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Ranljivost turizma v občini Postojna zaradi podnebnih sprememb - 

povzetek 

Turizem je v občini Postojna kljub dolgi tradiciji prepoznan kot še razvojno obetavna gospodarska 

panoga. Za analizo njegove ranljivosti zaradi podnebnih sprememb je pomembno dejstvo, da 

turistični produkti, ki v destinacijo privabijo največ obiskovalcev (jamski, muzejski turizem), niso 

neposredno odvisni od vremena oz. podnebja. Podnebnim spremembam so v večji meri 

izpostavljene turistične dejavnosti na prostem (športno-rekreativne aktivnosti, spoznavanje 

kulturne dediščine na prostem, opazovanje narave, prireditve) in infrastruktura na prostem, v 

veliki meri tudi turizem na podeželju. Ker vremenski pogoji vplivajo na človekovo ugodje, bodo 

pričakovano povišanje temperatur in spremenjeni padavinski vzorci v prihodnosti vplivali na 

slednji segment turizma v destinaciji v vseh letnih časih. Posredno je podnebnim razmeram 

izpostavljen postojnski turizem kot celota, saj se predvideva, da bodo te povsod po svetu vplivale 

na konkurenčnost destinacij in povzročile pomembne spremembe turističnih tokov.  

Podnebje v občini Postojna se je od šestdesetih let prejšnjega stoletja že segrelo za 1,7 °C, letna 

količina padavin se je zmanjšala za dobrih 10 %, višina snežne odeje se je več kot prepolovila. 

Trend segrevanja se bo v prihodnosti nadaljeval. Sredi stoletja bo povprečna temperatura zraka 

lahko še za 1,8 °C višja, kot je danes. Poleti se bo povečevalo število vročih dni s temperaturo 

nad 30 °C, vročinski valovi bodo pogostejši, močnejši in daljši. Toplejša poletja bodo v destinaciji 

Postojna še nekaj časa povečevala privlačnost destinacije, proti sredini stoletja pa bo poletna 

vročina pri turističnih aktivnostih na prostem vse neprijetnejša, še posebej v urbanem okolju. 

Povečala se bo potreba po razvoju poletne turistične ponudbe npr. v hladnejših višje ležečih 

območjih destinacije, ob vodnih virih in v zaprtih (klimatiziranih) prostorih. Povečal se bo tudi 

vročinski stres na delovnem mestu za turistične delavce, kar lahko zmanjša privlačnost poklicev v 

turizmu.  

V toplejših pomladih in jesenih se bo zmanjšala fiziološka obremenitev za ljudi zaradi mraza pri 

aktivnostih na prostem in ogrevanje destinacije lahko v teh letnih časih poveča njeno privlačnost. 

Pozimi bo obremenitev zaradi mraza kljub povišanju temperature še vedno velika, še posebej v 

kombinaciji z burjo. Temperaturni pogoji za zimske aktivnosti na prostem se v destinaciji ne bodo 

bistveno izboljšali. Povišanje zimske temperature pa pomeni tudi krajšanje kurilne sezone in 

zmanjšanje stroškov turističnih ponudnikov za ogrevanje stavb (turističnih namestitev, muzejev, 

gostinskih lokalov ipd).  

Letna količina padavin se v prihodnosti v destinaciji lahko nekoliko poveča, število dni s 

padavinami pa se bo zmanjšalo. Poleti in jeseni se pričakujejo daljša sušna obdobja, ki jih bodo 

prekinjale močne padavine. Število dni s snežno odejo se bo še naprej zmanjševalo. Povišanje 

temperatur in spremenjeni padavinski vzorci bodo vplivali na naravo v destinaciji, ki je za turizem 

neprecenljiv razvojni vir. Lahko se poslabša biotska raznovrstnost in stanje gozdov, ki pokrivajo 

skoraj 70 % površine občine. Podnebne spremembe bodo vplivale tudi na kmetijsko pridelavo in s 

tem na razvijajočo se gastronomsko ponudbo na osnovi lokalnih pridelkov. Rastna doba se bo 

podaljševala in možno bo gojenje toplotno zahtevnejših kultur. 

Ob nadaljevanju globalnega segrevanja bodo kot poletne turistične destinacije pridobivale na 

privlačnosti hladnejše destinacije in destinacije s ponudbo, ki je neodvisna od poletne vročine, 

kar je konkurenčna prednost destinacije Postojna. Zaradi poslabšanja pogojev za poletni turizem 

v sredozemskih obalnih destinacijah in za smučarski turizem v nižje ležečih zimsko-športnih 
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destinacijah pa bo postojnski turizem soočen z veliko konkurenca destinacij, ki bodo prav tako 

poskušale podaljšati sezono na pomlad in jesen. 

Ranljivost turizma v občini Postojna ni odvisna samo od naštetih vplivov podnebnih sprememb, 

ampak tudi od zmožnosti destinacije za prilagajanje nanje. Destinacija ima zaradi raznolikosti 

turistične ponudbe, še ne povsem izkoriščenega potenciala za razvoj turizma na podeželju, 

institucionalne organiziranosti in ekonomske trdnosti precejšnjo zmožnost prilagajanja podnebnim 

spremembam. Ranljivost celotnega sektorja turizma v destinaciji Postojna zaradi podnebnih 

sprememb je zato ocenjena kot zmerna. Ranljivost segmenta turizma, ki je vezan na aktivnosti na 

prostem, pa proti sredini stoletja postane velika. Ranljivost destinacije bolj kot vplivi podnebnih 

sprememb, ki bodo tudi pozitivni, povečuje zaenkrat omejena zasebna podjetniška iniciativa in 

zanimanje za delo v turizmu v lokalni skupnosti, zaradi česar obstaja nevarnost, da destinacija 

turističnih priložnosti, ki jih bodo prinesle podnebne spremembe, ne bo v polnosti izkoristila.  

Zato je med predlaganimi ukrepi, s katerimi lahko občina Postojna zmanjša tveganja za turistični 

sektor zaradi podnebnih sprememb, na prvem mestu informiranje, ozaveščanje in usposabljanje 

deležnikov turizma v destinaciji. To naj izboljša podobo turizma v lokalnem okolju kot dolgoročno 

obetavne gospodarske dejavnosti ter poveča prepoznavanje ne samo groženj, ampak tudi 

priložnosti v zvezi s podnebnimi spremembami. Pomembna področja ukrepanja so še prilagoditev 

turistične ponudbe in trženja destinacije podnebnim spremembam, omilitev vpliva ekstremnih 

vremenskih dogodkov, aktivno upravljanje zaščitenih območij narave ter pridobivanje podnebnih 

sredstev iz različnih programov in skladov ter sodelovanje v partnerskih projektih na področju 

blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.  
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1. Uvod 

Podnebne spremembe 

Podnebne spremembe predstavljajo grožnjo obstoju človeške civilizacije in zemeljskih 

ekosistemov, ki podpirajo življenje. Njihovo blaženje zahteva hitro in močno zmanjšanje svetovnih 

emisij toplogrednih plinov v prvi polovici 21. stoletja. Lokalne skupnosti imajo ključno vlogo pri 

prehodu v podnebno nevtralno družbo, tudi posledice podnebnih sprememb najbolj občutimo v 

svojem (mikro)okolju. Zato odgovorne lokalne skupnosti naredijo vse, kar je v njihovi moči, za 

zmanjšanje svojega vpliva na podnebje, poleg tega pa krepijo svojo odpornost s prilagajanjem 

podnebnim spremembam, ki se jim ni mogoče izogniti. Tako izpolnijo svojo globalno odgovornost, 

svojim prebivalcem pa omogočijo zdravo življenjsko okolje ter nove razvojne priložnosti in zelena 

delovna mesta. 

Vpliv podnebnih sprememb na turizem 

Turizem je predvsem zaradi z mobilnostjo povezanih emisij toplogrednih plinov dejavnost z 

velikim vplivom na podnebne spremembe. Hkrati pa posledice podnebnih sprememb povsod po 

svetu že danes spreminjajo konkurenčnost turističnih destinacij in vplivajo na turistične tokove, 

kar se bo v primeru neuspešnega blaženja podnebnih sprememb v prihodnosti še stopnjevalo. 

Turisti se hitro prilagajajo na spremembe. Prilagajanje destinacij je počasnejše in dražje, zato ga 

je potrebno pravočasno in strokovno načrtovati. Poznavanje ranljivosti turizma zaradi podnebnih 

sprememb pri tem destinaciji pomaga zasnovati učinkovite in stroškovno vzdržne ukrepe, ki poleg 

izogibanja škodljivim učinkom omogočijo tudi izkoriščanje možnih koristi podnebnih sprememb.   

Destinacija Postojna 

Občina Postojna, ki je samostojna turistična destinacija, hkrati pa je del regijske destinacije 

Zeleni kras, se nahaja na stičišču primorskega in celinskega sveta, na severni strani pivške 

kotline. Celotna občina leži na področju kraškega sveta. Razvoj občine je trajnostno usmerjen, 

turizem na osnovi bogate naravne, kulturne in zgodovinske dediščine je prepoznan kot ena od 

nosilnih gospodarskih panog. (ViSOP…, 2015) 

Na območju občine Postojna ležijo nekatere turistične znamenitosti, ki so med najbolj množično 

obiskanimi v Slovenije. Kljub velikemu obisku je turizem v lokalni skupnosti prepoznan kot 

obetavna gospodarska panoga, ki jo je potrebno v občini bolj kompleksno razvijati. Bogata in 

ohranjena narava specifičnega tipa (kras) in z njo povezana kulturna dediščina sta pri tem ključna 

razvojna vira, razvoj turistične ponudbe pa je v veliki meri usmerjen v aktivno preživljanje časa v 

naravi. (Strategija razvoja turizma…, 2019) Turizem na postojnskem je zato izpostavljen 

spremembam podnebja in njegova sposobnost prilagajanja bo pomemben dejavnik dolgoročne 

konkurenčnosti destinacije. 

Analiza ranljivosti 

Ranljivost turizma v občini Postojna zaradi podnebnih sprememb je ocenjena s kvalitativno 

metodo ob upoštevanju ocene prihodnjih sprememb podnebja v destinaciji do leta 2070 za zmerno 

optimistični (RCP4.5) in pesimistični (RCP8.5) scenarij izpustov toplogrednih plinov. Na podlagi 

identificiranih tveganj za postojnski turizem zaradi podnebnih sprememb so predlagani prednostni 

ukrepi prilagajanja.  
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2. Metodologija 

Za pripravo ocene ranljivosti turizma v občini Postojna zaradi podnebnih sprememb je bila v 

največji možni meri upoštevana metodologija za pripravo ocene tveganj in ranljivosti (angl. Risk 

and Vulnerability Assessment – RVA) v okviru metodologije za pripravo akcijskih načrtov za 

trajnostno energijo in podnebje (angl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) v 

okviru Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo (Betroldi, 2018).  

2.1. Ranljivost turizma zaradi podnebnih sprememb 

Ranljivost je bila določena z ekspertno oceno izpostavljenosti turizma v destinaciji podnebnim 

spremembam in njegove občutljivosti ter sposobnosti prilagajanja podnebnim spremembam. 

Velika izpostavljenost in občutljivost ob majhni sposobnosti prilagajanja podnebnim spremembam 

pomeni veliko ranljivost sektorja. Nasprotno pa majhna izpostavljenost in občutljivost ter dobre 

možnosti prilagajanja naredijo sektor manj ranljiv.  

Ranljivost destinacije zaradi podnebnih sprememb je ocenjena za sedanjost oz. referenčno 

obdobje in za prihodnje podnebne spremembe. Pri interpretaciji ocene ranljivosti zaradi 

podnebnih sprememb v prihodnosti je potrebno upoštevati, da je ocena podana pri predpostavki, 

da se ne izvajajo ukrepi za prilagajanje podnebnim spremembam oz. da sposobnost prilagajanja 

ostane enaka, kot je v referenčnem obdobju. 

Na področjih z največjo ranljivostjo so v poglavju 9 predlagani ukrepi za zmanjšanje občutljivosti 

in povečanje sposobnosti destinacije za prilagajanje podnebnim spremembam. 

2.2. Projekcije podnebnih sprememb  

Ocena ranljivosti turizma v občini Postojna zaradi podnebnih sprememb temelji na projekcijah 

prihodnjega podnebja (oz. odmiku od stanja podnebja v referenčnem obdobju 1981—2010).  

Prihodnje podnebne razmere bodo zelo odvisne od razvoja družbe in gospodarstva v 21. stoletju 

(stopnje naraščanja prebivalstva, gospodarskega in tehnološkega razvoja, uspešnosti ukrepov za 

omejevanje izpustov toplogrednih plinov) in s tem povezane dodatne količine toplogrednih plinov, 

Slika 2.1: Shematski prikaz priprave ocene ranljivosti. (vir slike: GOLEA) 
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ki jih bo človeštvo povzročilo v naslednjih desetletjih. Pri oceni ranljivosti postojnskega turizma 

zaradi podnebnih sprememb sta bila upoštevana dva scenarija izpustov toplogrednih plinov po 

metodologiji Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC):  

- zmerno optimistični scenarij (RCP4.5), ki predpostavlja, da se bodo izpusti toplogrednih 

plinov na začetku 21. stoletja še povečevali, nato pa sredi in proti koncu 21. stoletja 

zmanjševali, vendar bodo ostali sorazmerno veliki, ter 

- pesimistični scenarij (RCP8.5), po katerem ne bo večjih uspehov pri omejevanju izpustov, 

zato se bodo ti celotno 21. stoletje hitro povečevali.  

Analiza ranljivosti je pripravljena za dve prihodnji tridesetletni obdobji:  

- bližnjo prihodnost (2011—2040) ter  

- sredino 21. stoletja (2041—2070).  

V nadaljevanju sta ti obdobji imenovani tudi prvo obdobje in drugo obdobje.  

Podnebne podatke za analizo so pripravili na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO). Gre 

za modelske podatke za mesto Postojna in območje občine Postojna, pridobljene z analizo 

simulacij regionalnih podnebnih modelov s prostorsko ločljivostjo 12 km x 12 km.  

Poleg izračunov tridesetletnih povprečij na letni skali so bili z namenom prikaza značilnosti 

sezonskega nihanja obravnavani štirje meteorološki letni časi: 

- zima (december, januar, februar),  

- pomlad (marec, april, maj),  

- poletje (junij, julij, avgust),  

- jesen (september, oktober, november). 

2.3. Kazalniki izpostavljenosti 

Kazalniki izpostavljenosti odražajo vpliv različnih podnebnih dejavnikov na turizem v destinaciji 

Postojna. Določeni so na podlagi pregleda stanja turizma v destinaciji ter pregleda obstoječe 

znanstvene literature na področju vpliva podnebja in podnebnih sprememb na turizem. 

Temperatura in padavine se v Sloveniji sicer nista izkazala kot odločujoča dejavnika za turistično 

povpraševanje, vendarle pa so bile podnebne razmere in ugodno vreme v preteklosti pomemben 

motiv za prihod turistov v Slovenijo (Rakar, 2010).     

Kot podnebni dejavniki, ki vplivajo na turistične aktivnosti na prostem, so v analizi upoštevani 

kazalniki povprečna temperatura zraka, povprečna dnevna najnižja temperatura, povprečna 

dnevna najvišja temperatura, količina padavin in število dni s padavinami (nad 0,1 mm), število 

vročih dni (ko dnevna najvišja temperatura preseže 30 °C), število vročinskih valov ter njihovo 

trajanje (povprečna dolžina) in jakost (magnituda po definiciji HWMId), število dni, ko je kazalnik 

vročine EHF pozitiven (izkazuje toplotno obremenitev v dneh, ko je vroče tako čez dan, kot tudi 

nadpovprečno toplo ponoči), število dni s snežno odejo in število dni z obilnimi padavinami (z 

dnevno višino padavin 50 mm ali več), ki označujejo zelo intenzivne padavinske dogodke. 

Kot dejavniki, ki prikazujejo vpliv podnebja na zdravje in varnost turistov pri aktivnostih na 

prostem ter delovne pogoje turističnih ponudnikov, so bile vključeni podnebni kazalniki v zvezi z 

ekstremnimi vremenskimi dogodki: število vročih dni, število, trajanje in jakost vročinskih valov, 

število dni, ko je kazalnik vročine EHF pozitiven in število dni s padavinami nad 50 mm. Z vročino 

so povezani slabo počutje in zmanjšana delovna storilnost, z vročinskimi valovi pa povečanje 
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obolevnosti in celo umrljivosti. Vročina vpliva tudi na kakovost in varnost hrane in potencialno na 

bolezni, ki se prenašajo s hrano in vodo. Poletna vročina je posebej neprijetna v mestih, kjer 

učinek toplotnega otoka dodatno povečuje toplotno obremenitev ljudi (Cegnar, 2017). Velika 

količina padavin pomeni možnost poplav in proženja plazov, ki lahko poškodujejo (turistično) 

infrastrukturo in ogrozijo prometno varnost ter posredno vplivajo na varnost ljudi.  

Kot dejavniki, ki vplivajo na pogoje za zimske aktivnosti prostem, so bile vključeni kazalniki število 

dni s snežno odejo, povprečna temperatura zraka pozimi in povprečna dnevna najnižja 

temperatura zraka pozimi.   

Pri analizi vpliva podnebnih sprememb v destinaciji na potrebo po umetnem zagotavljanju ugodnih 

bivalnih pogojev v stavbah (turističnih namestitvah, muzejih, gostinskih obratih ipd.) in s tem 

povezane stroške turističnih ponudnikov so bile uporabljeni kazalniki povprečna poletna 

temperatura, število vročih dni, število, trajanje in jakost vročinskih valov, število dni, ko je 

kazalnik vročine EHF pozitiven, povprečna poletna dnevna najvišja temperatura in število tropskih 

noči, ko je dnevna najnižja temperatura nad 20 °C (odražajo potrebe po hlajenju prostorov) in 

povprečna zimska temperatura, povprečna dnevna najnižja temperatura pozimi ter trajanje 

kurilne sezone. 

Naravni viri (voda, biotska raznovrstnost, gozdovi, ekosistemi) predstavljajo v destinaciji Postojna 

pomemben del turistične ponudbe, hkrati pa so zaradi podnebnih sprememb ranljivi. Zato sta bila 

v obravnavo vključena kazalnika povprečna letna temperatura zraka in količina padavin.     

Preglednica 2.1: Pregled kazalnikov izpostavljenosti in podnebnih kazalnikov 

Kazalnik izpostavljenosti Podnebni kazalniki (Ocena podnebnih sprememb…, 2019) 

Povišanje temperature zraka v vseh 

letnih časih ter spremenjeni padavinski 

vzorci 

- povprečna temperatura zraka po sezonah 

- število dni s padavinami nad 0,1 mm po sezonah 

- vsota padavin po sezonah 

Visoke poletne temperature - število vročih dni, 

- povprečna dnevna najvišja temperatura poleti, 

- število vročinskih valov, 

- povprečna dolžina vročinskih valov, 

- maksimalna magnituda vročinskega vala, 

- število dni, ko je kazalnik vročine EHF pozitiven 

- število tropskih noči 

Toplejše zime, manj snega, več dežnih 

padavin 

- povprečna temperatura zraka pozimi 

- število dni s snežno odejo, 

- povprečna dnevna najnižja temperatura zraka pozimi 

- trajanje kurilne sezone 

- vsota padavin pozimi 

Izjemne padavine - število dni s padavinami nad 50 mm 
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3. Stanje podnebja v občini Postojna in projekcije 

podnebnih sprememb  

Za zahodni in osrednji kotlinski del občine Postojna je značilno zmerno sredozemsko podnebje.  

Reliefno bolj razgiban severni in vzhodni del pa ima zmerno celinsko podnebje. Meja med obema 

podnebnima podtipoma poteka približno po sredini občine.  

V oceno ranljivosti turizma v občini Postojna zaradi podnebnih sprememb so vključene analize: 

- trenutnega stanja podnebja, t.j. analiza podnebja v referenčnem obdobju 1981—2010, 

- analiza preteklih trendov v obdobju 1961―2011 ter  

- projekcije podnebnih sprememb za obdobji 2011—2040 in 2041—2070. 

3.1. Podnebje v referenčnem obdobju 1981–2010  

Za območje občine Postojna je značilno nekoliko hladnejše podnebje od državnega povprečja. 

Povprečna temperatura zraka v občini je bila v referenčnem obdobju 8,9 °C, medtem ko so se 

vrednosti povprečnih temperatur v večjem delu Slovenije gibale od 8 °C do 11 °C (Vertačnik in 

Bertalanič, 2017). Povprečni temperaturi v mestu Postojna in na celotnem območju občine se nista 

razlikovali.  

Kot celota spada občina Postojna med povprečno namočena območja Slovenije. Število dni s 

padavinami je bilo v referenčnem obdobju 190 dni na leto. Padavinski dnevi so bili v referenčnem 

obdobju med sezonami relativno enakomerno razporejeni, največ (54) jih je bilo poleti, najmanj 

pa pozimi (40). Največ padavin je bilo v jesenskem času, ko je padla približno tretjina letnih 

padavin. Preostale padavine so bile enakomerno razporejene na pomlad, poletje in zimo. Število 

dni z obilnimi padavinami (več kot 50 mm) je bilo majhno (povprečno 3 na leto).  

Poletja v destinaciji v referenčnem obdobju niso bila prevroča in mesto Postojna ni bilo bistveno 

toplejše od povprečja celotne občine. Povprečna poletna temperatura (17,4 °C) in povprečna 

dnevna najvišja temperatura (23,3 °C) sta bili v območju, ki za človeka ne predstavlja toplotne 

obremenitve, termični občutek pa je prijeten do rahlo topel  (Höppe, 1999). Temperaturni pogoji 

so bili prijetni za poletne aktivnosti na prostem.  

Število vročih poletnih dni s temperaturo nad 30 °C je bilo v destinaciji v referenčnem obdobju 

majhno (povprečno 4 na leto). Vročinski valovi so bili redki (povprečno 1,7 na leto) in kratki 

(povprečno 3,2 dni), z nizko stopnjo jakosti (povprečna maksimalna magnituda 0,9). Poletnih 

tropskih noči, ko temperatura ponoči ne pade pod 20 °C, ni bilo. Zmerne poletne temperature in 

redek pojav vročinskih valov so v referenčnem obdobju v destinaciji tudi poleti omogočali 

zagotavljanje ugodnih bivalnih pogojev v stavbah ob naravnem prezračevanju (brez klimatizacije) 

ter nizko toplotno obremenitev ljudi pri aktivnostih na prostem.   

Zime so bile v referenčnem obdobju relativno mile, s povprečno temperaturo nekoliko nad 

lediščem in povprečno zimsko dnevno najnižjo temperaturo -2,8 °C. 

Povprečno število dni s snežno odejo v mestu Postojna je bilo 44, na območju občine pa na 

nadmorski višini 300 – 600 m 46 dni, na nadmorski višini 600 – 900 m 64 dni, na nadmorski višini 

nad 900 - 1200 m 86 dni in na nadmorski višini več kot 1200 m 101 dni. 

Kurilna sezona je na območju občine v referenčnem obdobju trajala povprečno 274 dni na leto.  
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Povprečna pomladanska temperatura je bila v referenčnem obdobju nekoliko nad 8 °C, povprečna 

jesenska temperatura pa nekoliko nad 9 °C. Povprečni spomladanska in jesenska temperatura sta 

bili v destinaciji v območju, ki za človekovo telo predstavlja zmerno obremenitev zaradi mraza.  

Spomladi je bila povprečna dnevna najvišja temperatura okrog 13 °C in povprečna dnevna najnižja 

temperatura okrog 3 °C. Nekoliko toplejše jeseni sta zaznamovali tudi nekoliko višji povprečna 

dnevna najvišja (14 °C) in povprečna dnevna najnižja temperatura (5,7 °C). Spomladanske in 

jesenske povprečne dnevne najvišje temperature so se gibale v območju, ki za ljudi predstavlja 

šibko obremenitev zaradi mraza in je termični občutek »rahlo hladno«. 

3.2. Trendi v obdobju 1961—2011 

Temperatura zraka v destinaciji je v obdobju 1961―2011 naraščala za 0,34 °C na desetletje. 

Povprečna temperatura zraka v občini se je v tem povišala za 1,7 °C, kar velja tudi za celotno 

Slovenijo. 

Poletja v destinaciji so se v referenčnem obdobju ogrela najbolj od vseh letnih časov (za 2,4 °C),  

nadpovprečno so se segrele tudi pomladi (za 1,9 °C). Jesenska povprečna temperatura se ni 

spremenila, povprečna zimska temperatura pa se je povišala za 1,6 °C. 

Letna količina padavin se je v obdobju 1961―2011 zmanjšala za 11,6 %. Najbolj se je višina padavin 

zmanjšala poleti (za skoraj četrtino), pozimi pa se je neznatno povečala. 

Količina novozapadlega snega se je v 50 letih več kot prepolovila.  

3.3. Projekcije podnebnih sprememb za obdobji 2011—2040 in 2041—

2070 

Naraščanje temperature zraka se bo v občini Postojna nadaljevalo tudi v prihodnosti. V obeh 

obdobjih projekcije za oba scenarija izpustov toplogrednih plinov kažejo, da se bo segrelo v vseh 

letnih časih.  

                   

Slika 3.1: Projekcija odklona povprečne temperature (glede na referenčno obdobje) v obdobju 2041―2070 za scenarija RCP4.5 (levo) 

in RCP8.5 (desno)  

Vročinski valovi bodo pogostejši, daljši in močnejši. Število vročih dni in število dni, ko je kazalnik 

vročine EHF pozitiven, se bo povečalo. 
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Slika 3.2: Projekcija števila dni, ko je kazalnik vročine pozitiven, za obdobji 2011―2040 in 2041―2070 in za scenarija RCP4.5 (levo) 

in RCP8.5 (desno)  

Povprečna letna količina padavin se bo v prihodnosti nekoliko povečala, število dni s padavinami 

pa se bo nekoliko zmanjšalo. V zimskem obdobju se bo količina padavin povečala, poleti pa 

zmanjšala. Jesen bo ostala letni čas z največ padavinami, poletje pa letni čas z največ 

padavinskimi dnevi. Število dni z obilnimi padavinami se ne bo bistveno spremenilo.  

                

Slika 3.3: Projekcija odklona vsote padavin (glede na referenčno obdobje) v obdobjih 2011―2040 in 2041―2070 in za scenarija 

RCP4.5 (levo) in RCP8.5 (desno)  

Zaradi višjih temperatur bo pozimi še manj snežnih padavin in pogosteje bo padal dež, število dni 

s snežno odejo se bo še naprej zmanjševalo. Kurilna sezona se bo krajšala. 
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Preglednica 3.1: Povzetek analize podnebnih kazalnikov – referenčno obdobje in projekcije sprememb v dveh prihodnjih obdobjih 

    
Sprememba kazalnika v obdobju projekcije glede na 

referenčno obdobje 1981―2010 

 Projekcije Trenutno 
stanje - 

referenčno 
obdobje 

1981-2010 

RCP4.5 RCP8.5 

Obdobje  

/ kazalnik 
2011-2040 2041-2070 2011-2040 2041-2070 

Povprečna temperatura 
zraka 

8,9 °C + 0,8 °C + 1,4 °C + 0,8 °C + 1,8 °C 

Dnevne najvišje in 
najnižje temperature  

13,8 °C 

4,7 °C 
0,8 °C 

+ 1,3 do 

1,4 °C 
+ 0,8 °C + 1,8 do 1,9 °C 

Kazalnik vročine EHF 
pozitiven 

16 dni/leto + 10 dni/leto + 22 dni/leto 
+ 11 

dni/leto 
+ 26 dni/leto 

Jakost najhujšega 
vročinskega vala  

0,9 2,4 5,8 2,3 7 

Število vročinskih valov 
1,7 valov/ 

leto 
+ 1 val/ leto + 3 vali /leto 

+ 1 val 

/leto 
+ 3 vali /leto 

Dolžina vročinskih valov 3,2 dni se bo podaljšala za 1–2 dni se bo podaljšala za 1–3 dni 

Število vročih dni 4 dni/ leto + 4 dni/leto + 9 dni/leto 
+ 4 

dni/leto 
+ 10 dni/leto 

Število tropskih noči  0 0 +1 noč/leto 0 + 2 noči/leto 

Povprečna letna 
količina padavin* 

1598 
mm/leto 

+ 3,8 % + 4 % + 4 % + 6 % 

Število dni z dežjem in 
snegom nad 0,1 mm 

190 dni/leto 
število dni s padavinami se bo v prihodnosti nekoliko 

zmanjšalo (v prvem obdobju do -4 dni, v drugem obdobju do -
5 dni) 

Število dni z dežjem in 
snegom nad 50 mm 

3 dni/leto + 1 dan/leto + 1 dan/leto 
+ 1 

dan/leto 
+ 2 dni/leto 

Število dni s snežno 
odejo  

46-101 dni - 8 do -14 dni 
- 15 do -27 

dni 
- 10 do -
15 dni 

- 23 do -38 dni 

Dolžina kurilne sezone 
povprečno 

274 dni 
-12 dni -24 dni -17 dni -32 dni 

* Za padavine so si podnebni scenariji zelo različni oziroma kažejo veliko negotovost, ki se s časovno oddaljenostjo 
stopnjuje. 

4. Turizem v občini Postojna  

Turizem je v občini Postojna gospodarska dejavnost z 200-letno tradicijo, ki pa se je zaradi 

strukture turistične ponudbe razvijala neenakomerno. Sonaravni turizem, ki se v destinaciji 
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pospešeno razvija v zadnjem čaasu, je ena od pomembnejših priložnosti za gospodarski razvoj 

občine in regije in je usmerjen k ponujanju pristnih doživetij narave in lokalnega načina življenja. 

4.1. Obstoječe stanje sektorja  

Postojna spada med najbolj obiskane slovenske turistične destinacije. Kljub temu je turizem v 

občini prepoznan kot »obetavna« gospodarska panoga, ki jo je potrebno v občini Postojna bolj 

kompleksno razvijati. Kot turistična destinacija si je Občina Postojna zastavila vizijo »Postati 

drugo ime za kras«. (Strategija…, 2019) Vizija se v celoti glasi: »Postati eno- ali večdnevna 

izhodiščna destinacija za koncentrirano izkustvo in spoznavanje krasa, tudi preko meja občine - 

skozi turistično atrakcijo, druge kraške pojave, izobraževalne inštitucije, aktivno preživljanje časa 

v naravi ter izročilo in drugo kulturno dediščino«. 

4.2. Zakonodajni in strateški okvir 

Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Zakon o spodbujanju…, 2018) je temeljni 

dokument načrtovanja razvoja turizma na državni ravni Strategija razvoja turizma Republike 

Slovenije. Aktualna strategija (Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017—2021, 2017) 

je za leto 2019 predvidela izdelavo analize vplivov podnebnih sprememb na razvoj slovenske 

turistične ponudbe, ki pa ni bila realizirana. 

Najpomembnejši dokument na področju turizma v občini Postojna je Strategija razvoja turizma v 

Občini Postojna 2018―2023 (Strategija…, 2019). Določa splošni okvir in dejavnosti za doseganje 

namena razvoja turizma v občini, ki je izboljšanje življenja prebivalcev in povečanje vrednosti za 

podjetja, obiskovalce in okolje.  

Pomembnost turizma za občino je prepoznana tudi v občinski razvojni strategiji, ki celovit razvoj 

turizma na osnovi naravne, kulturne in zgodovinske dediščine postavlja med osrednja razvojna 

področja. Opredeljuje tudi cilje razvoja turizma v destinaciji do leta 2035, med katerimi so 

povečanje števila obiskovalcev in nočitev ter izboljšanje sodelovanja med turističnimi ponudniki 

in turistične ponudbe. (ViSOP…, 2015) Prilagajanje podnebnim spremembam je eden od 

dejavnikov, ki bodo vplivali na doseganje strateških ciljev sektorja turizma.  

Ohranjena narava je za turizem v občini Postojna pomemben razvojni vir, zato je za turistični 

sektor pomembna tudi naravovarstvena zakonodaja. Po podatkih Zavoda RS za varstvo narave je 

skoraj 70 % površine občine Postojna vključene v omrežje Natura 2000 zaradi zaščite naravnih 

habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (Petkovšek, 2017). Občina Postojna je z občinskim 

odlokom leta 1984 kot krajinski park zavarovala območje Planinskega polja v svoji občini. (Analiza 

stanja…, 2018) Na območje občine sega tudi krajinski park Južni in zahodni obronki Nanosa, ki ga 

je zavarovala občina Ajdovščina. (Okoljsko poročilo…, 2010)  

4.3. Turistična ponudba in infrastruktura 

Turizem se odvija v mestu Postojna in na podeželju. Turistična ponudba v destinaciji je 

osredotočena na: 

- naravno in kulturno dediščino (Postojnska in druge kraške jame, Notranjski muzej Postojna, 

Predjamski in drugi gradovi, Ravbarjev stolp),  

- spoznavanje naravnih znamenitosti (npr. Planinsko polje, kraška planota Nanos, biotska 

raznovrstnost) in  



                   
 

Analiza ranljivosti turizma v občini Postojna zaradi podnebnih sprememb15 

- dejavnosti v naravnem okolju (pohodništvo, kolesarjenje, muharjenje, jahanje, drsanje, 

opazovanje narave).  

V destinaciji vsako leto potekajo tradicionalne prireditve (Furmanski praznik, festival Kulturni 

utrip poletja, festival Zmaj 'ma mlade, etnološko-turistična prireditev Gozdar-kmet nekoč in 

danes, Krompirjeva noč itd.), ki se večinoma odvijajo poleti.  

V destinaciji ni turistične ponudbe, ki bi bila vezana na naravni sneg (npr. smučišč), prav tako v 

destinaciji ni registriranih naravnih kopališč. 

Prenočišča ponujajo hoteli, mladinski hotel, penzioni, turistične kmetije, kampa in sobodajalci, 

nosilci gastronomske ponudbe pa so restavracije, gostilne in turistične kmetije. Avtohtona 

gastronomska ponudba na osnovi lokalnih kmetijskih pridelkov je še v razvoju.   

4.4. Turistični obisk 

Število prihodov in prenočitev turistov v destinaciji Postojna je v obdobju 2017―2019 naraščalo. 

     

Za destinacijo je značilna neenakomerna sezonska razporeditev prihodov turistov in turističnih 

nočitev z vrhom poleti in najmanj obiskovalci pozimi. 

Preglednica 4.1: Razporeditev turističnih nočitev v občini Postojna po sezonah (vir podatkov: Zavod Znanje Postojna) 

Prenočitve po letnih 
časih: 

zima pomlad poletje jesen 

2017 

11.002 

(9 %) 

21.984 

(17 %) 

69.526 

(54 %)  

26.243 

(20 %)  

2018 

7.204 

(5 %) 

27.970 

(19 %) 

80.632 

(55 %) 

31.140 

(21 %) 

2019 

10.884 

(7 %) 

31.953 

(19 %) 

87.619 

(53 %) 

36.303 

(22 %) 

 

Turisti destinacijo v veliki večini obiščejo za razmeroma kratek čas (2―3 ure). Stacionarni 

obiskovalci prav tako pridejo za krajši čas bivanja (2―3 dni). Zadnja leta narašča število 

Slika 4.1: Število turistov (levo) in prenočitve turistov (desno) v destinaciji Postojna 2017 - 2020 (vir podatkov: Zavod Znanje Postojna) 
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stacionarnih gostov, ki obiščejo destinacijo zaradi naravnih znamenitosti, možnosti kolesarjenja 

in drugih oblik aktivnega oddiha.  

Med razlogi za obisk so najbolj pogosto Postojnska jama in Predjamski grad ter aktivnosti v naravi, 

npr. pohodništvo in Via Dinarica. 

4.5. Delovna mesta 

Okrog 50 gostinsko-turističnih podjetij in samostojnih podjetnikov v občini skupaj zaposluje skoraj 

200 oseb. Sicer je za ponudnike turizem tudi »dodatna« dejavnost, kar velja npr. za 70 ponudnikov 

zasebnih prenočitvenih kapacitet in turistična dejavnost na kmetijah. 

4.6. Organiziranost 

Občina Postojna je za krovnega upravljavca turistične destinacije Postojna določila Zavod Znanje 

Postojna, organizacijsko enoto turizem. OE Turizem deluje na območju občine Postojna kot 

lokalna turistična organizacija za izvajanje javne službe pospeševanja turizma, oblikovanje in 

promocijo celovite turistične ponudbe, spodbujanje razvoja turistične infrastrukture in 

informiranja obiskovalcev. Zaradi smotrnosti turističnega razvoja širšega območja Zeleni kras se 

povezuje s turističnim gospodarstvom, turistično društveno dejavnostjo in drugimi lokalnimi 

skupnostmi znotraj primorsko notranjske regije in širše, s katerimi sooblikuje turistično ponudbo. 

V svojem delu in programski usmeritvi organizacijska enota turizem podpira delovanje različnih 

akterjev s področja turizma in skrbi za promocijo dejavnosti. Skrbi za koordinirano promocijo 

zasebnega in javnega sektorja  na področju turizma in ju ažurno seznanja s pomembnimi 

informacijami za njihov razvoj in delovanje. Poleg tega vzpostavlja možnosti za doseganje 

prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih, s turizmom povezanih dejavnosti. 

Organizacijska enota turizem je zelo aktivna tudi pri oblikovanju vsebin in pridobivanju projektov, 

ki bodo dolgoročno sooblikovali ali pomagali vzpostaviti podlage za nadaljnji razvoj turistične 

destinacije. 

Celostno pa je organizacijska enota zavezana k razvijanju kakovostne turistične ponudbe, ki bo 

pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev občine Postojna in bo zanimiva ter privlačna 

za tuje obiskovalce in jih dolgoročno s svojo izjemnostjo privabljala s ciljem podaljšanja bivanja  

v občini in regiji ter seveda k obisku 360 dni na leto. 

OE Turizem je v destinaciji odgovorna za vodenje projekta Zelena shema slovenskega turizma 

(ZSST). Občina je prejemnica srebrnega znaka Slovenia Green Destination. Za pridobitev znaka 

je morala vzpostaviti sistem upravljanja z vplivi turizma na okolje, rednega poročanja in 

presojanja.  

V občini je na področju turizma med bolj aktivnimi tudi Turistično društvo Postojna, Turistično 

društvo Pudgura, podeželsko društvo Kašča in Društvo Škratovka Haasberg. 

5. Ocena potencialnih vplivov podnebnih sprememb 

na turizem v občini Postojna 

Značilnost destinacije Postojna je pomemben del turistične ponudbe, ki ni, oziroma je le malo 

neposredno izpostavljena podnebnim spremembam. Sem lahko prištevamo predvsem jamski in 

muzejski turizem ter tudi kongresni turizem. Obisk znamenitosti v zaprtem prostoru je manj 
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odvisen od vremenskih pogojev oziroma se ob »slabem« vremenu lahko celo poveča (Vrtačnik 

Garbas, 2006).  

Podnebnim spremembam so v večji meri neposredno izpostavljene turistične dejavnosti na 

prostem (prireditve, športno-rekreativne aktivnosti, spoznavanje kulturne dediščine na prostem, 

opazovanje narave) in infrastruktura na prostem, v veliki meri tudi turizem na podeželju. Ker 

vremenski pogoji vplivajo na človekovo ugodje, bodo pričakovano povišanje temperatur in 

spremenjeni padavinski vzorci v prihodnosti vplivali na ta segment turizma v destinaciji v vseh 

letnih časih.  

Posredno je podnebnim razmeram izpostavljen postojnski turizem kot celota, saj se predvideva, 

da bodo podnebne spremembe povsod po svetu vplivale na konkurenčnost destinacij in povzročile 

pomembne spremembe turističnih tokov (Climate Change: Implications for Tourism…, 2014). Preko 

vpliva na kmetijsko pridelavo bodo podnebne spremembe posredno vplivale tudi na gastronomsko 

ponudbo na osnovi lokalnih kmetijskih pridelkov v destinaciji. 

5.1. Izpostavljenost in občutljivost turizma v občini Postojna na 

podnebne spremembe  

 Dvig temperature zraka v vseh letnih časih in spremembe padavin 

V destinaciji Postojna se bo dvig temperature zraka v 21. stoletju nadaljeval v vseh letnih časih 

ne glede na scenarij izpustov toplogrednih plinov, ki se bo uresničil. Povprečna temperatura zraka 

v občini se lahko do leta 2040 poviša za nadaljnjih 0,8 °C, v naslednjem tridesetletnem obdobju 

pa bo lahko za 1,8 °C višja kot v referenčnem obdobju 1981―2010. Ogrevanje destinacije lahko v 

splošnem ugodno vpliva na število obiskovalcev, saj je to pozitivno korelirano z višanjem 

fiziološkega ekvivalenta temperature, razen ko toplotna obremenitev postane velika oz. 

ekstremna, ko se število obiskovalcev zopet začne zmanjševati (Vrtačnik Garbas, 2006). 

Letna količina padavin se bo v destinaciji v prihodnosti verjetno rahlo povečala (najbolj pozimi), 

število dni s padavinami pa se bo nekoliko zmanjšalo. Jakost padavinskih dogodkov se bo povečala 

– za vsako stopinjo povišanja povprečne temperature zraka se poveča jakost kratkotrajnih 

padavinskih dogodkov za 5―10 %. 

Biotska raznovrstnost in značilni ekosistemi predstavljajo v destinaciji Postojna pomemben del 

turistične ponudbe, ki pa je izpostavljen prihodnjim podnebnim spremembam – višanju 

temperature in spremembam padavinskega režima. S spreminjanjem podnebja se bo lahko 

spremenila sestava gozdov, ki pokrivajo 67 % površine občine Postojna. Podnebne spremembe bodo 

v Sloveniji predvidoma najbolj prizadele smreko, jelko in druge iglavce, dolgoročno je lahko 

ogrožena tudi bukev. Pričakuje se povečanje deleža bolj toploljubnih listavcev in nekaterih 

tujerodnih vrst (Poljanec in sod., 2019). Poleg sprememb temperature in padavin bodo na gozd 

lahko pomembno vplivali tudi pojavi novih bolezni in škodljivcev, večja pogostost gozdnih požarov 

ter širjenje invazivnih tujerodnih vrst. S podnebnimi spremembami pogojeno poslabšanje stanja 

gozdov in zmanjšanje biotske raznovrstnosti v destinaciji bi v prihodnosti lahko z zmanjšanjem 

ekosistemskih storitev kot so estetska, hidrološka, rekreacijska, varovanje pred erozijo ipd. 

poslabšalo pogoje za razvoj turizma v destinaciji.  

Predvsem zaradi naraščanja temperature zraka in tal se bodo v destinaciji spremenili tudi pogoji 

za pridelavo hrane, zato je podnebnim spremembam izpostavljena kulinarična ponudba na osnovi 

lokalnih kmetijskih pridelkov. 
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 Poletna vročina 

Destinacija Postojna je izpostavljena ekstremnim poletnim temperaturam, saj v tem letnem času 

beleži največji turistični obisk, poleti se na prostem odvijajo prireditve (npr. Furmanski praznik) 

in športno-rekreativne aktivnosti, kjer je ugodje obiskovalcev odvisno od temperature. Poletni 

vročini je posebej izpostavljen turizem v mestu Postojna, saj učinek toplotnega otoka v urbanem 

okolju dodatno povečuje toplotno obremenitev ljudi. 

Poletna povprečna dnevna najvišja temperatura v destinaciji Postojna se bo v prihodnosti povišala 

(v obdobju 2041―2070 bo v primeru pesimističnega scenarija za 1,9 C višja kot v referenčnem 

obdobju), vendar bo še vedno v območju šibke toplotne obremenitve za ljudi (okrog 25 C). Število 

vročinskih valov bo v prihodnosti večje (v obdobju 2041―2070 povprečno 5 vročinskih valov na 

poletje), vendar bodo še vedno relativno kratki (4 dni). Število vročih dni, ko temperatura preseže 

30 C, se bo povečevalo (sredi stoletja jih bo 14). Število tropskih noči, ko temperatura ponoči ne 

pade pod 20 °C, se bo sredi stoletja povečalo, vendar bo še vedno zelo majhno (do 2 noči na 

poletje). Število dni, ko je kazalnik vročine EHF pozitiven, se bo prav tako povečalo in bo v obdobju 

2041―2070 lahko doseglo 42, kar je 26 dni več kot v referenčnem obdobju. 

Poletja v občini Postojna so bila v referenčnem obdobju glede na povprečje Slovenije precej 

hladna, vendar bodo v prihodnosti postajala čedalje bolj vroča in bo naraščala potreba po razvoju 

prilagojene poletne turistične ponudbe (npr. na območjih z višjo nadmorsko višino) in nadaljnji 

razvoj od vremena neodvisne ponudbe npr. v zaprtih (klimatiziranih) prostorih. 

Zaradi višjih temperatur se bodo v prihodnosti povečale potrebe po hlajenju v stavbah, kot so 

turistične namestitve, gostinski obrati, muzeji ipd. in s tem stroški turističnih ponudnikov.  

Z naraščajočimi temperaturami se bodo stopnjevali tudi negativni vplivi vročinskega stresa na 

delovnem mestu na zdravje in produktivnost turističnih delavcev, kar lahko zmanjša privlačnost 

poklicev v turizmu.  

Z višanjem temperature se v prihodnosti (tudi zaradi razvoja turizma) lahko povečajo potrebe po 

oskrbi z vodo in s tem vodni stres na vire pitne vode.  

Destinacija Postojna je prepredena z občutljivimi kraškimi vodonosniki, kjer se razpoložljivost in 

kakovost vode ter stanje vodnih ekosistemov v primeru nizkih poletnih vodostajev (zaradi 

zmanjšanja količine padavin in/ali povečanega odvzema vode) lahko poslabša.  

Poletna vročina tudi povečuje nevarnost pojavljanja požarov v naravnem okolju. (Analiza 

ogroženosti…, 2016) 

Z naraščajočimi poletnimi temperaturami se v naslednjih desetletjih pričakujejo pomembne 

spremembe turističnih tokov v Evropi. Vremenski pogoji za turizem se bodo izboljšali v številnih 

severnejših območjih in ob Atlantiku, nekatere sredozemske destinacije pa bodo poleti postale 

prevroče, da bi bile še prijetne za turizem in bodo izpad poletnega turističnega obiska poskušale 

kompenzirati s podaljšanjem sezone v pomlad in jesen. (Grillakis in sod., 2016) Relativno hladna 

poletja predstavljajo za turizem v občini Postojna konkurenčno prednost. Vendar pa bo poletni 

turizem v destinaciji v prihodnosti soočen s povečano konkurenco zaradi novih evropskih poletnih 

destinacij. 
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 Toplejše pomladi in jeseni 

Pomladi bodo v bližnji prihodnosti v destinaciji lahko toplejše v povprečju za 0,5 C, sredi stoletja 

pa do 1,6 C glede na referenčno obdobje. Še bolj se bodo segrele jeseni, ko bo povprečna 

temperatura v bližnji prihodnosti lahko višja za 1 C, sredi stoletja pa tudi za 2 C glede na 

referenčno obdobje. Količina spomladanskih padavin se bo v prihodnosti lahko nekoliko povečala 

(sredi stoletja je lahko za 10 % večja kot v referenčnem obdobju). Količina jesenskih padavin se 

ne bo bistveno spremenila. Jeseni bodo ostale letni čas z največ padavinami, vendar ne z največ 

padavinskimi dnevi, število jesenskih dni s padavinami se bo predvidoma celo nekoliko zmanjšalo. 

Povprečna dnevna najvišja temperatura bo sredi stoletja spomladi okrog 14 C, jeseni pa 16 C. 

Tudi povprečna dnevna najnižja temperatura se bo višala in se bo sredi stoletja jeseni približevala 

8 C, spomladi pa bo višja od 5 C. V prihodnosti se bodo spomladi in jeseni zaradi dviga 

temperature in s tem povezanega zmanjšanja fiziološke obremenitve za ljudi zaradi mraza pogoji 

za športno-rekreativne aktivnosti, turistične prireditve in druge dejavnosti na prostem v destinaciji 

izboljšali. 

 Toplejše zime, manj snega 

Destinacija Postojna je že v referenčnem obdobju zaradi toplejših zim izgubila turistično ponudbo, 

ki je bila vezana na naravni sneg (smučišča). Zima je v destinaciji letni čas z najmanjšim 

turističnim obiskom.  

V referenčnem obdobju je bila povprečna zimska temperatura nekoliko nad lediščem, povprečna 

dnevna najnižja temperatura pa se je gibala okrog -3 C. Povprečna zimska temperatura bo v 

obdobju 2041―2070 v primeru pesimističnega scenarija izpustov za 2 C višja kot v referenčnem 

obdobju, povprečna dnevna najnižja temperatura pa bo manj kot 1 stopinjo pod lediščem. 

Povišanje zimskih temperatur bo pomenilo nekoliko manjšo fiziološko obremenitev zaradi mraza 

za ljudi, vendar bo obremenitev zaradi mraza še vedno velika, še posebej v kombinaciji z burjo, 

ki je najbolj pogosta v hladnem delu leta. Temperaturni pogoji za zimske aktivnosti na prostem 

se v destinaciji ne bodo bistveno izboljšali.  

Dvig zimske temperature pomeni tudi zmanjšanje potrebe po ogrevanju stavb (turističnih 

namestitev, muzejev, gostinskih lokalov ipd.) in s tem povezanih stroškov turističnih ponudnikov. 

Kurilna sezona se bo v destinaciji Postojna v prihodnosti skrajševala, v primeru pesimističnega 

scenarija izpustov bo v obdobju 2041–2070 v povprečju za okrog 30 dni krajša kot v referenčnem 

obdobju. 

Zima je v destinaciji letni čas z najmanj padavinami, njihova količina se bo v prihodnosti rahlo 

povečala. V primeru pesimističnega scenarija bo v obdobju 2041―2070 količina padavin povprečno 

15 % večja kot v referenčnem obdobju, kar pa ne pomeni povečane možnosti za sneg. Snežne 

padavine bodo vse redkejše in pogosteje bo pozimi padal dež. Zmanjšanje snežne odeje zmanjšuje 

privlačnost krajine v zimskem času, zimske padavine v obliki dežja pa povzročajo razmočenost 

poti in poslabšujejo pogoje za aktivnosti v naravi. V destinaciji se v prihodnosti pogoji za aktivnosti 

na prostem pozimi ne bodo izboljšali. 

V številnih evropskih zimsko športnih destinacijah so se pogoji za aktivnosti na snegu že močno 

poslabšali. (Steiger in sod., 2019) Kljub temu ljudje še vedno tudi pozimi odhajajo na dopust oz. 

počitnice in so dejavnosti, kot so pohodništvo, ogledi kulturnih spomenikov, muzejev ali drugih 

znamenitosti, sprejemljiva alternativa dejavnostim na snegu. To je za destinacijo Postojna zaradi 

njene od vremena neodvisne ponudbe dobra priložnost. Pri tem pa bo destinacija soočena z veliko 
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konkurenco številnih nižje ležečih smučarskih središč v Evropi, kjer se soočajo s pomanjkanjem 

snega in pospešeno razvijajo alternativno zimsko turistično ponudbo, ki je največkrat usmerjena 

v pohodništvo in wellness. Izpad zimskega turističnega obiska si bodo tradicionalne zimsko-športne 

destinacije prizadevale nadomestiti z razvojem celoletnega turizma, ki je lahko vsebinsko 

podoben ponudbi športno-rekreativnih aktivnosti na prostem destinacije Postojna (kolesarjenje, 

pohodništvo itd.). 

 Izjemne padavine 

Število dni z obilnimi padavinami (več kot 50 mm) se bo v destinaciji Postojna v prihodnosti 

neznatno povečalo (za 1 do 2 dni na leto), vendar bo še vedno zelo majhno. Destinacija je 

izpostavljena pogostejšim izjemnim padavinam, saj te lahko vplivajo na vodostaje rek in povečajo 

nevarnost poplav ter hudourniških in pobočnih procesov. Predstavljajo dejavnik izpostavljenosti 

za kulturno dediščino na prostem in turistično infrastrukturo na poplavnih in plazovitih območjih, 

vplivajo tudi na privlačnost naravnega okolja zaradi erozije in lahko ogrozijo varnost turistov.   

Občina Postojna je ogrožena predvsem zaradi poplav. V prihodnosti bo zaradi manj snega 

zmanjšana njegova funkcija zadrževalnika vode, kar lahko v primeru obilnejših zimskih dežnih 

padavin poveča nevarnost zimskih poplav. Poplave ogrožajo Planinsko polje ter območja ob reki 

Pivki, prav tako lahko pride do hudourniških poplav na hribovitih območjih.  

5.2. Potencialni vplivi podnebnih sprememb na turizem v občini Postojna 

V spodnji preglednici so navedeni potencialni negativni in pozitivni vplivi podnebnih sprememb na 

turizem v občini Postojna, ki izhajajo iz analize njegove izpostavljenosti in občutljivosti na 

podnebne spremembe. Pri izbiri relevantnih sprememb podnebja smo izhajali iz analize podnebja 

v destinaciji in pričakovanih podnebnih sprememb ter tako upoštevali naslednje vrste vremenskih 

dogodkov oziroma podnebnih sprememb in njihovih posledic: (1) povišanje temperature zraka v 

vseh letnih časih ter spremenjeni padavinski vzorci, (2) toplejša poletja (dvig povprečne in najvišje 

dnevne temperature, povečanje števila dni s pozitivnim kazalnikom vročine EHF, povečanje števila 

vročih dni in tropskih noči ter števila, trajanja in jakosti vročinskih valov), (3) toplejše pomladi in 

jeseni (povišanje povprečne ter najvišje in najnižje dnevne temperature), (4) toplejše zime, manj 

snega in več dežnih padavin in (5) izjemne padavine - povečanje števila dni s padavinami nad 50 

mm. 

Za vsako vrsto spremembe so v preglednici določeni: občutljivost, izhodiščno stanje in pričakovane 

spremembe, vrsta potencialnega vpliva, območje, na katerem bo vpliv imel učinek, in ekspertna 

ocena stopnje vpliva v referenčnem obdobju 1981—2010 ter v obdobjih 2011―2040 in 2041―2070. 

Ker so razlike v vplivih prihodnjih podnebnih sprememb za scenarija izpustov toplogrednih plinov 

RCP4.5 in RCP8.5 majhne, je ranljivost v prihodnosti ocenjena samo po obdobjih. Potencialni vplivi 

se nanašajo na različne vidike oz. dejavnike turizma, ki so izpostavljeni podnebnim spremembam: 

turistično ponudbo, konkurenčnost destinacije, turistični obisk, stroške, infrastrukturo, naravno 

okolje. 

Stopnja vpliva podnebnih sprememb je ocenjena s petstopenjsko ocenjevalno lestvico:    

5 … vpliv je zelo velik  

4 … vpliv je velik  

3 … vpliv je zmeren, opazen  

2 … vpliv je majhen  

1 … vpliv ni pomemben ali je nepomemben.  
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Preglednica 5.1: Potencialni vplivi podnebnih sprememb na turizem v destinaciji Postojna v referenčnem obdobju ter v obdobjih 2011―2040 in 2041―2070  

 IZPOSTAVLJENOST OBČUTLJIVOST STANJE IN PREDVIDENE SPREMEMBE POTENCIALNI VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB PODROČJE VPLIVA STOPNJA VPLIVA 
V REFERENČNEM 

OBDOBJU  

STOPNJA VPLIVA 
V OBDOBJU 
2011―2040 

STOPNJA VPLIVA 
V OBDOBJU 
2041―2070 
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Povišanje 
temperature zraka 
v vseh letnih časih 
ter spremenjeni 
padavinski vzorci 

Turistična 

ponudba v 

destinaciji 

Turistični produkti, ki v destinacijo privabijo 

največ turistov, niso neposredno izpostavljeni 

podnebnim spremembam.  

Spremembe privlačnosti in izvedljivosti 

turističnih produktov. 

jamski turizem, 

muzejski turizem, 

kongresni turizem 

1 (nepomemben) 1 (nepomemben) 1 (nepomemben) 

Turistična 

ponudba v 

destinaciji 

V večji meri so neposredno izpostavljene 

turistične dejavnosti na prostem, turistična 

infrastruktura na prostem in turizem na 

podeželju. Destinacija se je v referenčnem 

obdobju že segrela, količina padavin se je 

zmanjšala. Segrevanje se bo nadaljevalo tudi 

v prihodnosti. 

Ogrevanje destinacije lahko v splošnem ugodno 

vpliva na privlačnost destinacije in število 

obiskovalcev, saj je to pozitivno korelirano z 

višanjem fiziološkega ekvivalenta temperature. 

športno-rekreativne 

dejavnosti, doživetja v 

naravi, prireditve na 

prostem, kulturna 

dediščina na prostem, 

podeželski turizem, 

mestni turizem  

2 (majhen) 3 (zmeren) 3 (zmeren) 

Turistična 

ponudba v 

destinaciji 

Podnebne spremembe bodo v prihodnosti 

spremenile pogoje za kmetijsko pridelavo, kar 

bo vplivalo na gastronomijo na osnovi lokalno 

pridelane hrane.  

Na področju razvoja gastronomske ponudbe 

ima destinacija še neizkoriščene potenciale, 

saj gastronomski produkti še niso razviti.  

Z daljšanjem rastne dobe bo ta manj omejujoč 

dejavnik za kmetijstvo z možnostjo gojenja 

nekoliko toplotno zahtevnejših kultur. 

Toplotna obremenitev za kmete in živali se bo 

poleti povečala. 

Pričakuje se, da bodo poletne padavine bolj 

neenakomerno razporejene: pričakujejo se 

pogostejša sušna obdobja, ki jih bodo prekinjale 

intenzive padavine.    

gastronomska 

ponudba 
2 (majhen) 3 (zmeren) 4 (velik) 

Naravno okolje 

– biotska 

raznovrstnost, 

ekosistemi, 

gozd, vode 

Raznolika in ohranjena narava je zelo 

pomemben dejavnik privlačnosti turistične 

destinacije. Za destinacijo je značilna velika 

gozdnatost, prisotne so številne ekosistemske 

zanimivosti in zanimivi kraški pojavi. 

Naravni viri bodo v prihodnosti izpostavljeni 

podnebnim spremembam.  

Spremembe biotske raznovrstnosti, poslabšanje 

stanja gozdov, spremenjen videz krajine. 

turistične aktivnosti v 

naravnem okolju: 

športno - rekreativne 

dejavnosti, doživetja v 

naravi, podeželski 

turizem 

4 (velik) 4 (velik) 5 (zelo velik) 

Konkurenčnost 

destinacije  

Podnebne spremembe že vplivajo na 

konkurenčnost destinacij in turistične tokove 

v širši regiji.  

Pogoji za turizem v nekaterih tradicionalnih 

poletnih destinacijah (predvsem 

sredozemskih) se z višanjem temperature 

poslabšujejo.  

Nižjeležeča smučarska središča se soočasjo s 

pomanjkanjem snega in zimsko ponudbo 

usmerjajo v wellness ter kolesarski in 

pohodniški turizem. 

Konkurenčnost poletne turistične ponudbe v 

destinaciji Postojna se bo zaradi primerjalno 

ugodnih temperatur na prostem in ponudbe 

jamskega turizma v prihodnosti lahko povečala.  

V prihodnosti se bodo spomladi in jeseni pogoji 

za aktivnosti na prostem v destinaciji Postojna 

lahko izboljšali, kar bo v kombinaciji s ponudbo, 

ki je vremensko neodvisna (jamski, muzejski in 

kongresni turizem), lahko povečalo privlačnost 

destinacije. 

Pogoji za zimske aktivnosti na prostem se v 

destinaciji Postojna ne bodo bistveno izboljšali, 

destinaciji bo tudi soočena z veliko konkurenco 

jamski in muzejski 

turizem, športno-

rekreativne 

dejavnosti, doživetja v 

naravi, prireditve na 

prostem, podeželski 

turizem, mestni 

turizem 

2 (majhen) 3 (zmeren) 4 (velik) 
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nižjeležečih smučarskih destinacij, ki bodo 

ponudbo prav tako temeljile na pohodništvu in 

kolesarjenju.  

        

Toplejša poletja  

Ugodje in 

varnost 

obiskovalcev 

Destinacija beleži največje število turistov v 

poletnih mesecih. Poletja v občini Postojna so 

bila v referenčnem obdobju glede na 

povprečje Slovenije precej hladna.  

V bolj vročih poletjih se bo predvsem v 

drugem obdobju povečala toplotna 

obremenitev za obiskovalce pri aktivnostih na 

prostem. Poletna vročina je posebej 

neprijetna v urbanem okolju. 

Visoke temperature in vročinski valovi 

predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, pri 

starejših osebah ter kroničnih bolnikih celo 

ogrožajo življenja.  

V destinaciji Postojna bodo poletja v prihodnosti 

toplejša, vendar bodo povprečne dnevne 

temperature še vedno v območju šibke toplotne 

obremenitve za ljudi. Povečalo se bo število, 

trajanje in jakost vročinskih valov, število vročih 

dni in število dni, ko je kazalnik vročine EHF 

pozitiven.  

 

 

aktivnosti na prostem: 

športno-rekreativne 

dejavnosti, prireditve, 

mestni turizem 

 

2 (majhen) 3 (zmeren) 4 (velik) 

Turistična 

ponudba v 

destinaciji 

V destinaciji se v poletnih mesecih odvija 

večina pomembnih prireditev, pri katerih je 

obisk odvisen od ugodne temperature zraka, 

ki ljudem ne povzroča  fizioloških 

obremenitev. 

Povečanje toplotne obremenitve izvajalcev, 

ponudnikov in obiskovalcev prireditev 
poletne prireditve na 

prostem 
2 (majhen) 3 (zmeren) 4 (velik) 

Konkurenčnost 

destinacije 

Ob nadaljevanju globalnega segrevanja bodo 

kot poletne turistične destinacije pridobivale 

na privlačnosti hladnejše destinacije (npr. v 

severnejših območjih Evrope in ob Atlantiku), 

destinacije s ponudbo, ki je neodvisna od 

poletne vročine, in destinacije z naravnimi 

kopališči.  

 

V čedalje bolj vročih poletjih se bo povečevala 

privlačnost jamskega turizma, občina Postojna 

bo v primerjavi s sredozemskimi destinacijami 

tudi manj izpostavljena poletni vročini. 

Konkurenčnost poletne ponudbe v destinaciji se 

bo lahko še povečala. 

Konkrenčnost destinacije zmanjšuje odsotnost 

registriranih naravnih kopališč.  

celotna destinacija 2 (majhen) 3 (zmeren) 4 (velik) 

Turistična 

infrastruktura - 

stavbe  

Zmerne poletne temperature in redek pojav 

vročinskih valov v destinaciji zaenkrat tudi 

poleti omogočajo ugodne bivalne pogoje v 

stavbah ob naravnem prezračevanju.   

V toplejših poletjih se bo povečevala potreba po 

toplotni izolaciji in klimatizaciji stavb ter s tem 

povezani stroški za turistične ponudnike. 

nastanitveni in 

gostinski objekti, 

muzeji 

2 (majhen) 3 (zmeren) 4 (velik) 

Zaposleni v 

turizmu 

Poletja so v destinaciji letni čas, ko je največja 

potreba po delu v turizmu.  

Poletna vročina poslabšuje delovne pogoje 

zaposlenih v turizmu - z vročino so povezani 

slabo počutje in zmanjšana delovna storilnost. 

Poletna vročina zmanjšuje privlačnost poklicev v 

turizmu. 

celotna destinacija 2 (majhen) 3 (zmeren) 4 (velik) 

Naravno okolje 

– vodni viri 

Destinacija je prepredena s kraškimi 

vodonosniki, katerih ranljivost bi se zaradi 

toplejših poletij in povečanih potreb po oskrbi 

Zmanjšanje privlačnosti destinacije zaradi 

zmanjšane količine in kakovosti vode v 

vodonosnikih ter ekološkega stanja voda 

površinske vode  2 (majhen) 3 (zmeren) 3 (zmeren) 
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z vodo (za namakanje in turizem) lahko 

povečala.  

 

Zmanjšanje količine in kakovosti vode za oskrbo 

ljudi poleti - ogrožena oskrba z vodo pri 

scenarijih povečane rabe. 
podzemne vode 2 (majhen) 3 (zmeren) 3 (zmeren) 

        

Toplejše pomladi 
in jeseni 

Ugodje 

obiskovalcev 

Destinacija v prehodnih sezonah ustvari okrog 

40 % letnega turističnega obiska. Pomladi in 

jeseni so bile v referenčnem obdobju 

relativno hladne.  

V prihodnosti se bo v destinaciji spomladi in 

jeseni zaradi dviga temperature zmanjšala 

fiziološka obremenitve za ljudi zaradi mraza. 

Izboljšali se bodo pogoji za aktivnosti na 

prostem in povečala se bo privlačnosti turistične 

ponudbe v destinaciji.  

 

turistične dejavnosti 

na prostem: 

prireditve, športno-

rekreativne aktivnosti, 

spoznavanje kulturne 

dediščine, doživetja v 

naravi; podeželski 

turizem, mestni 

turizem 

2 (majhen) 3 (zmeren) 4 (velik) 

Konkurenčnost 

destinacije 

Tradicionalne obalne destinacije, kjer poletja 

sčasoma postajajo prevroča, da bi bila še 

prijetna za turizem, si prizadevajo podaljšati 

sezono na pomlad in jesen. Prav tako 

tradicionalne zimsko športne destinacije 

pospešeno razvijajo ponudbo za vse letne 

čase. Konkurenca turistične ponudbe 

spomladi in jeseni se povečuje.  

Destinacija se bo soočala s povečano 

konkurenco turističnih destinacij s 

spomladansko in jesensko ponudbo aktivnosti 

na prostem, ki vključuje pohodništvo in 

kolesarjenje. 
celotna destinacija 2 (majhen) 3 (zmeren) 4 (velik) 

 Turistični obisk Za destinacijo je značilna precejšnja 

sezonskost turističnega obiska z izrazitim 

vrhom poleti. 

V prihodnosti se bodo pogoji za turizem 

spomladi in jeseni izboljšali. 

Potencial povečanja turističnega obiska v 

prehodnih sezonah;  

Zmanjšanje stopnje sezonskosti obiska.  

turistične dejavnosti 

na prostem: 

prireditve, športno-

rekreativne aktivnosti, 

spoznavanje kulturne 

dediščine, doživetja v 

naravi; podeželski 

turizem, mestni 

turizem 

2 (majhen) 3 (zmeren) 4 (velik) 

        

Toplejše zime, 
manj snega, več 
dežnih padavin 

Turistična 

ponudba v 

destinaciji 

Zima je v destinaciji letni čas z najmanjšim 

turističnim obiskom. V destinaciji ni več 

turistične ponudbe, ki bi bila vezana na 

naravni sneg. 

V prihodnosti se bodo fiziološke obremenitve 

za ljudi zaradi mraza pri aktivnostih na 

prostem  v destinaciji zmanjšale. Količina 

padavin se bo nekoliko povečala. Manj bo 

snega, pogosteje bo padal dež. 

Zmanjšanje snežne odeje zmanjšuje privlačnost 

krajine v zimskem času, zimske padavine v obliki 

dežja povzročajo razmočenost poti in 

poslabšujejo pogoje za aktivnosti v naravi. 

turistične dejavnosti 

na prostem: športno-

rekreativne aktivnosti, 

spoznavanje kulturne 

dediščine na prostem, 

opazovanje narave; 

podeželski turizem 

4 (velik) 3 (zmeren) 3 (zmeren) 

Konkurenčnost 

destinacije 

Po vsej Evropi se nizkoležeča zimsko 

turistična središča že soočajo s čedalje 

pogostejšimi zelenimi zimami in se bodo v 

prihodnosti morala preusmeriti v ponudbo, ki 

goste pozimi vabi h kolesarjenju, pohodništvu 

Destinacija se bo soočala s povečano 

konkurenco turističnih destinacij z zimsko 

ponudbo aktivnosti na prostem. 
celotna destinacija 2 (majhen)  3 (zmeren) 4 (velik) 
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in drugim dejavnostim, za katere ni potreben 

sneg.  

Turistična 

infrastruktura 

na prostem 

Višina novozapadlega snega se je v destinaciji 

od šestdesetih let prejšnjega stoletja že 

močno zmanjšala in v destinaciji ni več 

zimsko-športne ponudbe na snegu. Trend se 

bo nadaljeval tudi v prihodnosti in pozimi bo 

namesto snega čedalje pogosteje padal dež. 

Od vseh letnih časov bo povečanje vsote 

padavin v prihodnosti največje pozimi.  

Razmočenost pohodniških in kolesarskih poti, 

poslabšanje pogojev za aktivnosti v naravi . 
območja športno - 

rekreativne dejavnosti 

na prostem – 

pohodniške in 

kolesarske poti 

4 (velik) 4 (velik) 3 (zmeren) 

Turistična 

infrastruktira - 

stavbe 

Trajanje kurilne sezone vpliva na stroške za 

ogrevanje v stavbah. Kurilna sezona v 

destinaciji je precej dolga in traja povprečno 9 

mesecev. 

V prihodnosti se bo kurilna sezona krajšala, 

zmanjševali se bodo stroški za turistične 

ponudnike. 

turistične namestitve, 

gostinski lokali, muzeji 

itd. 

2 (majhen) 2 (majhen) 3 (zmeren) 

        

Izjemne padavine 

Turistična 

infrastruktura  

Destinacija je izpostavljena naravnim 

nesrečam kot so poplave, zemeljski plazovi in 

erozija, ki jih povzročajo obilne padavine. 

Število dni z močnimi padavinami je v 

destinaciji majhno in se tudi v prihodnosti ne 

bo bistveno povečalo. Povečala pa se bo 

jakost kratkotrajnih padavinskih dogodkov 

poleti in jeseni. 

Poškodovanje pohodniških in kolesarskih poti, 

infrastrukture na poplavnih območjih ter 

kulturne dediščine.  

turistična 

infrastruktura na 

poplavnih in 

plazovitih območjih, 

prometnice 

1 (nepomemben) 2 (majhen) 2 (majhen) 

Naravno okolje Negativen vpliv na videz pokrajine na območjih, 

prizadetih zaradi plazenja in erozije.  

plazovita in erozijska 

območja 
1 (nepomemben) 2 (majhen) 2 (majhen) 

Ugodje in 

varnost 

obiskovalcev  

Zmanjšanje varnosti ljudi; nevarnost poškodb 

zaradi plazov, hudourniških  poplav, 

poškodovanih prometnic; nevarnost za zdravje 

zaradi oporečnosti vode na poplavnih območjih. 

celotna destinacija 
1 (nepomemben) 2 (majhen) 2 (majhen) 
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6. Ocena sposobnosti prilagajanja destinacije 

Postojna podnebnim spremembam 

Ocenjujemo, da ima občina Postojna kot turistična destinacija v referenčnem obdobju zadostno 

sposobnost prilagajanja podnebnim spremembam. K temu prispevajo različni dejavniki družbenega 

in naravnega okolja.   

Lokalna skupnost (vodstvo občine, uradniki, javni zavodi, razvojna agencija) je napredna, 

ozaveščena in trajnostno usmerjena. Je tudi usposobljena za pridobivanje finančnih sredstev iz 

nacionalnih in EU virov, ki bi jih lahko uporabili za ukrepe prilagajanja podnebnim spremembam. 

Destinacijo odlikuje raznolikost turistične ponudbe in pomemben del ponudbe, ki ni neposredno 

odvisen od podnebja oz. vremena (jamski, muzejski in kongresni turizem). Osrednji turistični 

atrakciji – Postojnska jama in Predjamski grad sta deležni močne marketinške podpore v 

mednarodnem prostoru v okviru aktivnosti Slovenske turistične organizacije, njun upravljavec je 

finančno trden. V turizmu v občini Postojna ima pomembno vlogo tudi Notranjski muzej Postojna, 

ki je javna institucija in ima zagotovljeno financiranje, vendar pa ni primarno ustanovljen za delo 

v turizmu. 

Občina Postojna je od leta 2018 vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) in ima 

srebrni znak Slovenia Green Destination. ZSST destinacije spodbuja k ozaveščanju deležnikov 

turizma (turističnih ponudnikov, obiskovalcev in lokalne skupnosti) o okoljskih vidikih turizma ter 

k ozelenitvi turistične ponudbe in delovanja turističnih ponudnikov. Povezava z ZSST na nacionalni 

ravni in komunikacija z lokalnimi deležniki turizma je v pristojnosti javnega zavoda Zavod Znanje 

Postojna, OE Turizem, ki skrbi tudi za promocijo destinacije, usklajevanje turistične dejavnosti v 

destinaciji. V usposabljanje turističnih ponudnikov v destinaciji se vključuje tudi Ljudska univerza 

Postojna. Občina Postojna je tudi del regijske destinacije Zeleni kras, v okviru katere regionalna 

razvojna agencija strateško načrtuje ter podpira razvoj in trženje turizma.  

Destinacija ima še ne povsem izkoriščen potencial za razvoj turizma na kmetijah, ki se lahko 

aktivira ob povečanem turističnem obisku in povečanih potrebah po namestitvah. Prav tako v 

občini obstajajo hladnejša višje ležeča območja, kjer pa bo morebitni turizem potrebno razvijati 

z upoštevanjem naravovarstvenih smernic. 

Ohranjena narava je za turizem neprecenljiv razvojni vir, velika biotska raznovrstnost pa 

predstavlja najpomembnejši dejavnik odpornosti naravnih sistemov na podnebne (in druge) 

spremembe. V občini Postojna številna območja z naravovarstvenimi statusi in zavarovanimi 

rastlinskimi in živalskimi vrstami ter habitatnimi tipi nakazujejo na veliko biotsko pestrost občine. 

(Okoljsko poročilo…, 2010) Zavarovana območja so tudi sredstvo za ohranjanje naravnih vrednot 

in lahko služijo za upravljanje turističnega obiska ranljivih območij v spremenjenih razmerah 

zaradi podnebnih sprememb, ko bi se lahko povečal obisk in presegel njihovo nosilno sposobnost. 

Po podatkih Zavoda za gozdove je skoraj 70 % površine občina Postojna pokrite z gozdovi (Stopnja 

gozdnatosti…, 2020). Vendar pa je po žledolomu leta 2014 in napadu podlubnikov v postojnskih 

gozdovih že nastala velika škoda in spremembe v gozdu. Podnebne spremembe bi v prihodnosti 

lahko ogrozile prožnost gozdnih ekosistemov oziroma njihovo zmožnost odzivanja na motnje. 

Zaradi velike gozdnatosti občine in pomena gozdov za turizem, hkrati pa izpostavljenosti gozdov 

podnebnim spremembam, je za prilagajanje podnebnim spremembam pomembna prisotnost javne 

gozdarske službe, ki na lokalni ravni skrbi za izvajanje nacionalne politike trajnostnega, 

sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi in ohranjanja njihove biotske 
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raznovrstnosti, ter delovanje Krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota 

Postojna, ki je odgovorna za gozdnogospodarsko načrtovanje, gojenje in varstvo gozdov.  

V občini deluje štab civilne zaščite, ki je odgovoren za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob 

naravnih in drugih nesrečah. V občini je vzpostavljen tudi sistem zdravstvenega varstva.  

Natančne kratkoročne napovedi vremena, za katere skrbi državna meteorološka služba, tudi na 

lokalni ravni povečujejo zmožnost prilagajanja ekstremnim vremenskim dogodkom s preventivnimi 

ukrepi. Zmožnost prilagajanja z morebitnimi kurativnimi ukrepi (sanacijami) pa povečuje 

ekonomska stabilnost lokalne skupnosti ter razpoložljiva sredstva za morebitne potrebne sanacije 

na nacionalni ravni.  

Sposobnost prilagajanja podnebnim spremembam na ravni manjših turističnih ponudnikov 

(ponudnikov namestitev, gostincev, ponudnikov na področju športno-rekreativnih aktivnosti itd.) 

je ocenjena kot manjša. Prihodki od turizma zaenkrat niso veliki, posledično je omejena 

investicijska sposobnost ponudnikov za ukrepe prilagajanja.  

Kulinarična ponudba na osnovi lokalnih kmetijskih pridelkov je še v povojih. 

Podnebne spremembe bodo destinaciji prinesle tudi nove priložnosti (npr. izboljšanje pogojev za 

aktivnosti v naravi spomladi in jeseni. Obstaja nevarnost, da destinacija turističnih priložnosti, ki 

jih bodo prinesle podnebne spremembe, ne bo v polnosti izkoristila, saj turizem v referenčnem 

obdobju v lokalni skupnosti (razen uveljavljenih ponudnikov) še ni prepoznan kot poslovna 

priložnost in je destinacija zato soočena s pomanjkanjem zasebne iniciative oz. zanimanja za delo 

v turizmu. Problema pomanjkanja podjetnosti in zasebne iniciative se v destinaciji zavedajo in 

tudi že izvajajo aktivnosti za njegovo zmanjševanje (npr. dejavnost Ljudske univerze Postojna, 

delavnice, ki se v letu 2021 izvajajo v sodelovanju z RRA Zeleni kras, SPOT točko Primorsko-

notranjske regije in Zavodom Znanje OE Turizem ter Podjetniškim inkubatorjem Perspektiva).   

Zaradi naraščanja lokalnih učinkov podnebnih sprememb bo sposobnost prilagajanja destinacije v 

prihodnosti potrebno še okrepiti, zato so v poglavju 8 predlagani ključni adaptacijski ukrepi. 
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7. Ocena ranljivosti turizma v občini Postojna zaradi 

podnebnih sprememb  

Turizem v občini Postojna je ranljiv zaradi neposrednih in posrednih vplivov podnebnih sprememb. 

Te neposredno vplivajo na ugodnost pogojev za aktivnosti na prostem, na stanje naravnega okolja 

in tudi na kmetijsko pridelavo, ki je osnova za gastronomsko ponudbo. Posredni vpliv se nanaša na 

spremembe konkurenčnosti in turistične tokove v širši regiji.  

Ranljivost turizma v destinaciji Postojna je ocenjena s kvalitativno metodo (ekspertno oceno) za 

referenčno obdobje in z upoštevanjem projekcij prihodnjih sprememb podnebja v destinaciji ter 

naslednjimi kombinacijami stopnje potencialnega vpliva podnebnih sprememb na turizem in 

obstoječe sposobnosti destinacije za prilagajanja podnebnim spremembam:    

 
Stopnja potencialnega vpliva 

1 (nepomemben) 2 (majhen) 3 (zmeren) 4 (velik) 5 (zelo velik) 

S
p
o
so

b
n
o
st

 

p
ri

la
g
a
ja

n
ja

 

1 (odlična)      

2 (dobra)      

3 (zadostna)      

4 (majhna)      

5 (ne obstaja)      

Večji potencialni vplivi podnebnih sprememb na sektor turizma povečujejo njegovo ranljivost, 

večja sposobnost destinacije za prilagajanje podnebnim spremembam pa ranljivost sektorja 

zmanjšuje. Ranljivost je ocenjena s petstopenjsko ocenjevalno lestvico: 

Ranljivost 
1 

zanemarljiva 
2 

majhna 
3 

zmerna 
4 

velika 
5 

zelo velika 
 

Za potrebe ocenjevanja ranljivosti smo turizem v občini Postojna razdelili na dva segmenta, in 

sicer: 

- segment turizma, ki ni neposredno izpostavljen vremenu oz. podnebju (jame, gradovi, 

muzeji) in  

- segment turizma, ki je neposredno izpostavljen podnebnim spremembam (aktivnosti v 

naravi, podeželski turizem, infrastruktura na prostem, naravno okolje).  

Ranljivost vsakega segmenta smo ocenili z ozirom na:  

1. konkurenčnost v odnosu z drugimi turističnimi destinacijami v Sloveniji in Evropi, 

2. izvedljivost in privlačnost turističnih produktov,  

3. ranljivost turistične infrastrukture na poškodbe ter zmanjšanje kakovosti in uporabnosti 

4. počutje, zdravje in varnost obiskovalcev ter 

5. družbenogospodarsko trajnostnost turizma (zaposlitvene priložnosti, stroške za turistične 

ponudnike, prihodke od turizma in dodano vrednost, sezonsko nihanje obiska). 

Ker so razlike v vplivih prihodnjih podnebnih sprememb za scenarija izpustov toplogrednih plinov 

RCP4.5 in RCP8.5 majhne, je ranljivost v prihodnosti ocenjena samo po obdobjih. 
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7.1. Ranljivost turizma zaradi podnebnih sprememb v referenčnem 

obdobju 

Na podlagi ocene vplivov podnebnih sprememb in prilagoditvene sposobnosti je ocenjeno, da je 

bila ranljivost sektorja turizma v destinaciji Postojna zaradi podnebnih sprememb v referenčnem 

obdobju 1981―2010 majhna do zmerna (2―3).  

Ranljivost destinacije zmanjšuje segment sektorja, ki ni izpostavljen neposrednim vplivom 

podnebnih sprememb (jamski, muzejski, kongresni turizem) in njegova dobra sposobnost 

prilagajanja. Ta je podprta s finančno trdnostjo upravljavcev in močno marketinško podporo na 

mednarodnem trgu s strani Slovenske turistične organizacije. Ranljivost tega segmenta turizma je 

ocenjena kot majhna (2).  

Ranljivost segmenta turizma v destinaciji, ki je izpostavljen neposrednim vplivom podnebnih 

sprememb (prireditve na prostem, športno-rekreativne aktivnosti, doživetja v naravi, kulturna 

dediščina na prostem, podeželski turizem, mestni turizem), je v referenčnem obdobju ocenjena 

kot zmerna (3). Razlog za to je v zaenkrat majhnem vplivu, ki ga imajo podnebne spremembe na 

turistični sektor (nekateri vplivi podnebnih sprememb so tudi pozitivni) in zaenkrat zadostni 

sposobnosti lokalne skupnosti za prilagajanje podnebnim spremembam. Po izpostavljenosti 

podnebnim spremembam v referenčnem obdobju izstopa naravno okolje. Zaradi višjih temperatur 

(ki so ugodnejše za bolezni in škodljivce) in pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov je 

otežena obnova gozda, ki je bil poškodovan zaradi žledoloma. Destinaciji je zaradi pomanjkanja 

naravnega snega že izgubila zimsko ponudbo aktivnosti na snegu.   

Za destinacijo so bila v referenčnem obdobju značilna relativno hladna poletja. Povišanje poletne 

temperature še ni negativno vplivalo na toplotno obremenitev ljudi pri aktivnostih na prostem. 

Prav tako pa segrevanje pomladi in jeseni še ni pomembneje zmanjševalo fiziološke obremenitve 

zaradi mraza. Ob zmernih poletnih temperaturah in redkih vročinskih valovih so bili v referenčnem 

obdobju tudi poleti omogočeni ugodni bivalni pogoji v stavbah ob naravnem prezračevanju.     

Vpliv podnebnih sprememb na turizem v destinaciji se bo v prihodnosti povečeval in bo ob 

nespremenjeni sposobnosti destinacije za prilagajanje povečeval njegovo ranljivost.    

  



 

Analiza ranljivosti turizma v občini Postojna zaradi podnebnih sprememb29 

Preglednica 7.1: Ocena ranljivost turizma v destinaciji Postojna zaradi podnebnih sprememb v referenčnem obdobju 1981–2010  

SEGMENT 
SEKTORJA 

KAZALNIK 

RANLJIVOSTI 

POTENCIALNI VPLIV 
PODNEBNIH SPREMEMB 

STOPNJA VPLIVA 
V 

REFERENČNEM 
OBDOBJU 

OBSTOJEČA SPOSOBNOST 
PRILAGAJANJA IN 

NAJPOMEMBNEJŠI 
DEJAVNIKI 

OCENA 
SPOSOBNOSTI 
PRILAGAJANJA 

RANLJIVOST  V 
REFERENČNEM 

OBDOBJU 

OCENA 
RANLJIVOSTI 
ZA SEGMENT 

SEKTORJA 

SKUPNA 
OCENA 

RANLJIVOSTI 
ZA SEKTOR 
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Konkurenčnost 
destinacije  

sprememba privlačnost 
destinacije v odnosu z drugimi 
turističnimi destinacijami v 
Sloveniji in širše 

2 (majhen) 

močna marketinška podpora 
STO 

 

2 (dobra) 2 (majhna) 

2 (majhna) 

2-3 (majhna - 
zmerna) 

Turistična ponudba 

izvedljivost in privlačnost 
turističnih produktov 1 

(nepomemben) 

finančna trdnost in javno 
financiranje upravljavcev 
(Postojnska jama, Notranjski 
muzej Krasa) 

1 (odlična) 
1 

(zanemarljiva) 

Turistična 
infrastruktura  

 

poškodbe, zmanjšanje 
kakovosti, zmanjšanje 
uporabnosti 

2 (majhen) 

finančna trdnost in javno 
financiranje upravljavcev 
(Postojnska jama, Notranjski 
muzej Krasa) 

1 (odlična) 
1 

(zanemarljiva) 

Ugodje, zdravje in 
varnost obiskovalcev 

vpliv na počutje, zdravje in 
varnost obiskovalcev 

1 
(nepomemben) 

natančne kratkoročne 
napovedi vremena, civilna 
zaščita; zdravstveni sistem 

3 (zadostna) 2 (majhna) 

Družbenogospodarska 
trajnostnost turizma 

zaposlitvene priložnosti, 
prihodki od turizma in dodana 
vrednost, stroški ponudnikov, 
sezonsko nihanje obiska 

2 (majhen) 

finančna trdnost upravljavca 
in javno financiranje, vendar 

pomanjkanje zanimanja za 
delo v turizmu 

3 (zadostna) 3 (zmerna) 
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Konkurenčnost 
destinacije  

sprememba privlačnost 
destinacije v odnosu z drugimi 
turističnimi destinacijami v 
Sloveniji in širše 

2 (majhen) 

vključenost v ZSST – 
marketinška podpora STO;  

 

3 (zadostna) 2 (majhna) 

3 (zmerna) 

Turistična ponudba 

izvedljivost in privlačnost 
turističnih produktov 

2 (majhen) 

institucionalna 
organiziranost (Zavod Znanje 
Postojna, Zeleni kras) – 
strateško načrtovanje in 
podpora razvoju in trženju 
produktov; vključenost v 
ZSST;  

vendar pomanjkanje 
zasebne iniciative in interesa 
za delo v turizmu, šibka 
investicijska sposobnost 
manjših ponudnikov 

4-3 (majhna - 
zadostna) 

3 (zmerna) 

Turistična 
infrastruktura in 
naravno okolje 

 

poškodbe, zmanjšanje 
kakovosti, zmanjšanje 
uporabnosti 

4 (velik) 

zmožnost lokalne skupnosti 
za mobiliziranja sredstev iz 
lokalnih in nacionalnih virov;  

velika biotska raznovrstnost, 
sonaravno gospodarjenje z 
gozdom, javna gozdarska 
služba, zavarovana območja 
narave;  

3 (zadostna) 4 (velika) 

Ugodje, zdravje in 
varnost obiskovalcev 

vpliv na počutje, zdravje in 
varnost obiskovalcev 2 (majhen) 

natančne kratkoročne 
napovedi vremena, civilna 
zaščita; zdravstveni sistem 

3 (zadostna) 3 (zmerna) 

Družbenogospodarska 
trajnostnost turizma 

zaposlitvene priložnosti, 
prihodki od turizma in dodana 
vrednost, stroški ponudnikov, 
sezonsko nihanje obiska 

2 (majhen) 

neizkoriščen potencial 
razvoja turizma na 
podeželju/kmetijah; 

pomanjkanje zasebne 
iniciative in zanimanja za 
delo v turizmu, ki pa ga 
destinacija že naslavlja;  

šibka investicijska 
sposobnost manjših 
akterjev;  

spodbude za energetsko 
sanacijo stavb (Eko sklad 
ipd.) 

4-3 (majhna - 
zadostna) 

3 (zmerna) 
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7.2. Ranljivost turizma zaradi podnebnih sprememb v prihodnosti 

Ranljivost segmenta postojnskega turizma, ki ni neposredno izpostavljen podnebnim 

spremembam, bo tudi v prihodnosti ostala majhna. Vendar pa poleg neposrednih vplivov 

podnebnih sprememb na ranljivost turizma v občini Postojna vpliva tudi odziv na podnebne 

spremembe turistov in turističnega sektorja na nacionalni in regionalni ravni, zaradi česar se 

spreminja konkurenčnost destinacij. Poletje je zaenkrat še najpomembnejša turistična sezona, pri 

čemer že v referenčnem obdobju kot poletne turistične destinacije pridobivajo na privlačnosti 

destinacije, ki so hladnejše in imajo od poletne vročine neodvisno ponudbo. Ob nadaljevanju 

globalnega segrevanja bosta ta aduta postojnskega turizma vse pomembnejša (dobra sposobnost 

prilagajanja), pri čemer pa bo destinacija soočena z veliko konkurenco novih turističnih destinacij 

v severnejših delih Evrope. Tudi pri razvoju turizma v prehodnih letnih časih bo destinacija 

soočena z veliko konkurenco destinacij (že znotraj Slovenije), ki razvijajo celoletni turizem. 

Nekatere uveljavljene obalne in zimsko-športne destinacije si tako prizadevajo kompenzirati izpad 

poletnega oz. zimskega turističnega obiska. Ranljivost zaradi podnebnih sprememb na področju 

konkurenčnosti destinacije se pravzaprav nanaša na njeno omejeno sposobnost, da izkoristi svoje 

prednosti, in je v referenčnem obdobju še ocenjena kot majhna, v obdobju 2011―2040 kot zmerna, 

v obdobju 2041―2070 pa kot velika. 

Sicer pa po občutljivosti na podnebne spremembe v destinaciji izstopa poletna turistična ponudba 

dejavnosti na prostem, saj občina beleži največji obisk v poletnih mesecih. Za destinacijo so bila 

v referenčnem obdobju značilna relativno hladna poletja, kar glede na pričakovano segrevanje 

podnebja v prihodnosti predstavlja dobro izhodišče. Proti sredini stoletja  se bo vpliv povišanja 

poletne temperature na toplotno obremenitev ljudi povečeval. To je pomembno zaradi ugodja 

obiskovalcev, prav tako pa tudi zaradi toplotne obremenitve turističnih delavcev, ki bi lahko 

zmanjševala delovno storilnost in privlačnost delovnih mest v turizmu. Kombinirana ponudba 

aktivnosti v jamah in zaprtih prostorih ter aktivnosti na prostem, kjer bodo pogoji tudi v 

prihodnosti (v primerjavi npr. s sredozemskimi destinacijami) še vedno ugodni, bo ob ustreznih 

ukrepih prilagajanja povečevala konkurenčnost poletnega turizma v občini Postojna. Ranljivost 

destinacije se pri tem v prvem obdobju nanaša predvsem na pomanjkanje zasebne iniciative in 

zanimanja za delo v turizmu, zaradi česar je vprašljivo, ali bo destinacija lahko v polnosti 

izkoristila priložnosti, ki jih bodo prinesle podnebne spremembe. V drugem obdobju pa bodo ob 

nadaljevanju globalnega segrevanja poletja tudi na postojnskem postala vroča in bo zmanjšano 

ugodje obiskovalcev pri aktivnostih na prostem, prav tako se bo povečevala toplotna obremenitev 

zaposlenih v turizmu. Stopnjevanje vpliva segrevanja bo v prihodnosti povečevalo ranljivost 

segmenta turizma, ki je neposredno izpostavljen podnebnim spremembam. V obdobju 2011-2040 

bo ta še zmerna, v obdobju 2041―2070 pa velika.  

V občini Postojna je zaradi podnebnih sprememb ranljiv tudi turizem v preostalih letnih časih. 

Spomladi in jeseni se bodo temperaturne razmere za aktivnosti na prostem v destinaciji 

izboljševale. Ranljivost se pri tem pretežno nanaša na omejeno zmožnost destinacije, da ob 

zaenkrat pomanjkljivi podjetniški iniciativi in neizkoriščenem potencialu razvoja turizma na 

podeželju v polnosti izkoristi pozitivne učinke višjih temperatur. Zima je v destinaciji čas z 

najmanjšim turističnim obiskom, prav tako se pogoji za zimske aktivnosti v naravi v prihodnosti ne 

bodo izboljšali. Podnebne spremembe bodo v občini prinesle izboljšanje pogojev za kmetijstvo 

(podaljšanje rastne dobe), vendar pa kulinarična ponudba na osnovi lokalnih pridelkov še ni razvita 

(majhna sposobnost prilagajanja). Ocena ranljivosti na področju turistične ponudbe v prihodnih 

obdobjih narašča in je za obdobje 2041―2070 ocenjena kot velika.   
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Pričakuje se, da bo vpliv podnebnih sprememb na naravno okolje v destinaciji (biotska 
raznovrstnost, ekosistemi, gozd) tudi v prihodnosti velik. Podnebnim spremembam je izpostavljena 
tudi turistična infrastruktura za športno-rekreativne aktivnosti na prostem, kot so pohodniške in 
kolesarske poti, ki so podvržene poškodbam zaradi razmočenosti ob padavinah v jesenskem in 
zimskem času. Sposobnost destinacije za prilagajanje podnebnim spremembam (v referenčnem 
obdobju) je zaradi usposobljenosti lokalne skupnosti za pridobivanje sredstev za sanacijske 
ukrepe, velike biotske raznovrstnosti, sonaravnega gospodarjenja z gozdom, javne gozdarske 
službe in zavarovanih območij narave ocenjena kot zadostna. Ranljivost naravnega okolja in 
turistične infrastrukture zaradi prihodnjih podnebnih sprememb je predvsem zaradi vpliva na gozd 
ocenjena velika. 

Varnost in ugodje obiskovalcev v destinaciji bo v prihodnosti ogrožala predvsem poletna vročina. 

Povečevala se bo tudi jakost poletnih kratkotrajnih padavinskih dogodkov, nekoliko se bo povečala 

tudi pogostost izjemnih padavin jeseni in pozimi. Sposobnost prilagajanja destinacije na tem 

področju je zaradi obstoječega sistema civilne zaščite, natančnih napovedi državne meteorološke 

službe ter delujočega zdravstvenega sistema v referenčnem obdobju zadostna. Ranljivost je v 

prvem obdobju še ocenjena kot zmerna, sredi stoletja pa postane velika. 

Občina Postojna bo imela tudi v času podnebnih sprememb dobre možnosti za razvoj turizma. Pri 

tem pa ranljivost družbeno-gospodarske trajnostnosti turizma v destinaciji povečuje zaenkrat 

omejena zasebna podjetniška iniciativa (majhna sposobnost prilagajanja), ki bi se morala 

povečati, če bi destinacija hotela v polnosti izkoristiti ne prevroča poletja ter vse ugodnejše 

pogoje za turizem v spomladanskem in jesenskem času. Ti predstavljajo priložnost za nova delovna 

mesta in povečanje prihodkov. Destinacija je ranljiva tudi zaradi toplotne obremenitve turističnih 

delavcev v bolj vročih poletjih in posledičnega zmanjšanja privlačnosti poklicev v turizmu. Ta dva 

dejavnika, ki se vzajemno krepita, sta kljub potencialu za nadaljnji razvoj turizma (na podeželju, 

v višjeležečih hladnejših območjih destinacije) odločilna za oceno, da je ranljivost družbeno-

gospodarske trajnostnosti turizma v občini Postojna v referenčnem obdobju še zmerna, v 

naslednjih tridesetletnih obdobjih pa se povečuje in je za sredino stoletja ocenjena kot velika (4). 
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Preglednica 7.2: Ocena ranljivosti turizma v destinaciji Postojna zaradi podnebnih sprememb v obdobju 2011―2040  

SEGMENT 
SEKTORJA 

Kazalnik 
 ranljivosti 

Potencialni vpliv podnebnih sprememb Ocena 
potencialnega 

vpliva v obdobju 
2011 -2040 

Ocena 
sposobnosti 
prilagajanja  

Ocena ranljivosti  
v obdobju 2011-

2040 

Ocena ranljivosti 
za segment 
sektorja v 

obdobju 2011-
2040 

Skupna ocena 
ranljivosti v 

obdobju 
2011-2040 
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Konkurenčnost 
destinacije  

Ob nadaljevanju globalnega segrevanja bodo kot poletne turistične destinacije pridobivale na privlačnosti hladnejše destinacije in 
destinacije s ponudbo, ki je neodvisna od poletne vročine, kar je konkurenčna prednost destinacije Postojna. 
Zaradi poslabšanja pogojev za poletni turizem v sredozemskih obalnih destinacijah in za smučarski turizem v nižjeležečih zimsko-
športnih destinacijah se bo povečala konkurenca destinacij, ki bodo poskušale podaljšati sezono na pomlad in jesen oz. bodo 
ponujale turizem za vse letne čase. 

3 (zmeren) 2 (dobra) 3 (zmerna) 

2 (majhna) 

3 (zmerna) 

Turistična ponudba 
V čedalje bolj vročih poletjih se povečuje privlačnost ponudbe, ki je neodvisna od poletne vročine.    1 

(nepomemben) 
1 (odlična) 1 (zanemarljiva) 

Turistična 
infrastruktura in 
naravno okolje  

V tem segmentu turizma podnebne spremembe nimajo bistvenega vpliva na poškodbe ter zmanjšanje kakovosti in uporabnosti 
turistične infrastrukture. 2 (majhen) 1 (odlična) 1 (zanemarljiva) 

Ugodje in varnost 
obiskovalcev 

V tem segmentu turizma podnebne spremembe nimajo bistvenega vpliva na počutje, zdravje in varnost obiskovalcev.  
2 (majhen) 3 (zadostna) 3 (zmerna) 

Družbenogospodarska 
trajnostnost turizma 

Podnebne spremembe vplivajo na stroške obratovanja (npr. ogrevanja in hlajenja nastanitvenih obratov in muzejev) 
Povečanje toplotne obremenitve turističnih delavcev poleti lahko privede do zmanjšanja privlačnosti poklicev v turizmu.  3 (zmeren) 3 (zadostna) 3 (zmerna) 
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Konkurenčnost 
destinacije  

Ob nadaljevanju globalnega segrevanja bodo kot poletne turistične destinacije pridobivale na privlačnosti hladnejše destinacije in 
destinacije s ponudbo, ki je neodvisna od poletne vročine, kar je konkurenčna prednost destinacije Postojna. 
Zaradi poslabšanja pogojev za poletni turizem v sredozemskih obalnih destinacijah in za smučarski turizem v nižjeležečih zimsko-
športnih destinacijah se bo povečala konkurenca destinacij, ki bodo poskušale podaljšati sezono na pomlad in jesen oz. bodo 
ponujale turizem za vse letne čase. 

3 (zmeren) 3 (zadostna) 3 (zmerna) 

3-4 (zmerna - 
velika) 

Turistična ponudba 

Poletja v destinaciji bodo toplejša, vendar to še ne bo zmanjševalo privlačnost poletne ponudbe turističnih dejavnosti na prostem 
(športno-rekreativne aktivnosti, spoznavanje kulturne dediščine na prostem, opazovanje narave; podeželski turizem, mestni 
turizem).   
Privlačnost aktivnosti na prostem spomladi in jeseni se s segrevanjem povečuje.  
Pogoji za kmetijstvo se bodo s segrevanjem lahko izboljšali, s tem pa se bo povečal tudi potencial razvoja gastronomske ponudbe 
na osnovi lokalnih pridelkov.   

3 (zmeren) 
4-3 (majhna - 

zadostna) 
3-4 (zmerna-

velika) 

Turistična 
infrastruktura in 
naravno okolje  

Podnebne spremembe lahko v destinaciji povzročijo zmanjšanje biotske raznovrstnosti in spremenjen videz krajine.  
Podnebne spremembe vplivajo na turistično infrastrukturo za športno-rekreativne aktivnosti na prostem: v toplejših zimah z več 
dežnimi padavinami povzročajo razmočenost pohodniških in kolesarskih poti. Do poškodovanja turistične infrastrukture in 
kulturne dediščine lahko pride tudi ob ekstremnih padavinskih dogodkih. 

4 (velik) 3 (zadostna) 4 (velika) 

Ugodje in varnost 
obiskovalcev 

V čedalje bolj vročih poletjih se povečuje toplotna obremenitev ljudi pri aktivnostih na prostem, ki pri ranljivih skupinah lahko 
ogroža zdravje, v skrajnih primerih tudi življenja ljudi.  
V ostali letnih časih se fiziološka obremenitev s segrevanjem zmanjšuje in povečuje se ugodje obiskovalcev pri aktivnostih na 
prostem.  
Zaradi povečanja pogostosti in jakosti ekstremnih padavinskih dogodkov se povečuje nevarnost poškodb ljudi zaradi plazov, 
hudourniških  poplav in poškodovanih prometnic. 

3 (zmeren) 3 (zadostna) 3 (zmerna) 

Družbenogospodarska 
trajnostnost turizma 

Segrevanje destinacije lahko še izboljša pogoje za aktivnosti na prostem spomladi in jeseni ter privede do povečanja turističnega 
obiska in nočitev. S tem se odpirajo možnosti za dodatna delovna mesta in povečanje prihodkov od turizma.  
Povečanje toplotne obremenitve turističnih delavcev poleti lahko privede do zmanjšanja privlačnosti poklicev v turizmu. 
V čedalje bolj vročih poletjih se povečuje potreba po toplotni izolaciji in klimatizaciji stavb ter s tem povezani stroški za  turistične 
ponudnike.  
Krajša se kurilna sezona in zmanjšujejo se stroški turističnih ponudnikov za kurjavo. 

3 (zmeren) 
4-3 (majhna - 

zadostna) 
3-4 (zmerna-

velika) 
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Preglednica 7.3: Ocena ranljivosti turizma v destinaciji Postojna zaradi podnebnih sprememb v obdobju 2041―2070  

SEGMENT 
SEKTORJA 

Kazalnik 
 ranljivosti 

Potencialni vpliv podnebnih sprememb Ocena 
potencialnega 

vpliva v obdobju 
2011 -2040 

Ocena 
sposobnosti 
prilagajanja  

Ocena 
ranljivosti  v 

obdobju 2041-
2070 

Ocena ranljivosti 
za segment 
sektorja v 

obdobju 2041-
2070 

Skupna ocena 
ranljivosti za 

sektor v 
obdobju 

2041-2070 
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 Konkurenčnost destinacije  

Ob nadaljevanju globalnega segrevanja bodo kot poletne turistične destinacije pridobivale na privlačnosti hladnejše 
destinacije in destinacije s ponudbo, ki je neodvisna od poletne vročine, kar je konkurenčna prednost destinacije 
Postojna. 
Zaradi poslabšanja pogojev za poletni turizem v sredozemskih obalnih destinacijah in za smučarski turizem v 
nižjeležečih zimsko-športnih destinacijah se bo povečala konkurenca destinacij, ki bodo poskušale podaljšati sezono 
na pomlad in jesen oz. bodo ponujale turizem za vse letne čase. 

4 (velik) 2 (dobra) 4 (velika) 

2 (majhna) 

3 (zmerna) 

Turistična ponudba 
V čedalje bolj vročih poletjih se povečuje privlačnost ponudbe, ki je neodvisna od poletne vročine.    1 

(nepomemben) 
1 (odlična) 

1 
(zanemarljiva) 

Turistična infrastruktura in 
naravno okolje  

V tem segmentu turizma podnebne spremembe nimajo bistvenega vpliva na poškodbe ter zmanjšanje kakovosti in 
uporabnosti turistične infrastrukture. 3 (zmeren) 1 (odlična) 2 (majhna) 

Ugodje in varnost 
obiskovalcev 

V tem segmentu turizma podnebne spremembe nimajo bistvenega vpliva na počutje, zdravje in varnost obiskovalcev.  1 
(nepomemben) 

3 (zadostna) 2 (majhna) 

Družbenogospodarska 
trajnostnost turizma 

Podnebne spremembe vplivajo na stroške obratovanja (npr. ogrevanja in hlajenja nastanitvenih obratov in muzejev) 
Povečanje toplotne obremenitve turističnih delavcev poleti lahko privede do zmanjšanja privlačnosti poklicev v 
turizmu. 

3 (zmeren) 3 (zadostna) 3 (zmerna) 
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Konkurenčnost destinacije  

Ob nadaljevanju globalnega segrevanja bodo kot poletne turistične destinacije pridobivale na privlačnosti hladnejše 
destinacije in destinacije s ponudbo, ki je neodvisna od poletne vročine, kar je konkurenčna prednost destinacije 
Postojna. 
Zaradi poslabšanja pogojev za poletni turizem v sredozemskih obalnih destinacijah in za smučarski turizem v 
nižjeležečih zimsko-športnih destinacijah se bo povečala konkurenca destinacij, ki bodo poskušale podaljšati sezono 
na pomlad in jesen oz. bodo ponujale turizem za vse letne čase. 

4 (velik) 3 (zadostna) 4 (velika) 

4 (velika) 

Turistična ponudba 

V čedalje bolj vročih poletjih se zmanjšuje privlačnost poletne ponudbe turističnih dejavnosti na prostem (športno-
rekreativne aktivnosti, spoznavanje kulturne dediščine na prostem, opazovanje narave; podeželski turizem, mestni 
turizem).  Povečuje se potreba po nadaljnjem razvoju ponudbe, ki bo neodvisna od poletne vročine. (npr. na 
območjih z višjo nadmorsko višino in v zaprtih prostorih).  
Privlačnost aktivnosti na prostem spomladi in jeseni se s segrevanjem povečuje.  
Pogoji za kmetijstvo se bodo s segrevanjem lahko izboljšali, s tem pa se bo povečal tudi potencial razvoja 
gastronomske ponudbe na osnovi lokalnih pridelkov.   

4 (velik) 
4-3 (majhna - 

zadostna) 
4 (velika) 

Turistična infrastruktura in 
naravno okolje  

Podnebne spremembe lahko v destinaciji povzročijo zmanjšanje biotske raznovrstnosti in spremenjen videz krajine.  
Podnebne spremembe vplivajo na turistično infrastrukturo za športno-rekreativne aktivnosti na prostem: v toplejših 
zimah z več dežnimi padavinami povzročajo razmočenost pohodniških in kolesarskih poti. Do poškodovanja turistične 
infrastrukture in kulturne dediščine lahko pride tudi ob ekstremnih padavinskih dogodkih. 

4 (velik) 3 (zadostna) 4 (velika) 

Ugodje in varnost 
obiskovalcev 

V čedalje bolj vročih poletjih se povečuje toplotna obremenitev ljudi pri aktivnostih na prostem, ki pri ranljivih 
skupinah lahko ogroža zdravje, v skrajnih primerih tudi življenja ljudi.  
V ostali letnih časih se fiziološka obremenitev s segrevanjem zmanjšuje in povečuje se ugodje obiskovalcev pri 
aktivnostih na prostem.  
Zaradi povečanja pogostosti in jakosti ekstremnih padavinskih dogodkov se povečuje nevarnost poškodb ljudi zaradi 
plazov, hudourniških  poplav in poškodovanih prometnic. 

4 (velik) 3 (zadostna) 4 (velika) 

Družbenogospodarska 
trajnostnost turizma 

Segrevanje destinacije lahko še izboljša pogoje za aktivnosti na prostem spomladi in jeseni ter privede do povečanja 
turističnega obiska in nočitev. S tem se odpirajo možnosti za dodatna delovna mesta in povečanje prihodkov od 
turizma.  
Povečanje toplotne obremenitve turističnih delavcev poleti lahko privede do zmanjšanja privlačnosti poklicev v 
turizmu. 
V čedalje bolj vročih poletjih se povečuje potreba po toplotni izolaciji in klimatizaciji stavb ter s tem povezani stroški 
za turistične ponudnike.  
Krajša se kurilna sezona in zmanjšujejo se stroški turističnih ponudnikov za kurjavo. 

4 (velik) 
4-3 (majhna - 

zadostna) 
4 (velika) 
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Slika 8.1: Ranljivost od podnebja neodvisnega segmenta turizma v občini Postojna zaradi podnebnih sprememb 

 

 

Slika 8.2. Ranljivost podnebnim spremembam neposredno izpostavljenega turizma v občini Postojna zaradi podnebnih 
sprememb 
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8. Ukrepi prilagajanja destinacije Postojna 

podnebnim spremembam 

Turistični ponudniki in destinacije se bodo prilagodili, ali pa tudi ne. Turisti se bodo prilagodili zagotovo. 

Turisti se prilagajajo na spremembe hitro - s spremembo destinacije in/ali s spremembo časa 

dopustovanja. Prilagajanje destinacij na podnebne spremembe je počasnejše in dražje, zato ga 

je potrebno pravočasno in strokovno načrtovati. Zgodnje prilagajanje je stroškovno učinkovitejše, 

poleg izogibanja škodljivim učinkom omogoča izkoriščanje tudi možnih koristi podnebnih 

sprememb in povečuje dolgoročno konkurenčnost turistične destinacije. 

Pri oblikovanju ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam turističnega sektorja v občini 

Postojna so bila upoštevana: izpostavljenost sektorja podnebnim spremembam, že dosežena 

sposobnost prilagajanja ter identificirana tveganja za povečanje ranljivosti, ki jih destinaciji 

prinašajo podnebne spremembe.  

Ukrepi se nanašajo na zmanjšanje ranljivosti na podnebne spremembe in so v splošnem namenjeni 

(1) zmanjšanju izpostavljenosti, (2) zmanjšanju občutljivosti in (3) povečanju prilagoditvene 

sposobnosti. Destinacija Postojna sama ne more narediti veliko na področju svoje izpostavljenosti 

podnebnim spremembam, saj bi se ta zmanjšala le v primeru, če bo blaženje podnebnih sprememb 

na globalni ravni uspešno. Zato se predlagani ukrepi osredotočajo na zmanjšanje občutljivosti 

destinacije na podnebne spremembe in povečanje njene prilagoditvene sposobnosti. Zmanjšanje 

občutljivosti se lahko doseže s strateškimi dolgoročnimi rešitvami – postopnimi spremembami 

»Zelenega DNK« destinacije ter s tem povezanimi spremembami smeri razvoja turistične ponudbe 

(npr. razvoj dodatne ponudbe v prehodnih letnih časih, ko se bodo temperaturni pogoji 

izboljševali) in postopnimi prilagoditvami ciljnih skupin (večji poudarek na skupinah, ki lahko 

dopustujejo tudi izven poletne sezone). Povečanje prilagoditvene sposobnosti destinacije se 

nanaša na finančna in druga vlaganja v informiranje, ozaveščanje in usposabljanje deležnikov 

turizma, krepitev inštitucij in infrastrukturne ukrepe.  

Ukrepi za zmanjšanje občutljivosti destinacije: 

- diverzifikacija turističnih produktov - prilagoditev turistične ponudbe podnebnim 

spremembam 

- ciljano trženje destinacije ciljnim skupinam, ki so fleksibilne glede časa dopustovanja; 

- infrastrukturni ukrepi za omilitev vpliva izjemnih vremenskih dogodkov na turizem v občini 

Postojna; 

- urbanistični in gradbeni ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. 

Ukrepi za povečanje sposobnosti destinacije za prilagajanje podnebnim spremembam: 

- informiranje, ozaveščanje in usposabljanje deležnikov turizma v destinaciji Postojna o 

podnebnih spremembah in ukrepih prilagajanja nanje;  

- aktivacija sredstev iz različnih programov in skladov (iz nacionalnih ter EU in drugih 

mednarodnih virov)  za ukrepe blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam ter 

sodelovanje v partnerskih projektih;  

- sistem spremljanja stanja okolja in zgodnjega opozarjanja na ekstremne vremenske 

dogodke deležnikov turizma; 

- aktivno upravljanje zaščitenih območij narave. 
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Preglednica 8.1: Seznam ukrepov za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam  

UKREP 

Številka ukrepa TURIZEM 01 

Ime ukrepa 
Informiranje, ozaveščanje in usposabljanje deležnikov turizma v 
občini Postojna  

Cilj ukrepa 

Izboljšana podoba turizma v lokalnem okolju kot dolgoročno obetavne 
gospodarske dejavnosti ter povečana zasebna iniciativa in interes za delo 
v turizmu; 

Prepoznavanje ne samo groženj, ampak tudi priložnosti, ki jih bodo 
destinaciji prinesle podnebne spremembe; 

Ozaveščeni turistični ponudniki, usposobljeni, da prilagodijo svoj 
dejavnost in razvoj produktov pričakovanim prihodnjim podnebnim 
razmeram; 

Povečanje družbenogospodarske trajnostnosti turizma; 

Povečanje ugleda destinacije; 

Racionalna raba energije; 

Zmanjšanje porabe energije v stavbah (turistične namestitve, gostinski 
obrati, muzeji…) in s tem stroškov turističnih ponudnikov; 

Povečanje (samo)oskrbe turističnih ponudnikov z energijo iz obnovljivih 
virov energije. 

 

Kratek opis ukrepa 
Ozaveščanje turističnih ponudnikov, lokalne skupnosti in obiskovalcev o 
podnebnih spremembah ter ukrepih blaženja podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje.  

Področje ukrepanja izobraževanje 

Prioriteta ukrepa visoka 

OPIS UKREPA 
Podrobnejši opis 
ukrepa 

Priprava in izvedba programa informiranja, ozaveščanja in usposabljanja 
za turistične ponudnike, lokalno skupnost in obiskovalce. Program naj 
vključuje ozaveščanje o podnebnih spremembah in usposabljanje na 
področju racionalne rabe energije ter uporabe lokalnih obnovljivih virov 
(sonca, lesne biomase) za samooskrbo z energijo. 

Vključevanje ozaveščanja o podnebnih spremembah in usposabljanja za 
blaženje in prilagajanje nanje v programe formalnega in neformalnega 
izobraževanja ter programe izobraževanja javnih uslužbencev;  

Ozaveščanje, usposabljanje in podpora turističnih ponudnikov pri 
projektih celovite energetske prenove stavb in samooskrbe z energijo iz 
obnovljivih virov; 

Krepitev usposobljenosti turističnih ponudnikov za spodbujanje 
obiskovalcev k varčevanju z energijo in vodo (namestitev opozoril za 
varčevanje z energijo in vodo, varčevanje z energijo in vodo pri pranju 
(brez vsakodnevnega menjavanja brisač) itd.); 

Spodbujanje delovanja turističnih društev, študijskih krožkov za odrasle 
in krožkov na šolah ter njihovega sodelovanja pri ozaveščanju lokalnega 
prebivalstva in obiskovalcev; 

Promocija poklicev v turizmu med mladimi (tudi predstavitev priložnosti, 
ki jih bodo prinesle podnebne spremembe); 

Sodelovanje s strokovnimi in nevladnimi organizacijami pri izvedbi 
izobraževalnega programa; 

Seznanjanje turističnih ponudnikov in lokalne skupnosti z dobrimi 
praksami blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam; 

IZVAJANJE 
UKREPA 

Nivo ukrepa občinski, regionalni 

Odgovorni 
organ/telo za 
izvedbo ukrepa 

Občina Postojna v sodelovanju z: 
Zavod Znanje Postojna, RRA Zeleni kras, Goriška lokalna energetska 
agencija GOLEA, nevladne organizacije, izobraževalne ustanove   

Obdobje izvajanja 
ukrepa 

stalno 
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Kazalci za 
spremljanje 
izvajanja ukrepa 

Število predavanj, usposabljanj, delavnic; 

Število udeležencev predavanj, usposabljanj, delavnic  

Število učencev v turističnih krožkih v šolah; 

Število študijskih krožkov s turističnimi vsebinami; 

Število turističnih društev 

 

Vir financiranja proračun Občine Postojna, redno delo odgovornih organov 
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UKREP 

Številka ukrepa TURIZEM 02 

Ime ukrepa Prilagoditev turistične ponudbe podnebnim spremembam 

Cilj ukrepa 

Povečanje turističnega obiska in nočitev v občini Postojna ter zmanjšanje 
sezonskega nihanja obiska; 

Zmanjšanje ranljivosti turistične ponudbe v občini Postojna zaradi 
podnebnih sprememb in izkoriščanje priložnosti v zvezi s povečanjem 
privlačnosti destinacije zaradi podnebnih sprememb;  

Povečanje konkurenčnosti destinacije; 

Povečanje družbenoekonomske trajnostnosti turizma v destinaciji 
(povečanje števila delovnih mest, prihodkov in dodane vrednosti ter 
zmanjšanje stroškov turističnih ponudnikov). 

Kratek opis ukrepa 
Razvoj dodatne turistične ponudbe, s katero destinacija zmanjša svojo 
ranljivost in izkoristi priložnosti, ki jih prinašajo podnebne spremembe  

Področje ukrepanja gospodarstvo 

Prioriteta ukrepa visoka 

OPIS UKREPA 
Podrobnejši opis 
ukrepa 

Razvoj gastronomske ponudbe na osnovi kakovostne lokalno pridelane 
hrane; 

Spodbujanje turizma kot dodatne dejavnosti na kmetijah in drugih oblik 
podeželskega turizma; 

Razvoj ponudbe, s katero bi destinacija dodatno izkoristila potencial 
povečanega obiska spomladi in jeseni;     

Razvoj produktov za ciljne skupine, ki lahko dopustujejo izven poletne 
visoke sezone (npr. starejši, družine brez šoloobveznih otrok). 

Nadaljnji razvoj od vremenskih razmer neodvisne turistične ponudbe ter 
aktivnosti, ki lahko potekajo vse leto (kulturni in doživljajski muzejski 
turizem, naravoslovni turizem, hiša eksperimentov v zvezi z industrijsko 
in kulturno dediščino ipd.)  

IZVAJANJE 
UKREPA 

Nivo ukrepa 
(nosilec ukrepa) 

občinski, regionalni 

Odgovorni 
organ/telo za 
izvedbo ukrepa 

Zavod Znanje Postojna, RRA Zeleni kras, zasebniki  

Obdobje izvajanja 
ukrepa 

do 2030 

Kazalci za 
spremljanje 
izvajanja ukrepa 

Število novih turističnih produktov, ki zmanjšujejo ranljivost destinacije;  

Število novih turističnih produktov za pomlad in jesen; 

Število gastronomskih ponudnikov, ki svojo ponudbo temeljijo na 
sezonskih, domačih pridelkih;  

Število turističnih ponudnikov na podeželju; 

Število turističnih kmetij;  

Število produktov za ciljne skupine, ki lahko dopustujejo izven poletne 
sezone 

Vir financiranja 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sklad za razvoj 
podeželja, Slovenski podjetniški sklad,  
proračun Občine Postojna, redno delo odgovornih organov 
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UKREP 

Številka ukrepa TURIZEM 03 

Ime ukrepa 
Trženje destinacije ciljnim skupinam, ki so fleksibilne glede časa 
dopustovanja 

Cilj ukrepa 

Povečanje turističnega obiska in nočitev v občini Postojna ter 
zmanjšanje sezonskega nihanja obiska; 

Zmanjšana ranljivost turistične ponudbe v občini Postojna zaradi 
podnebnih sprememb in izkoriščene priložnosti v zvezi s povečanjem 
privlačnosti destinacije zaradi podnebnih sprememb; 

Povečanje družbenoekonomske trajnostnosti turizma v destinaciji 
(števila delovnih mest, prihodkov, dodane vrednosti). 

Kratek opis ukrepa Marketinška akcija 

Področje ukrepanja gospodarstvo 

Prioriteta ukrepa srednja 

OPIS UKREPA 
Podrobnejši opis 
ukrepa 

Oblikovanje produktov in priprava marketinške akcije  

IZVAJANJE 
UKREPA 

Nivo ukrepa (nosilec 
ukrepa) 

občinski, regionalni 

Odgovorni organ/telo 
za izvedbo ukrepa 

Zavod Znanje Postojna in RRA Zeleni kras (v sodelovanju s Slovensko 
turistično organizacijo) 

Obdobje izvajanja 
ukrepa 

do 2030 

Kazalec za 
spremljanje izvajanja 
ukrepa 

Število marketinških akcij 

Vir financiranja redno delo odgovornih organov 
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UKREP 

Številka ukrepa TURIZEM 04 

Ime ukrepa 
Infrastrukturni ukrepi za omilitev vpliva izjemnih vremenskih 
dogodkov na turizem v občini Postojna 

Cilj ukrepa 

Zmanjšanje toplotne obremenitve za ljudi v obdobjih poletne vročine; 

Zmanjšanje ranljivosti turistične infrastrukture; 

Varnost ljudi in premoženja; 

Povečanje družbenoekonomske trajnostnosti turizma v destinaciji. 

Kratek opis ukrepa 
Infrastrukturni ukrepi za zmanjšanje vpliva poletne vročine in 
ekstremnih padavinskih dogodkov  

Področje ukrepanja Narava in okolje: Urejanje in načrtovanje prostora 

Prioriteta ukrepa visoka 

OPIS UKREPA 
Podrobnejši opis 
ukrepa 

Ohranitev in povečanje zelenih in vodnih površin v mestu Postojna, ki 
lahko pripomorejo k ublažitvi občutka poletne vročine - izboljšujejo 
mikroklimo, zmanjšujejo pregrevanje ozračja, omogočajo zadrževanje 
vlage v tleh ter zmanjšujejo nevarnost posledic kratkotrajnih močnih 
nalivov; 

Namestitev pitnikov v mestu Postojna in na drugih turističnih točkah; 

Ohranjanje prepustnosti tal v urbanem okolju (npr. s tlakovanjem ulic 
na način, da je omogočena naravna drenaža s pronicanjem vode in 
povečanjem zelenih površin); 

Zasaditev rastlin za zagotavljanje sence na izpostavljenih mestih (npr. 
na parkiriščih); 

Označitev in zavarovanje prostorov oz. tras za pohodništvo, 
kolesarjenje in druge turistične aktivnosti v naravi, tako da bo 
omogočeno natančno usmerjanje turističnih tokov in se ne bo delala 
škoda (npr. erozija v mokrih obdobjih in ob nalivih);   

IZVAJANJE 
UKREPA 

Nivo ukrepa občinski 

Odgovorni organ/telo 
za izvedbo ukrepa 

Občina Postojna 

Obdobje izvajanja 
ukrepa 

do 2025 

Kazalci za 
spremljanje izvajanja 
ukrepa 

Površina zelenih in vodnih površin v mestu Postojna; 

Delež neasfaltiranih površin v mestu Postojna;  

Število dreves v mestu Postojna; 

Število pitnikov; 

Dolžina (površina) označenih in zavarovanih pohodniških in kolesarskih 
tras.  

Vir financiranja proračun občine Postojna 
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UKREP 

Številka ukrepa TURIZEM 05 

Ime ukrepa 
Urbanistični in gradbeni ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim 
spremembam 

Cilj ukrepa 

Zmanjšanje toplotne obremenitve za ljudi v obdobjih poletne vročine; 

Zmanjšanje ranljivosti turistične infrastrukture;  

Zmanjšanje potrebe po klimatizaciji in s tem povezanih stroškov 
turističnih ponudnikov; 

Zmanjšanje stroškov turističnih ponudnikov za energijo; 

Zmanjšanje rabe energije in vode ter prihranki izpustov toplogrednih 
plinov; 

Povečanje oskrbe z energijo iz obnovljivih virov; 

Varnost ljudi in premoženja; 

Povečanje družbenoekonomske trajnostnosti turizma v destinaciji. 

Kratek opis ukrepa 
Urbanistični in gradbeni ukrepi za zmanjšanje vpliva poletne vročine 
in ekstremnih padavinskih dogodkov 

Področje ukrepanja Urejanje in načrtovanje prostora; Stavbe 

Prioriteta ukrepa srednja 

OPIS UKREPA 
Podrobnejši opis 
ukrepa 

Prostorsko načrtovanje: sprejetje pričakovanim podnebnim 
spremembam prilagojenih prostorskih in drugih razvojnih načrtov 
(npr. prepoved gradnje turistične in druge spremljajoče infrastrukture 
in objektov na potencialno ogroženih območjih zaradi naravnih nesreč 
(poplavnih območjih itd.)); 

Pri načrtovanju ali prenovi turističnih objektov upoštevanje smernic 
za energijsko varčno gradnjo, ki so skladne s spremembami podnebja 
(višje temperature) in najvišjimi standardi energetske učinkovitosti; 

Celovita energetska prenova obstoječih (javnih) stavb;  

Pri gradnji ali prenovi turističnih objektov vgrajevanje naprav 
najvišjega razreda energetske učinkovitosti; 

Pri gradnji ali prenovi turističnih objektov vgrajevanje tehnologij za 
varčevanje in ponovno uporabo vode; 

Spodbujanje samooskrbe z energijo iz obnovljivih virov energije - 
izgradnjo sončnih in vetrnih elektrarn, solarnih sistemov za toplo vodo 
ter sistemov za shranjevanje energije; izgradnja daljinskih sistemov 
ogrevanja na lesno biomaso. 

IZVAJANJE 
UKREPA 

Nivo ukrepa (nosilec 
ukrepa) 

občinski 

Odgovorni organ/telo 
za izvedbo ukrepa 

Občina Postojna 

Obdobje izvajanja 
ukrepa 

stalno 

Kazalci za 
spremljanje izvajanja 
ukrepa 

Prihranki električne in toplotne energije; 

Zmanjšanje ogljičnega odtisa občine; 

Poraba vode v občini; 

Proizvodnja energije iz obnovljivih virov; 

Število pričakovanim podnebnim spremembam prilagojenih prostorskih 
in drugih občinskih razvojnih načrtov; 

Število celovito energetsko prenovljenih turističnih objektov; 

Vir financiranja 
proračun Občine Postojna; turistični ponudniki; Eko sklad; Kohezijski 
sklad 
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UKREP 

Številka ukrepa TURIZEM 06 

Ime ukrepa 
Sistem spremljanja stanja okolja in zgodnjega opozarjanja na 
ekstremne vremenske dogodke deležnikov turizma 

Cilj ukrepa 

Zaščita zdravja in varnosti turistov in turističnih delavcev;  

Zmanjšanje tveganj za varnost premoženja; 

Varna turistična destinacija. 

Kratek opis ukrepa 

Vzpostavitev stalnega monitoringa okolja ter sistema zgodnjega 
opozarjanja in ukrepanja ob nevarnih vremenskih dogodkih za 
deležnike turizma 

Področje ukrepanja varnost, zaščita in reševanje 

Prioriteta ukrepa srednja 

OPIS UKREPA 
Podrobnejši opis 
ukrepa 

Posodobitev občinske regulative na področju varnosti ter zaščite in 
reševanja z vključitvijo za turizem pomembnih podnebnih vsebin 
(predvsem v zvezi z ekstremnimi vremenskimi dogodki);  

Vzpostavitev učinkovitega sistema zgodnjega opozarjanja na 
ekstremne vremenske dogodke za turistične deležnike (obiskovalce, 
zaposlene v turizmu in lokalno skupnost). 

Ozaveščanje in usposabljanje lokalnih turističnih deležnikov v zvezi s 
tveganji  ekstremnih vremenskih dogodkov in ukrepi za njihovo 
zmanjševanje. 

IZVAJANJE 
UKREPA 

Nivo ukrepa občinski 

Odgovorni organza 
izvedbo ukrepa 

Občina Postojna  

Obdobje izvajanja u stalno 

Kazalci za 
spremljanje izvajanja 
ukrepa 

Število občinskih programov varstva pred nesrečami; 

Število usposabljanj za lokalne turistične deležnike; 

Število udeležencev na usposabljanjih. 

Vir financiranja proračun Občine Postojna; redno delo odgovornih organov 
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UKREP 

Številka ukrepa TURIZEM 07 

Ime ukrepa 
Aktivacija sredstev iz različnih programov in skladov za ukrepe 
blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam ter sodelovanje v 
partnerskih projektih 

Cilj ukrepa 

Omogočanje izvajanja ukrepov za blaženje in prilagajanje podnebnim 
spremembam;  

Krepitev (mednarodnega) sodelovanja in partnerstva pri prilagajanju 
turizma podnebnim spremembam; 

Krepitev usposobljenosti za oblikovanje in izvajanje ukrepov blaženja 
in prilagajanja podnebnim spremembam. 

Kratek opis ukrepa 
Aktivacija »podnebnih« sredstev iz nacionalnih ter EU in drugih 
mednarodnih virov za ukrepe blaženja in prilagajanja podnebnim 
spremembam    

Področje ukrepanja vodenje projektov 

Prioriteta ukrepa visoka 

OPIS UKREPA 
Podrobnejši opis 
ukrepa 

Spremljanje programov, priprava projektov; sodelovanje z domačimi 
in tujimi deležniki turizma, strokovnimi organizacijami ipd. 
 
Programi: 
- Sklad za podnebne spremembe RS 
- Kohezijski in regionalni sklad EU 
- čezmejno sodelovanje 
- Program razvoja podeželja 
- LIFE 
- Horizon Europe 
… 

IZVAJANJE 
UKREPA 

Nivo ukrepa občinski, regionalni, državni, mednarodni 

Odgovorni organ/telo 
za izvedbo ukrepa 

Občina Postojna, Zavod Znanje Postojna, RRA Zeleni kras, Goriška 
lokalna energetska agencija GOLEA 

Obdobje izvajanja 
ukrepa 

stalno 

Kazalci za 
spremljanje izvajanja 
ukrepa 

višina pridobljenih sredstev 

število partnerskih projektov 

število izvedenih ukrepov za blaženje in prilagajanje turizma 
podnebnim spremembam 

Vir financiranja redno delo odgovornih organov 
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UKREP 

Številka ukrepa TURIZEM 08 

Ime ukrepa Aktivno upravljanje zaščitenih območij narave  

Cilj ukrepa 

Ohranitev biotske in ekosistemske pestrosti; 

Ohranitev kakovosti naravnega okolja kot razvojnega vira za turizem; 

Zaščita območja pred škodljivimi učinki pretiranega turističnega 
obiska; 

Sonaravne oblike turizma in drugih gospodarskih dejavnosti v 
zaščitenih območjih v občini Postojna. 

Kratek opis ukrepa 
Aktivno opravljanje zaščitenih območij ter nadzor turističnih 
dejavnosti in obiska   

Področje ukrepanja Narava in okolje: Urejanje in načrtovanje prostora 

Prioriteta ukrepa srednja 

OPIS UKREPA 
Podrobnejši opis 
ukrepa 

Sprejetje oz. posodobitev upravljavskih načrtov; 

Vzpostavitev rednega spremljanja turističnega obiska zaščitenih 
območij.  

IZVAJANJE 
UKREPA 

Nivo ukrepa občinski  

Odgovorni organ/telo 
za izvedbo ukrepa 

Občina Postojna 

Obdobje izvajanja 
ukrepa 

do 2030 

Kazalec za 
spremljanje izvajanja 
ukrepa 

Število upravljavskih načrtov za zavarovana območja v destinaciji 

Vir financiranja proračun Občine Postojna 
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