvoja	turizma,	ki	je	kot	temeljno	naœelo	opredeljen	tudi	v	zakonu	o	
spodbujanju	razvoja	turizma.	Naøe	zavedanje	pomena	trajnostnega,	okolju	in	
ljudem	prijaznega	turizma,	je	razvidno	tudi	v	strateøkem	dokumentu	s	podroœja	
turizma,	v	Razvojnem	naœrtu	 in	usmeritvah	 slovenskega	 turizma	2007-2011,	
kjer	poudarjamo	pomen	ohranjanja	naøih	resursov	in	poudarjamo	izziv	prevze-
ma	odgovornosti	vseh	vpletenih	v	turizem.

Kljub	temu,	da	klimatske	spremembe	ne	bodo	prizanesle	nikomur,	pa	imamo	
Slovenci	 sreœo.	Æivimo	v	deæeli,	 ki	 je	naravno	 raznolika,	 gozdnata,	bogata	 z	
vodnimi	viri.	In	zato	je	zdaj	primeren	œas,	da	izkoristimo	svoje	danosti.	Nove	
okoliøœine	pomenijo	vedno	tudi	priloænost	za	tiste,	ki	se	jim	znajo	pravoœasno	
prilagoditi.	Ministrstvo	 za	 gospodarstvo	njihovo	uvedbo	 zagotovo	 spodbuja.	
Uporaba	okolju	prijaznih	tehnologij	je	bila	nazadnje	nagrajena	v	okviru	razpisa	
za	Dvig	konkurenœnosti	turistiœnega	gospodarstva-turistiœne	infrastrukture.	

Menim,	da	je	turizem	perspektivna	dejavnost,	letoønje	leto	pa	bo	za	slovenski	
turizem	najverjetneje	rekordno.	Izkoristimo	svoje	prednosti	in	nevarnosti	s	spre-
tnim	prilagajanjem	spremenimo	v	priloænosti!	Verjamem,	da	bo	majhni	deæeli	
velikih	lepot,	le-te	tudi	uspelo	ohraniti.	In,	ker	nas	zanima	samo	uspeh	na	dol-
gi	rok,	je	usmerjenost	turizma	k	varovanju	naravnega	okolja,	trajnostna	raba	
razpoloæljivih	virov	in	celostno	ohranjanje	kulturne	dediøœine,	tudi	edina	pot.

sploøni	nivo	zavesti,	potem	bodo	ljudje	drugaœe	delovali	v	svojih	institucijah,	
okoljih,	domovih.	Ne	bodo	veœ	uniœevali	planeta.	Sem	pa	vsekakor	ne	sodijo	
golf	igriøœa,	igralnice	na	sreœo,	umetno	zasneæevanje	podroœij	itd.	

Priœakujem,	da	bo	na	danaønjem	posvetu	govora	prav	o	tem,	kako	oœuvati	naø	
planet.

Kako	narediti	turizem	prijazen	do	ljudi	in	do	okolja?	Kako	dvigniti	zavest	ljudi	
na	tem	podroœju?	Kako	delovati?	Kje	zaœeti?	Turistiœna	zveza	je	na	tem	podroœju	
æe	veliko	naredila	s	svojimi	projekti,	ki	jih	je	vpeljala	v	osnovne	in	srednje	øole	
ter	tudi	v	druga	okolja,	bolnice,	zdraviliøœa,	krajevne	skupnosti.	To	so	projekti:	
Moja	deæela	-	lepa	in	gostoljubna,	Turizmu	pomaga	lastna	glava,	Turistiœni	spo-
minek	Slovenije,	Kolesarjenje	kot	turizem,	Projekt	Lipov	list	in	øtevilni	drugi.

O	vsem	tem	boste	spregovorili	sami.	Æelim	Vam,	da	Vaøe	besede	padejo	na	plo-
dna	tla	in	da	z	uœinkovito	razpravo	oblikujete	zakljuœke,	ki	jih	bo	dræavni	svet	
posredoval	Vladi	Republike	Slovenije	in	Dræavnem	zboru	Republike	Slovenije	
in	vsem	tistim,	ki	so	operativno	odgovorni,	da	zaœnemo	spreminjati	naø	nivo	
zavesti	o	zaøœiti	naøega	planeta.
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naœrtovanju	stanovanjskih	sosesk	upoøteva	visoke	poletne	temperature?!	Ali	pa	
pri	naœrtovanju	investicijske	politike	v	infrastrukturo,	ki	bo	dala	nove	vsebine	
nizko	in	srednje	leæeœim	gorsko	turistiœnim	obmoœjem.	Podnebne	spremembe	so	
lahko	tudi	priloænost.	Vpraøanje,	ki	je	na	mestu,	na	katerega	velja	iskati	odgo-
vore	in	reøitve	je	ali	znamo	tu	poiskati	svojo	priloænost?

Poroœilo	svetovnega	ekonomskega	foruma	je	pri	merjenju	konkurenœnosti	med	
dræavami	na	podroœju	turizma	na	visoko	44.	mesto	postavilo	Slovenijo.	Øe	pose-
bej	so	kot	naøe	prednosti	poudarili	naøo	(za	tuje	razmere)	neokrnjeno	naravo	in	
vodo.	Vodo!	Spoøtovani,	v	Sloveniji	nas	je	narava	bogato	obdarila.	Zato	bomo	
æe	veliko	storili,	zase,	za	svoje	naslednike	in	prispevali	k	globalnemu	ohranjanju	
okolja,	œe	bomo	znali	ohraniti	naøo	izjemno	naravno	dediøœino	in	jo	pozitivno	
umestiti	v	turistiœno	ponudbo	ter	promocijo.

Mnoga	opozorila	domaœih	strokovnjakov	so	bila	predstavljena	tudi	na	nekaterih	
posvetovanjih	in	strokovnih	sreœanjih	v	Turistiœni	zvezi	Slovenije	(npr.	posvet	
Zavarovana	obmoœja	in	razvoj	turizma)	v	povezavi	s	pogoji	in	moænostmi	ra-
zvoja	turizma.	Pri	razvoju	turizma	in	z	njim	povezanih	vpraøanih	je	pristop	TZS	
najøirøi,	 temelji	na	 izhodiøœu	–	 turizem	smo	 ljudje.	Podnebnim	spremembam,	
njihovim	posledicam	in	prilagajanju	nanje	moramo	zaradi	tega,	ker	o	njih	øe	ne	
vemo	dovolj,	v	prihodnje	posveœati	øe	veœ	pozornosti.	V	broøuri,	ki	jo	dræite	v	
rokah,	æelimo	spregovoriti	nekaj	o	stanju,	predvidevanjih	in	tudi	o	dejavnostih	
tistih,	ki	bodo	prispevali	k	izboljøanju	razmer.	Vsak	od	nas	lahko	prispeva	svoj	
deleæ.	V	TZS,	 turistiœnih	druøtvih,	 v	vsakdanjem	æivljenju.	 Smo	pripravljeni?	
Kje	zaœeti?	Odgovor	se	mi	je	ponudil	na	naslovnici	knjige	Neprijetna	resnica.

KDO, œe ne mi? In KDAJ, œe ne zdaj!

Dominik S. Œernjak
predsednik Turistiœne zveze Slovenije

PODNEBNE SPREMEMBE IN 
TURIZEM

Æivimo	 na	 majhnem,	 modrem	 planetu,	 ki	 plava	 v	 ogromnem	 vesolju.	 Nudi	
nam	toliko	lepega,	a	se	neprestano	ukvarjamo	s	øtevilnimi	problemi,	za	katere	
pa	 smo	veœinoma	odgovorni	ali	 vsaj	 soodgovorni	 sami.	 Soodgovornost	nosi-
mo	tudi	pri	podnebnih	spremembah.	Podnebne	razmere	in	njihove	spremembe	
postajajo	osrednji	problem	sodobne	civilizacije.	Na	to	prepriœljivo	in	strokov-
no	opozarjajo	v	Mednarodni	skupini	OZN	za	podnebne	spremembe,	rezultati	
posvetovanja	v	Parizu,	Sternovo	poroœilo,	dokumenti	EU	in	druga	poroœila	s	
podroœja	trajnostnega	razvoja	in	ekologije.	In	tudi	vreme	samo.	

Se	 vam	 zdi,	 da	 je	 vreme	 øe	 vedno	 enako	 kot	 pred	 desetletjem?!	 Zadnje	 œase	
posluøamo,	da	bo	priølo	do	podnebnih	 sprememb,	kmalu.	Drznil	bi	 si	 trditi,	
da	do	podnebnih	sprememb	ne	bo	priølo.	Ampak so æe tu!	 Izginjanje	 ledeni-
kov	v	Afriki,	Juæni	Ameriki,	Himalaji,	Alpah	in	tudi	pri	nas.	Nekaterim	nizkim	
otokom	 Tihega	 in	 Indijskega	 oceana	 grozi	 zaradi	 dviga	 morske	 gladine	 celo	
izginotje.	Tu	je	seveda	treba	povedati,	da	se	podnebje	spreminja	od	vekomaj.	
Trenutno	zelo	popularna	je	trditev,	da	smo	za	svetovno	segrevanje	krivi	ljudje,	
ker	v	ozraœje	spuøœamo	preveœ	toplogrednih	plinov,	z	ogljikovim	dioksidom	na	
œelu.	Na	trenutke	razprava	o	podnebnih	spremembah	spominja	na	bibliœno	pri-
kazovanje	bliæajoœega	se	konca	sveta.	Zadeve	niso	tako	enoznaœne	in	preproste.	
Kot	vedno	je	resnica	nekje	vmes.	Øe	posebej,	ker	o	podnebnih	spremembah	øe	ne	
vemo	dovolj,	da	bi	jih	lahko	z	za	gotovostjo	napovedovali.	A	nesporno	dejstvo	
je,	da	podnebne	spremembe	so	tu,	kot	opozorilo,	nevarnost	ali	priloænost.	In	
prav	je,	da	o	njih	vemo	kar	najveœ	in	se	nanje	tudi	pripravimo.	Tudi	v	turizmu.

Ko	se	turist	odloœa	kje	bo	preæivel	teæko	priœakovani	oddih,	je	podnebje	eden	
izmed	 odloœujoœih	 lokacijskih	 dejavnikov.	 Spremembe	 podnebja	 bodo	 torej	
vplivale	na	tok	turistov	pa	vsem	svetu.	Najbolj	nazorno	lahko	vidimo	posledice	
zaradi	pomanjkanja	snega	v	smuœarskih	srediøœih	pozimi	in	vroœinskih	valov	v	
sredozemskih	dræavah	poleti.	

In	mi?	Se	kaj	nauœimo	iz	preteklosti	in	predvidevanj?	Smo	pripravljeni	na	izzi-
ve?	Oœitno	zaenkrat	ne,	saj	zelo	zanemarjamo	uœinkovite	spremembe	v	smislu	
priprav	na	podnebne	spremembe.

Na	primer	v	turizmu;	œe	bo	toplejøe	vreme	økodovalo	smuœarskim	srediøœem,	
bo	daljøa	poletna	sezona	koristila	kopaliøœem	oziroma,	œe	dræijo	napovedi,	da	
naj	bi	spremembe	podnebja	globalno	povzroœile	premike	turistov	v	viøje	leæeœe	
regije	-	h	gorskemu	turizmu,	bi	lahko	celo	pomenilo,	da	bi	bil	sploøni	uœinek	
podnebnih	sprememb	na	turizem	v	Sloveniji	celo	pozitiven!?	Smo	na	to	pripra-
vljeni?	Ali	kmetijstvu;	morda	kdo	dela	naœrte	za	namakalne	sisteme	v	Sloveniji	
ali	poskuse	s	poljøœinami,	ki	bodo	ustrezale	toplejøemu	podnebju.	Ali	kdo	pri	
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Znaœilnosti	podnebnih	sprememb	so	po	svoji	naravi	dokaj	podobne	znaœilnostim	
svetovnega	terorizma	(Dunn,	F	lavin,	2002,	s.	49):
-	 gre	za	nove	izzive	in	poti	k	zagotavljanju	globalne	varnosti	in	blagostanja;
-	 zahtevajo	odgovore	o	kratkoroœnih	 stroøkih,	ki	niso	primerno	opredeljeni	

zaradi	neupoøtevanja	vseh	posledic;
-	 zahtevajo	tesno	mednarodno	sodelovanje,	prednostne	cilje	(agendo)	za	glo-

balno	skupno	akcijo.

Œloveøtvo	mora	za	minimizacijo	antropogenih	podnebnih	sprememb	nemudo-
ma	izdelati:
a)	 globalno	strategijo	in	celovit,	razvojno-varovalno	zasnovan	svetovni	akcijski	

naœrt	zmanjøevanja	emisij	toplogrednih	plinov;
b)	prilagoditveno	 (adaptacijsko)	 strategijo	 na	 priœakovane	 vplive	 podnebnih	

sprememb.

Zgolj	obœutno	zmanjøanje	emisij	toplogrednih	plinov	in	œim	prejønja	stabilizaci-
ja	atmosferskega	ogljikovega	dioksida	je	dejanska	reøitev,	ki	pa	zahteva	kombi-
nacijo	øtevilnih	strategij	in	tudi	kratkoroœno	nekaterih	nepriljubljenih	ukrepov	
na	globalni,	dræavni,	regionalni	in	individualni	ravni.	Ker	emisije	toplogrednih	
plinov	ene	dræave	povzroœajo	podnebne	posledice	v	vseh	dræavah	sveta,	je	po-
trebna	globalna	akcija.	Trenutno	obstojajo	velike	razlike	med	sodobnimi	trendi	
in	æeljo	po	zmanjøanju	antropogenih	emisij	toplogrednih	plinov,	kar	zlasti	velja	
za	emisije	ogljikovega	dioksida	kot	vodilnega	toplogrednega	plina	(Preglednica	
1).	Prepad	med	stanjem/projekcijami	in	potrebami	za	stabilizacijo	svetovnega	
podnebja	v	drugi	polovici	21.	stoletja	kaæe	na	neprimeren	globalni	odziv	na	ene-
ga	od	eksistenœnih	problemov	œloveøtva.	Glede	na	trende	v	obdobju	1997-2006	
obstoja	tudi	verjetnost,	da	gospodarsko	razvite	dræave	do	leta	2010	ne	bodo	do-
segle	dokaj	skromnega	kjotskega	cilja	o	zmanjøanju	emisij	toplogrednih	plinov	
za	okoli	5	odstotkov	glede	na	stanje	v	letu	1990.	Zato	je	realno	priœakovanje,	da	
se	bodo	globalne	emisije	do	srede	21.	stoletja	zgolj	minimalno	zmanjøale	ali	le	
stabilizirale,	pa	øe	v	tem	primeru	bodo	potrebni	radikalnejøi	in	bolj	obvezujoœi	
ukrepi	na	svetovni	ravni,	sicer	se	bodo	emisije	celo	poveœale.

Tako	je	konferenca	medvladne	skupine	ZN	o	podnebnih	spremembah	(IPCC)	
v	Bruslju	v	zaœetku	aprila	2007	dramatiœno	opozorila	na	nujnost	ukrepanja	in	
zmanjøevanja	izpustov	toplogrednih	plinov.	Vendar	so	bili	zlasti	zaradi	odpora	
politikov	iz	ZDA,	Saudske	Arabije,	Rusije	(dræave	z	velikimi	emisijami	na	prebi-
valca,	med	10	in	20	tonami	ogljikovega	dioksida	na	prebivalca	letno!))	in	Kitaj-
ske	(hitro	poveœevanje	porabe	energije	in	izpustov	toplogrednih	plinov)	sprejeti	
za	zaskrbljene	strokovnjake	nesprejemljivo	ohlapni	sklepi	glede	prepotrebnega	
globalnega	akcijskega	plana	za	zmanjøevanje	emisij	toplogrednih	plinov.

Preglednica 1:	Globalne	antropogene	emisije	toplogrednih	plinov-trendi,	potre-
be	in	realne	moænosti	(1990-2050)

Trendi/
projekcije 

Nadaljnje	poveœevanje	
antropogenih	emisij	
toplogrednih	plinov	

100	odstotno	poveœanje	
do	leta	2050

Prof. dr. Duøan Plut,
Oddelek za geograf ijo F ilozofske fakultete v Ljubljani

PODNEBNE SPREMEMBE 
- SPLOØNI IN TURISTIŒNI 
RAZVOJNO - OKOLJSKI IZZIVI

Naraøœanje	globalnih	emisij	toplogrednih	plinov

Naravne	 emisije	 toplogrednih	 plinov	 v	 ozraœju	 pomagajo	 ohranjati	 stabilne	
in	 primerne	 podnebne	 razmere	 za	 razvoj	 pestrega	 æivljenja	 planeta.	 Doda-
tne,	 antropogene	 emisije	 toplogrednih	plinov	pa	 spreminjajo	 ravnovesje	med	
prihajajoœo	 in	odhajajoœo	 energijo	 v	 svetovnem	ozraœju	 in	oœitno	prihaja	do	
ireverzibilnih	 procesov	 globalnega	 segrevanja.	 Skupne	 letne	 globalne	 emisije	
vseh	toplogrednih	plinov	so	bile	leta	2000	bile	ocenjene	na	42	milijard	ton	ek-
vivalentov	ogljikovega	dioksida.	

Emisije	 ogljikovega	 dioksida	 (OGLJIKOV	 DIOKSID)	 so	 bile	 na	 zaœetku	 21.	
stoletja	ocenjene	na	28,2	milijard	ton	letno,	do	tega	23,1	milijarde	ton	pred-
stavljajo	antropogene	emisije	ogljikovega	dioksida,	5,1	milijarde	ton	ogljikove-
ga	dioksida	pa	je	posledica	krœenja	tropskih	gozdov,	kar	torej	prispeva	10-30	
odstotkov	vseh	dodatnih	globalnih	emisij	(Sustainable	development	…,	2003).	
Globalne	antropogene	emisije	ogljikovega	dioksida	so	leta	1973	bile	15,7	mi-
lijarde	 ton,	 leta	 2001	 pa	 23,7	 milijarde	 ton,	 1,1	 milijard	 prebivalcev	 gospo-
darsko	razvitih	dræav	(19	odstotkov	svetovnega	prebivalstva)	pa	je	prispevala	
12,5	milijarde	antropogenih	emisij	OGLJIKOV	DIOKSID	(53	odstotkov	vseh	
emisij).	Za	zmanjøevanje	emisij	plinov	tople	grede	so	torej	najbolj	odgovorne	
gospodarsko	razvite	dræave	 in	nekdanje	evropske	 socialistiœne	dræave,	kjer	 je	
konec	20.	stoletja	okoli	20	odstotkov	svetovnega	prebivalstva	proizvajalo	63	
odstotkov	emisij	ogljika,	80	odstotkov	prebivalcev	dræav	v	razvoju	pa	37	od-
stotkov	(Dunn,	F	lavin,	2002).	

Leta	2001	oziroma	2002	 je	povpreœen	Zemljan	prispeval	3,9	 tone	ogljikove-
ga	dioksida,	 prebivalec	 razvitih	 dræav	11,0	 ton,	 Slovenije	 7,6	 tone,	Bosne	 in	
Hercegovine	4,8	tone,	Kitajske	2,4	tone	in	Afrike	1,2	tone.	Dolgoroœno	je	po	
konceptu	okoljskega	prostora	na	ravni	planeta	sprejemljiva	letna	koliœina	emisij	
ogljikovega	dioksida	na	prebivalca	okoli	1,7	tone.	Kljub	opozorilom	o	civiliza-
cijski	zgreøenosti,	etiœni	spornosti	in	tveganosti	nadaljnjega	poveœevanja	emisij	
toplogrednih	plinov,	so	se	tudi	v	90.	letih	20.	stoletja	globalne	emisije	ogljiko-
vega	dioksida	poveœale	øe	za	9,1	odstotka	(Dunn,	F	lavin,	2002,	34).	Evropska	
komisija	predvideva,	da	se	bodo	emisije	ogljikovega	dioksida	v	obdobju	2000-
2030	brez	potrebnih	ukrepov	poveœevale	za	2,1	odstotka	na	leto	oziroma	1,1	
odstotek	na	prebivalca	letno	(European	Energy	…,	2003;	Little	Data	…,	2005).	
Leta	2000	so	bile	svetovne	emisije	ogljikovega	dioksida	23,5	milijard	ton,	leta	
2030	pa	naj	bi	ob	nadaljevanju	trendov	znaøale	44,1	milijarde	ton,	kar	pomeni	
poveœanje	za	88	odstotkov.
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UKREPI ZA ZMANJØEVANJE EMISIJ OGLJIKOVEGA DIOKSIDA

•	 ukinitev	subvencij	za	rabo	fosilnih	goriv	
•	 upoøtevanje	okoljskih	økod	proizvodnje	in	rabe	energije	pri	ceni	energije
•	 odpravo	monopolov,	ki	nadzorujejo	v	veœini	dræav	proizvodnjo	in	potroønjo	

elektriœne	energije,	plina	in	nafte
•	 davek	na	ogljik,	vendar	ne	kot	edini	ukrep
•	 spodbujanje	investicij	v	uœinkovito	rabo	energije,	toplotno	izolacijo	zgradb
•	 kombinirana	proizvodnja	in	uporaba	toplote	ter	elektriœne	energije	(kogene-

racija)
•	 spodbujanje	raziskovanja	in	uvajanje	tehnologij	rabe	obnovljivih	energetskih	

virov
•	 podpora	javnemu	prometu	in	nemotoriziranemu	individualnemu	prometu
•	 spodbujanje	vlaganj	v	veœjo	rabo	okolju	prilagojenih	decentraliziranih	obno-

vljivih	virov
•	 niæje	cene	za	okoljsko	primernejøe	modele	vozil
•	 zelena	 davœna	 reforma,	 davœne	olajøave	 in	 ugodnejøa	 posojila	 za	 smotrno	

rabo	energije	in	veœjo	rabo	obnovljivih	energetskih	virov
•	 ohranjanje	gozdov	in	neonesnaæenih	oceanov	kot	ponorov	ogljika
•	 okoljsko	ozaveøœanje,	 spodbujanje	nepotroøniøkih	vrednot,	okoljske	odgo-

vornosti	in	medregionalne	ter	socialne	solidarnosti

Zato	naj	bi	upoøtevanje	etiœnega	imperativa	o	zagotavljanju	oziroma	ohranja-
nju	sprejemljivega	podnebja	in	naravnih	virov	za	prihodnje	generacije	postalo	
tudi	pomembno	razvojno-gospodarsko	vodilo.	Omejenost	samoœistilnih	zmo-
gljivosti	planeta	in	omejenost	naravnih	virov	nedvoumno	pomeni,	da	je	neoli-
beralna	paradigma	poveœevanja	gospodarske	rasti	za	vsako	ceno,	tudi	za	ceno	
ogroæanja	klimatske	in	druge	prihodnosti	naøih	otrok	ter	vnukov,	etiœno	popol-
noma	 nesprejemljiva.	 Postopno	 naraøœanje	 klimatsko-okoljske	 ozaveøœenosti	
nekaterih	vrhunskih	znanstvenikov,	umetnikov,	zlasti	pa	politikov	(Al	Gore),	
vnaøa	prepotrebni	dodatni	naboj	nujnosti	podnebju	prijaznih	 sprememb	vre-
dnot	in	naøega	naœina	æivljenja	-	na	pregretem	planetu.	

Slovenija in Kjotski sporazum 

S	pristopom	k	Kjotskemu	sporazumu	 je	Slovenija	 sprejela	obveznost	o	8	od-
stotnem	zmanjøanju	 emisij	 toplogrednih	plinov	do	obdobja	2008-2012	glede	
na	koliœino	leta	1986.	V	letu	2002	pa	so	emisije	toplogrednih	plinov	znaøale	
20,383	milijonov	ton	ekvivalentov	OGLJIKOV	DIOKSID,	kar	je	bilo	le	nekaj	
veœ	kot	odstotek	pod	baznim	letom	1986	(ARSO,	2004).	Slovenija	je	v	obdobju	
po	 letu	1994	ponovno	zaœela	poveœevati	 emisije	 toplogrednih	plinov	 in	 se	 je	
dejansko	oddaljevala	od	ciljev	Kjotskega	sporazuma.	V	obdobju	1992-2002	so	
se	emisije	toplogrednih	plinov	poveœale	za	okoli	14	odstotkov.	Kljuœni	razlog	so	
za	skoraj	sto	odstotkov	poveœane	emisije	iz	prometa,	zlasti	osebnega.	K	pora-
stu	so	prispevale	tudi	emisije	zaradi	rabe	goriv	v	gospodinjstvih,	komercialnem	
sektorju	in	emisije	iz	odpadkov.	Emisije	toplogrednih	plinov	je	najbolj	zniæala	
industrija	z	gradbeniøtvom,	nekoliko	pa	tudi	kmetijstvo.	Za	turizem	podatki	o	
prispevku	k	toplogrednim	plinom	niso	poznani.	Zaskrbljujoœe	pa	je	dejstvo,	da	
se	je	v	zadnjih	letih	poveœal	deleæ	tako	imenovane.	umazane	industrije,	vkljuœno	
s	proizvodnjo	aluminija,	ki	je	velik	porabnik	energije.	

Nujne	so	dræavne	podpore	modelu	materialnega	razvoja,	ki	je	glede	emisij	oglji-
ka	manj	intenziven	od	sedanjega,	sredstva	za	raziskave	in	razvoj	se	naj	usmerijo	
v	tehnologije	za	rabo	obnovljivih	naravnih	virov.	Tehnoloøki	razvoj,	veœja	pod-
pora	raziskavam	alternativnih	virov,	okolju	naklonjene	træne	odloœitve,	vkljuœno	
s	polnimi	cenami	energije	(vkljuœevanje	okoljskih	stroøkov	rabe	razliœnih	vrst	
energije)	so	nujne	za	veœje	globalno	zmanjøanje	toplogrednih	emisij.	

	Zmanjøevanje	emisij	toplogrednih	plinov	zahteva	korenite	posege	v	naœin	pro-
dukcije	in	porabe	ter	obstojeœi	potroøniøki	naœin	æivljenja.	Tesno	je	povezano	
z	gospodarskim	in	energetskim	razvojem,	ki	doloœa	naœin	oskrbe	z	energijo	ter	
njeno	porabo	v	industriji	in	storitvenem	sektorju	ter	na	drugi	strani	z	naœinom	
zadovoljevanja	æivljenjskih	potreb,	ki	so	moœno	odvisne	tudi	od	sistema	vrednot.	
Potrebne	so	øtevilne	dejavnosti	in	ukrepi,	ki	so	kratkoroœno	za	posamezne	sku-
pine	dejavnosti,	prebivalcev	dohodkovno	obvezujoœi	in	zato	politiœno	tvegani.	
Potrebna	bo	torej	moœna,	z	argumenti	podkrepljena	politiœna	in	osveøœevalna	
akcija	o	preæivetveni	nujnosti	takojønjega	ukrepanja.	

V	primeru	nadaljevanja	sedanjih	trendov	poveœevanja	emisij	toplogrednih	pli-
nov	in	s	tem	povezanimi	podnebnimi	spremembami	se	bodo	negativne	posle-
dice	na	geografsko	okolje	in	œloveøtvo	bistveno	poveœale,	zato	so	nujni	odzivi	
œloveøtva	tako	prilagoditve	kot	tudi	odloœni	in	hitri	ukrepi	za	zmanjøanje	emisij	
toplogrednih	plinov	(Kemp,	2004).	Preventivni	ukrepi,	vkljuœno	s	pravoœasno	
prilagoditvijo	na	podnebne	spremembe,	so	uœinkovitejøi	 in	cenejøi.	Ukrepanje	
je	nujno,	saj	ni	izkljuœeno,	da	bodo	podnebne	spremembe	silovitejøe	kot	kaæejo	
sedanje	napovedi.	V	naslednjih	30-50	letih	nadaljevanje	spremembe	podnebja	
ne	moremo	veœ	prepreœiti,	s	øtevilnimi	ukrepi	pa	lahko	vplivamo	na	hitrost	pod-
nebnih	sprememb	in	pribliæamo	obdobje	stabilizacije	podnebja	v	drugi	polovici	
21.	stoletja,	predvsem	s	(Podnebje-Alpe	…,	2006,	s.	32):
•	 prihrankom	energije	s	pomoœjo	uœinkovite	rabe
•	 rabo	obnovljivih	virov	energije
•	 zaøœito	pred	poplavami
•	 hitrejøimi	sistemi	zgodnjega	opozarjanja
•	 preusmeritvijo	rastlinskih	kultur

Potrebe a)	radikalno	zmanjøanje	
antropogenih	emisij	
toplogrednih	plinov	leta	2050

b)	zmanjøanje	antropogenih	
emisij	do	leta	2020

-	50	odstotno	zmanjøanje	
na	globalni	ravni	do	leta	
2050	

-	40	odstotno	zmanjøanje	
v	razvitih	dræavah	
do	leta	2020	in	80	
odstotno	do	leta	2050

Realnejøe 
moænosti

a)	stabilizacija	globalnih	emisij	
toplogrednih	plinov	do	leta	
2025

b)	veœje	zmanjøanje	toplogrednih	
plinov	v	gospodarsko	razvitih	
dræavah	do	leta	2020

c)	najmanj	doseganje	kjotskega	
cilja	(-5,2	odstotkov)	v	
dræavah	EZ	do	leta	2010

-	20	(30)	odstotno	
zmanjøanje	v	razvitih	
dræavah	do	leta	2020
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na	grozi	zaradi	dviga	morske	gladine	celo	izginotje.	Pogostejøi	tropski	viharji,	
poplave	in	neurja	bodo	prav	tako	negativno	vplivali	na	turistiœno	privlaœnost	
nekaterih	obmoœij	sveta.	

Zelo	 pogosta	 pa	 so	 opozorila	 strokovnjakov	 na	 øtevilne	 vplive	 podnebnih	
sprememb	 na	 pogostost	 in	 sezonsko	 razporeditev	 turistiœnega	 obiska	 v	 gor-
skih	obmoœjih.	Predvsem	so	øtevilna	opozorila,	da	naj	bi	v	gorskih obmoœjih	
zmanjøanje	koliœine	in	pogostosti	sneænih	padavin	pomembno	negativno	vpliva-
lo	na	skrajøanje	sezone	smuœanja	in	veliko	zmanjøanje	dohodka	(Hardy,	2003).	
V	posameznih,	niæje	leæeœih	gorskih	obmoœjih	naj	bi	npr.	priœakovano	poveœanje	
zimskih	 temperatur	 za	 4-5	 stopinj	 Celzija	 povzroœilo	 tudi	 50-70	 odstotno	
zmanjøanje	øtevila	dni	smuœanja.	Scenariji	OECD	o	vplivu	podnebnih	sprememb	
na	 zimski	 turizem	Alp	opozarjajo,	 da	bodo	najbolj	 prizadeta	nizko	 leæeœa	 in	
glede	na	osrednje	pogorje	Alp	robna	zimska	srediøœa.	Tako	so	npr.	bistveno	bolj	
klimatsko	ranljiva	smuœiøœa	avstrijske	Øtajerske	in	Julijske	krajine	kot	øvicarska	
smuœiøœa	ali	smuœiøœa	v	Savojskih	Alpah	(Climate	Change	…,	2007).	

Strokovnjaki	namreœ	opozarjajo,	da	se	v	obœutljivih	Alpah	sprememba	podne-
bja	odraæa	veliko	moœneje	kot	je	svetovno	povpreœje.	V	zadnjih	120	letih	se	je	
namreœ	v	Alpah	povpreœna	temperatura	poveœala	za	2	stopinji	Celzija	oziroma	
dvakrat	 nad	 svetovnim	povpreœjem.	Tako	 so	 lokalni	 raziskovalci	 podnebja	 v	
francoskem	 departmaju	 d’Isere	 ugotovili	 poveœanje	 temperature	 za	 2	 stopinji	
Celzija	v	40	letih	in	zmanjøanje	povpreœne	debeline	snega	od	130	cm	na	70	cm.	

Kljuœne	priœakovane	posledice	spremembe	podnebja	na	podroœju	zimskega	turiz-
ma	v	Alpah	so	po	mnenju	strokovnjakov	Cipre	(Podnebje-Alpe	…,	2006,	s.	30):
-	 Zmanjøanje	øtevila	dni,	ko	se	temperatura	ne	dvigne	nad	0	stopinj	Celzija	za	

veœ	kot	polovico	v	severnem	in	juænem	robu	(lega	Slovenije!)	Alp.
-	 Bistveno	zmanjøanje	sneænih	padavin	predvsem	spomladi	in	v	pozni	jeseni	in	

s	tem	povezano	skrajøanje	zimske	sezone.
-	 Bistveno	zmanjøanje	øtevila	sneænih	dni	s	sneæno	odejo	v	niæjih	legah-sneæna	

meja	se	bo	poviøala	za	300	do	500	metrov.	To	pomeni,	da	bo	dolgoroœno	
zimski	øport	za	gospodarsko	rabo	moæen	zgolj	v	legah	nad	tisiœ	metrov.

-	 Intenzivne	 ekstremne	 padavine,	 povezane	 z	 veœjimi	 hitrosti	 vetra	 bodo	
poviøale	nevarnost	sneænih	plazov	z	obseænimi	posledicami	med	drugim	tudi	
za	sneæne	proge.

Strokovnjaki	 pa	 hkrati	 predpostavljajo,	 da	 se	 bodo	 v	 Alpah	 zaradi	 posledic	
sprememb	podnebja	na	sploøno	izboljøale	moænosti	za	poletni	turizem	(Podne-
bje-Alpe	…,	2006).	Tako	se	naj	bi	npr.	v	bavarskem	alpskem	predgorju	podvo-
jilo	øtevilo	poletnih	dni	(temperaturni	maksimum	nad	25	stopinj	Celzija),	zara-
di	priœakovanega	poveœanja	øtevila	zelo	vroœih	dni	v	Sredozemlju	se	priœakuje	
poveœano	øtevilo	poletnih	turistov	v	Alpah.	Za	zimski	turizem	pa	se	priporoœa	
bistvena	razøiritev	turistiœne	ponudbe,	ki	ne	bo	prednostno	vezana	na	alpsko	
smuœanje	(zimsko	pohodniøtvo	in	izleti,	voænja	s	vpregami,	tek	na	smuœeh,	san-
kanje,	wellness	ponudba,	opazovanje	divjih	æivali,	domaœa	hrana,	voænje	z	ba-
loni,	kulturna	lokalna	ponudba	itd.).	

Na	drugi	strani	pa	se	bo	podaljøala	poletna	turistiœna	sezona	v	zmernih	in	su-
bpolarnih	geografskih	øirinah,	turistiœno	øe	bolj	zanimive	naj	bi	postale	dræave	
severne	Evrope.	Vendar	se	hkrati	v	nekaterih	turistiœno	pomembnih	obmoœjih,	

Tako	 je	 torej	nujno	 treba	uvesti	dodatne	ukrepe,	 zato	 je	vlada	RS	 leta	2003	
sprejela	Operativni	program	zmanjøevanja	emisij	toplogrednih	plinov.	Œeprav	
za	obdobje	po	letu	2002	ni	natanœnih	ocen	emisij	toplogrednih	plinov,	lahko	
glede	na	nadaljevanje	motorizacije	in	osebnega	prometa	ter	bistveno	poveœanje	
porabe	elektriœne	energije	sklepamo,	da	se	je	v	zadnjih	letih	Slovenija	oddaljila	
od	sprejetega	Kjotskega	sporazuma.	Evropska	agencija	za	okolje	(EEA,	2003)	
je	Slovenijo	glede	na	3,5	odstotni	zaostanek	od	Kjotskega	sporazuma	leta	2000	
uvrstila	med	edino	takratno	dræavo	kandidatko	EZ,	ki	ni	bila	na	poti	udejanja-
nja	zmanjøevanja	emisij	toplogrednih	plinov.	Brez	radikalnejøih	ukrepov	Slove-
nija	ne	bo	dosegla	sprejete	obveznosti	Kjotskega	sporazuma	o	zmanjøanju	emisij	
toplogrednih	plinov	v	povpreœju	za	osem	odstotkov	v	obdobju	do	2008	–	2012	
(Plut,	2004).	Prav	tako	ne	bo	mogoœe	doseœi	zahtevnih	novih	ciljev	EZ	o	20	(30)	
odstotnem	zmanjøanju	emisij	toplogrednih	ter	20	odstotnem	deleæu	obnovljivih	
virov	energije	v	dræavni	energetski	bilanci	do	leta	2020.	Potrebna	bo	temeljita	
prenova	Strategije	razvoja	Slovenije	in	vseh	sektorskih	politik,	ki	bodo	morale	
biti	razvojno,	okoljsko	in	klimatsko	uravnoteæene.	Podobno	velja	za	predlagane	
vladne	velike	razvojne	projekte	do	leta	2023,	saj	so	nekateri	v	nasprotju	z	sona-
ravno	in	podnebno	primerno	zasnovano	razvojno	vizijo.	

Turistiœni razvoj in podnebne spremembe

Ko	 se	 turist	 odloœa	 za	 obmoœje	 preæivljanja	 oddiha,	 je	 podnebje	 eden	 izmed	
odloœujoœih	lokacijskih	dejavnikov.	Zaradi	velike	odvisnosti	od	podnebnih	in	
vremenskih	razmer	se	po	mnenju	øtevilnih	znanstvenikov	turizem	uvrøœa	med	ti-
ste	gospodarske	dejavnosti,	kjer	naj	bi	podnebne	spremembe	povzroœile	øtevilne,	
praviloma	negativne	posledice	(Hardy,	2003).	Spremembe	podnebja	bodo	to-
rej	 vplivale	 na	 tok	 turistov	 pa	 vsem	 svetu:	 pomanjkanje	 snega	 v	 smuœarskih	
srediøœih	pozimi	 in	 vroœinski	 vali	 v	 sredozemskih	dræavah	poleti	 æe	postopo-
ma	spreminjajo	ustaljene	navade	poœitnikovanja,	potovanj	(Podnebje-Alpe	…,	
2006,	s.	127).	Zaradi	razliœne	intenzivnosti	podnebnih	sprememb	in	hkrati	zelo	
razliœne	podnebne	ranljivosti	posameznih	regij	sveta	bodo	priœakovane	posledi-
ce	podnebnih	sprememb	na	turizem	zelo	razliœne.	Tudi	turizem,	ki	je	eksistenœno	
odvisen	od	stabilnosti	podnebja,	pa	ni	zgolj	ærtev,	 temveœ	tudi	sopovzroœitelj	
podnebnih	sprememb.	Naraøœanje	svetovnega	turistiœnega	obiska	vse	bolj	vpli-
va	na	sploøno	naraøœanje	svetovnih	emisij	toplogrednih	plinov,	predvsem	zara-
di	 prevladujoœega	 naœina	 turistiœnega	 prevoza	 (letala,	 osebna	 vozila,	 avtobu-
si)	 in	prevlade	nesonaravnih	oblik	turizma,	ki	povzroœajo	øtevilne	pritiske	na	
okolje,	naravne	vire.	Hitro	rastoœi	letalski	promet,	katerega	polovica	je	danes	
turistiœnega,	prispeva	2,5	odstotka	svetovnih	emisij	toplogrednega	ogljikovega	
dioksida	(Mihaliœ,	2006).	

Strokovnjaki	opozarjajo	na	turistiœno	in	rekreacijsko	negativne	posledice	bolj	
pogostih	obdobij	ekstremno	visokih	poletnih	temperatur	v	Sredozemlju,	izgu-
be	 plaæ	 in	 drugih	 turistiœno	 pomembnih	 povrøin	 ob	 preplavljenih,	 erozijsko	
obœutljivih	 obalnih	 obmoœjih.	 Prav	 tako	 se	 ob	 Sredozemlju	 priœakuje	 veœje	
øtevilo	vroœih	poletnih	dni,	pogostejøe	in	bolj	izrazite	suøe,	poveœana	poæarna	
nevarnost	ter	veœje	potrebe	po	vodi	in	klimatskih	napravah.	Zaradi	predvidene-
ga	zmanjøanja	padavin	zlasti	v	poletnem	obdobju	se	bo	torej	øe	zaostrila	oskrba	
turizma	 s	 pitno	 vodo.	 Nekaterim	 nizkim	 otokom	 Tihega	 in	 Indijskega	 ocea-
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of	…,	2004,	str.	81).	Za	proizvodnjo	umetnega	snega	naj	bi	bila	idealna	tempe-
ratura	øtiri	stopinje	Celzija,	umetno	zasneæevanje	deluje	tudi	pri	okoli	dve	sto-
pinji	Celzija.	Tehnoloøki	napredek	naj	bi	zlasti	s	pomoœjo	kemijskih	dodatkov	
omogoœil	proizvodnjo	umetnega	snega	pri	viøjih	temperaturah,	postavlja	pa	se	
vpraøanje	stroøkov,	energije,	razpoloæljivosti	vodnih	virov,	hrupa,	neprivlaœne	
pejsaæne	podobe	ne-belega	snega	in	okoljskih	negativnih	vplivov.	Bavarski	mi-
nister	za	okolje	celo	sodi,	da	je	potrebno	alpsko	smuko	zgostiti	na	visoko	leæeœih	
obmoœjih,	niæje	leæeœa	smuœarska	obmoœja	pa	renaturirati.	Predlaga	se	preusme-
ritev	in	investicije	v	poletni	turizem	gorskih	obmoœij	(Podnebje-Alpe	…,	2006,	
s.	94).	Po	regionalnih	scenarijih	za	Alpe	se	naj	bi	povpreœne	srednje	temperature	
poveœale	za	tri	do	øtiri	stopinje	Celzija,	kar	je	za	zimski	turizem	izjemno	slaba	
napoved.	Sprememba	podnebja	je	brez	dvoma	ena	izmed	najveœjih	nevarnosti	
za	alpska	smuœarska	srediøœa.	Na	drugi	strani	pa	naj	bi	bile	poleti	v	gorskem	
svetu	povpreœne	meseœne	 temperature	bioloøko	za	bivanje	optimalne,	zato	se	
priœakuje	obœutna	rast	øtevila	poletnih	turistov.

V	 obmoœju	 Slovenske	 Istre	 se	 priœakuje	 veœje	 øtevilo	 vroœih	 poletnih	 dni,	 pa	
tudi	dvig	morske	gladine	 in	pogostejøe	poæare.	V	obdobju	1896-1996	se	 je	v	
bliænjem	Trstu	gladina	morja	povpreœno	na	leto	dvignila	za	1,3	mm	(Impacts	of	
…,	2004),	priœakuje	se	øe	nadaljnje,	pospeøeno	poveœanje	poplavne	ogroæenosti	
npr.	Pirana	in	celotnega	obalnega	pasu.	Suønejøa	in	vroœa	poletja	bodo	poveœala	
potrebe	po	oskrbi	s	pitno	vodo,	zmogljivost	vodooskrbno	kljuœnih	vodnih	virov	
Slovenske	Istre	pa	se	naj	bi	zaradi	skromnejøih	poletnih	padavin	in	poveœanega	
izhlapevanja	zmanjøala.	Priœakovane	omejitve	oskrbe	s	pitno	vodo	zlasti	v	obal-
nem	obmoœju	postavljalo	doloœene	omejitve	in	zahteve	naœrtovanju	turizma,	saj	
so	turisti	veœji	porabnik	pitne	vode.	

Dvig	povpreœnih	in	ekstremnih	temperatur	bo	negativno	vplival	na	biotsko	ra-
znovrstnost	 Slovenije,	 ki	 je	 pomemben	 naravni	 turistiœni	 potencial.	 Strokov-
njaki	Evropske	agencije	za	okolje	opozarjajo	na	veœjo	pogostost	cvetenja	mor-
ja	z	negativnimi	posledicami	za	 turizem	 in	ribiøtvo.	Samoœistilne	 sposobnosti	
slovenskih	rek	ter	jezer	se	bodo	zniæale,	hkrati	pa	bo	dvig	temperatur	poveœal	
moænosti	in	sezono	kopanja	v	rekah	in	jezerih.	

Predlagamo,	da	se	v	skladu	s	priporoœili	v	Strategiji	razvoja	Slovenije	in	Evropske	
agencije	za	okolje	pripravi	strateøki	in	operativni	naœrt	prilagajanja	obœutljive	
turistiœne	 dejavnosti	 na	 podnebne	 spremembe,	 ki	 naj	 upoøteva	 zelo	 razliœno	
podnebno	ranljivost	slovenskih	regij.	Zaradi	geografske	in	podnebne	pestrosti	
Slovenije	je	treba	izdelati	tudi	regionalne	plane	prilagajanja	obstojeœega	turizma	
podnebnim	spremembam	in	obœutljivosti	okolja	prilagojenega	naœrtovanja	no-
vih	turistiœnih	dejavnosti.	Hkrati	pa	je	treba	izdelati	naœrt	zmanjøevanja	emisij	
toplogrednih	plinov,	ki	so	posredno	ali	neposredno	posledice	turistiœne	dejav-
nosti.	 Dodaten	 argument	 za	 takojønje	 delovanje	 tudi	 na	 turistiœnem	 polju	 je	
sprejeti	cilj	EU,	da	do	leta	2020	za	20	odstotkov	zmanjøa	emisije	toplogrednih	
plinov.	

S	 takojønjim	 zmanjøevanjem	 emisij	 toplogrednih	 plinov	 lahko	 torej	 (le	 øe)	
zniæamo	hitrost	drveœega	vlaka	in	se	na	podnebne	spremembe	prilagodimo,	kar	
velja	 tudi	 za	 podnebno	 zelo	 obœutljivo	 turistiœno	 dejavnost.	 Œe	 bomo	 oboje	
zamudili,	se	bo	tvegana	podnebna	voænja	œloveøtva	in	Slovenije	nadaljevala	po	
klancu	vse	bolj	strme	gore	toplogrednih	plinov	navzdol	-	brez	zavor.	

npr.	 Azije	 in	 Sredozemlja,	 priœakuje	 poveœano	 tveganje	 zaradi	 raznih	 bole-
zni,	kar	bo	negativno	vplivalo	na	 turistiœni	promet	 (Mihaliœ,	2006).	Dodatni	
priœakovani	podnebni	stresi	bodo	v	nekaterih	turistiœno	pomembnih	obmoœjih	
sveta	(koralni	grebeni,	mokriøœa,	zavarovana	obmoœja)	povzroœilo	øe	dodatno	
pospeøeno	 izumiranje	 vrst,	 ki	 so	 tudi	 turistiœno	 privlaœne.	 Posebej	 so	 ranlji-
vi	 manjøi,	 izolirani	 ekosistemi,	 brez	 koridorjev	 do	 drugih	 naravnih	 obmoœij,	
kar	onemogoœa	migracijo.	Æivalske,	pa	 tudi	 rastlinske	vrste,	bodo	v	primeru	
nezmoænosti	zelo	hitre	prilagoditve	na	spremenjene	podnebne	razmere	obsojene	
na	 izginotje	 (gorski	 svet,	koralni	 grebeni,	 savane,	mokriøœa	 itd.).	 Spremembe	
temperaturnih	in	padavinskih	razmer	bodo	praviloma	negativno	vplivale	na	vo-
dno	oskrbo	turistiœno	pomembnih	obmoœij,	kjer	pa	se	hkrati	zaradi	viøjih	tempe-
ratur	priœakuje	veœja	poraba	vode,	tudi	v	turizmu.	Zaradi	poveœane	temperature	
vodnih	virov	se	bo	zmanjøala	vsebnost	kisika	v	voda,	ker	prinaøa	zmanjøanje	
njihovih	samoœistilnih	sposobnosti.	Predvsem	pri	manjøih	in	pretoœno	zelo	spre-
menljivih	vodnih	tokovih	in	øtevilnih	jezerih	(npr.	evtrofnih)	bo	dvig	tempera-
ture	predvsem	v	øe	bolj	suønem,	poletnem	obdobju	zmanjøal	samoœistilne	zmo-
gljivosti	in	dodatno	poveœal	npr.	stroøke	za	øe	bolj	uœinkovito	œiøœenje	odpadnih	
voda,	tudi	iz	turizma,	rekreacije.	

V	simulacijskem	modelu	Raziskovalnega	centra	za	trajnostni	razvoj	okolja	Uni-
verze	v	Hamburgu	so	celostno	raziskali	priœakovane	vplive	sprememb	podne-
bja	na	mednarodne,	nacionalne	 in	regionalne	tokove	turistov	(Podnebje-Alpe	
…,	2006,	s.	127).	Po	njihovih	napovedih	naj	bi	spremembe	podnebja	globalno	
povzroœile	premike	turistov	v	viøje	leæeœe	regije	(npr.	v	Alpe	v	poletnem	obdobju)	
in	v	viøje	geografske	øirine,	v	severna	obmoœja	(npr.	od	Sredozemlja	k	Alpam).	
Turizem	znotraj	dræav	se	lahko	v	hladnejøih	deæelah	podvoji,	v	toplejøih	deæelah	
pa	zaradi	bega	pred	vroœino	obœutno	zniæa.	Verjetno	pa	bodo	spremembe	øe	
veliko	veœje,	saj	se	naj	bi	po	simulaciji	øtevilo	tujih	turistov	v	nekaterih	dræavah	
lahko	potrojilo,	v	drugih	pa	za	polovico	zmanjøalo.	Seveda	je	treba	podœrtati,	
da	bodo	pri	razvoju	turizma	poleg	podnebnih	dejavnikov	pomembno	turistiœno	
vlogo	odigrali	tudi	drugi	vplivni	faktorji.	

Podnebne	spremembe	posredno	in	neposredno	moœno	vplivajo	na	øtevilne	obli-
ke	turizma	in	rekreacije.	Zaradi	prehodne	geografske	lege	v	zmernem	podneb-
nem	pasu,	stiœiøœa	øtirih	evropskih	makroregij	(Sredozemlje,	Alpe,	Dinaridi	in	
panonska	niæina)	ter	pokrajinske	mozaiœnosti	Slovenije	bodo	priœakovane	pod-
nebne	spremembe	razliœno	vplivale	na	turizem	in	rekreacijo.	Po	scenarijih	naj	bi	
se	temperatura	zraka	do	leta	2060	dvignila	na	celotnem	obmoœju	Slovenije	za	
enodo	3,5	stopinje	Celzija,	koliœina	padavin	pa	naj	bi	se	po	sicer	manj	zanesljivi	
napovedi	zmanjøala	za	20	odstotkov	(Kajfeæ	Bogataj,	2006).	EEA	(2004)	pred-
videva,	da	naj	bi	se	na	obmoœju	Slovenije	do	leta	2080	povpreœne	temperature	
glede	na	povpreœje	1961-1990	poveœale	za	okoli	tri	stopinje	Celzija,	padavine	
poleti	pa	zmanjøale	za	okoli	15	odstotkov.	

Glede	 na	 podnebne	 scenarije	 in	 geografske	 znaœilnosti	 Slovenije	 naj	 bi	
prevladujoœi	negativni	vplivi	podnebnih	sprememb	predvsem	vplivali	na	zimski	
turizem	v	slovenskih	Alpah,	predvsem	na	nizko	leæeœa	zimska	øportna	srediøœa	
(bistveno	krajøa	sezona	smuœanja,	omejene	temperaturne	moænosti	za	umetno	
zasneæevanje	 itd).	Po	mnenju	Evropske	agencije	za	okolje	 je	namreœ	uporaba	
sneænih	topov	v	niæje	leæeœih	smuœiøœih	dokaj	kratkoroœna	strategija	(Impacts	
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PODNEBNO OPOZORILO: 
RAZLOGI ZA HITRO IN ODLOŒNO 
UKREPANJE - Povzetek predavanja

•	 Na	meje	razvoja	naøe	civilizacije	je	prviœ	opozoril	Rimski	klub	leta	1972	v	
knjigi	Meje	rasti	(Limits	to	Growth).

•	 Oœitne	 posledice	 podnebnih	 sprememb	 v	 zadnjih	 letih	 kaæejo,	 da	 je	
najpomembnejøi	omejitveni	dejavnik	razvoja	omejena	sposobnost	ozraœja	za	
emisije	toplogrednih	plinov.	

•	 V	nasprotju	s	sploønim	prepriœanjem	je	ozraœje	 je	najbolj	obœutljiv	ekosis-
tem	naøega	planeta;	predvsem	poveœane	koncentracije	ogljikovega	dioksida	
kot	 posledica	 izgorevanja	 fosilnih	 goriv	 so	 okrepile	 uœinek	 tople	 grede	 in	
povzroœile	globalno	segrevanje.	

•	 Koncentracije	 ogljikovega	 dioksida	 v	 ozraœju	 krepko	 presegajo	 vrednosti	
vsaj	zadnjih	650.000	let,	znanstveniki	jih	primerjajo	s	koncentracijami	pred	
20	milijoni	let.	Predvidena	æivljenjska	doba	ogljikovega	dioksida	v	atmosferi	
je	od	50	do	200	let.

•	 Posledice	podnebnih	sprememb	so	razvidne	na	vse	celinah:
-	 taljenje	ledenikov,	kar	predvsem	v	Himalaji	lahko	poslediœno	ogrozi	oskr-

bo	40	odstotkov	svetovnega	prebivalstva	s	pitno	vodo
-	 spreminjanje	 vzorcev	 povpreœnih	 podnebnih	 pojavov	 in	 vse	 pogostejøe	

pojavljanje	ekstremnih	vremenskih	razmer	(suøe,	poplave,	vroœinski	vali,	
hurikani,	tornadi)

-	 viøanje	gladine	morske	vode:	morska	gladina	naj	bi	se	po	napovedih	IPCC	
do	konca	stoletja	dvignila	za	20	do	60	cm	(to	ne	upoøteva	dviga	gladine	
ob	pospeøenem	taljenju	Grenlandije	in	Antarktike)

-	 krœenje	obdelovalne	kmetijske	povrøine
-	 izginjanje	rastlinskih	in	æivalskih	vrst	
-	 poveœanje	in	øirjenje	nekaterih	bolezni.	

•	 F	inanœne	posledice	podnebnih	sprememb	strmo	naraøœajo:	v	ZDA	so	orkani	
v	osemdesetih	letih	povzroœili	za	24	milijard	økode,	v	devetdesetih	letih	za	
113	milijard,	od	leta	2000	do	2005	pa	za	kar	273	milijard	dolarjev	økode.	

•	 Najbolj	nevarni	so	procesi	»povratne	zanke«,	ki	so	posledica	segrevanja	in	
segrevanje	øe	pospeøujejo.	Med	njima	sta	najpomembnejøa:
-	 izguba	polarnega	ledu	na	arktiki	(v	zadnjih	30	letih	za	veœ	kot	15	odstot-

kov	povrøine	in	40	odstotkov	debeline)	spreminja	albedo	faktor	planeta
-	 taljenje	permafrosta	bo	povzroœilo	velike	emisije	metana	v	ozraœje	(znan-

stveniki	ocenjujejo,	da	 je	 toplogredni	potencial	 emisij	 iz	 sibirskega	per-
mafrosta	enak	skupnim	industrijskim	emisijam	OGLJIKOV	DIOKSID	v	
preteklem	stoletju)
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•	 Zakljuœek:	 Œloveøtvo	 je	 verjetno	 na	 napomembnejøem	 razpotju	 v	 svo-
ji	 zgodovini.	 Izbiramo	 lahko	 med	 ohranjanjem	 sedanjih	 vzorcev	 razvoja		
z	manjøimi	kozmetiœnimi	ukrepi,	ki	bodo	verjetno	øe	v	tem	stoletju	povroœili	
nepovratne	planetarne	økode	in	ogrozili	obstoj	naøe	civilizacije	na	eni	strani,	
ter	odloœnim	ukrepanjem	s	prehodom	v	druæbo	z	nizkimi	toplogrednimi	emi-
sijami	na	drugi.	Œas	za	odloœitev	in	ukrepanje	se	hitro	izteka.

-	 zaradi	 teh	 nevarnosti	 znanstveniki	 opozarjajo,	 da	 ima	 œloveøtvo	 le	 øe	
najveœ	deset	let,	da	odloœno	ukrepa

•	 Moæni	uœinki	segrevanja	ozraœja	v	prihodnje:
-	 Medvladni	odbor	za	podnebne	spremembe	(IPCC)	predvideva	dvig	tem-

perature	 zemeljskega	 povrøja	 do	 leta	 2100	 za	 1,4	 do	 5,8	 °C.	 Nekateri	
scenariji	napovedujejo	tudi	veœja	poviøanja.	

-	 œe	 se	 bo	 led	 na	 Antarktiki	 topil	 s	 tem	 tempom,	 se	 bo	 morska	 gladina	
poviøala	za	øest	do	sedem	metrov.	

-	 po	uradnih	napovedih	v	prihodnosti	vse	pogostejøa	neurja,	poplave	bodo	
povzroœale	vse	veœ	økode,	vroœinski	valovi	bodo	pogostejøi	in	bolj	izraziti,	
nekatere	bolezni,	ki	jih	prenaøajo	od	podnebnih	razmer	odvisne	æuæelke,	
se	bodo	øirile	na	obmoœja,	kjer	smo	bili	pred	njimi	doslej	varni,	trpeli	bo-
sta	kakovost	vode	in	zraka.	Zaradi	segrevanja	oceana	bodo	bolj	pogoste	
tropske	nevihte	(hurikani,	tornadi),	vse	pogosteje	se	bodo	tudi	pojavljale	
take	nevihte	z	ekstremno	moœjo.	

-	 Strokovnjaki	napovedujejo	tudi	moænost	destabilizacije	obstojeœih	ocean-
skih	tokov	zaradi	segrevanja	oceanov	in	drugih	vplivov	globalnega	segre-
vanja.	Taljenje	ledu	na	Grenlandiji	naj	bi	med	drugim	ustavilo	Zalivski	
tok,	ki	zahodni	in	severni	Evropi	prinaøa	sedanje	milo	podnebje.	

•	 Poroœilo	priznanega	ekonomista	Sira	Nicholasa	Sterna,	ki	je	izølo	novembra	
leta	 2006	 napoveduje:”stroøki	 posledic	 podnebnih	 sprememb	 v	 tem	 stoletju,	
bodo	morda	celo	presegli	økodo,	ki	sta	jo	povzroœili	obe	svetovi	vojni	in	gospo-
darska	kriza	v	prejønjem	stoletju.	Œe	ne	bomo	ukrepali	takoj,	bodo	økode	lahko	
znaøale	od	pet	do	20	odstotkov	BDP	svetovnega	gospodarstva.”
•	 Odzivi	druæbe	zaenkrat	niso	ustrezni.	Zanikanje	sledi	naslednjim	korakom:

1.	 Problema	ni
2.	 Problem	je,	gre	za	naravni	proces
3.	 Kljuœni	razlog	so	emisije	TGP,	reøitve	so	predrage
4.	 Problem	je	nereøljiv,	procesov	ne	moremo	veœ	zaustaviti

•	 Vlade	 in	mednarodna	 skupnost	usmerjajo	 svojo	pozornost	na	obdobje	po	
Kjotskem	sporazumu.	V	zadnjem	obdobju	so	pomembni	naslednji	dogovori	
in	napovedi:
-	 Evropski	svet:	sklep	o	enostranskem	20-odstotnem	zmanjøanju	emisij	TGP	

do	leta	2020;	30-odstotnem	ob	mednarodnem	dogovoru	(9.	marec	2007)
-	 Velika	Britanija:	zakon	o	60-odstotnem	zmanjøanju	emisij	TGP	do	 leta	

2050	(13.	marec	2007)
-	 Predlog	 Ala	 Gora	 v	 ameriøkem	 senatu:	 90-odstotno	 zmanjøanje	 emisij	

ogljikovega	dioksida	v	ZDA	do	leta	2050	(22.	marec	2007)
•	 Ti	 odzivi	 so	 velik	 korak	 naprej,	 a	 po	 ocenah	 mnogih	 znanstvenikov	 niso	

dovolj	odloœni.	
•	 Britanska	vlada	razmiølja	o	osebnih	ogljikovih	kvotah.	Za	dologoroœno	sta-

bilnost	podnebnja	je	okoljski	prostor	emisij	ogljikovega	dioksida	na	prebi-
valca	v	povpreœju	dve	toni	na	leto;	sedanje	povpreœne	emisije	v	Evropi	(in	
Sloveniji)	so	deset	ton/leto,	v	ZDA	veœ	kot	20	ton.	Potrebna	zmanjøanja	emi-
sij	na	osebo	so	torej	80	do	90	odstotkov.

•	 Priœakujemo	 lahko	 uporabo	 ekonomskih	 inøtrumentov:	 ukinjanje	 sub-
vencij	 za	 letalski	 prevoz	 (obdavœenje	 goriva	 in	 letov),	 progresivno	 rastoœe	
obdavœenje	emisij	ogljikovega	dioksida.
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Manj	padavin	bo	imelo	na	podroœju	turistiœnih	resursov	Slovenije	predvidljive	
posledice:
-	 v	mediteranskih	pokrajinah	Slovenije	in	drugih	vodno	def	icitarnih	pokraji-

nah	je	moæno	pomanjkanje	pitne	vode	in	vode	nasploh	(za	namakanje,	pra-
nje	in	drugo	rabo	…),

-	 v	poletnem	œasu	bo	dlje	œasa	od	sonca	oægana	rumena	pokrajina,	
-	 poveœala	se	bo	nevarnost	poæarov	na	prostem,
-	 v	visokogorju	Julijskih	in	Kamniøko-Savinjskih	alp,	øe	posebej	pa	v	smuœarskih	

srediøœih	na	niæji	nadmorski	viøini	na	Pohorju	in	v	drugih	predalpskih	pokra-
jinah	(Cerkno,	Stari	vrh	nad	Økofjo	Loko	….)	in	pokrajinah	visokih	kraøkih	
planot	 (Kaliœ,	Rog-Œermoønjice	…)	 lahko	priœakujemo	manj	dni	 s	 sneæno	
odejo.

Zato	bo	treba	predvsem	v	turistiœnih	regijah,	ki	so	se	æe	ubadale	z	obœasnim	
pomanjkanjem	pitne	vode	(Slovenska	Istra,	Kras,	Pomurje	…),	vzpostaviti	sis-
teme	varœevanje	s	pitno	vodo	in	za	reciklaæo	odpadne	vode.	Kot	so	na	primer	
æe	delujoœi	 loœeni	 rezervoarji	 in	 vodovodna	 instalacija	 za	 reciklirano	vodo	 iz	
œistilnih	 naprav	 v	 Nemœiji	 za	 namakanje,	 spiranja	 WC	 in	 javnih	 povrøin	 ter	
drugo.	Z	 izvedbo	 takøne	 instalacije	 bi	 lahko	bilo	 turistiœno	gospodarstvo,	 ki	
izvaja	obseæne	investicije	ali	pa	jih	prav	kar	naœrtuje	(Hotel	Palace,	Bled,	hoteli	
v	zdraviliøkih	destinacijah	…)	vzor	drugim	in	tako	javnosti	in	ciljnim	skupinam	
uœinkovito	 sporoœalo	 svojo	 okoljsko	 in	 druæbeno	 odgovornost	 z	 vkljuœitvijo	
takønih	in	podobnih	ukrepov	v	trajnostna	poroœila	Skupine	Istrabenz,	Save	in	
drugih	vodilnih	turistiœnih	podjetij	ter	z	njihovo	objavo	na	internetu	in	v	drugih	
medijih.

Priœakovani	pogostejøi	ekstremni	vremenski	pojavi,	kot	so	pogostejøe	in	silnejøe	
poplave	s	spremljajoœimi	zemeljskimi	plazovi	in	usadi,	pa	bodo	vplivali	na	temu	
primerno	 veœjo	 økoda	 na	 prometnicah,	 pokrajini	 (gozdarski	 in	 kmetijski)	 in	
turistiœni	infrastrukturi	v	reœnih	dolinah,	zato	se	je	treba	pri	gradnji	turistiœne	

in	druge	spremljajoœe	infrastrukture	izogniti	potencialno	ogroæenim	obmoœjem	
zaradi	naravnih	nesreœ,	oziroma	graditi	skladno	s	predpisi,	ki	veljajo	za	takøna	
obmoœja.

Doc. dr. Igor Jurinœiœ,
Univerza na Primorskem, Turistica – Visoka øola za 
turizem 

VPLIV GLOBALNIH PODNEBNIH 
SPREMEMB NA VREDNOTENJE 
TURISTIŒNIH RESURSOV 
SLOVENIJE

Po	predvidevanjih	skupine	strokovnjakov	za	podnebne	spremembe	pri	ZN	
(poroœila	 Pariz	 2007	 in	 Bruselj	 2007)	 lahko	 zaradi	 globalnih	 podnebnih	
sprememb	 priœakujemo	 tudi	 pomembne	 uœinke	 v	 turizmu.	 Kako	 se	 bo	 to	
odraæalo	 v	 vrednotenju	 turistiœnih	 resursov	 v	 razliœnih	 turistiœnih	 regijah	
Slovenije?	

Viøje	temperature	zraka	in	kopalnih	voda	ter	poveœano	øtevilo	vroœih	dni	(www.
arso.gov.si)	bo	pozitivno	vplivalo	na:
-	 daljøo	 kopalno	 sezono	 in	 æeljo	 po	 kopanju	 predvsem	 v	 naøih	 obmorskih	

turistiœnih	krajih	(primerjava	z	danaønjimi	razmerami	v	npr.	Øpaniji	in	Grœiji)	
pa	tudi	drugih	kopaliøkih	in	zdraviliøkih	turistiœnih	krajih	Slovenije	(Pomur-
je,	Posotelje	…)

-	 boljøo	 in	poveœano	ponudbo	Thalasoterapije	 in	klimatskih	 zdraviliøœ,	 ozi-
roma	 krajev	 v	 Sloveniji	 in	 zaradi	 priœakovanega	 veœjega	 povpraøevanja	 je	
priœakovati	ponoven	vzpon	teh	storitev	v	obmorskih	in	gorskih	turistiœnih	
regijah.	

Veliko	 veœ	 pa	 je	 priœakovanih	 negativnih	 uœinkov	 podnebnih	 sprememb	 v	
turistiœnih	regijah	Slovenije.	Zato	bo	pa	treba	zaradi	blaæenja	in	odpravljanja	
negativnih	uœinkov	zagotavljati	naslednje:
-	 veœ	 energije	 za	 delovanje	 klimatskih	 naprav	 v	 obmorskih	 in	 tudi	 drugih	

turistiœnih	regijah,	
-	 posodobiti	toplotne	izolacije	turistiœnih	objektov,	
-	 zaradi	problemov	z	zagotavljanjem	umetnega	snega	(nemogoœe	izdelovanje	

umetnega	snega,	viøji	stroøki	za	zagotavljanje	veœjega	øtevila	smuœarskih	dni),	
izgleda	»rjave«	in	»zelene«	pokrajine	namesto	priœakovane	»bele«,	saj	tudi	v	
smuœarskem	turistiœnem	kraju	in	tudi	zeleni	pogledi	na	smuœarsko	pokrajino	
iz	kraja	bivanja	æe	destimulativno	vplivajo	na	zmanjøan	obisk	 smuœarskih	
srediøœ	 in	 æeljo	 po	 smuœanju	 nasploh	 (primer	 letoønje	 smuœarske	 sezone:	
Ljubljana	–	Krvavec,	smuœarska	srediøœa	v	Sloveniji),	bo	treba	v	obstojeœih	
smuœarskih	krajih	oblikovati	dodatno	turistiœno	ponudbo,	

-	 vzpostaviti	ukrepe	za	naœrtno	varœevanje	z	energijo,	
-	 veœjo	stopnjo	uporabe	obnovljivih	energetskih	virov	(izgradnja	sonœnih	elek-

trarn	in	kolektorjev,	uporaba	biomase,	bioplina	in	geotermalne	energije).
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Prof. Bogomir Kovaœ,
Ekonomska fakulteta Ljubljana

PODNEBNE SPREMEMBE IN 
NJIHOVI EKONOMSKI TER 
POSLOVNI UŒINKI NA RAZVOJ 
TURIZMA

1. GLOBALNO SEGREVANJE IN NJEGOVI UŒINKI 

Æiveti	s	klimatskimi	spremembami	je	nekaj	povsem	obiœajnega.	Ekozgodovina	
nas	uœi,	da	so	bile	klimatske	spremembe	v	preteklosti	eden	kljuœnih	faktorjev	
civilizacijskega	razvoja	in	cikliœnosti,	ki	je	pogosto	vodila	do	dramatiœnih	spre-
memb	in	prilagajanj.	Klimatske	spremembe	in	njihovo	cikliœnost	zato	moramo	
dojemati	kot	objektivno	dejstvo,	ki	zahteva	predvsem	uœinkovito	prilagajanje.	
Dosedanje	civilizacijske	teæave	tiœe	v	tem,	da	so	bile	druæbe	v	preteklosti	premalo	
prilagodljive	in	da	je	bila	stopnja	predvidljivosti	dogodkov	in	razumevanja	pro-
cesov	prenizka,	da	bi	lahko	pri	tem	vodili	nekakøno	aktivno	politiko.	Predvsem	
pa	dosedanje	druæbene	skupnosti	niso	imele	dovolj	ekonomske,	politiœne	in	kul-
turne	moœi,	da	bi	se	lahko	uœinkoviteje	prilagajale	podnebnim	spremembam.

Sodobnost	prinaøa	nekaj	novih	spoznanj.	Spremembe	vremena	so	v	vedno	veœji	
meri	povezane	z	antropogenimi	dejavnostmi,	od	industrializacije	do	agrarnega	
imperializma,	ki	hiti	z	uniœevanjem	gozdnih	povrøin.	Na	drugi	strani	naraøœa	
vedenje	o	podnebnih	spremembah,	njihovih	neto	negativnih	uœinkih	na	globalni	
razvoj	œloveøke	civilizacije.	 In	ne	nazadnje	 se	poveœuje	 tudi	nekakøna	globla-
na	odgovornost	in	razliœni	poizkusi,	da	bi	aktivno	posegli	v	naøa	ravnanja,	ki	
povzroœajo	negativne	vplive	na	podnebne	procese.	

Temperaturne	spremembe	se	cikliœno	spreminjajo	in	kaæejo,	da	tiœimo	na	valu	
zemeljskega	 segrevanja.	 Dosedanja	 analiza	 vremenskih	 sprememb	 v	 zadnjem	
tisoœletju	dokazuje:	
-	 da	smo	imeli	v	obdobju	med	11.	in	14.	stoletjem	toplo	obdobje;	
-	 da	poznamo	v	obdobju	med	15.	in	18.	stoletjem	majhno	»ledeno	dobo«;	
-	 da	temperature	v	povpreœju	naraøœajo	v	zadnjih	150	letih	(o,6	stopinje	Celzi-

ja	v	XX.	stoletju);
-	 da	 smo	 imeli	 v	 devetdesetih	 letih	 osem	 najtoplejøih	 let	 v	 zadnjih	 sto	 letih	

(2003	je	najtoplejøe	leto);	
-	 da	se	bo	povpreœna	temperatura	do	leta	2100	zviøala	za	dve	do	tri	stopinje	

Celzija;	
-	 da	poveœanje	koncentracije	ogljikovega	dioksida	poveœuje	temperature	(pod-

vojitev	ogljikovega	dioksida	->	zviøanje	temperature	za	2,5	stopinje	Celzija)
-	 da	se	 je	v	zadnjih	250	 letih	poveœala	koncentracija	ogljikovega	dioksida	v	

ozraœju	za	35	odstotkov	(povpreœno	poveœanje	temperature	za	0,6	stopinje	
Celzija)

Kot	lahko	razberemo	iz	predvidevanj	sta	energija	in	voda	æe	in	bosta	øe	naprej,	
najbolj	 kritiœna	 in	 ranljiva	 resursa	 tudi	 na	 podroœju	 turizma.	 Kako	 se	 bo	 to	
odraæalo	v	 turistiœnih	podjetjih	 in	 regijah,	ki	 imajo	obœasno	æe	 zdaj	 teæave	 z	
zagotavljanjem	zadostnih	koliœin	vode	in	energije?

Ne	glede	na	krivca,	je	treba	ukrepati	takoj,	oziroma	bi	morali	æe	vœeraj.	Kaj	mo-
rajo	zato	na	podroœju	turizma	narediti	dræava,	obœine,	podjetja	in	posamezniki:
-	 dræava	 mora	 poskrbeti	 za	 izdelavo	 strategije	 in	 programa	 ukrepov	 za	

ublaæitev	 ogroæenosti	 turizma	 zaradi	 globalnih	 podnebnih	 sprememb	 in	
predvideti	sprejem	ustreznih	predpisov,	davœne	olajøave	in	f	inanœne	spodbu-
de	za	raziskave	in	uvajanje	izboljøav	v	turistiœnih	podjetjih	in	gospodinjstvih,	
vzpostaviti	celovit	monitoring	naravnih	virov,

-	 obœine	 morajo	 sprejeti	 priœakovanim	 spremembam	 vsebinsko	 prilagojene	
prostorske	in	druge	razvojne	naœrte,	spodbujati	uporabo	javnega	potniøkega	
prometa,	øportnih	dejavnosti,	 rekreacije,	kulturnega	æivljenja	 in	druæabnih	
dogodkov,	 vzpostaviti	 stalen	 monitoring	 okolja,	 sistem	 opozarjanja	 in	
obveøœanja	za	prebivalce	in	podjetja,

-	 turistiœna	podjetja	morajo	uvesti	ukrepe	varœevanja	z	naravnimi	in	energet-
skimi	viri,	pospeøiti	okoljsko	oznaœevanje	storitev	 in	proizvodov	(Ecolabel	
…),	 druæbeno	 in	 okoljsko	 odgovornost	 (sprejem	 okoljske	 izjave,	 celovito	
oglaøevanje,	sponzoriranje	in	donacije	…),	celovite	sisteme	ravnanja	z	oko-
ljem	(ISO	14001,	EMAS	…),

-	 posamezniki	 moramo	 kot	 rekreativci	 in	 turisti	 varœevati	 z	 naravnimi	 viri,	
spremeniti	 nakupovalne	 navade	 (nakup	 kmetijskih	 pridelkov	 in	 æivilskih	
izdelkov	 s	 sledljivim	 geografskim	 poreklom,	 izbira	 okoljsko	 certif	iciranih	
storitev	in	izdelkov	okoljsko	in	druæbeno	odgovornih	ponudnikov/proizva-
jalcev),	skrbeti	za	kakovost	æivljenja	z	zdravim	naœinom	prehranjevanja,	veœ	
gibanja	v	naravi,	skrbeti	za	 izobraæevanje	o	okolju	ter	za	nadzorovanje	 in	
zmanjøevanje	vplivov	na	okolje	(npr.	z	izraœunom	svojega	ogljikovega	dio-
ksida	odtis	na	www.umanotera.org).
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-	 propadanje	ekosistemov	(zniæevanje	biotske	razvnovrstnosti,	gozdov,	koral-
nih	otokov)

-	 ogroæanje	œloveøkega	zdravja	(2003	–	EU:	34.000	mrtvih,	15	mrd	$	økode)	

Ekonomska	 vrednotenja	 veœinoma	 dokazujejo	 zgolj	 negativne	 uœinke	 (lose-
lose),	vendar	obstajajo	tudi	pozitivni	uœinki	(win-lose),	saj	nekatera	obmoœja	in	
dejavnosti	lahko	tudi	pridobivajo.	Prav	tako	vse	analize	(ZN,	SB,	OECD)	do-
kazujejo,	da	bodo	dræave	v	razvoju	prej	in	bolj	prizadete	kot	razvite	dræave.	Œe	
bodo	temperaturne	spremembe	ostale	v	predvidljivih	mejah	rasti	do	leta	2100	
(/dve	do	tri	stopinje	Celzija),	bodo	nekatere	dræave	imele	neto	koristi	veœje	od	
izgub,	toda	veœina	bo	imela	neto	pozitivne	izgube.	

Ekonomska	vrednotenja	stroøkov	globalnega	segrevanja	so	zelo	razliœna,	gle-
de	na	predpostavke,	scenarije	razvoja	in	razliœne	sisteme	vrednotenja.	Tako	na	
primer	Cline	(Cline,	2004)	predvideva,	da	bi	podvojitev	ogljikovega	dioksida	
povzroœila	økode	v	vrednosti	en	odstotek	svetovnega	BDP,	pri	œemer	bi	kmetij-
stvo	prevzelo	25	odstotkov	celotne	økode,	poveœana	energetska	poraba	13	od-
stotkov	skupnih	stroøkov,	porast	vodnih	povrøin	in	zmanjøanja	pitne	vode	oce-
njuje	na	deset	odstotkov	stroøkov,	zmanjøanje	gozdov	povzroœa	pet	odstotkov	
stroøkov	in	podobno.	Nordhaus	v	svoji	øtudiji	predvideva	viøje	stroøke,	okoli	
1,5	odstotka	svetovnega	BDP	(Nordhaus,	2000).	Strokovnjaki	v	okviru	globalne	
øtudije	IPCC	vrednost	poveœujejo	na	1,5	do	dva	odstotka	BDP.	Profesor	Stern	
predvideva,	da	bi	za	ohranitev	izpustov	na	ravni	550	ppm	ogljikovega	dioksida	
potrebujemo	en	odstotek	BDP,	toda	to	pomeni,	da	se	dejansko	morajo	izpusti	
povpreœno	zmanjøevati	za	dva	do	tri	odstotke	(zaradi	gospodarske	rasti).	Æe	eno	
odstotno	zniæanje	pa	povzroœi	3,5	odstotkov	globalnega	BDP,	pri	dvo	odsto-
tnem	zniæanju	pridemo	do	pet	odstotkov	BDP,	zniæanje	za	øtiri	odstotke	prinese	
æe	15	odstotkov	svetovnega	BDP	in	tako	se	njegova	projekcija	konœuje	pri	20	
odstotkih	svetovnega	BDP,	œe	seveda	ne	bomo	ukrepali	in	bomo	imeli	relativno	
visoke	 stopnje	 rasti	 (Stern,	2006).	Bjorn	Lomborg	v	 svoji	 øtudiji	 skeptiœnega	
okoljevarstvenika	predvideva,	da	bi	uporaba	Kyotskih	kriterijev	oziroma	stabi-
lizacija	ogljikovega	dioksida	povzroœili	stroøke	v	vrednosti	4575	milijard	dolar-
jev,	kar	ocenjuje	kot	absolutno	vrednost	klimatskih	stroøkov	(økod).	

Ekonomski	vplivi	se	s	to	oceno	ne	konœajo.	Globalno	segrevanje	bo	na	ekonom-
skem	podroœju	povzroœilo:
-	 poveœanje	javnih	f	inanc	(zviøanje	davkov,	izdatkov,	prerazdelitev	blaginje),	
-	 zniæevala	 se	 bo	 gospodarska	 rast	 in	 s	 tem	 akumulacija	 (niæje	 varœevanje,	

manjøe	investicije);
-	 poveœal	se	bo	pritisk	na	zviøanje	cen	(inf	lacijska	priœakovanja,	stagf	lacijski	

procesi);
-	 najveœ	pridobivajo	severne	dræave	(Norveøka,	F	inska,	Øvedska,	Kanada	…),	

najveœ	izgubijo	dræave	v	subtropskem	pasu	(Sierra	leone,	Bangladesh,	Soma-
lia	…);

-	 spreminja	se	poloæaj	poslovnih	podroœij:	izgubljajo	zastarela	energetika,	in-
dustrija	…,	pridobivajo	pa	f	inance,	storitveni	sektor	…;

-	 spreminja	 se	 poloæaj	 podjetij	 glede	 na	 njihovo	 sposobnost	 globalnega	
tehnoloøkega,	proizvodnega	in	trænega	prilagajanja.	

Globalno	segrevanje	zahteva	globalno	prilagajanje.	Tiste	dræave,	panoge,	podje-
tja	in	poslovna	podroœja,	ki	bodo	uœinkoviteje	povezale	svoje	razvojne	strategije	

Slika 1: Gibanje temperatur v zgodovinskem obdobju 1000-2000
Vir: IPCC, 2001

Uœinki	globalnega	segrevanja	so	v	veliki	meri	nepredvidljivi	 in	 imajo	razliœne	
razlage.	Prevladujoœa	razlaga	dokazuje,	da	je	veœina	sedanjih	sprememb	v	ve-
liki	meri	odvisna	od	œlovekove	dejavnosti	(toplogredni	plini	zaradi	energetske	
porabe,	industrializacije	in	økodljivih	agrarnih	dejavnosti).	Nasprotna	staliøœa	
dokazujejo,	da	 so	vremenske	 spremembe	cikliœne	 in	zato	 sedanje	 spremembe	
dejansko	øe	ne	odstopajo	od	dolgoroœnih	sprememb,	njihovi	vzroki	pa	so	bolj	
povezani	s	spremembami	sonœne	cikliœnosti	in	kozmiœnih	vetrov	kot	pa	s	samo	
koncentracijo	toplogrednih	plinov.	

	Globalno	segrevanje	povzroœa	pozitivne	in	negativne	uœinke,	koristi	in	økode.	
Posledice	so	odvisne	predvsem	od	absorbcijske,	prilagoditvene	in	razvojne	spo-
sobnosti	planeta	Zemlja	in	druæbenih	skupnosti.	Zdi	se,	da	v	sedanjih	razpravah	
o	vzrokih,	uœinkih	in	posledicah	podnebnih	sprememb	pozabljamo	na	kljuœno	
sposobnost	prilagajanja	na	podnebne	spremembe.	

Uœinki	globalnega	segrevanja	so	razliœni,	zato	omenjamo	zgolj	nekatere,	ki	so	
pomembni	za	kasnejøo	analizo:	
-	 dvigovanje	vodne	gladine	(termalna	ekspanzija,	topitev	ledenikov):	20.	stol:	

10-20	cm,	do	leta	2100	pa	50	cm	(IPCC,	2001)
-	 ogroæanje	kroæenja	œiste	in	pitne	vode	(poraba	vode	se	bo	potrojila,	pomanj-

kanje	vode,	suøe)
-	 kmetijstvo	 in	 pridelava	 hrane	 (poveœanje	 v	 srednjih	 obmoœjih,	 obœutno	

zniæanje	v	subtropskem	pasu)
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Katere	klimatske	spremembe	bodo	odloœilne	za	prihodnji	razvoj	turizma:
-	 dvigovanje	povpreœnih	temperatur	in	poveœevanje	temperaturnih	ekstremov	

spreminjajo	naravne	moænosti	turistiœne	ponudbe	na	najbolj	ogroæenih	pre-
delih;

-	 poveœanje	vremenskih	nestabilnosti,	orkanov,	poplav,	suø	spreminjajo	eksi-
stencialne	pogoje	in	temeljne	ekonomske	sposobnosti	turistiœne	ponudb;	

-	 dvigovanje	 morske	 gladine	 (termalna	 ekspanzija),	 topljenje	 ledenikov	 (do	
2100	–	0,5	metra)	ogroæa	velik	del	turistiœne	ponudbe,	ki	je	vezan	na	najbolj	
ogroæene	predele	(obalna	ponudba,	smuœiøœa);	

-	 ogroæanje	pitne	vode	(pomanjkanje	pitne	vode)	omejuje	turistiœno	ponudbo	
na	nekaterih	klasiœnih	morskih	destinacijah	(otoki,	mediternaksa	mesta…)	

-	 zmanjøanje	 ledenikov	 (arktiœni	 led	 za	deset	 do15	odstotkov	v	50	 letih)	 in	
zniæanje	sneæne	meje	za	deset	odstotkov	omejuje	ekonomiko	zimskega	turiz-
ma	(nad	1400	metrov);	

-	 poveœana	obœutljivost	posebnih	ekosistemov	 in	zniæanje	 raznovrstnosti	 ra-
stlinskega	in	æivalskega	sveta	(koralnih	grebenov)	zmanjøuje	moænosti	neka-
terih	turistiœnih	destinacij	(otoki,	naravni	parki);

-	 ogroæanje	 œloveøkega	 zdravja	 zaradi	 pomanjkanja	 pitne	 vode,	 hrane,	 vre-
menskih	ekstremov	selektivno	zniæuje	turistiœno	povpraøevanje	in	poveœuje	
stroøke	potovanj.

Na	globalne	turistiœne	tokove	bodo	seveda	vplivali	naravni,	demografski,	eko-
nomski,	socialni,	kulturni	trendi,	ki	delujejo	na	svetovni	ravni.	Zato	tukaj	turi-
zem	deli	usodo	z	drugimi	dejavnostmi,	razlika	je	zgolj	v	tem,	da	bodo	uœinki	in	
posledice	klimatskih	sprememb	v	turizmu	hitrejøe	kot	drugod.	Vpliv	klimatskih	
sprememb	bo	med	vsemi	dejavnostmi	najhitreje	obœutila	prav	turistiœna	dejav-
nost.	Tu	bodo	prevladali	negativni	neto	uœinki.	

Druga	posebnost	turizma	je	njegova	sposobnost	prilagajanja.	Stopnja	elastiœnosti	
turistiœnega	povpraøevanja	je	namreœ	v	veliki	meri	odvisna	od	podnebnih	spre-
memb,	prav	tako	pa	je	tudi	ponudba	turistiœnih	storitev	æe	zdaj	tako	dinamiœna,	
da	 je	 sposobna	 najveœje	 stopnje	 adaptacij	 v	 primerjavi	 z	 nekaterimi	 drugimi	
dejavnostmi.	Turizem	ima	torej	glede	na	svojo	specif	iœno	dejavnost	veœjo	spo-
sobnost	prilagajanja	in	zato	bodo	tukaj	prevladali	pozitivno	neto	uœinki	glede	
na	druge	panoge.	

Tretja	lastnost	turistiœne	dejavnosti	je,	da	bodo	klimatske	spremembe	spreme-
nile	nekatere	izhodiøœne	naravne	pogoje.	Poglejmo	evropski	primer.	V	Alpskem	
svetu	se	bo	zaradi	dvigovanja	temperatur	dvignila	meja	aktivnega	zimskega	tu-
rizma	(nad	1400	m),	hkrati	pa	bodo	morali	tipiœni	alpski	centri	ponuditi	doda-
tno	celoletno	in	alternativno	zimsko	ponudbo	storitev.	Ob	morju	se	bo	zaradi	
dviga	gladine	morja	(okoli	40	cm	do	leta	2100)	spremenila	ponudba	ob	plaæah,	
destabilizacija	vremena	pa	bo	prizadela	klasiœne	morske	paradiæe	(Mediteran,	
Karibi,	Jugovzhodna	Azija).	Pridobivale	bodo	severnejøe	plaæe	in	morja	(atlant-
ska	obala,	delno	Jadransko	morje,	obale	severnih	morij,	Nova	Zelandija),	kjer	
priœakujemo	naraøœanje	turistiœne	ponudbe.	

Œetrta	posebnost	turizma	je,	da	lahko	klimatske	spremembe	hitreje	spreminja	
v	poslovne	priloænosti	kot	druge	dejavnosti.	V	Alpah	ponujajo	manj	smuœanja	
toda	veœ	izbire	in	drugih	uæitkov,	na	øirokih	severnih	plaæah	Danske,	Øvedske,	
F	inske	…	bodo	 ljudje	 lahko	uæivali	 v	 povsem	novih	okoliøœinah.	Ekonomija	

in	politiko	prilagajanja,	bodo	kljub	globalnim	negativnim	uœinkom	klimatskih	
sprememb	relativni	zmagovalci.	

Na	 podroœju	 globalnega	 segrevanja	 je	 veliko	 neznank.	 Ekonomska	 teorija	
daje	naœeloma	 jasen	odgovor,	kakøno	zmanjøanje	emisij	 je	dejansko	optimal-
no.	 Pri	 tem	 moramo	 upoøtevati	 (1)	 økode	 globalnega	 segrevanja,	 (2)	 stroøke	
zmanjøanje	 onesnaæenja,	 (3)	 koristi	 zniæanja	 onesnaæenja,	 (4)	 uœinkovitost	
zmanjøanja	 emisij	 toplogrednih	 plinov,	 (5)	 praviœno	 in	 moralnost	 zniæevanja	
emisij.	Teoretiœno	doseæemo	optimalen	poloæaj	onesnaæenja	tedaj,	ko	so	mejne	
økode	onesnaæevanja	enake	mejnim	stroøkom	zmanjøanja	emisij.	

Teæava	je	seveda	v	tem,	da	doslej	ne	poznamo	uœinkovitih	pristopov	k	reøevanju	
globalnih	ekoloøkih	problemov.	Vsi	razpoloæljivi	ekonomski	instrumenti	(ze-
leni	 davek,	 trgovanje	 z	 emisijskimi	 dovoljenji,	 f	inanœne	 obveznosti	 …)	 so	
omejeni	zaradi	kompleksnosti	davœnih	reform,	zamotanih	in	dragih	instituci-
onalnih	reøitev	ali	pa	sploønega	pomanjkanja	politiœno	ekonomskih	interesov.	
Prav	tako	pa	dosedanje	ekonomske	analize	dokazujejo,	da	so	uspeønejøe	tiste	
vladne	politike,	ki	posegajo	po	strukturnih	ukrepih	ekoloøko	(trajnostno)	na-
ravnane	razvojne	politike	(subvencioniranje,	koordinacija,	usmerjanje	zaseb-
nih	interesov).	

Na	 podroœju	 temeljnega	 æelenega	 zmanjøevanja	 emisij	 toplogrednih	 plinov	
dinamiœni	 razvojni	 modeli	 ekonomskih	 politik	 dokazujejo,	 do	 naj	 gospodar-
stvo	zmanjøuje	emisije	toplogrednih	plinov,	dokler	se	stroøki	zmanjøanja	emisij	
ne	 izenaœijo	 s	 økodami,	 ki	 nastajajo	kot	posledica	poveœanja	 emisij	Ogljikov	
dioksid	 (Norhaus,	Boyer,	2000).	Te	ekonomske	simulacije	hkrati	povedo,	da	
skromno	 zniæanje	 emisij	 lahko	 doseæemo	 z	 relativno	 nizkimi	 stroøki,	 da	 pa	
radikalnejøi	posegi	v	zniæanje	emisij	povzroœajo	hitro	zviøevanje	stroøkov.	Tako	
so	na	primer	zahteve	Kyotskega	protokola	in	EU	na	podroœju	omejevanja	toplo-
grednih	plinov	dejansko	ekonomsko	neuœinkovite.	

2. TURIZEM IN EKONOMSKI UŒINKI KLIMATSKIH SPREMEMB 

Turizem	je	kompleksna	gospodarska,	politiœna,	sociokulturna	dejavnost,	ki	je	
izjemno	odvisna	od	danosti,	razvoja	in	sprememb	okolja,	v	katerih	se	dogaja	in	
kjer	se	porajata	turistiœna	ponudba	in	povpraøevanje.	Turizem	je	naœin	æivljenja	
in	œe	okoljske	spremembe	priœenjajo	spreminjati	naœine	æivljenja	ljudi,	se	s	tem	v	
temelju	spreminjajo	tudi	pogoji	in	naœini	delovanja	turistiœne	dejavnosti.	

Vpliv	okolja	na	turizem	in	hkrati	tudi	vpliv	turizma	na	okolje	je	æe	dobro	razi-
skana	teoretska	praksa.	Bistvena	ugotovitev	je	relativno	preprosta.	Kakovostno	
okolje	je	eden	temeljnih	pogojev	za	sedanji	in	prihodnji	razvoj	turizma,	turizem	
pa	je	hkrati	vir	pritiskov	na	okolje,	œeprav	ga	lahko	na	drugi	strani	tudi	razbre-
menjuje	(Mihaliœ,	2001).	Turizem	je	danes	panoga,	ki	v	veœji	meri	kot	druga	
poslovna	podroœja	razume	in	sledi	pomenu	trajnostnega	(uravnoteænega,	sona-
ravnega)	razvoja.	Okoljska	zavest	je	pomembna	sestavina	turistiœne	ponudbe	in	
povpraøevanja,	zato	vlade	,	podjetja	in	posamezniki	pogosto	ravnajo	skladno	z	
naœeli	trajnostnega	razvoja	in	pri	tem	skrbjo	za	druæbeno	odgovorno	ravnanje.	
Seveda	so	to	predvsem	teænje,	ki	so	pogosto	podprte	s	formalnimi	usmeritvami	
(politikami),	manj	pa	z	dejanskimi	ukrepi.	
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gospodarstvo	vzpostavilo	najprej	posebno	projektno	skupino	in	kasneje	mor-
da	tudi	razvojni	center,	ki	bi	skrbel	za	spremljanje	razmer,	spodbujanje	pozi-
tivnih	razvojnih	sprememb	in	generiranje	ukrepov	na	podroœju	turizma	zaradi	
negativnih	vplivov	klimatskih	sprememb	(na	primer	CTRC	-	Climate	turist	re-
sponsibility	center).	Tu	bi	tudi	pripravljali	letna	poroœila	o	prilagajanju	dræave,	
podjetij,	civilne	druæbe	 in	vseh	 institucionalnih	mreæ	na	podroœju	 turizma	na	
podnebne	spremembe.	Takøen	center	bi	lahko	postal	tudi	del	turistiœne	promo-
cije,	saj	bi	Slovenijo	razglaøal	za	destinacijo,	ki	se	aktivno	prilagaja	podnebnim	
spremembam	in	temelji	na	sonaravnem	razvoju	turizma.	

Menedæerji,	lastniki,	investitorji	in	drugi	deleæniki	turistiœnih	podjetij,	zdruæenj	
in	drugih	organizacij	 vedo,	da	morajo	 sodobne	 turistiœne	organizacije	posta-
ti	 druæbeno	 odgovorne	 z	 vidika	 naœel	 trajnostnega	 razvoja.	 Zato	 bi	 morale	
turistiœne	organizacije	glede	na	podnebne	spremembe	preuœiti:
-	 ekonomske	in	poslovne	uœinke	podnebnih	sprememb
-	 stroøke	predpisanega	ali	prostovoljnega	zniæevanja	onesnaæevanja
-	 razliœna	tveganja	zaradi	podnebnih	sprememb	in	ukrepov	segrevanja
-	 uœinkovitost	ekoloøkega	menedæmenta	na	ravni	organizacije
-	 moæne	poslovne	priloænosti	in	kapitalizacijo	potencialnih	koristi.

Pri	tem	bi	lahko	razvili	poseben	model	vrednotenja	in	samoocenjevanja	prila-
gajanja	turistiœnih	podjetij	na	podnebne	spremembe	(CCGC	–	Climate	Chan-
ge	Governance	Checkliste).	Podobnega	so	na	primer	razvili	v	okviru	ameriøko	
evropskega	podjetniøkega	zdruæenja	CERES	in	obsega	pet	skupin,	14	kriterijev	
in	100	vrednostnih	toœk.	

Struktura	vrednotenja	druæbeno	odgovornega	ravnanja	turistiœnih	organizacij	
bi	lahko	vkljuœevala:	
-	 vlogo	vodilnega	menedæmenta	glede	razumevanja	in	upoøtevanja	podnebnih	

sprememb;
-	 oblikovanje	sprememb	in	dopolnil	strategij	in	politik,	ki	vkljuœujejo	ukrepe	

prilagajanja	na	podnebne	spremembe;	
-	 javno	 delovanje	 in	 druæbena	 odgovornost	 glede	 razumevanja,	 ukrepanja,	

poroœanja,	ravnanja;	
-	 ekoloøko	raœunovodstvo	in	ekonomski	ukrepi	z	vidika	obvladovanja	emisij-

skih	trendov	in	økod;	
-	 strateøke	priloænosti	 glede	 trænih,	ponudbenih	 in	drugih	priloænosti,	ki	 jih	

ponujajo	klimatske	spremembe.	

Podnebne	 spremembe	 povzroœajo	 turistiœni	 dejavnosti	 f	iziœna	 tveganja,	
tehnoloøka	 tveganja,	 poslovna	 tveganja,	 træna	 tveganja	 in	 f	inanœna	 tveganja.	
Vsaka	 turistiœna	 organizacija	 mora	 zato	 ugotoviti	 pomembne	 povezanosti	
med:	
-	 klimatskimi	spremembami	in	poslovnimi	nevarnostmi	in	priloænostmi
-	 klimatskimi	spremembami	in	spremembami	strategij	in	poslovnih	politik
-	 klimatskimi	spremembami	in	obvladovanjem	poslovnih	procesov
-	 klimatskimi	spremembami	in	trænimi	spremembami
-	 klimatskimi	spremembami	in	f	inanœnimi	rezultati.	

Turistiœne	organizacije	bi	 zato	potrebovale	pet	korakov	za	obvladovanje	po-
slovnih	sprememb,	ki	omogoœajo	hitro	prilagajanje	na	podnebne	spremembe:	

mraza	se	spreminja	v	ekonomiko	toplote.	Zgodbe	bodo	zgolj	zamenjane	(Baski	
bodo	prevzeli	del	plaæ	Coste	del	Sol,	Bretanija	bo	postala	nova	Cote	d’Azur	..).	

Peta	 posebnost	 turizma	 zadeva	 domala	 Darwinistiœno	 prihodnost.	 Nekatere	
destinacije	bodo	preprosto	izginile,	ker	se	ne	morejo	prilagajati	ali	pa	ne	bodo	
vzdræali	ekonomskih	øokov	radikalnih	podnebnih	sprememb.	Koralni	otoki	in	
lagune	izginjajo,	51	otoøkih	dræav	od	Afrike	prek	Indijskega	ocena	do	Juænega	
Pacif	ika	 in	delno	 tudi	v	Karibih	bodo	 trajno	prizadete.	Toda	na	drugi	 strani	
bodo	nekatera	podroœja	øele	razprla	svoje	turistiœne	moænosti,	zlasti	v	predelih	
Juænega	in	Severnega	pola	in	severnih	podroœij	Evrope,	Azije	in	S.	Amerike.	

Øesta	 posebnost	 poudarja	 pomen	 niønega	 ekoturizma,	 ki	 lahko	 postane	 veli-
ko	bolj	 vplivna	 in	morda	 celo	prevladujoœa	 turistiœna	usmeritev	v	prihodno-
sti.	Velik	politiœni	marketing,	ki	 so	ga	 sproæile	klimatske	 spremembe,	koristi	
razvoju	 ekoturizma,	poveœuje	 se	obœutljivost	priœakovanj,	 izbere	 in	odloœitev	
turistiœnega	 povpraøevanja	 glede	 na	 naœela	 sonaravnega	 razvoja	 (turizma).	
Mnoæiœni	turistiœni	trendi	se	bodo	usmerjali	v	træne	niøe,	v	specializacijo	in	pri-
lagajanje	ponudbe,	povpraøevanje	pa	se	bo	okoljsko	senzibiliziralo	(glej	na	pri-
mer	www.responsibletravel.com.).	

Ekonomske	uœinke	klimatskih	sprememb	je	na	globalni	ravni	teæko	oceniti,	ker	
moramo	poleg	stroøkov	upoøtevati	tudi	koristi,	ki	pa	so	odvisno	od	sposobnosti	
turistiœne	dejavnosti,	da	se	bo	uœinkovito	prilagodila.	Dejstvo	je,	da	bodo	kli-
matske	spremembe	prizadele	turizem	in	ga	v	naslednjih	letih	omejevale	v	dina-
miki	rasti.	Toda	konœni	rezultat	neto	koristi	ali	økod	bodo	za	globlano	turistiœno	
gospodarstvo	 odvisni	 od	 sposobnosti	 prilagajanj	 in	 uœinkovitosti	 sprememb.	
Tvegamo	napoved,	da	bo	morda	turistiœno	gospodarstvo	eden	pomembnejøih	
globalnih	zmagovalcev	podnebnih	sprememb.	

3. SLOVENIJA IN RAZVOJ TURIZMA V SPREMENJENIH RAZMERAH 
KLIMATSKIH SPREMEMB 

Slovenija	kot	turistiœna	destinacija	leæi	v	prostoru,	ki	ga	sicer	zadevajo	global-
ne	podnebne	spremembe,	vendar	bodo	zaradi	naravne	raznolikosti	in	relativne	
majhnosti	obmoœja	posledice	vzdrænejøe	kot	v	nekaterih	drugih	 œlanicah	EU.	
Slovenija	spada	med	najbolj	gozdnate	dræave	Evrope,	ima	relativno	razprøeno	
poselitev,	dobro	zastavljeno	varovanje	narave	(projekt	Natura	obsega	1/3	vsega	
ozmelja	RS).	Œe	upoøtevamo	predpostavke,	da	bodo	imele	klimatske	spremem-
be	v	slovenskih	okoliøœinah	relativno	manj	negativnih	vplivov	kot	v	nekaterih	
drugih	dræavah,	lahko	od	tod	razvijemo	tezo	o	relativnih	prednostih	Slovenije	
v	novih	okoliøœinah.	Toda	 te	prednosti	 niso	 samodejne	priloænosti,	 œe	 jih	ne	
bomo	znali	izkoristiti	z	vidika	veœje	sposobnosti	prilagajanja,	uœinkovitejøih	po-
litik	vplivov	na	okolje	in	bolj	trajnostnega	ravnanja	vseh	ekonomskih	subjektov	
(dræave,	podjetij,	dræavljanov).

Z	vidika	turizma	veljajo	podobni	sklepi	tudi	v	Sloveniji.	Poslovno	okolje	se	s	
podnebnimi	spremembami	spreminja	in	dræava,	podjetja	in	posamezniki	morajo	
prilagoditi	svoje	poslovne	usmeritve,	strategije	in	politike	na	nove	spremembe.	

Naøa	primerjalna	prednost	je	lahko	dobra	organiziranost,	zato	bi	bilo	najbolje,	
œe	 bi	ministrstvo	 za	 gospodarstvo	 za	podroœje	 turizma	 in	kasneje	 za	 celotno	
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TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA 
IN KLIMATSKE SPREMEMBE
Izhodiøœa za javno razpravo o novem dokumentu TSG 
Aktivnosti za trajnostni razvoj evropskega turizma in 
klimatskih spremembah

Povzetek

Dokument	je	diskusija	o	podnebnih	spremembah	in	trajnostnem	razvoju	turizma	
v	Sloveniji	 in	Evropski	uniji.	Opredeljuje	globalne	okoljske	probleme	 in	odnos	
do	turizma	ter	trajnostni	razvoj	turizma	kot	trenutno	bolj	ali	manj	politiœno	in	
druæbeno	sprejeto	alternativo.	Podana	so	izhodiøœa	za	razpravo	o	vlogi	posame-
znih	deleænikov	in	ocenjen	je	odnos	druæbe	do	udejanjanja	trajnostnega	razvoja,	
tako	v	EU	kot	tudi	v	Sloveniji.	Predstavljen	je	najnovejøi	dokument	EU	o	trajno-
stnem	razvoju	turizma,	ki	je	trenutno	v	javni	razpravi	v	vseh	dræavah	œlanicah.	Z	
vidika	teme	posvetovanja	je	ocenjen	odnos	dokumenta	do	podnebnih	sprememb.	
Podan	je	predlog,	da	bi	se	te	spremembe	opredelile	kot	samostojen	izziv	bodoœega	
razvoja	evropskega	 turizma,	ker	bi	 to	omogoœilo	podlago	za	podporne	 instru-
mente	za	ukrepanje	in	prilagajanje.	

Priœujoœi	 tekst	odpira	 izhodiøœa	za	 razpravo	o	podnebnih	spremembah	 in	 traj-
nostnem	razvoju	turizma	v	Sloveniji	in	Evropski	uniji.	Najprej	opredeli	globalne	
okoljske	 probleme	 ter	 mesto	 podnebnih	 sprememb.	 Povezava	 med	 globalnimi	
okoljskimi	problemi	in	turizmom	je	æe	pred	nekaj	desetletji	vodila	do	uveljavlja-
nja	 koncepta	 trajnostnega	 razvoja	 turizma.	 Gre	 za	 formulo,	 ki	 zagotavlja,	 da	
razvoj	turizma	upoøteva	naravno,	kulturno	in	socialno	okolje.	To	pomeni,	da	se	
zmanjøujejo	negativni	vplivi	razvoja	turizma	in/ali	poveœujejo	koristi	za	omenjena	
okolja.	Hkrati	pa	je	trajnosten	lahko	samo	takøen	razvoj,	ki	je	tudi	ekonomsko	
uspeøen.	V	danaønjem	 trænem	gospodarstvu	bi	 ekonomsko	neuspeøna	podjetja	
prenehala	obstajati	in	torej	ne	morejo	biti	nosilci	trajnostnega	ali	trajnega	razvoja	
in	prihodnosti.

Uresniœevanje	formule	trajnostnega	razvoja	v	praksi	pa	je	odvisno	od	zavedanja,	
znanja	 in	 ekoloøke	odgovornosti	 deleænikov.	V	 tekstu	 izpostavljamo	deleænike	
v	nevladnem	in	prof	itnem	zasebnem	sektorju,	javnem	in	akademskem	sektorju.	
Druæba	neke	dræave	ali	skupnosti	razvojno	prehaja	iz	niæje	v	viøjo	fazo	zavedanja	
o	trajnostnem	razvoju.	Vpraøanje	je,	v	kateri	fazi	tega	zavedanja	oziroma	odnosa	
se	nahaja	 slovenska,	 v	kateri	 pa	 evropska	 skupnost?	To	 je	pomembno,	ker	 se	
samo	druæba,	ki	je	dosegla	najviøjo	stopnjo	razvoja	odnosa	do	okolja,	do	slednje-
ga	tudi	obnaøa	odgovorno.

Delni	indikator	odnosa	Evropske	unije	do	trajnostnega	razvoja	turizma	je	doku-

-	 K1:	Menedæerska	vodstva	oblikujejo	ekspertne	skupine	za	pripravo	celovi-
tega	obvladovanja	poslovnih	sprememb	poslovnega	sistema	glede	na	pod-
nebne	spremembe.

-	 K2:	Vodilni	menedæment	pripravi	dopolnitev	temeljnih	strateøkih	doku-
mentov	in	sprememb	poslovne	politike	glede	na	priœakovane	klimatske	
spremembe.

-	 K3:	Izvrøni	menedæment	oblikuje	konkretne	cilje,	usmeritve,	akcijske	
plane,	ukrepe	za	posamezna	poslovna	podroœja	in	poslovne	funkcije,	za	
uœinkovito	ekoloøko	delovanje.

-	 K4:	Uveljavljanje	elementov	ekoloøkega	menedæmenta	za	spremljanje	
uœinkovitosti	delovanja	ukrepov.

-	 K5:	Uveljavljanje	poslovnih	priloænosti	z	vidika	træenja	podnebnih	spre-
memb,	novih	blagovnih	znamk,	ki	upoøtevajo	ekoloøko	delovanje	in	razvoj	
identitete	dræave	kot	druæbeno	in	ekoloøko	odgovorne	turistiœne	destinacije.	

Ukrepanje	na	podroœju	globalnega	segrevanja	je	v	slovenskem	turizmu	potreb-
no,	œe	se	æeli	razvijati.	Toda	ukrepi	morajo	biti	poslovno	smotrni	in	stroøkovno	
uœinkoviti	in	to	velja	za	dræavo	in	podjetja.	Najbolj	uœinkoviti	so	hitri,	postopni	
in	celoviti	ukrepi,	predvsem	pa	moramo	iskati	naœine,	ki	bi	poleg	stroøkov	pri-
nesli	œimveœ	pozitivnih	uœinkov	 in	koristi.	Podnebne	spremembe	so	novi	pop	
internacionalizem,	kot	bi	rekel	ameriøki	ekonomist	Krugman.	Œe	æelimo	jezditi	
na	valovih	razvojnih	trendov,	potrebujemo	trezen	razmislek	in	jasne	strateøke	
odgovore	za	ekoloøko	redef	inicijo	slovenskega	turizma.	

Podnebne	 spremembe	 so	 lahko	 za	 slovenski	 turizem	 pomembna	 poslovna	
priloænost,	hkrati	pa	nam	uœinkovito	ukrepanje	 v	 veliki	meri	 zniæa	poslovna	
tveganja	in	utrjuje	poslovno	kulturo	uœinkovitega	vodenja	razvojnih	sprememb	
na	turistiœnem	podroœju.	
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V	 Sloveniji	 se	 na	 Univerzi	 v	 Ljubljani	 problematika	 odnosa	 med	 turizmom	 in	
okoljem	 raziskuje	 in	 prouœuje	 æe	 od	konca	80-ih	 let,	 v	 uœni	 program	 so	 tovr-
stne	 vsebine	 vkljuœene	 æe	 veœ	 kot	 desetletje,	 v	 novih	 bolonjskih	 programih	 so	
v	razliœnih	programih	po	Sloveniji	relativno	moœno	zastopane.	Æe	nekaj	œasa	v	
Sloveniji	teœejo	razliœni	øtudiji	ekologije,	leta	2007	je	nastal	prvi	skupni	øtudij	treh	
evropskih	deæel	EMTM	(European	Master	in	Tourism	Management),	ki	temelji	
na	konceptu	trajnostnega	razvoja	turizma.	

Aktiven	je	tudi	nevladni	zasebni	sektor.	Turistiœna	zveza	Slovenije	se	angaæirano	
ukvarja	s	problematiko	turizma	in	okolja	æe	od	zaœetka	devetdesetih	let,	aktivna	
je	njena	Komisija	za	varstvo	okolja,	ki	je	izvedla	øtevilna	posvetovanja	in	izdala	
knjiæice	na	temo	turizem	in	okolje.	Na	podroœju	turizma	je	æe	trinajst	let	aktivno	
tudi	Druøtvo	za	okoljsko	vzgojo	Evrope	v	Sloveniji,	ki	je	v	Slovenijo	pripeljalo	
zaenkrat	 øe	 edini	 okoljski	 simbol	 Modra	 zastava,	 ki	 oznaœuje	 varne	 in	 okolju	
prijazne	plaæe	in	marine.	

Zasebni	 prof	itni	 sektor	 v	 svetu	 se	 na	 okoljsko	 problematiko	 najraje	 odziva	 z	
ekoloøkimi	znaki	in	pobudami,	s	posnemanjem	dobrih	ekoloøkih	praks	in	dru-
gimi	sistemskimi	ukrepi	s	podroœja	ekoloøkega	menedæmenta,	sledijo	tudi	vladni	
regulaciji.	V	Sloveniji	je	okoljski	management	v	turistiœnih	podjetjih	slabo	razvit,	
zaostajamo	za	evropsko	prakso	(PRELECO,	2005).	Tako	misli	øestdeset	odstot-
kov	Slovenskih	turistiœnih	menedæerjev.	Skoraj	devetdeset	odstotkov	pa	meni,	da	
bomo	morali	v	prihodnosti	v	slovenskem	turizmu	izboljøati	odnos	do	okolja	in	
veœina	je	zainteresirana	za	uvedbo	ekoloøkega	menedæmenta.	

V	javnem	sektorju	je	kljuœno	vpraøanje	kakøen	razvoj	turizma	æelimo	in	podpira-
mo?	Zakon	o	spodbujanju	razvoja	turizma	(2004),	kot	najviøji	vladni	dokument,	
v	drugem	œlenu	utemeljuje	temeljno	naœelo	trajnostnega	razvoja:	»Razvoj	turizma	
v	Republiki	Sloveniji	temelji	na	naœelih	trajnostnega	razvoja,	ki	upoøteva	enako-
pravno	obravnavo	gospodarske,	socialne	in	okoljske	razvojne	komponente.«

Na	tej	podlagi	je	moæno	opredeliti	vlogo	turistiœne	politike	v	reguliranju	razvoja	
turizma,	a	je	bil	doslej	sprejet	le	en	ukrep	vladnega	resorja	na	podroœju	ekoloøke	
politike	oziroma	uvajanja	ekoloøkega	menedæmenta	v	slovensko	hotelirstvo.	

4. Udejanjanje trajnostnega razvoja turizma v druæbi

Preden	 v	 druæbi	 postanejo	 vpraøanja	 politike	 varstva	 okolja	 in	 njenega	
uresniœevanja	 relevantna,	 se	 odnos	druæbe	do	 ekoloøke	problematike	 razvojno	
spreminja.	Ta	proces	delimo	v	øtiri	stopnje:
•	 pred	razmiøljanjem	o	varstvu	okolja,
•	 po	 nastanku	 zavesti	 o	 ekoloøki	 økodi,	 ki	 se	 nanaøa	 najprej	 na	 zavedanje	 o	

okoljski	økodi	in	kasneje	tudi	na	pripravljenost	obnaøati	se	ekoloøko	odgovor-
no;	ta	pripravljenost	je	lahko	deklarativna	ali	dejanska,

•	 razprava	o	ekoloøki	politiki	in
•	 stopnja	ekoloøke	odgovornosti;	v	tej	stopnji	se	ekoloøka	politika	tudi	izvaja,	

ko	se	torej	dræava	oziroma	subjekti	tudi	obnaøajo	ekoloøko	odgovorno	(prire-
jeno	po	Frey,	1985,	str.	132).

Preden	bomo	skuøali	opredeliti,	v	kateri	od	obravnavanih	razvojnih	stopenj	 se	
nahaja	Evropska	unija,	katere	 sestavni	del	 smo,	 se	moramo	zavedati,	da	 je	na	

ment	Aktivnosti	za	bolj	trajnosten	razvoj	evropskega	turizma.	Dokument	navaja	
osem	kljuœnih	izzivov	evropskega	turizma.	Med	njimi	æal	podnebne	spremembe	
niso	poseben	izziv.	To	lahko	omeji	politiœni	prostor	Evropske	unije	za	prilagaja-
nje	nanje	in	ukrepanje.

1. Globalni okoljski in ekonomski problemi

Za	prouœevanje	odnosa	med	turizmom	in	okoljem,	globalne	okoljske	probleme	
razdelimo	v	tri	skupine:
1.	 tanjøanje	ozonske	plasti	(zaøœita	æivljenja	na	Zemlji	pred	UV	æarki)
2.	 izguba	bioloøke	raznovrstnosti
3.	 podnebne	spremembe	(globalno	segrevanje	in	globalno	mraœenje).	

Vsi	trije	problemi	zadevajo	razvoj	turizma,	a	na	prvi	pogled	nastajajo	izven	glo-
balnega	ekonomskega	oziroma	trænega	sistema.	Ker	je	ekonomski	oziroma	træni	
sistem	alfa	in	omega	naøega	urejanja	sveta,	lahko	øele	povezava	med	slednjim	in	
okoljskimi	spremembami	vzbudi	aktivno	reakcijo	v	kapitalistiœni	druæbi.	To	 je	
potrdilo	 Sternovo	poroœilo	 (Stern	Review	…,	2007),	 ki	 je	 spregovorilo	o	 eko-
nomski	økodi	podnebnih	sprememb.	Izhaja	iz	ugotovitve,	da	je	doseæena	kritiœna	
masa	znanstvenih	dokazov,	da	 so	podnebne	spremembe	resna	nevarnost	 in	da	
zahtevajo	takojønje	ukrepanje.	Pokazale	se	bodo	kot	zmanjøanje	dostopa	do	vode,	
negativnih	vplivov	na	proizvodnjo	hrane,	zdravje,	okolje,	vremenske	ujme,	dvig	
temperature	itd.	Stroøki	teh	sprememb	bodo	letno	znaøali	od	pet	do	20	odstotkov	
bruto	domaœega	proizvoda	ali	celo	veœ.	Sternovo	poroœilo	na	koncu	optimistiœno	
ugotavlja,	da	je	øe	œas,	da	se	izognemo	najhujøim	(ekonomskim)	posledicam,	œe	
ukrepamo	zdaj.	

2. Povezava med globalnimi okoljskim problemi in turizmom

Turizem	 ni	 najveœji	 onesnaæevalec	 okolja	 in	 generator	 podnebnih	 sprememb.	
Vendar	 del	 økodljivih	 emisij	 nastaja	 tudi	 zato,	 ker	 ljudje	 potujejo.	 Zato	 mora	
turistiœna	dejavnost	sprejeti	svoj	del	odgovornosti	in	prispevati	k	zmanjøanju	ne-
gativnih	vplivov	na	globalno	okolje.	Hkrati	pa	podnebne	spremembe	turizem	bolj	
prizadenejo	kot	druge	dejavnosti,	zato	bo	turizem	najveœji	oøkodovanec	morebi-
tnih	prihajajoœih	sprememb.	Iz	tega	izhaja	moœan	interes,	da	se	ukrepanje	proti	
spremembam	priœne	œim	prej.	Potrebne	bodo	prilagoditvene	strategije,	ki	bodo	
lahko	zahtevale	precejønja	sredstva.	Hkrati	pa	bodo	temperaturne	spremembe	za	
nekatere	destinacije	lahko	pomenile	tudi	nove	priloænosti	za	razvoj	(novih)	oblik	
turizma,	za	kar	bodo	spet	potrebna	visoka	sredstva,	saj	je	razvoj	turizma	kapi-
talno	intenziven.	Tudi	v	teh	primerih	bo	potrebno	zagotoviti,	da	bo	razvoj	novih	
destinacij	trajnosten,	to	je	ekonomsko	in	okoljsko	uspeøen.	Na	vseh	navedenih	
podroœjih	 bo	 potrebna	 aktivna	 trajnostna	 politika	 razvoja	 turizma.	 Slednja	 je	
moæna	le	ob	podpori	vseh	deleænikov	razvoja	ter	v	druæbi,	ki	je	preøla	v	razvito	
fazo	ekoloøke	odgovornosti.

3. Deleæniki trajnostnega razvoja turizma

V	procesu	udejanjanja	trajnostnega	razvoja	turizma	sodelujejo	øtevilni	partner-
ji	 iz	 razliœnih	 sfer	 znanstvenega,	 druæbenega,	 podjetniøkega	 in	 tudi	 politiœnega	
okolja.
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meja	Evropske	unije,	kakor	tudi	na	potovanja	Evropejcev	po	celem	svetu.	

V	okviru	pogajanj	znotraj	TSG	so	razliœne	interesne	skupine	predlagale	in	sprejele	
(konsenz)	o	osmih	kljuœnih	izzivih	za	razvoj	evropskega	turizma.	Ti	izzivi	oziro-
ma	kljuœna	podroœja	so:
•	 sezonska	narava	poslovanja
•	 turistiœni	transport
•	 kakovost	zaposlovanja	v	turizmu
•	 prosperiteta	lokalnih	skupnosti	in	kakovost	æivljenja
•	 zmanjøevanje	uporabe	virov	in	produkcije	odpadkov
•	 zaøœita	in	valorizacija	naravne	in	kulturne	dediøœine
•	 potovanja	za	vse
•	 turizem	kot	sredstvo	za	globalno	doseganje	trajnostnega	razvoja

6. Predlog za eksplicitno obravnavo podnebnih sprememb v dokumentu TSG

Podnebne	spremembe	poroœilo	omenja	na	nekaj	mestih,	torej	jih	zaznava,	vendar	
ni	bilo	konsenza,	da	bi	bile	posebej	spoznane	kot	eno	izmed	podroœij	oziroma	
kot	kljuœni	 izziv,	œetudi	 je	bilo	to	predlagano.	Takøen	dokument	zato	ni	 ideal-
na	podlaga	za	implementacijo	instrumentov	za	prilagajanje	turistiœnih	destinacij	
podnebnim	spremembam.	Je	pa	dokument	trenutno	v	javni	razpravi	v	dræavah	
œlanicah	in	odprt	za	dograditve	in	predloge.	

Glede	na	vedno	veœjo	naklonjenost	politiœnega	in	druæbenega	okolja,	da	se	ukre-
pa	proti	podnebnim	spremembam,	je	smiselno,	da	tudi	na	podroœju	turizma	in	
turistiœne	politike	sledimo	Sternovemu	poroœilu.	Ni	veœ	mogoœe	zaustaviti	pod-
nebnih	sprememb,	øe	vedno	pa	lahko	delujemo	stabilizacijsko	in	se	prilagodimo	
ter	zniæamo	stroøke	prilagajanja	(Stern,	2007).	Turizem	prispeva	k	podnebnim	
spremembam	in	je	hkrati	tudi	oøkodovanec.	Stroøki	stabilizacije	in	prilagajanja	
na	 nevarnosti	 iz	 okolja	 bodo	 ogromni	 tudi	 za	 turistiœne	 destinacije,	 a	 bi	 jih	 z	
dobrim	naœrtovanjem	in	podporo	zmogli.	Stroøki	nastanka	morebitnih	novih	de-
stinacij,	ki	bodo	nastale	kot	odziv	na	nove	priloænosti	iz	okolja,	bodo	prav	tako	
visoki,	hkrati	pa	bo	potrebno	sistemsko	usmerjanje,	da	bo	nov	razvoj	temeljil	na	
principih	 trajnosti.	Zato	 so	podnebne	 spremembe	 eden	 izmed	kljuœnih	 izzivov	
evropskega	turizma.	Potrebujejo	samostojno	obravnavo	v	dokumentu	TSG	in	ja-
sno	opredeljene	podporne	instrumente	za	prilagoditve	podnebnim	spremembam.	
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sploøno	 politiœna	 diskusija	 o	 ekonomskih	 instrumentih	 ekoloøke	 politike	 na	
podroœju	turizma	novejøega	datuma.	Na	ravni	Evropske	unije	imamo	nekatere	in-
strumente	na	podroœju	drugih	politik,	ki	delujejo	tudi	na	podroœju	turizma	(npr.	
Direktiva	o	okoljski	presoji	investicij	v	turizem).	Vendar	Evropa	sama	ugotavlja,	
da	 je	na	podroœju	uresniœevanja	politike	okolju	prijaznega	 (torej	 trajnostnega)	
razvoja	 turizma	prepoœasna	 (EC,	2003),	 in	 se	 v	 resnici	nahaja	na	 tretji,	 ne	na	
œetrti	razvojni	stopnji	odnosa	do	ekoloøke	problematike,	to	je	v	fazi	diskusije	o	
ekoloøki	politiki.	Pravzaprav	gre	za	tretjo	stopnjo	odnosa	do	turistiœne	politike	
na	sploøno,	ki	trenutno	kot	takøna	v	EU	sploh	ne	obstaja.	Oktobra	2005	je	na	
Malti	komisar	EU	VerHeugen	prviœ	javno	spregovoril	o	novi	turistiœni	politiki	in	
s	tem	v	zvezi	o	nujnosti	instrumentalnega	zagotavljanja	trajnostnega	turistiœnega	
razvoja.	Evropska	komisija	 je	pred	tem	ustanovila	delovno	telo	TSG	(Tourism	
Sustainability	Group),	ki	je	pripravilo	nov	akcijski	dokument,	predlog	Evropski	
komisiji	za	trajnostni	razvoj	evropskega	turizma,	ki	predlaga	tudi	nekatere	instru-
mente	(Action	for	…,	2007).	V	fazi	obravnave	(sprejemanja)	in	javne	razprave	
tega	dokumenta	s	strani	Evropske	komisije	in	œlanic	se	bo	øele	pokazalo,	kakøna	
je	politiœna	volja,	da	se	doloœeni	instrumenti	na	ravni	EU	tudi	sprejmejo.	Vendar,	
ker	je	ta	dokument	øe	v	razpravi,	in	ker	pri	njegovi	pripravi	sodelujejo	predstavni-
ki	razliœnih	interesnih	skupin,	øe	ne	moremo	soditi	niti	tega,	kolikøna	bo	njegova	
instrumentalna	naravnanost.

Raziskav	o	ekoloøki	odgovornosti,	turistiœni	ekoloøki	etiki	in	na	sploøno	o	odnosu	
turizma	do	okolja	ter	do	koncepta	trajnostnega	razvoja	turizma	v	Sloveniji	skoraj	
nimamo	 oziroma	 so	 redke	 in	 predvsem	 nezadostne.	 Parcialne	 in	 preliminarne	
raziskave	 na	 delu	 slovenskega	 turizma,	 to	 je	 na	 podroœju	 slovenskega	 hotelir-
stva	(Ekonomska	fakulteta	Univerze	v	Ljubljani,	PRELECO,	2005)	kaæejo,	da	je	
ekoloøko	ravnanje	v	slovenskih	hotelih	slabo	razvito,	da	okoljskih	aktivnosti,	ki	
jih	izvajajo	konkurenti	v	drugih	evropskih	dræavah,	sploh	ne	izvajajo.	Dejstvo,	da	
je	tudi	dialog	o	spodbujanju	celovitega	trajnostnega	razvoja	turizma	slabo	razvit,	
Slovenijo	uvrøœa	bliæje	drugi	razvojni	stopnji	odnosa	do	turistiœne	ekoloøke	pro-
blematike.	Sklepamo,	da	bi	morali	pri	nas	øe	veliko	narediti	na	podroœju	obliko-
vanja	ekoloøke	odgovornosti	in	øe	prej	tudi	ekoloøke	zavesti	(in	etike)	v	turizmu.	
Naøe	gospodarsko,	druæbeno	in	politiœno	okolje,	ki	razliœno	vkljuœuje	strokovne,	
politiœne	akterje	in	druge	javnosti,	ki	oblikujejo	moderno	ekoloøko	politiko,	zato	
øe	ni	na	isti	stopnji	razvitosti,	kot	prej	omenjena	Evropska	unija	in	nekatere	njene	
œlanice.	V	zadnjem	œasu	so	sicer	opazni	hitrejøi	premiki	na	podroœju	sprejemanja	
trajnostnih	turistiœnih	razvojnih	strategij	v	nekaterih	turistiœnih	sredinah.	Bolj	pa	
bi	se	morali	usposobiti	za	instrumentalno	politiœni	pristop	k	reøevanju	ekoloøke	
problematike	in	omogoœili	ekoloøko	odgovorno	ravnanje	na	podroœju	turizma.	
Hkrati	bi	se	tako	usposobili	tudi	za	prehod	na	viøjo	stopnjo	na	Freyevi	lestvici	
odnosa	do	ekoloøke	problematike	ter	za	partnerstvo	Evropski	uniji	na	podroœju	
novo	nastajajoœe	turistiœne	(ekoloøke)	politike	oziroma	na	podroœju	aktivnosti	za	
trajnostni	razvoj	evropskega	turizma.	

5. TSG poroœilo Aktivnosti za trajnostni razvoj evropskega turizma

Poroœilo	je	delo	skupine	za	trajnostni	razvoj	(TSG,	Tourism	Sustainability	Gro-
up).	 Imenuje	 se	 Aktivnosti	 za	 trajnejøi	 razvoj	 evropskega	 turizma	 (Action	 for	
more	…,	2007)	 in	 se	nanaøa	na	 tako	 receptivni	 turizem,	 torej	 turizem	znotraj	



42

PODNEBNE SPREMEMBE IN VPLIVI NA TURIZEM

43

PODNEBNE SPREMEMBE IN VPLIVI NA TURIZEM

V	kotlinah	je	tudi	precej	manj	megle.	Letna	koliœina	padavin	v	Sloveniji	upada	
v	prvi	polovici	 leta	in	naraøœa	v	jesenskem	œasu.	Srednji	pretoki	rek	upadajo.	
Manj	 je	 tudi	nevihtnih	dni	 ter	dni	 s	 sneæno	odejo,	pa	 tudi	njena	debelina	 se	
tanjøa.	Œeprav	letna	koliœina	padavin	v	Sloveniji	le	rahlo	upada,	beleæimo	vse	
pogostejøe	 poletne	 suøe.	 Listavci	 olistajo	 prej,	 mnoge	 rastline	 pa	 bolj	 zgodaj	
cvetijo.	

2. Kaj nas torej œaka v prihodnje?

Klimatologi	 predvidevamo,	 da	 se	 bodo	 podnebne	 spremembe	 øe	 stopnjevale.	
V	Sloveniji	bodo	postopno	do	konca	stoletja	vsi	øtirje	letni	œasi	toplejøi.	Naj-
bolj	se	bodo	ogrela	poletja	(med	3.5	in	osem	stopinj	Celzija),	sledile	bodo	zime	
(med	3.5	 in	 sedem	stopinj	Celzija),	pomladi	 (med	2.5	 in	 øest	 stopinj	Celzija)	
in	jeseni	(med	2.5	in	pet	stopinj	Celzija).	V	pomladnih	in	jesenskih	mesecih	ne	
priœakujemo	izrazitih	sprememb	v	koliœini	padavin,	pozimi	je	predviden	porast	
koliœine	padavin	(do	+	30	odstotkov),	poleti	pa	zmanjøanje	koliœine	padavin	za	
20	odstotkov	(Slika	1).	Ti	 izsledki	so	glede	temperature	dokaj	zanesljivi,	bolj	
problematiœne	so	napovedi	bodoœe	koliœine	padavin.	Vse	to	pomeni,	da	se	bo	
zviøevala	tudi	 temperatura	tal	 in	morja,	da	se	bo	spreminjala	vlaænost	zraka,	
oblaœnost,	jakost	nalivov	ter	tudi	jakosti	in	pogostnosti	meteoroloøkih	pojavov	
(megla,	sneæna	odeja,	nevihte).	Izrazitejøe	pa	bodo	najverjetneje	tudi	vremenske	
ujme	vseh	vrst,	tako	suøe	kot	poplave.	

V	Evropi	na	primer	bodo	precejønje	razlike	v	posledicah	podnebnih	sprememb,	
zato	 bodo	 te	 moœno	 poglobile	 evropske	 regionalne	 razlike	 v	 dostopnosti	 do	
naravnih	virov	in	v	premoæenjskem	stanju.	Kmetijstvo	bo	prosperiralo	v	severni	
Evropi	v	nasprotju	z	Sredozemljem	in	JV	Evropo.	Gozdovi	se	bodo	øirili	na	se-
veru	in	se	umikali	na	jugu	Evrope.	Vodni	stres	v	Evropi	se	bo	poveœal.	V	Alpah	
bo	ogroæeno	do	50	odstotkov	alpske	f	lore.

3. Podnebne spremembe in turizem

Podnebje	je	pomemben	naravni	resurs	za	turizem.	Vpliva	na	izbiro	kraja	in	œasa	
letovanja,	doloœa	turistiœno	infrastrukturo	in	ponudbo	dejavnosti.	S	turizmom	
so	tesno	povezani	tudi	øport,	rekreacija	in	izraba	prostega	œasa.	Poleg	podnebja,	
ki	 vpliva	 na	 dinamiko	 v	 turizmu	 dolgoroœno,	 kratkoroœno	 bistveno	 vplivajo	
vremenske	razmere.	Pogostost	posameznih	tipov	vremenskih	razmer	in	izrednih	
vremenskih	dogodkov	pa	je	odvisno	od	podnebja,	œe	se	bo	le-to	spremenilo,	se	
bodo	spremenili	tudi	vremenski	vzorci,	kakrønih	smo	vajeni	in	jih	turisti	tudi	
priœakujejo.	

Podnebne	spremembe	bodo	zlasti	vplivale	na	potrebo	in	æeljo	turistov	po	spre-
membi	podnebja	vsaj	v	œasu	dopusta	ali	poœitnic.	Vplivale	bodo	tudi	na	mobil-
nost,	to	je	razpoloæljiva	prevozna	sredstva	in	varnost	ter	udobnost	transporta;	
ceno	 letalskih	 in	 ostalih	 prevozov,	 ki	 bo	 znatno	 viøja.	 Moœno	 pa	 bodo	 tudi	
vplivale	na	ponudbo	turistiœnih	krajev.

Svetovni	turizem	ustvari	kar	med	øtiri	in	deset	odstotkov	vseh	emisij	toplogre-
dnih	plinov,	veœinoma	gre	za	emisije	ogljikovega	dioksida,	øe	zlasti	v	letalskem	
prometu.	Slaba	petina	emisij	pa	so	tudi	duøikovi	oksidi	in	drugi	TGP.	Kar	89	

Luœka Kajfeæ Bogataj,
Univerza v Ljubljani,
podpredsednica WG2 v biroju IPCC 

PREDVIDENE SPREMEMBE 
PODNEBJA V SLOVENIJI IN 
POTENCIALNI UŒINKI NA 
TURIZEM

1. Uvod

Vreme	in	podnebje	moœno	vplivata	na	naøe	gospodarske	in	druge	aktivnosti	in	
tudi	na	naøe	poœutje	in	zdravje.	S	pojmom	vreme	meteorologi	oznaœujemo	tre-
nutno	stanje	ozraœja.	Podnebje	ali	s	tujko	klima	pa	je	veliko	bolj	zelo	zapleten	
pojem.	Podnebje	neke	regije	doloœa	stanje	podnebnega	sistema,	ki	ga	sestavljajo	
poleg	atmosfere	øe	hidrosfera,	kriosfera	(del	zemeljskega	povrøja	pokrit	z	ledom	
in	snegom),	biosfera	in	njihovi	medsebojni	vplivi.	

Napredek	znanosti	je	omogoœil,	da	podatki	o	podnebju	danes	segajo	æe	daleœ	
v	preteklost.	Ti	jasno	kaæejo,	da	se	je	podnebje	naøega	planeta	v	preteklosti	æe	
mnogokrat	spreminjalo.	V	preteklosti	se	je	podnebje	spreminjalo	brez	posredo-
vanja	œloveka,	zadnjih	200	let	pa	je	na	podnebje	zaœel	moœno	vplivati	œlovek.	
Ljudi	na	Zemlji	je	danes	øestkrat	veœ	kot	leta	1800,	vsak	Zemljan	pa	danes	v	
povpreœju	 porabi	 sedemkrat	 veœ	 energije	 kot	 pred	 200	 leti.	 Zato	 œlovek	 vse	
hitreje	spreminja	sestavo	ozraœja,	s	spremenjeno	rabo	tal	 in	sekanjem	gozdov	
pa	tudi	znaœilnosti	zemeljske	povrøine.	Zaradi	kurjenja	fosilnih	goriv,	prometa,	
gnojenja,	smetiøœ,	izpustov	tovarn	in	podobnega	je	v	ozraœju	vse	veœ	toplogre-
dnih	plinov	(ogljikov	dioksid,	metan,	duøikovi	oksidi,	ozon	...),	ki	povzroœajo	
globalno	ogrevanje,	to	pa	sproæa	podnebne	spremembe.

V	zadnjih	30	 letih	 so	 se	globalni	 izpusti	 toplogrednih	plinov	poveœali	kar	 za	
70	 odstotkov.	 Dosedanji	 politiœni	 ukrepi,	 projekti	 trajnostnega	 razvoja	 in	
zmanjøevanje	 intenzivnosti	 industrije	 niso	 prinesli	 vidnejøih	 zmanjøevanj	 iz-
pustov.	 Trend	 naraøœanja	 izpustov	 toplogrednih	 plinov	 je	 paœ	 povezan	 s	
poveœevanjem	 globalnega	 dohodka	 na	 prebivalca	 in	 naraøœanjem	 svetovnega	
prebivalstva.	Brez	ukrepov	in	øe	z	nadaljno	rabo	fosilnih	goriv	bodo	globalni	
izpusti	toplogrednih	plinov	samo	øe	naraøœali,	in	to	celo	za	90	odstotkov	do	leta	
2030,	v	primerjavi	z	letom	2000,	kar	bi	vodilo	v	nepredvidljive	posledice.	Œasa	
za	odloœno	globalno	ukrepanje	je	vedno	manj.

Podnebne	spremembe	v	Sloveniji	so	æe	tu	in	bodo	tu	tudi	ostale.	Povpreœna	letna	
temperatura	zraka	in	tal	se	povsod	v	Sloveniji	zviøujeta.	Manj	je	zelo	hladnih	
dni	in	vse	veœ	vroœih	dni.	Relativna	vlaænost	zraka	se	zmanjøuje,	daljøe	je	traja-
nje	sonœnega	obsevanja.	Zato	je	tudi	veœ	jasnih	dni	in	manj	povsem	oblaœnih.	
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Preglednica 1: Konkretni primeri blaæenja podnebnih sprememb v turistiœni praksi

BLAÆENJE	PODNEBNIH	SPREMEMB	(nekateri	primeri)

BIVALNI	
PROSTORI	ZA	
TURISTE

Nameøœanje	solarnih	sistemov	za	toplo	vodo
Kakovostna	izolacija	prostorov,	izogibanje	
klimatskim	napravam
Pravilna	temperatura	v	sobah	naj	bo	med	20	-	21°	
C	(hodnik	15°,	kopalnica	23°,	spalnica	18°).	Vsaka	
stopinja	manj	zmanjøa	stroøke	ogrevanja	za	okoli	6	
%.	Ponoœi	je	lahko	temperatura	øe	za	kakøne	2-3°	
niæja.	
Povsod	namestiti	varœne	æarnice
Namestiti	sisteme	za	avtomatiœni	izklop	elektrike,	ko	
gost	zapusti	sobo
kakovostna	vodna	napeljava	brez	vodnih	in	
toplotnih	izgub.	Grelnik	vode	nastavimo	na	najveœ	
60°C	(dovolj	je	æe	54	°C),	ga	redno	vzdræujemo	in	
primerno	izoliramo.
Namestiti	opozorila,	naj	gost	varœuje	z	vodo	(z	
razlago	skrbi	za	okolje)
Enako	velja	za	vsakodnevno	menjavo	brisaœ
Uporaba	samo	energijsko	varœnih	aparatov	razreda	
A	ali	A+
Omogoœiti	turistom	loœevanje	odpadkov

PREHRANA	
TURISTOV

Veœ	hrane	rastlinskega	izvora	kot	æivalskega	izvora
Ponuditi	hrano	lokalnega	izvora,	sezonsko	sadje	in	
zelenjavo	
Trgovcem	dajmo	vedeti,	da	imamo	rajøi	izdelke,	ki	
prepotujejo	najkrajøo	moæno	pot.
Prodaja	samo	toœenih	ali	ustekleniœenih	pijaœ	
(nikakor	ploœevink	ali	plastenk)	domaœega	oziroma	
slovenskega	izvora
Postreœi	œim	manj	embaliranih	izdelkov	npr.	pri	
zajtrkih	(maslo,	marmelade,	siri,	paøtete,	salame	
ipd.)

PREVOZ	
TURISTOV

Turistom	ponuditi	kolesa	ali	minibuse	za	lokalni	
prevoz	oziroma	jih	ne	spodbujati	k	rabi	osebnih	
avtomobilov
Promovirati	peø	izlete	v	okolico	
Promovirati	izletniøke	prevoze	z	vlaki

OZAVEØŒANJE	
IN	
IZOBRAÆEVANJE
TURISTOV	O	
PODNEBNIH	
SPREMEMBAH

Lokalni	turistiœni	delavci	naj	bodo	zgled	turistom	pri	
racionalni	rabi	fosilne	energije	in	pri	odnosu	do	vode	
in	vodnih	virov
Organizacija	zabavnih	ekoloøkih	akcij
Ekoloøko	obarvana	predavanja

odstotkov	emisij	nastane,	ko	turisti	potujemo	od	doma	do	konœne	destinacije	in	
nazaj.	Okrog	osem	odstotkov	jih	povzroœimo	med	svojo	nastanitvijo	in	øe	pre-
ostale	tri	odstotke	z	aktivnostmi	in	lokalnimi	dejavnostmi	na	destinaciji.	Glavni	
problem	 je	 transport,	 øe	posebej	 letala	 in	 z	njimi	potuje	okrog	20	odstotkov	
svetovnih	turistov,	ki	prispevajo	skoraj	80	odstotkov	vseh	emisij.	Ta	deleæ	se	bo	
v	naslednjih	letih,	do	2020	poveœal	kar	na	85	odstotkov.	Torej	vsi,	ki	potujemo	
z	avti,	vlaki	in	avtobusi,	prispevamo	le	20	odstotkov	turistiœnih	emisij.	

4. Kako naj turizem blaæi podnebne spremembe?

Turizem	kot	gospodarska	dejavnost	po	eni	strani	prispeva	izpuste	toplogrednih	
plinov,	ki	so	vzrok	podnebnim	spremembam,	po	drugi	strani	pa	bo	œutil	tudi	
njihove	posledice.	Turizem	ima	torej,	tako	kot	drugi	sektorji	gospodarstva,	dve	
nalogi:	blaæenje	velikosti	podnebnih	sprememb	in	nujno	prilagajanje.	Blaæitev	
podnebnih	sprememb,	najveœji	okoljski,	razvojni,	politiœni	in	tudi	etiœni	izziv,	
s	katerim	se	spoprijema	œloveøtvo.	V	vseh	sektorjih	gospodarstva,	tudi	v	turiz-
mu,	obstaja	znaten	ekonomski	potencial	za	omejevanje	izpustov	toplogrednih	
plinov.	Najveœji	potencial	za	varœevanje	 je	pri	proizvodnji	 in	 troøenju	energi-
je:	poveœana	uœinkovitost,	veœ	kombinacije	toplote	in	moœi,	obnovljive	energi-
je,	prehod	z	nafte	na	plin.	Takoj	na	drugem	mestu	pa	je	poveœana	energijska	
uœinkovitost	stavb.	Za	blaæenje	podnebnih	sprememb	v	Sloveniji,	so	bistvene	tri	
stvari:	energijska	sanacija	stavb	v	katerih	bivamo	in	delamo,	in	vseh	naprav	v	
njih,	racionalost	v	prometu	in	spremenjen	odnos	do	potroøniøtva.	Ali	zelo	kon-
kretno:	v	stavbah	je	realen	cilj	zmanjøati	energijske	stroøke	za	vsaj	20	odstotkov,	
vozimo	se	lahko	manj,	z	manjøimi	avtomobili,	poœasneje	in	res,	ko	je	to	nujno!	

Izpusti	toplogrednih	plinov	nastajajo	tako	pri	prevozih	turistov	na	destinacijo,	
zlasti	letalskih,	kot	tudi	med	bivanjem	turista	na	destinaciji.	Turistiœna	druøtva	
na	primer	 imajo	manj	vpliva	na	prevoze	 turistov	do	kraja	bivanja,	 imajo	pa	
razmeroma	velik	vpliv	na	potek	bivanja	gostov.	Pri	blaæenju	je	na	prvem	mestu	
racionalna	raba	energije,	pa	tudi	varœevanje	z	vodo.

V	preglednici	1	so	podani	zelo	konkretni	nasveti,	kako	racionalno	troøiti	ener-
gijo	v	turizmu,	na	primer	v	zvezi	z	bivalnimi	prostori	za	turiste,	njihovim	prevo-
zom	in	prehrano.	Poudarimo	naj	tudi	pomembno	vlogo	turistiånih	druøtev	pri	
ozaveøœanju	lokalnega	prebivalstva	in	tudi	k	ozaveøœanja	gostov.
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Prilagajanje	turizma	klimatskim	spremembam	bo	kroæen,	dolgotrajen	proces,	ki	
zahteva	sistemsko	premiøljen	pristop,	ki	mora	biti	tudi	ekonomsko	ovrednoten.	
Morda	je	smiselna	celo	ustanovitev	ustrezne	sluæbe,	namenjene	izkljuœno	pro-
blematiki	podnebnih	sprememb.	Povsem	logiœno	je,	da	mora	turizem	odloœno	
spodbujati	tudi	raziskave	s	tega	podroœja,	tako	baziœne	klimatoloøke	kot	tudi	
raziskave	adaptacij.	Odloœevalci	v	turizmu	se	tudi	premalo	zavedajo,	da	se	de-
narno	vlaganje	v	meteoroloøko	sluæbo	in	klimatoloøke	raziskave	kmalu	povrne	
tudi	pet	do	deset	kratno.	

6. Sklep

Turistiœni	delavci	morajo	œimprej	sprejeti	podnebne	spremembe	kot	del	realno-
sti.	Poleg	ozaveøœanja	in	racionalne	rabe	energije	in	vode,	je	prilagajanje	pod-
nebnim	spremembam	je	nuja	turizma.	Vse	oblike	turizma	niso	enako	ranljive.	
Kongresni	 in	 kulturni	 turizem,	 pa	 tudi	 zdraviliøki,	 se	 bodo	 lahko	 prilagajali	
hitro	in	brez	velikih	stroøkov.	Turistiœni	delavci	morajo	videti	v	podnebnih	spre-
membah	predvsem	nove	moænosti	in	ne	strahov.	Pa	vendar	je	æe	œas	za	analize,	
priprave	dolgoroœnih	regionalnih	strategij	in	tudi	ekonomskih	ukrepanj.	Turi-
zem	je	predragocen	vir	zasluæka	in	delovnih	mest,	da	bi	ga	jemali	zlahka.	Enako	
velja	tudi	za	podnebne	spremembe.	Œe	se	jim	æe	ne	bodo	prilagodili	ponudniki	
storitev,	se	jim	bodo	turisti	zagotovo!

Turistiœni	delavci	morda	zmotno	mislijo,	da	brez	ærtvovanja	turistovega	ugodja	
ne	morejo	prispevati	k	zmanjøevanju	rabe	elektrike	in	s	tem	k	zmanjøanju	emisij	
toplogrednih	plinov.	Da	to	ni	res,	lahko	vidimo	na	primeru	rabe	tako	imenova-
ne	stand-by	elektrike	oziroma	elektrike,	ki	jo	porabljajo	naprave	v	stanju	pri-
pravljenosti	(tako	imenovane	stand-by	mode).	Tipiœno	slovensko	gospodinjstvo	
na	primer,	po	ocenah	Inøtituta	Joæef	Øtefan,	porabi	za	naprave	v	stanju	pripra-
vljenosti.	na	letni	ravni	okoli	308	kWh	elektrike,	ki	ne	prinese	nobene	koristi,	
zanjo	pa	plaœa	pribliæno	30	evrov.	Turistiœna	druøtva	naj	poskrbijo	tudi	za	œim	
manjøo	svetlobno	onesnaæenost	kraja	ponoœi,	ki	 je	ne	 le	energijsko	potratna,	
ampak	je	tudi	neprijetna	in	nezdrava	za	poœitek	gostov.

5. Turizem se bo moral tudi prilagajati podnebnim spremembam

Glede	na	nesporno	dejstvo,	da	se	bodo	podnebne	spremembe	nadaljevale,	se	bo	
morala	ponudba	turistiœnih	krajev	in	agencij	podnebnim	spremembam	prilaga-
jati	in	to	tako	z	infrastrukturo	kot	z	ponudbo	aktivnosti.

lede	turistiœne	infrastrukture	velja,	da	jo	je	tako	ali	tako	treba	vsako	desetletje	
ali	dve	posodabljati.	Œe	bomo	ob	posodabljanju	upoøtevali	dejansko	variabil-
nost	 podnebnih	 razmer,	 bo	 to	 za	 obdobje	 desetletja	 ali	 dveh	 zadostovalo	 za	
dobro	prilagojenost	tudi	poœasnim	podnebnim	razmeram.	Æal	praksa	kaæe,	da	
se	turistiœni	objekti	veœinoma	gradijo	in	posodabljajo	brez	upoøtevanja	celovi-
tih	podnebnih	razmer	in	variabilnosti.	Samo	upamo	lahko,	da	se	bo	v	bodoœe	
odnos	investitorjev	in	naœrtovalcev	do	potrebnosti	 in	koristnosti	 informacij	o	
podnebju	 spremenil.	V	bodoœnosti	priœakujemo,	da	 se	bo	vse	bolj	uveljavljal	
ekoloøko	 naravnan	 turizem.	 Okolje	 bodo	 spoøtovali	 ekoloøko	 ozaveøœeni	 tu-
risti,	 spoøtovati	 in	 ponuditi	 okolju	 bolj	 prijazne	 oblike	 ga	 bodo	 morali	 tudi	
ponudniki,	to	je	hotelirji	in	turistiœne	agencije.	Æal	je	turizem	marsikje	pomemb-
na	obremenitev	in	degradacija	okolja.	Œe	bo	okolje	postalo	zaradi	podnebnih	
sprememb	bolj	ranljivo,	bo	moral	turizem	to	upoøtevati.	

Pri	prilagajanju	je	tudi	kljuœno	(Preglednica	2),	da	turistom	œimbolj	sprotno	po-
sredujemo	vremenske	informacije,	øe	zlasti	tiste	o	nevarnem	vremenu.	Poveœati	
moramo	tudi	skrb	za	varnost	turistov,	med	drugim	tudi	zdravstveno.

Preglednica 2: Konkretni primeri prilagajanja podnebnim spremembam v 
turistiœni praksi

PRILAGAJANJE	NA	PODNEBNE	SPREMEMBE	(nekateri	primeri)
POSREDOVANJE	
VREMENSKIH	
INFORMACIJ	
TURISTOM

Vsakodnevno	obveøœanje	turistov	o	morebitnem	
neugodnem	vremenu
Opozorila	o	moænosti	hudourniøkih	poplav
Obveøœanje	o	sneænih	plazovih
Obveøœanje	o	razmerah	na	morju	(ne	le	za	jadralce)
Poveœana	skrb	za	varnost	turistov	(tudi	zdravstveno)

ISKANJE	
ALTERNATIV	
SEDANJIM	
AKTIVNOSTIM

Ponudba	aktivnosti,	ki	so	neodvisne	od	vremenskih	
razmer
Aktivnosti,	ki	potekajo	lahko	vse	leto
Kulturni	turizem
Kongresni	turizem
Itd.
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je	najpomembnejøi	dejavnik,	ki	zagotavlja	sneæno	garancijo	in	s	tem	zanesljivo	
turistiœno	bero.	

Najbliæja	meteoroloøka	postaja	je	v	Rateœah	in	ob	pomoœi	Agencije	republike	
Slovenije	za	okolje	vam	posredujem	nekaj	statistiœnih	podatkov.

Povpreœne	letne	temperature	so	se	v	obdobju	od	1950	do	2006	poviøale,	s	tem,	
da	najveœje	poviøanje	beleæimo	poleti,	prav	tako	pa	so	viøje	tudi	zimske.

Øtevilo	 dni	 s	 sneæno	 odejo	 se	 zmanjøuje,	 seveda	 so	 pomembna	 letna	 nihanja	
trendna	œrta	kaæe,	da	so	zime	v	povpreœju	deset	dni	krajøe	kot	so	bile	pred	60	
leti.

Jure Æerjav,
Obœina Kranjska Gora

ZIMA IN PODNEBNE SPREMEMBE 
V KRANJSKI GORI

»Popolnoma	 jasno	 je,	 nahajamo	 se	 v	 spremembi	podnebja,	o	 tem	ni	 veœ	kaj	
razpravljati«
Prof.	dr.	Wolfgang	Seiler

S	temi	besedami	se	 je	zaœel	posvet	 letne	strokovne	konference	CIPRE	2006	v	
Bad	Hindelangu	v	Nemœiji	z	glavno	temo:

Turizem in prostorsko naœrtovanje pod vremenskim stresom.

Skupne	ugotovitve	vseh	razpravljavcev	so	bile,	da	spremembe	podnebja	jemljejo	
podlago	zimskemu	turizmu:	varnost	sneæne	odeje.	Vsi	v	zimskoøportnih	centrih	
se	 sreœujemo	z	vpraøanjem,	kaj	 se	bo	 zgodilo,	 œe	 zaradi	porasta	 temperature	
ne	 bo	 veœ	 moæno	 narediti	 dovolj	 umetnega	 snega.	 Ali	 obstajajo	 alternativne	
ponudbe	k	zimski	smuki?

Pri	smuœanju	gre	za	veœ	kot	samo	za	lastni	uæitek.	Za	tem	se	skriva	eden	osre-
dnjih	gospodarskih	sektorjev	v	Alpah.	Posledice	podnebnih	sprememb	na	zim-
ski	turizem	torej	tudi	bistveno	vplivajo	na	æivljenje	v	Alpah.	Turizem	spada	med	
najhitreje	rastoœe	gospodarske	panoge	in	pomen	zimskega	turizma	se	samo	øe	
krepi.	Ob	tem	pa	je	zimski	turizem	najbolj	obœutljiv.	

V	primerjavi	s	svetovnim	povpreœjem	0,6	stopinj	Celzija	je	temperatura	v	Alpah	
v	zadnjih	sto	letih	narasla	za	1,6	do	dve	stopinji	Celzija.	Obenem	se	zmanjøuje	
øtevilo	dni	z	naravno	sneæno	odejo	in	s	tem	poslediœno	øtevilo	smuœarskih	dni.	
Pri	tem	niso	viøje	leæeœa	smuœiøœa	nikakrøna	izjema.

Turistiœni	kraji	v	Alpah	se	na	prihajajoœe	spremembe	odzivajo	razliœno.	Tako	
so	na	nekaterih	niæje	leæeœih	smuœiøœih	æe	opustili	in	razgradili	opuøœene	æiœnice.	
A	priznati	je	treba,	da	gre	v	takih	primerih	za	zelo	majhna	smuœiøœa	z	vsega	eno	
ali	dvema	napravama.	Vsi	veœji	centri	pa	se	prizadevajo,	da	z	vlaganji	v	sisteme	
zasneæevanja	podaljøujejo	zimsko	sezono.	Dejstvo	je,	da	alternativne	ponudbe	
smuœanju	v	Alpah	pozimi	ni.	Ali	kot	se	je	slikovito	izrazil	æupan	Bad	Hindelan-
ga:	»Tekmovanja	v	skakanju	v	vreœi	ne	zadostujejo!«

Zima in Kranjska Gora

Zimskoøportni	 center	 Kranjska	 Gora	 leæi	 na	 nadmorski	 viøini	 810	 metrov,	
æiœniøke	naprave	pa	segajo	tja	do	1500	metrov	nadmorske	viøine.	Turistiœna	po-
nudba	od	1.	decembra	do	31.	marca	je	odvisna	od	viøine	naravnega	snega,	v	za-
dnjih	letih	pa	øe	bolj	od	temperature.	Izgradnja	sistema	za	umetno	zasneæevanje	
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Povpreœne	 decembrske	 in	 povpreœne	 minimalne	 decembrske	 temperature	 pa	
ostajajo	v	obdobju	od	1950	do	2006	praktiœno	nespremenjene.	Seveda	so	priso-
tna	letna	nihanja,	ki	so	kar	precejønja,	a	trendna	linija	kaæe	celo,	da	se	povpreœje	
minimalno,	pravzaprav	nepomembno	zniæuje.	To	pa	je	za	upravljavce	smuœiøœ	
zelo	pomemben	podatek,	kajti	zimska	sezona	je	v	najveœji	meri	odvisna	od	ume-
tnega	snega,	ki	so	ga	æiœniœarji	sposobni	narediti	v	zaœetku	decembra.

Kakøna so naøa priœakovanja v prihodnje?

Kranjska	Gora	brez	zasneæenih	smuœiøœ	ne	more	ponuditi	kakovostne	alterna-
tivne	ponudbe	vedno	bolj	zahtevnemu	turistiœnemu	træiøœu.	Zato	bodo	morali	
upravljavci	 smuœiøœ	vlagati	znatna	sredstva	v	posodobitev	sistema	za	umetno	
zasneæevanje,	ki	bo	lahko	v	zelo	kratkem	œasu	zasneæil	smuœarske	proge.	Seveda	
obstaja	vrsta	kemikalij,	ki	omogoœajo	izdelavo	snega	pri	viøjih	temperaturah,	
a	 te	 so	 za	nas	 iz	naravovarstvenih	 razlogov	nesprejemljive,	 za	 lastnike	 æiœnic	
pa	zagotovo	predrage.	Morda	pa	bodo	nekoœ	v,	upam	da	œim	bolj	oddaljeni,	
prihodnosti	sneg	izdelovali	v	posebnih	napravah	sicer	brez	kemikalij,	a	æal	s	kar	
precejønjo	porabo	energije.	Tudi	taka	tehnologija	je	æe	na	voljo.

Zmanjøala	se	je	skupna	viøina	zapadlega	snega,	a	tu	gre	za	upad	koliœine	pa-
davin	v	zimskih	mesecih	 in	ne	samo	za	zmanjøano	koliœino	zapadlega	snega.	
Seveda	so	prisotna	velika	nihanja,	suhe	zime	se	pojavijo	na	vsakih	nekaj	let	in	
zanaøati	se	samo	na	naravni	sneg	bi	bilo	preveœ	tvegano.

Trendna	œrta	kaæe,	da	se	povpreœna	zimska	temperatura	v	Rateœah	dviguje,	po-
linomska	linija,	ki	spremlja	spremembe	na	krajøa	obdobja,	pa	kaæe,	da	so	bile	
temperature	najniæje	v	øestdesetih	 letih,	najviøje	v	devetdesetih,	zadnjih	nekaj	
let	pa	spet	beleæimo	zniæevanje	povpreœnih	zimskih	temperatur.	Seveda	je	bila	
zadnja	zima	najtoplejøa,	predzadnja	pa	zanimivo	ena	najhladnejøih	v	obdobju	
øestdesetih	let.
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Upoøtevajoœ	sodobne	gospodarske	in	tehnoloøke	razvojne	trende	je	predvsem	v	
zadnjih	letih	zaznati	napredek	v	slovenskem	gorskem	turizmu	v	celoti.	Izjemen	
napredek	se	kaæe	predvsem	v:
-	 poudarjena	desezonalizacija	(øiritev	turistiœne	ponudbe	na	obdobje	celotnega	

leta	je	omogoœil	razvoj	iz	preteæno	smuœarskega	turizma	na	gorski	turizem);
-	 podjetniøko	povezovanje	na	razliœnih	ravneh	(poslovno	povezovanje	gorskih	

turistiœnih	centrov,	poslovno	povezovanje	med	ponudniki	razliœnih	storitev	
v	turistiœnem	kraju,	regiji);

-	 poveœane	investicije	v	prometno	(nove	sodobne	æiœniøke	naprave,	druge	pro-
metnice	 in	povrøine)	 in	 turistiœno	 infrastrukturo	 (osnovna	 turistiœna	 infra-
struktura	zagotavlja	veœje	øtevilo	stacionarnih	gostov,	dodatna	ponudba);

-	 upoøtevanje	zahtev	sonaravnega	trajnostnega	razvoja	in	prilagajanje	dejav-
nosti	njegovim	zahtevam.

2. Gorski turizem in prometni sistem

Prometna infrastruktura	gorskega	okolja	je	zaradi	reliefnih	specif	iœnosti	omeje-
na	na	cestni	in	æiœniøki	prometni	sistem.	Cestni prometni sistem	gorskega	okolja	
je	 sestavljen	 iz	peøpoti,	 gozdnih	 in	poljskih	 cest	 ter	 iz	 cest	praviloma	niæjega	
nacionalnega	ranga,	ki	zagotavljajo:
-	 dostopnost	do	naselij	oziroma	posameznih	domaœij,
-	 dostopnost	do	organiziranih	atrakcij	ter
-	 izvajanje	neorganiziranih	rekreacijskih	aktivnosti	obiskovalcev	(izleti	v	naravi).

Drug	pomemben	prometni	sistem	v	gorskem	okolju	je	æiœniøki prometni sistem,	
ki	 zraven	 zagotavljanja	 dostopnosti	 do	 posameznih	 reliefno	 teæko	 dostopnih	
podroœij	opravlja	tudi	transportno	servisno	dejavnost	v	okviru	gorskih	øportnih	
turistiœnih	centrov.	Po	zadnjih	podatkih	imamo	v	Sloveniji	247	æiœniøkih	naprav	
(od	tega	v	gorskih	turistiœnih	centrih	od	teh	tri	nihalne	æiœnice	–	Vogel,	Velika	
planina,	Golte,	tri	kroæno	kabinske	æiœnice	–	Pohorska	vzpenjaœa,	Kanin,	Krva-
vec	in	veœje	øtevilo	sodobnih	sedeænic,	øtevilo	sodobnih	æiœniøkih	naprav	se	v	za-
dnjih	letih	poveœuje	za	povpreœno	pet	na	leto),	glej	tabelo	1.	Najveœji	slovenski	
gorsko	turistiœni	centri	Mariborsko	Pohorje	in	Areh	–	skupaj	17	æiœniøkih	na-
prav	skupne	zmogljivosti	preko	15.000	oseb	na	uro,	Kranjska	gora	–	skupaj	16	
æiœniøkih	naprav	skupne	zmogljivosti	preko	15.000	oseb	na	uro,	Rogla	–	skupaj	
12	æiœniøkih	naprav	skupne	zmogljivosti	okoli	15.000	oseb	na	uro,	Krvavec	-	
skupaj	enajst	æiœniøkih	naprav	skupne	zmogljivosti	okoli	13.000	oseb	na	uro.

Izr.prof.dr. Drago Sever,
Fakulteta za gradbeniøtvo Univerze v Mariboru

PODNEBNE SPREMEMBE IN 
GORSKI TURISTIŒNI CENTRI

1. Uvod

Slovenija	 je	 s	 svojimi	 reliefnimi	znaœilnostmi,	 relativno	ohranjenim	naravnim	
okoljem	ter	ugodno	geografsko	lego	ugodna	in	privlaœna	turistiœna	destinacija.	
Gorski turizem	je	zraven	drugih	oblik	turizma	v	Sloveniji	razøirjena	gospodar-
ska	dejavnost.	Pomen	gorskega	turizma	za	slovensko	gospodarstvo	je	spoznan	
tudi	v	Razvojnem	naœrtu	in	usmeritvah	slovenskega	turizma	2007	–	2011.

Najpogostejøi	 organiziran naœin rabe gorskega okolja v turistiœne namene	 je	
organiziranje	gorskih	turistiœnih	centrov,	ki	med	drugim	vkljuœujejo	organizi-
rane	 øportne	 in	 rekreacijske	aktivnosti	na	 snegu	 (smuœanje,	bordanje,	 tek	na	
smuœeh),	øportne	aktivnosti	poleti	(alpinizem	pohodniøtvo,	kolesarjenje,	padal-
stvo,	zmajarstvo	in	drugo)	ter	druge	spremljajoœe	dejavnosti	(druge	storitvene	
dejavnosti,	øportni	in	kulturni	dogodki).	Najpomembnejøe	sploøne	znaœilnosti	
gorskih	øportno	turistiœnih	centrov	so:
-	 relativno	 velika	 potreba	 po	 prostoru	 (smuœiøœa,	 druge	 povrøine,	 druga	

turistiœna	infrastruktura),
-	 vplivanje	na	okolje	zaradi	naœina	in	obsega	zagotavljanja	turistiœne	ponudbe,
-	 mnoæiœnost,
-	 vpliv	na	socialno	in	demografsko	stanje	okolja	z	moænostmi	zaposlovanja,
-	 potreba	po	prometni	infrastrukturi.

Na	 sliki	 1	 so	prikazana	gorsko	 turistiœna	 srediøœa	 Slovenije	med	katerimi	 so	
najpomembnejøa	na	Pohorju	(Mariborsko	Pohorje,	Rogla),	Krvavcu,	v	Kranjski	
gori,	na	Bledu	in	v	Bohinju,	v	Bovcu,	v	Cerknem	in	drugje.

Slika 1: Slovenska gorsko turistiœna srediøœa
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Tabela 2: Vpliv posameznih vrst prometa na turizem in okolje

Peø, kolo Osebno motorno 
vozilo

Avtobus Dostavne æiœnice

In
fr

as
tr

uk
tu

ra

•	 Ni	potrebna	
posebna	
infrastruktura

•	 Potek	
infrastrukture	
ni	odvisen	od	
reliefa

•	 Neomejena	
kapaciteta	
sistema

•	 Nizki	stroøki	
gradnje

•	 Ni	posebnega	
vzdræevanja

•	 Poraba	
prostora	
za	ceste	in	
parkiriøœa

•	 Potek	
infrastrukture	
odvisen	od	
reliefa

•	 Omejena	
zmogljivost

•	 Veliki	stroøki	
gradnje

•	 Veliki	stroøki	
vzdræevanja	
(zimsko,	letno	
vzdræevanje)

•	 Enako	kot	
pri	osebnem	
motornem	
vozilu	

•	 Manjøa	poraba	
prostora	
(zgornja,	
spodnja	postaja)

•	 Pomembno	
povezan	
s	cestnim	
prometnim	
sistemom

•	 Potek	
infrastrukture	
ni	odvisen	od	
reliefa

•	 Zelo	omejena	
zmogljivost	
sistema

•	 Veliki	stroøki	
gradnje	in	
vzdræevanja

Pr
ev

oz
na

 s
re

ds
tv

a

•	 Samo	za	krajøa	
potovanja	
(rekreacija)

•	 Osnovno	
sredstvo	za	
zagotavljanje	
mobilnosti

•	 Omejena	
zmogljivost	
prevoznih	
sredstev	(max.	
8	ljudi)

•	 Relativno	
nizki	stroøki	
obratovanja	
sistema

•	 Prevoz	se	
izvaja	linijsko	
ali	po	naroœilu	
in	je	omejen	na	
pomembnejøe	
prometnice

•	 Veœje	
zmogljivosti	
sistema

•	 Veliki	
operativni	
stroøki	

•	 Prevoz	se	izvaja	
linijsko	samo	
tam,	kjer	je	
infrastruktura	
zgrajena

•	 Zmogljivost	je	
doloœena	z	vrsto	
naprave

•	 Veliki	stroøki	
obratovanja

V
pl

iv
 n

a 
ok

ol
je

•	 Sonaravna	
prometna	
sredstva

•	 Razen	
prisotnosti	ni	
posebnih	vplivov	
na	okolje

•	 Negativni	
vpliv	delovanja	
sistema	
(hrup,	izpuh,	
vibracije)

•	 Vpliv	zimskega	
vzdræevanja	
(soljenje)	na	
okolje

•	 Velika	
mobilnost	
osebnih	
vozil	pomeni	
moænost	
uporabe	teh	
tudi	zunaj	
urejenih	
prometnih	
povrøin

•	 Izjemno	velik	
vpliv	delovanja	
sistema	na	
okolje

•	 Centralni	pogon	
pomeni,	da	se	
obremenjevanje	
okolja	s	hrupom	
omeji	samo	na	
podroœje	postaj,

•	 Elektriœni	
pogon	je	okolju	
prijaznejøi,

•	 Zunaj	postaj	ni	
posebnih	vplivov	
na	okolje

Tabela 1: Æiœniøki prometni sistem Slovenije – primerjava z evropskimi 
            dræavami

Razliœne	vrste	prometa	razliœno	vlivajo	na	okolje.	Stopnja	 in	obseg	vpliva	na	
okolje	 je	 odvisna	 od	 velikosti	 prometne	 infrastrukture	 ter	 naœina	 delovanja	
prevoznih	 sredstev,	ki	 se	v	posameznem	prometnem	podsistemu	uporabljajo.	
Najmanjøe	vplive	na	okolje	je	zaznati	pri	peø	in	kolesarskem	prometu,	kjer	se	
za	gibanje	v	okolju	ne	uporabljajo	motorji.	Imenujemo	ju	tudi	sonaravni	pro-
metni	podsistemi.	Drugi	prometni	podsistemi	temeljijo	na	obseænejøi	prometni	
infrastrukturi	(ceste	za	motorni	promet,	æiœniøke	naprave),	prevozna	sredstva	se	
gibljejo	z	uporabo	lastnega	motorja	(motorna	vozila)	ali	uporabo	motorja	na-
prave	(æiœniøki	pogoji).	Vsi	prometni	sistemi	imajo	omejene	zmogljivosti.	Zmo-
gljivosti	prometnih	sistemov	so	doloœene	predvsem	s	zmogljivostjo	prevoznih	
sredstev	(osebno	vozilo,	avtobus,	kabina)	in	s	hitrostjo	gibanja	prevoznega	sred-
stva.	 Zmogljivost	 prometnega	 sistema	 ter	 njegove	 razvejanost	 omejuje	 obseg	
storitev	in	ponudbe	turistiœne	infrastrukture.	Uskladitev	teh	sistemov	je	nujna.

Æiœniøki	prometni	sistem,	kot	sestavni	del	globalnega	prometnega	sistema,	ki	je	
ekoloøko	sprejemljiv,	 lahko	s	primernimi	razvojnimi	prijemi	pripomore	k	za-
gotovitvi	æivljenja	v	gorskem	svetu.	Pri	tem	je	treba	skrbeti,	da	se	naravno	in	
kulturno	okolje	kolikor	je	le	mogoœe	ohranja.	Prav	zaradi	tega	je	turizem	edina	
sprejemljiva	gospodarska	dejavnost	v	gorskem	okolju.	Poslediœno	se	lahko	kme-
tijstvo	v	okoliøkem	predgorju	ohrani	le,	œe	je	v	funkciji	turizma.

Perspektive	 razvoja	 æiœniøkega	 prometnega	 sistema	 so	 v	 razvoju	 obstojeœih	
turistiœnih	centrov	in	njihovem	povezovanju	zaradi	ustvarjanja	ponudbe	zado-
stnemu	øtevilu	obiskovalcev,	kar	hkrati	zagotavlja	ohranitev	delovnih	mest.

V	 tabeli	2	 so	prikazane	prednosti	 in	pomanjkljivosti	posameznih	vrst	prometa	
glede	na	uresniœevanje	turistiœnega	povpraøevanja	in	naœina	vplivanja	na	okolje.

Dræava Øtevilo 
naprav

Povrøina 
smuœiøœ 
(km2)

Øtevilo 
pre-
vozov 
(mio)

Øtevilo 
podjetij

Øtevilo zaposlenih

polno sezon-
sko

skupaj

Francija 4.038 1.1805 569 445 3.774 15.619 19.363

Italija 2.556 750 471 726

Øvica 1.810 840 286 667 3.340 7.610 10.950

Avstrija 3.200 790 320 255 11.800

Nemœija 635 128 128 120 1.328 2.000 3.328

Velika	Britanija 74 0,367 5 120 424 544

Norveøka 687 63

Øpanija 382

SKUPAJ - EU 12.745 3.560 1.771 2.218 8.562 25.653 45.985
SLOVENIJA 247 13 do	30 47 388 350-400 do	800
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Zapisanim	trditvam	v	prid	govorijo	ugotovitve	povzete	 iz	tuje	 literature	 in	 iz	
vremenskih	podatkov	slovenskega	smuœiøœa:
1.	 Dolgotrajna	merjenja	vremena	in	padavin,	zlasti	v	Mittelbergu	na	Hochköni-

gu	(od	l.	1901)	in	Hohenpeißenbergu	pri	Schongauu	(od	l.	1781)	zavraœajo	
zloveøœe	napovedi	in	kaæejo	na	obstojeœa	vremenska	nihanja,	ki	dokazujejo,	
da	æivimo	v	œasu	stabilnega	podnebja.

	 Æe	v	preteklosti	so	obstajala	veœletna	obdobja	z	znatno	viøjimi	povpreœnimi	
letnimi	temperaturami	kot	v	novejøem	œasu	(povpreœne	temperature	po	letu	
1960),	 na	primer	od	 leta.	 1790	do	 leta	 1810.	Obdobja	 z	 veliko	 snega	 so	
se	menjavala	z	obdobji	z	malo	snega.	Po	s	snegom	bogati	zimi	1964/65	je	
opazna	zanimiva	ritmiœnost	v	menjavanju	zim	z	veliko	in	zim	z	malo	snega,	
najprej	vsaka	øtiri	leta,	po	zimi	1975/76	pa	vsaka	tri	leta.	S	snegom	bogata	
zima	kot	posledica	atlantskega	vpliva	pa	na	naøi	zemljepisni	øirini	ne	pomeni	
nujno	tudi	mrzle	zime.	Podroœja	nizkega	zraœnega	pritiska	v	sredozemskem	
prostoru	po	 izkuønjah	prinaøajo	moœne	 sneæne	padavine	 tudi	 proti	 koncu	
zime,	zlasti	na	juæni	strani	Alp.	Temperaturni	poteki	in	periodiœne	krivulje	
zimskih	padavin	so	tudi	v	novejøem	œasu	popolnoma	normalni.

2.	 Podobne	ugotovitve	je	zaznati	iz	»neuradnih«	vremenskih	podatkov	iz	gosr-
kega	turistiœnega	centra	Pohorje	(Franci	Œop	in	Gorazd	Bedraœ).	Iz	podatkov	
na	sliki	3,	4	in	5	je	razvidno,	da	so	se	obdobja	zim	z	veliko	in	zim	z	malo	
snega	izmenjavala	v	desetletnem	intervalu.

Dodatno	zasneæevanje	je	bilo	uvedeno	po	letu	1990.	Dodatno	zasneæevanje	na	
Pohorju	zagotavlja	ustrezno	turistiœno	ponudbo.

Slika 3: Trajanje sneæne odeje za obdobje od 1957/58 do 2005/2006 na Arehu 
(1250 nmv)

3. Podnebne spremembe in gorski turistiœni centri

Vreme	 je	 eden	 od	 kljuœnih	 dejavnikov	 organiziranja	 aktivnosti	 na	 prostem.	
Zato	 morajo	 organizatorji	 te	 dejavnosti	 oziroma	 turistiœni	 delavci	 v	 gorskih	
turistiœnih	centrih	detajlno	poznati	lokalne	vremenske	znaœilnosti	in	upoøtevati	
vse	znaœilnosti	vremena	v	gorskem	okolju.
Predvsem	v	zadnjem	œasu	se	vse	pogosteje	poudarja,	da	bodo	podnebne	spre-
membe,	za	katere	je	v	veliki	meri	»kriva«	prav	œlovekova	aktivnost,	pomembno	
vplivale	na	izbiro,	moænosti	izvajanja	doloœenih	aktivnosti	v	okolju	ter	da	se	je	
treba	temu	prilagoditi	–	nekje	kar	œez	noœ.	Nekatera	poroœila	kar	posploøeno	
ugotavljajo,	da	bo,	citiram:	»v	bodoœnosti	veœ	sonca,	manj	deæja	in	manj	sne-
ga«,	ne	povedo	pa	v	kateri	bodoœnosti,	kje	in	v	koliki	meri.	Takøna	posploøena	
ugibanja	nimajo	strokovne	teæe,	pomembno	pa	vplivajo	na	dojemanje	doloœene	
gospodarske	dejavnosti	v	druæbenem	okolju	in	negativno	prispevajo	k	prizade-
vanjem	za	razvoj	doloœene	dejavnosti	(tudi	gorskega	turizma).
Strokovno	 utemeljeno	 napovedovanje	 vremena	 temelji	 na	 izjemno	 zahtevnih	
modelih,	katerih	podlaga	je	obseæna	in	kakovostna	baza	podatkov	o	vremenu.	
Globalno	gledano	 s	 takønimi	podatki	ne	 razpolagamo.	V	doloœeni	meri	 so	k	
vzpostavitvi	takønih	modelov	prispevale	metode	reanalize,	ki	omogoœajo	oceno	
vremena	v	preteklosti.	Ocenjujem,	da	je	na	podlagi	ocenjenih	podatkov	o	vre-
menu	v	preteklosti,	relativno	omejenih	vremenskih	podatkov	(homogene	meri-
tve	vremena	se	izvajajo	v	Sloveniji	øele	po	letu	1950)	ter	vzpostavljenih	modelov	
vpraøljive	kakovosti	teæko,	œe	æe	ne	nevarno	ocenjevati	vreme	v	prihodnosti.	Øe	
bolj	problematiœno	je	na	podlagi	takønih	podatkov	iskati	doloœene	zakljuœke	ter	
z	njimi	vplivati	na	gospodarske	usmeritve	v	lokalnem	ali	regionalnem	okolju.

Øe	posebej	poudarjen	je	problem	pomanjkanja	naravnega	snega,	ki	ga	v	vseh	sve-
tovnih	smuœarskih	centrih	reøujejo	z	uvedbo	sistemov	za	dodatno	zasneæevanje.	
Strokovnjaki	razliœnih	strok	namreœ	ugotavljajo	razliœne	preteæno	ugodne	vpli-
ve	 dodatnega	 zasneæevanja,	 ki	 omogoœa	 dolgotrajnejøo	 (zahteve	 sodobnega	
smuœanja	so	viøje,	turisti	se	ne	zadovoljijo	samo	z	osnovno	ponudbo)	in	trdnejøo	
sneæno	odejo	tudi	na	povrøinah	z	nizko	nadmorsko	viøino.	Dodatno	zasneæevanje	
in	ozelenjevanje	povrøin	prinaøa	veœstranske	koristi	(veœnamenska	raba	povrøin).	
Na	sliki	2	je	prikazan	primer	ozelenjevanja	povrøin	namenjenih	smuœanju	pozimi	
ter	drugim	øportnim	in	gospodarskim	(kmetijstvo)	aktivnostim	poleti.

 

Slika 2: Levo: Zatravljena planota na Zvohu (Krvavec) – pozimi smuœiøœe, poleti 
sprehajalna pot in paønik, desno: Zatravljena povrøina na mariborskem Pohorju – 
pozimi smuœiøœe (tudi F IS tekme), poleti sprehajalna pot, letno sankaliøœe in paønik
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3.	 Æiœniøke	naprave	omogoœajo	razvoj	gospodarskih	in	drugih	dejavnosti	v	do-
lini,	kjer	so	pogoji	gradnje	turistiœnih	in	drugih	objektov	ugodnejøi,	vplivi	na	
okolje	pa	najmanjøi.	Razvoj	æiœniøkih	sistemov	omogoœa	razvoj	poletnega	in	
zimskega	turizma	tudi	na	tistih	obmoœjih,	ki	so	demografsko	ogroæena	in	ni-
majo	drugih	razvojnih	moænosti	ali	so	njihove	razvojne	moænosti	omejene.

4	 Ker	je	turizem	delovno	intenzivna	dejavnost,	lahko	v	teh	krajih	zagotovi	veœ	
tisoœ	novih	delovnih	mest.	V	primeru,	da	bodo	za	to	ustvarjeni	primerni	po-
goji,	so	ljudje	vanje	pripravljeni	investirati	tudi	sami	–	samozaposlovanje.

5.	 Ker	so	æiœnice	in	smuœiøœa	praviloma	v	neposredni	bliæini	obstojeœih	kme-
tij,	 je	 zagotovljena	 veœnamenska	 izraba	 povrøin,	 domaœinom	 pa	 je	 s	 tem	
ponujena	veœja	moænost	preæivetja,	 tudi	 s	pridelavo	 ter	prodajo	ekoloøko	
pridelane	 hrane	 doma	 ter	 s	 tem	 pridobivanja	 dodatnih	 delovnih	 mest	 na	
kmetijah.	Ker	kmetijska	pridelava	na	smuœiøœih	ni	v	kontingentih	EU,	tudi	
po	vstopu	v	EU	ni	vpraøljiva,	kar	omogoœa	veliko	priloænost	razvoju	sloven-
skega	podeæelja.	

6.	 Izgradnja	æiœnic	in	smuœiøœ	ter	njihova	oprema	s	kakovostnimi	napravami	za	
zagotavljanje	snega	je	izredno	pomembna	za	razvoj	rekreativnega,	øolskega	
in	vrhunskega	smuœarskega	øporta.	Imamo	naravne	pogoje,	kjer	je	moæno	
pridobiti	smuœiøœa,	s	katerimi	bi	lahko	kandidirali	celo	za	pridobitev	orga-
nizacije	svetovnega	prvenstva	v	alpskem	smuœanju.

7.	 Vpliv	æiœnic	in	smuœiøœ	je	pomemben	tudi	v	sistemu	vzgoje	in	izobraæevanja,	
saj	je	le	z	dobrimi	æiœniøko	–	smuœarskimi	sistemi	moœ	kakovostno	realizi-
rati	predvidene	obvezne	øolske	in	obøolske	dejavnosti	(øole	v	naravi,	øportni	
dnevi	in	aktivnosti	prostih	dni	v	zimskem	in	letnem	œasu).	Razvoj	turizma	v	
gorskem	svetu	pa	zahteva	tudi	dodatna	izobraæevanja,	kar	je	lahko	poslov-
na	priloænost	mladim	za	delo	v	turizmu	in	motiv,	da	ostanejo	v	domaœem	
okolju.	

8.	 V	 pripravo	 in	 izvajanje	 projektov	 je	 treba	 vkljuœevati	 vse	 zainteresirane	
vkljuœno	 z	 lokalnimi	 skupnostmi	 z	 njihovimi	 razvojnimi	 programi	 in	 na-
ravovarstveno	 stroko.	 To	 naj	 omogoœi	 optimiranje	 izbire	 najugodnejøih	
moænosti	in	zmanjøevanje	ter	kompenzacijo	morebitnih	økod,	ki	so	posledi-
ca	posegov	v	prostor.	Pri	odloœanju	o	projektih	je	treba	poleg	ekonomskih	
upoøtevati	tudi	demografske,	socialne,	naravovarstvene	in	druge	vidike.	Le	
takøen	 pristop	 lahko	 zagotovi	 trajnostni	 regionalni	 razvoj.	 V	 vseh	 fazah	
naœrtovanja	 in	 izvedbe	projektov	 je	nujno	usklajeno	 in	soœasno	delovanje	
resornih	ministrstev	in	ustreznih	strokovnih	sluæb.

9.	 Æiœniœarstvo	je	podlaga	in	velik	impulz	razvoja	turizma	v	gorskem	svetu.	Ne-
povratna	sredstva	oziroma	ugodni	krediti,	ki	jih	v	ta	namen	zagotavlja	vlada	
prek	resornih	ministrstev	so	spodbudile	velik	 investicijski	potencial,	kar	 je	
dokaz,	da	obstajajo	za	to	podroœje	kakovostni	razvojni	programi.	Programi,	
ki	so	bili	sof	inancirani,	so	bili	v	glavnem	æe	realizirani	in	se	obrestujejo.

10.	Kmetijske	povrøine	v	Sloveniji	se	zaraøœajo.	Ministrstvo	za	gospodarstvo	na-
menja	letno	velika	sredstva	za	prepreœevanje	zaraøœanja	povrøin	in	subvenci-
onira	to	dejavnost.	Po	nekaterih	ocenah	se	zaraøœa	preko	140.000	hektarjec	
v	glavnem	planinskih	kmetijskih	zemljiøœ.	Za	 izgradnjo	naœrtovanih	zmo-
gljivosti	za	gorske	turistiœne	centre	se	do	leta	2010	potrebuje	pribliæno	400	
hektarjev	povrøin,	ki	 jih	 je	 treba	po	 izgradnji	usposobiti	 za	veœnamensko	
rabo	–	kmetijstvo	poleti.

Slika 4: Trajanje sneæne odeje za obdobje od 1957/58 do 2005/2006 na Bolfen-
ku (1050 m nmv)

Slika 5: Trajanje sneæne odeje za obdobje od 1957/58 do 2005/2006 na sneæ-
nem stadionu

4. Namesto zakljuœka – usmeritve razvoja gorskega turizma

1.	 Slovenija	ima	realne	moænosti	sonaravnega	in	trajnostnega	razvoja	gorske-
ga	 turizma.	 V	 tej	 smeri	 je	 moæno	 razvijati	 tudi	 æiœniøko	 infrastrukturo	 s	
smuœiøœi,	kar	sluæi	 tudi	razvoju	drugih	dejavnosti,	vendar	ob	upoøtevanju	
okoljskih	in	naravovarstvenih	zahtev	ter	naravnih	in	prostorskih	danosti.

2.	 Æiœniøki	prevoz	v	gorskem	svetu	 je	ekoloøko	najsprejemljivejøi,	 saj	zavza-
me	najmanj	 prostora,	 pogon	 je	 ekoloøko	najmanj	 obremenjujoœ,	 eksterni	
stroøki,	ki	nastajajo	pri	prevozu,	so	najniæji.	Hkrati	s	tem	je	s	pomoœjo	æiœnic	
zagotovljena	dostopnost	tudi	v	teækih	zimskih	vremenskih	razmerah.
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11.	Øirjenje	 smuœarskih	 terenov	 mora	 temeljiti	 na	 strokovnih,	 naravovarstve-
nih	in	gozdarskih	usmeritvah,	pri	œemer	je	treba	loœevati	med	zaraøœanjem	
obstojeœih	in	nekdanjih	kmetijskih	povrøin	in	novimi	posegi	v	strnjena	goz-
dna	obmoœja.

12.	Gorske	turistiœne	centre	je	smiselno	med	seboj	f	iziœno,	poslovno	in	kapital-
sko	povezovati.

13.	Za	realizacijo	zastavljenih	razvojnih	programov	je	moæno	pridobivati	tudi	
f	inanœna	sredstva	razvojnih	programov	in	drugih	strukturnih	skladov	EU,	
zato	je	treba	s	povezovanjem	ministrstev	pridobiti	ustrezen	deleæ	domaœih	
virov.

14.	Spodbujati	 je	 treba	 interdisciplinarne	 in	 multidisciplinarne	 raziskave	 tega	
podroœja.

Predstavljene	in	zastavljene	teze	se	æe	udejanjajo.	Najboljøi	dokaz	temu	je	raz-
pisan	razvojni	projekt	z	naslovom	Strategija izgradnje æiœniøkih sistemov v Re-
publiki Sloveniji upoøtevajoœ predvsem naravne danosti	na	ministrstvu	za	pro-
met.	Ocenjujem,	da	bo	projekt	detajlno	odgovoril	na	vsa	zastavljena	vpraøanja	
in	morebitne	dileme	vezane	na	razvoj	gorskega	turizma	v	Sloveniji.
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