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POSKUS ANALIZE TURISTIČNE NOSILNE ZMOGLJIVOSTI NA PRIMERU OBČINE
BOHINJ
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava analizo nosilne zmogljivosti okolja na primeru občine Bohinj.
Poleg metode analize nosilne zmogljivosti so bile v diplomskem delu uporabljene tudi druge
pomožne metode in sicer opazovanje pokrajine, geografski informacijski sistemi ter izvedba
in analiza anket. Z anketiranjem smo preverili splošno zadovoljstvo lokalnega prebivalstva in
turistov z učinki turizma v občini Bohinj. Bohinj spada med najpomembnejša gorska
turistična območja v Sloveniji. Predvsem na višku poletne sezone, v posameznih predelih že
kaže znake prenasičenosti. S tem negativno vpliva na naravno in družbeno okolje ter na
kakovost turističnega proizvoda, kar ni v skladu s strategijo trajnostnega razvoja turizma. Z
analizo desetih indikatorjev nosilne zmogljivosti za scenarij trajnostnega razvoja turizma,
katere smo izbrali po subjektivni presoji glede na specifiko obravnavanega območja, smo
ugotovili, da je pri dveh indikatorjih že presežen prag nosilne zmogljivosti, pri šestih pa
trenutna nosilna zmogljivost ni trajnostna. Rezultati so pokazali, da sta glavna omejitvena
dejavnika odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter pomanjkanje parkirnih mest. Na eni strani
imamo tako indikatorje, katerih prag njihove nosilne zmogljivosti je že presežen ali pa
dolgoročno ogroža okolje, na drugi pa izredno visoko stopnjo neizkoriščenosti razpoložljivih
resursov (nastanitvene zmogljivosti). Glede na rezultate se nam ne zdi smiselno povečevati
nastanitvenih zmogljivosti brez vlaganj v splošno infrastrukturo ter razvoja dodatne turistične
ponudbe, ki bi pritegnila obiskovalce tudi izven sezone.
Ključne besede: turistična geografija, nosilna zmogljivost, indikatorji, trajnostni razvoj
turizma, vplivi turizma, Bohinj
ANALYSIS OF THE TOURISM CARRYING CAPACITY ON THE EXAMPLE OF THE
BOHINJ COMMUNITY
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the carrying capacity of the environment on the example
of the Bohinj community. Besides the carrying capacity analysis method, there were also
other auxiliary methods used in the thesis; namely, landscape observation, geographic
information systems and the execution and analysis of questionnaires. By means of inquiry
we checked the general satisfaction of local inhabitants and tourists with the effects of tourism
in the Bohinj community. Bohinj belongs among one of the most important mountain tourist
areas in Slovenia. Above all during the peak of summer season it in individual parts already
shows signs of overcrowdedness. With this it has a negative influence on natural and social
environment and on the quality of tourist product, which is not in accordance with the strategy
of sustainable development of tourism. With the analysis of ten indicators of the carrying
capacity for the scenario of sustainable development of tourism, which were chosen according
to our subjective opinion with regard to the specifity of the area dealt with, it was ascertained
that at two indicators the carrying capacity threshold has already been exceeded and at six
indicators the current carrying capacity is not sustainable. The results have shown that the
main limiting factors are the drainage and cleaning of waste water and the lack of parking
lots. On the one hand there are thus indicators whose carrying capacity threshold has already
been exceeded or it has a long-lasting threatening influence on the environment, and on the
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other hand there is a very high level of unexploited resources which are available
(accommodation capacities). According to the results it seems to us that there is no sense in
the increasing of accommodation capacities without investments into general infrastructure
and development of additional tourist offer, which would attract visitors also out of the main
season.
Keywords: geography of tourism, carrying capacity, indicators, sustainable development of
tourism, influences of tourism, Bohinj
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1. UVOD
Turizem je na številnih območjih zelo pomembna gospodarska dejavnost in tudi v primeru
občine Bohinj je tako.
Občina Bohinj spada med eno najmanj razvitih gorenjskih občin. Povprečne plače ter bruto
osnova za dohodnino so nižje od regijskega in nacionalnega povprečja. Ker v občini ni dovolj
zaposlitvenih možnosti za vse, ki tam živijo, je 37% delovne sile zaposlene zunaj občine.
Poleg tega pa se Bohinj srečuje še z demografskimi problemi kot so nadpovprečno staranje
prebivalstva ter slaba izobrazbena struktura. Spodbuden pa je podatek, da je skoraj polovica
delavno aktivnega prebivalstva (49,6%) zaposlenega v storitvenih dejavnostih, med katere
prištevamo tudi turizem in gostinstvo, ter da skoraj 40% poslovnih subjektov deluje na
področju gostinstva. Turizem je na tem območju že dolgo časa gibalo razvoja in
predvidevamo, da bi bila brez turizma demografska gibanja še bolj neugodna in da bi se
gospodarstvo Bohinja srečevalo še z večjimi razvojnimi težavami.
Turizem mnogim Bohinjcem predstavlja vir preživljanja, vendar poleg številnih pozitivnih
učinkov povzroča tudi pomembne okoljske in družbene obremenitve, ki v primeru alpskih
pokrajin, med katere spada tudi občina Bohinj, pridejo zaradi svojih naravno in
družbenogeografskih značilnosti ter nadpovprečno ohranjenega okolja še bolj do izraza.
Bohinj, kot eden najpomembnejših gorskih turističnih krajev v Sloveniji, nudi številne
možnosti za raznovrstne rekreacijske aktivnosti. Koncentracija turistov je izrazita v poletni
sezoni, ko je samo v dveh mesecih (juliju in avgustu) ustvarjenih več kot 50% nočitev. V tem
času se močno povečajo pritiski na okolje, opaziti pa je tudi že znake prenasičenosti.
Obremenitve so žal nujna posledica turističnega razvoja, vendar lahko vplivamo na njihovo
intenziteto in značaj. Z zavedanjem in poznavanjem teh obremenitev lahko preprečimo
izrazito negativne posledice, ki jih lahko obremenitve potegnejo za seboj, in sicer poslabšanje
kakovosti življenjskega okolja ter zmanjšanje privlačnosti določene destinacije. V našem
primeru nas bodo zanimale obremenitve, ki jih turizem in z njim povezane dejavnosti
povzročajo v občini Bohinj.
1.1. Namen in cilji
Namen diplomskega dela je izdelava analize turistične nosilne zmogljivosti v občini Bohinj, s
čimer bomo ugotovili glavne omejitvene dejavnike turističnega razvoja.
Cilji diplomskega dela so:
-

kritičen pregled značilnosti dosedanjega turističnega razvoja v občini Bohinj
prikaz vplivov turizma in rekreacije z določenimi kazalci pritiskov
pregled možnih razvojnih scenarijev razvoja turizma in izbor najustreznejšega
izbor indikatorjev nosilne zmogljivosti za izbrani scenarij turističnega razvoja
podati predloge ukrepov za izvajanje in spremljanje ugotovljene nosilne zmogljivosti

Delovna hipoteza
V diplomskem delu smo postavili eno delovno hipotezo:
-

zaradi koncentracije obiskovalcev v poletni sezoni prihaja do velikih pritiskov na
določene sestavine okolja zaradi česar je njihova nosilna zmogljivost presežena
5

1.2 Metode dela
Osnovo celotne diplomske naloge je predstavljala metodologija analize nosilne zmogljivosti,
ki je določala uporabo posameznih delovnih postopkov ter vseh drugih pomožnih metod, ki
smo jih v nalogi uporabili (opazovanje pokrajine, geografski informacijski sistemi,
anketiranje).
Sama izdelava analize nosilne zmogljivosti je bila sestavljena iz štirih faz:
1. faza: opredelitev območja proučevanja, pregled razvoja turizma
Za prostorsko enoto proučevanja smo izbrali občino Bohinj, ker predstavlja z vidika
turističnega razvoja funkcijsko celoto, ker so občine pomemben nosilec načrtovanja in
izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma in ker smo že v naprej predvideli problem
pomanjkanja podatkov oziroma, da so na razpolago podatki na takem prostorskem nivoju, ki
ne omogočajo ustrezne obravnave manjših prostorskih enot.
S pregledom razvoja turizma smo želeli ugotoviti, kdaj in kje se je začel turizem v Bohinju
razvijati, kakšna je bila ponudba in obisk v preteklosti ter kakšna je danes. S pomočjo
Butlerjevega modela življenjskega cikla destinacije smo poizkušali prikazati, na kateri
razvojni fazi turističnega razvoja se nahaja turistična destinacija Bohinj. Butlerjev model
življenjskega cikla turistične destinacije je podrobneje prikazan v tretjem poglavju.
V sklopu te faze smo podrobneje predstavili tudi turistični obisk ter stanje na področju
turistične infrastrukture v občini Bohinj ter v pomembnejših turističnih krajih znotraj občine,
in sicer s posameznimi kazalci pritiskov. S kazalci smo želeli dokazati, da so in kje so pritiski
na okolje zaradi turistične dejavnosti veliki in da je izvedba analize nosilne zmogljivosti ne
samo smiselna, ampak nujna. Pri turistični infrastrukturi smo podrobneje predstavili
smučarsko središče Vogel, na eni strani zato, ker so bili vplivi na okolje ob izgradnji veliki,
posledice pa so še danes vidne, po drugi strani pa tudi zaradi burnih polemik glede
nadaljnjega razvoja tega smučišča. Podrobneje pa smo predstavili tudi planinstvo in z njim
povezano infrastrukturo, saj je planinstvo ob izletništvu najbolj priljubljena in množično
razširjena rekreacijska dejavnost, v številnih primerih tudi glavni razlog za obisk Bohinja.
Poleg planinstva smo podrobneje predstavili tudi počitniška stanovanja in njihove predvsem
negativne vplive tako na družbeno kot na naravno okolje. Prostorske učinke turizma in
rekreacije smo kartografsko predstavili.
V veliko pomoč pri pregledu razvoja turizma v občini Bohinj nam je bila diplomska naloga
Nataše Iskra iz leta 2004. Statistične podatke smo črpali večinoma iz publikacij Letni pregled
turizma, ki jo izdaja Statistični urad RS, informacije o investicijah v turistično infrastrukturo
pa smo dobili z razgovori z nekaterimi turističnimi delavci, s pomočjo člankov v mesečnem
glasilu občine Bohinj-Bohinjske novice ter s podatki v Programu razvoja turizma v Bohinju v
letih 2006-2013.
2. faza: vrednotenje regije za razvoj turizma
Ker je postopek vrednotenja regije za razvoj turizma časovno precej obširen in ker to ni bil
cilj našega diplomskega dela, po drugi strani pa se je že kar nekaj avtorjev ukvarjalo z
vrednotenjem območja Bohinja za posamezne rekreacijske dejavnosti, se pri tej fazi analize
nosilne zmogljivosti nismo dalj časa ustavili. ampak Tako smo samo pregledali rezultate
vrednotenj nekaterih avtorjev, med njimi Martina Šolarja in Natalije Plankl.
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3. faza: izbor najprimernejšega razvojnega scenarija
V tej fazi smo na kratko predstavili štiri možne razvojne scenarije za razvoj turizma v občini
Bohinj in sicer z namenom, da dokažemo, da je trajnosti razvoj turizma najprimernejša oblika
turizma za turistično destinacijo Bohinj. Trajnostni razvoj turizma je temeljno načelo v
Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, 02/04) in skladno s tem ga kot temeljno
paradigmo upošteva tudi dokument Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 20072011, pa tudi Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013. Tudi snovalci programa
Razvoja turizma v Bohinju v obdobju 2006-2013 so zapisali, da je »uravotežen trajnostni
turizem zmagovalna panoga za Bohinj v naslednjem razvojnem obdobju« (Program razvoja
turizma v Bohinju…, 2006).
Ker pa je veliko nesoglasij že pri sami definiciji in pogledih na trajnostni razvoj, smo
trajnostni turizem nekoliko podrobneje predstavili.
Nekoliko podrobneje pa smo v tej fazi predstavili tudi vlogo turizma v zavarovanih območjih.
Zanimalo nas je predvsem to, kakšen turizem razvijati v zavarovanih območij. V veliko
pomoč nam je bila magistrska naloga Martina Šolarja z naslovom Načela usklajevanja
rekreacijske rabe v zavarovanem območju na primeru TNP.
4. faza: ocena nosilne zmogljivosti
Nosilno zmogljivost smo ocenili na podlagi indikatorjev nosilne zmogljivosti za scenarij
trajnostnega razvoja turizma. Izbrali smo jih po subjektivni presoji glede na specifične
značilnosti obravnavanega območja.
Večino potrebnih statističnih podatkov smo pridobili na Statističnem uradu Slovenije, na
Direkciji RS za ceste ter na Agenciji RS za okolje, posebej pa smo zbrali podatke, ki se
nanašajo na komunalno infrastrukturo (zbiranje in ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje
odpadnih voda, poraba vode, parkirna mesta,…). V veliko pomoč pri pregledu obremenitev
in ranljivosti okolja nam je bila diplomska naloga Natalije Černe, Študija ranljivosti okolja za
občino Bohinj.
Zaradi narave in razpoložljivosti relevantnih podatkov smo se odločili dati poudarek
predvsem na socio-kulturne indikatorje, prostorsko-ekološke ter infrastrukturne indikatorje pa
smo obravnavali do tolikšne mere, kolikor so dopuščali podatki.
Težava, s katero smo se v tej fazi srečali je povezana z dejstvom, da so številni učinki turizma
in rekreacije zelo težko merljivi. Mednje spadajo tako socio-kulturni učinki kot tudi številni
učinki na naravno okolje, ki smo jih lahko le kvalitativno ovrednotili in ne kvantitativno
opredelili. Za ugotavljanje zadovoljstva lokalnega prebivalstva in turistov z učinki turizma v
občini Bohinj smo uporabili metodo anketiranja, s pomočjo katere smo ugotovili različne
subjektivne poglede na problematiko povezano s turizmom in rekreacijo.
Ankete so bile obdelane v programu SPSS. Vzorca anketnega vprašalnika sta priložena
diplomskemu delu, sama metodologija anketiranja pa je podrobneje predstavljena v poglavju
8.3.2 in 8.3.3.
Na terenu smo opravili tudi številne razgovore s turističnimi delavci tako v hotelih kot v
penzionih, pa tudi v Lokalni turistični organizaciji Bohinj.
V veliko pomoč pri izvedbi same analize nosilne zmogljivosti za turizem nam je bila
doktorska disertacija Igorja Jurinčiča, v kateri je to metodo predstavil na primeru Koprskega
primorja. V Sloveniji je to edina turistična destinacija, za katero je bila doslej izračunana
nosilna zmogljivost.
O sami metodi analize nosilne zmogljivosti, dilemah in problemih pri njeni praktični uporabi
pa smo največ podatkov pridobili iz zaključnega poročila študije uporabe analize nosilne
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zmogljivosti za turizem, ki je bila pripravljena za Evropsko komisijo in iz različnih člankov,
objavljenih v strokovnih turističnih revijah.
Sama metoda analize turistične nosilne zmogljivosti je podrobneje predstavljena v poglavju 2.
2. TURISTIČNA NOSILNA ZMOGLJIVOST
Pojem nosilna zmogljivost se uporablja v različnih kontekstih na področju strok, ki se
ukvarjajo z okoljem in prostorom.
Z vidika človeške vrste je nosilnost okolja največje število prebivalstva, ki se lahko oskrbuje z
naravnimi viri v določenem okolju in času (Lah, 1995, cv: Plut, 2004).
Z vidika geografskega raziskovanja onesnaževanja okolja pa je pomembna predvsem t.i.
nosilna zmogljivost okolja. To je zmogljivost narave, da prenese določeno stopnjo človekove
obremenitve, ki v njej ne povzročijo sprememb kakovosti in ne porušijo ravnovesja (Lah,
2002, cv: Plut, 2004 ).
Nas bo zanimala turistična nosilna zmogljivost, to je nosilna zmogljivost v povezavi s
turizmom in rekreacijo.
Koncept nosilne zmogljivosti ni enotno opredeljen, različni avtorji podajajo različne
definicije.
Chamberlain (1997) definira turistično nosilno zmogljivost kot nivo delovanja človeka, ki ga
neko okolje še prenese, ne da bi se pri tem to okolje uničilo, ne da bi bilo pri tem prizadeto
lokalno prebivalstvo ali zmanjšano zadovoljstvo obiskovalcev.
Po definiciji Svetovne turistične organizacije je nosilna zmogljivost določena z maksimalnim
številom turistov na določeni turistični destinaciji, ki še ne bi imelo negativnega vpliva na
naravno in družbeno okolje ter ne bi zmanjševalo kvalitete zadovoljstva turistov (Mangion,
2001).
Že iz zgoraj navedenih definicij je razvidno, da so si zelo podobne, kar kaže na to, da je
koncept nosilne zmogljivosti splošno sprejet.
Več dvomov in nesoglasij pa se pojavlja pri izvedbi samega koncepta oziroma njegovi
praktični uporabi (Defining, measuring,…., 2001).
Geograf Mitchell (Mitchell, 1979, cv: Plut, 2004) je opozoril na težavnost udejanjanja
upoštevanja nosilnosti okolja zaradi upoštevanja ne samo biofizikalne nosilnosti okolja,
ampak tudi t.i. sociološke, družbene (behavioristične) nosilnosti okolja. Pri tem je biofizikalna
oziroma ekološka nosilnost okolja povezana s spremembami biofizikalnega okolja zaradi
naravnih procesov in vplivov človeka, družbena nosilna zmogljivost pa pomeni odnos
prebivalstva do okolja, rabe naravnih virov in onesnaženosti okolja.
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Slika 1: Koncept nosilnosti okolja- naravna pokrajina

Vir slike: Mitchell, 1979, cv: Plut, 2004
Tudi pri analizi turistične nosilne zmogljivosti moramo upoštevati tako ekološko nosilnost
okolja, ki je povezana predvsem s spremembami biofizikalnega okolja zaradi turistične rabe
ter družbeno nosilno zmogljivost, ki predstavlja odnos tako lokalnega prebivalstva kot tudi
turistov do okolja, rabe naravnih virov in onesnaženosti okolja ter zadovoljstvo obojih s
turistično ponudbo in turističnim razvojem na določenem območju.
Turizem je torej večplasten pojav, ki vpliva na ekonomsko, prostorsko in socialno
prestrukturiranje (Jurinčič, 2004).
Do nesoglasij pa pogosto prihaja tudi zaradi dveh različnih ciljev, ki jih poskuša koncept
nosilne zmogljivosti uravnotežiti. Na eni strani upravljati z obiskom obiskovalcev, da ne bi
prišlo do negativnih vplivov na okolje, na drugi strani pa, čim bolje izkoristiti prednosti in
priložnosti, ki jih prinašajo turistične aktivnosti (Mangion, 2001).
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2.1 RAZVOJ METODE

Koncept nosilne zmogljivosti ima svoje korenine v pašnem kmetijstvu. Ugotovili so namreč,
da pašnik lahko prenese samo določeno število glav živali. Koncept se je kasneje razširil na
načrtovanje rekreacije v naravnih parkih. Večina študij se je usmerjala na sociološke in
ekološke vplive turistov ter na ukrepe, s katerimi so skušali preprečiti, da bi vplivi turistov
presegli začrtane meje (Mangion, 2001).
Danes se poudarja večdimenzionalni pristop, ki upošteva in združuje tako kvantitativne kot
tudi kvalitativne vidike.
Pearce (1989) je predlagal, da se oblikuje in upošteva tri različne tipe nosilnih zmogljivosti in
sicer: ekološka, fizična ter psihološka nosilna zmogljivost. Izhajal je iz negativnih vplivov
turizma kot so degradacija okolja, zmanjšanje zadovoljstva turistov ter zasičenost kapacitet.
Toda na področju turizma je koncept nosilne zmogljivosti veliko bolj kompleksen, zaradi
velikega števila okoljskih in socio-ekonomskih faktorjev, ki se prepletajo in součinkujejo,
vsak pa se različno odziva na različne nivoje rabe (Indicators of Sustainable Development for
Tourism Destinations, 2004).
Mnogi med njimi temeljijo na osebnih zaznavanjih/dojemanjih lokalnega prebivalstva in
turistov. Potrebno je razmisliti/proučiti naslednje faktorje:
¾
Na vsaki destinaciji se prepleta in součinkuje veliko število dejavnikov, ki
vplivajo na to, katero obliko turizma lahko določena destinacija razvija.
¾
Vpliv delovanja človeka na sistem je lahko postopen, negativne posledice se ne
razvijejo takoj, pa tudi različno vplivajo na turistično rabo prostora (slabša kakovost
vode bo prej vplivala na plavanje kot pa na jadranje ali sprehajanje okoli jezera,…).
¾
Veliko je različnih vrst uporabnikov z različnimi potrebami, načini vplivanja,
veliko pa je tudi različnih aktivnosti, ki se jih turisti poslužujejo.
¾
Tako lokalne skupnosti kot tudi turisti imajo različna pričakovanja, dojemanja
ter zaznavanja. Nekatere npr. gneča privlači, druge odbija (primer Colima in Rimini,
obe destinaciji sta uspešni v vzdrževanju turističnega produkta) (Indicators of
Sustainable Development for Tourism Destinations, 2004).
2.2 KOMPONENTE NOSILNE ZMOGLJIVOSTI

V povezavi s konceptom nosilne zmogljivosti se najpogosteje omenjajo tri komponente, v
sklopu katerih so analizirani vplivi turizma na okolje:
a) fizično-ekološka,
b) socio-demografska,
c) politično-ekonomska .
Fizično-ekološka komponenta združuje vse fiksne in elastične komponente naravnega in
umetnega okolja ter infrastrukturo.
Fiksne komponente se nanašajo na zmogljivosti naravnih sistemov, oziroma na t.i. ekološko
zmogljivost. Elastične komponente pa se nanašajo predvsem na splošno in turistično
infrastrukturo (npr. oskrba z vodo in elektriko, ravnanje z odpadki, transport,…). Na prag
zmogljivosti fiksnih komponent človek zelo težko vpliva, medtem ko lahko na prag nosilne
zmogljivosti elastičnih komponent pomembno vplivajo različni politično- ekonomski
dejavniki, vlaganja v infrastrukturo,… .
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Socio-demografska oziroma družbena komponenta se nanaša na vplive turizma tako na
lokalno prebivalstvo, kot tudi na turiste. Predvsem pa se nanaša na zadovoljstvo lokalnega
prebivalstva z učinki turizma ter na izkušnje in zadovoljstvo turistov s turistično ponudbo
nekega območja. To komponento je verjetno najtežje ovrednotiti, saj sloni na osebnih mnenjih
in prepričanjih.
Politično-ekonomska komponenta pa se nanaša na vpliv turizma na lokalno gospodarstvo
(Defining, measuring,…., 2001).
Zavedati pa se moramo, da imajo te komponente na različnih destinacijah različno težo
oziroma pomembnost. Te razlike izhajajo iz:
a) različnih značilnosti destinacij,
b) vrst turizma na posamezni destinaciji,
c) razmerja med turizmom in okoljem.
So pa te komponente v neki meri tudi medsebojno povezane.
Značilnosti določene destinacije, oziroma lokalnega okolja, predstavljajo osnovno strukturo
za razvoj turizma. Pomembni so tako naravni viri, ranljivost lokalnih ekosistemov kot tudi
število prebivalcev območja, njihova ekonomska struktura, kulturna dediščina, itd. Vse to
vpliva na zmožnost nekega lokalnega območja, da lahko shaja s pritiski in vplivi, ki jih ima
turizem na tem območju.
Pomembni so tudi motivi turistov, ki so glavni vzrok za obisk določene destinacije z
določenimi vrstami turizma ter profil turistov. Potrebno je razmisliti o pričakovanjih teh
turistov, o njihovih odnosih do turističnega razvoja in kakovosti okolja, do lokalnega
prebivalstva ter o njihovem vedenju, saj ti dejavniki močno vplivajo na pritiske in vplive, ki
jih ima turizem na določenem območju (Defining, measuring,…., 2001).
Leta 1981 je WTO pripravila standarde zmogljivosti, v katerih predlaga uporabo omejitev za
specifične vrste/oblike turizma, hkrati pa opozarja uporabnike le-teh, da prilagodijo te
standarde značilnostim posamezne destinacije.
Ločili so obalna območja, otoke, zavarovana območja, ruralna območja ter gorske turistične
destinacije.
Prav zaradi součinkovanja in prepletanja različnih faktorjev se pojavlja potreba po drugačnem
pristopu k identifikaciji vplivov in omejitev, ki bolje odražajo ranljivost različnih dejavnikov
okolja, različnih vrst in stopenj vplivov ali rabe okolja (Indicators of Sustainable
Development for Tourism Destinations, 2004).
2.3 IZDELAVA NOSILNE ZMOGLJIVOSTI

Analiza turistične nosilne zmogljivosti je faza v procesu planiranja turističnega razvoja
določene destinacije.
Proces opredelitve in uporabe analize turistične nosilne zmogljivosti ter širši proces planiranja
trajnostnega razvoja turizma sta vzporedna in komplementarna in lahko predstavljata okvir, ki
sestoji iz načel, ciljev in ukrepov, ki se nanašajo na turistični razvoj nekega območja, tako za
lokalno skupnost, kot tudi za planerje (Jurinčič, 2004).
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Slika 2: Skupna nosilna zmogljivost za turizem kot del planerskega postopka

Vir: Jurinčič, 2004; Coccossis et al., 2002
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Na sliki so prikazani glavni koraki za analizo in uporabo turistične nosilne zmogljivosti. Sam
proces analize turistične nosilne zmogljivosti je sestavljen iz dveh delov in sicer:
a) opisni del
V tem delu je prikazano, kako sistem oziroma proučevano območje funkcionira.
Predstavljeni so fizični, ekološki, družbeni, politični in ekonomski vidiki turističnega
razvoja, posebna pozornost pa je namenjena tudi identifikaciji t.i. omejitvenih faktorjev,
ter pomembnih vplivov na posamezne elemente sistema.
Omejitveni faktorji so lahko elastični (npr. število obiskovalcev na določenem območju)
ali takšni, s katerimi ni lahko upravljati (fiksni), nanašajo pa se na tri komponente nosilne
zmogljivosti in sicer na fizično-ekološko, družbeno in politično-ekonomsko.
b) ocena, ovrednotenje
Ta del obsega izbor najprimernejšega scenarija turističnega razvoja. Jasno morajo biti
definirani nameni in cilji, ovrednoteni alternativni scenariji razvoja ter osnovana strategija
razvoja turizma. Posebej pomembna je jasna specifikacija dopustnih nivojev sprememb,
oziroma nivo še sprejemljivih vplivov turizma.
Za določitev in pojasnitev mej nosilne zmogljivosti se pogosto uporabljajo indikatorji.
Uporaba indikatorjev je dosti lažji in bolj elastičen pristop, kot proces določanja nosilne
zmogljivosti prikazan na sliki 2 (Defining, measuring,…., 2001).
Po metodologiji Programa Združenih narodov za okolje (UNEP), ki velja za najbolj
uveljavljen pristop, pa je analiza nosilne zmogljivosti sestavljena iz štirih faz:
1. zbiranje podatkov in kartiranje: definicija testne regije, splošne značilnosti,
turistična privlačnost in ponudba, turizem, gospodarstvo, prebivalstvo, stanje
dokumentacije, dodatno zbiranje podatkov
2. analitična faza: tipologija destinacije, odnosi do širše okolice, posebne/izstopajoče
omejitve, vrednotenje turističnih virov, povpraševanja in produkti, alternativne rešitve
3. variante turističnega razvoja: priprava alternativnih scenarijev, analiza scenarijev,
izbira najbolj ustreznega
4. ocena nosilne zmogljivosti prostora: oris razvojnega modela, izračun nosilne
zmogljivosti prostora, navodila za izvajanje nosilne zmogljivosti prostora (NZP)
(Jurinčič, 2004).
Na splošno so izkušnje z uporabo analize turistične nosilne zmogljivosti v evropskih
turističnih destinacijah precej omejene. Največ primerov izračunov NZP do sedaj je bilo
izvedeno na otokih, predvsem zaradi jasne zaključenosti območja, za katerega se zbira in
ugotavlja potrebne podatke.
Na primer na grškem otoku Rodos, ki je med prvimi izkusil neprijetne učinke množičnega
turizma, je bila študija izdelana leta 1992. Zaradi prezasičenosti severnega predela otoka in
posledično degradiranega okolja je splošno zadovoljstvo turistov upadlo. Posledica tega je bil
upad cen turističnih storitev. Turistični delavci so začeli iskati alternativne možnosti razvoja
turizma. Za osrednji del vzhodnega območja otoka so tako na osnovi ekonomskih kazalcev
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izračunali maksimalno zmogljivost 16.000 novih ležišč, kar še ne bi negativno vplivalo na
ceno storitev glede na kvaliteto ponudbe, čeprav bi tako fizične kot okoljske in socio-kulturne
razmere omogočale večje število turistov (Jurinčič, 2004; Guidelines for carrying capacity
assessment for tourism in Mediterranean coastal areas, 1997).
Za otok Vis so leta 1991 izračunali, da bi bilo optimalno število turistov, ki bi ga občutljivo
otoško okolje še preneslo, 4900 turistov. V tem primeru bi bil poglaviten omejitveni dejavnik
možne nastanitvene kapacitete. Tudi v tem primeru bi infrastruktura in sociokulturne razmere
omogočale večje število turistov (10.000) (Jurinčič, 2004; Guidelines for carrying capacity
assessment for tourism in Mediterranean coastal areas, 1997).
V Ameriki pa so izračunali nosilno zmogljivost za žičničarski sistem v smučarskem središču
države Utah. Analiza je pokazala dve rešitvi, ki bi bili bolj sprejemljivi, kot investicije v drage
nove naprave in proge, s katerimi bi zmanjšali gnečo na smučiščih. Kot prva oblika rešitve se
je pokazala možnost, da se bolje izkoristi že obstoječe kapacitete z ustreznim informacijskim
sistemom, ki spremlja stanje v realnem času in sporoča čakalne dobe na posamezni napravi,
kot druga oblika rešitve pa se je pokazala uvedba koncepta rezervacijskega sistema, ki ne
prepušča novih smučarjev k posamezni napravi, dokler se ta na podlagi rezervacij posameznih
smučarjev ne sprosti (Pullman in Thompson, 2002, Jurinčič, 2004).
Zavedati pa se moramo, da izračunana nosilna zmogljivost ni nekaj fiksnega, dokončnega, ki
se nikoli več ne spremeni, saj lahko ob spremenjenih razmerah, na podlagi katerih je bila
določena in ob ustreznem strateškem upravljanju njeno vrednost tudi povečamo ali pa jo z
nepreudarnim ravnanjem tudi zmanjšamo (Jurinčič, 2004).
Nosilna zmogljivost se torej spreminja s časom in razvojem turizma, nanjo pa vplivajo
tehnike in kontrole upravljanja.
Zaradi tega je smiselno predvideti ukrepe za spremljanje izračunanega nivoja NZP. Jurinčič
(2005) kot idealen pripomoček ob izdelanem programu ukrepov, ki so del letnih razvojnih
politik na področju turizma, izpostavlja ažuren GIS za območje obravnave.
Poleg tega se je potrebno zavedati tudi, da analiza nosilne zmogljivosti ni nek znanstveni
koncept ali formula, s pomočjo katere bomo dobili neko fiksno številko (npr. maksimalno
število obiskovalcev), za katero bi se moral razvoj turizma ustaviti. Bolj smiselna in bolj
uporabna se zdi določitev zgornje in spodnje meje turistične nosilne zmogljivosti, kot pa
fiksne številke.
Izračunana nosilna zmogljivost je lahko tudi dober pripomoček managerjem turistične
destinacije za načrtovanje in upravljanje trajnostnega razvoja turizma v regiji in neka
usmeritev pri sprejemanju tako dolgoročnih kot vsakodnevnih odločitev. Je torej zelo
primerna metoda za strokovno reševanje konfliktnih situacij, preden pride do zaostrovanja
pogledov na razvoj zaradi uresničevanja različnih interesov, po drugi strani pa je tudi ustrezno
orodje za izbor in preizkus razvojnega scenarija, ki dolgoročno najbolje ustreza
razpoložljivim regionalnim in lokalnim virom (Jurinčič, 2004).
Hkrati pa ima proces izdelave analize nosilne zmogljivosti tudi funkcijo izobraževanja in
ozaveščanja širokega kroga udeležencev planiranja turizma o pomenu trajnostnega razvoja
(Jurinčič, 2005).
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2.4 ORODJA ZA IZVEDBO TURISTIČNE NOSILNE ZMOGLJIVOSTI
Zakonske podlage

Delovna ekipa, ki je pripravila študijo uporabe analize nosilne zmogljivosti za turizem v
zaključnem poročilu za Evropsko komisijo poudarja, da so na evropski ravni številni
pripomočki oziroma zakoni in regulative, ki bi lahko spodbudili in olajšali uporabo analize
turistične nosilne zmogljivosti. Predlagajo, da bi vključili turistično nosilno zmogljivost kot
neko smernico v ta orodja, ki so že dobro sprejeta. Kot primere navajajo Natura 2000,
Habitatna direktiva ter Rdeči seznam, ki so pomembni instrumenti za zaščito narave, lahko pa
bi bili tudi za določitev mej nosilne zmogljivosti v ekološko občutljivejših območjih in tako
za omejitev turističnega razvoja (Defining, measuring,…., 2001).
Upravljalska orodja

-

coniranje
omejitve v prostem dostopu
omejitev za določene rekreacijske aktivnosti
ekološke nalepke
koncentracija ali razpršitev turističnih tokov in razvojnih pritiskov
prostorsko planiranje

Ekonomska orodja

-

cenovna politika
takse
cost- benefit analiza

Organizacijska orodja

-

učinkovit rezervacijski sistem
izobraževanje lokalnih planerjev
kontrola trga (Defining, measuring,…., 2001)

3. PREGLED RAZVOJA TURIZMA V BOHINJU
3.1 Življenjski cikel destinacije

Številne študije se ukvarjajo s fazami turističnega razvoja oziroma z življenjskim ciklom
turistične destinacije. Temeljijo na predpostavki, da se priljubljenost neke turistične
destinacije skozi določeno časovno obdobje spreminja, spreminjajo pa se tudi odzivi
lokalnega prebivalstva, ki so pogojeni z vedno bolj izrazitimi učinki razvijajoče se turistične
dejavnosti ter z njihovimi izkušnjami.
Ena izmed prvih teorij, ki jo je predlagal Cohen leta 1972, je razvrščala turiste na štiri različne
tipe in sicer na ''potepuhe'' (drifters) in raziskovalce, ki neprestano iščejo nove destinacije in
jih ne zanimajo storitve, kot so npr. udobna namestitev ter na organizirane turiste in množične
turiste, ki si želijo udobne in razmeroma poceni namestitve. Na to teorijo se je naslonil tudi
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Butler (1980) pri zasnovi svoje teorije, ki je postala znana kot življenjski cikel turistične
destinacije, ki je sestavljen iz šestih razvojnih faz (Moore, Whitehall, 2005; Jurinčič, 2004).
Ker so v proces izdelave nosilne zmogljivosti vključeni tudi socio-psihološki indikatorji,
med njimi zlasti zadovoljstvo tako turistov, kot tudi lokalnega prebivalstva, ki je pogojeno z
razvojno fazo, v kateri se turistična destinacija nahaja, smo same faze nekoliko podrobneje
predstavili. V nadaljevanju pa smo tudi razvoj turistične destinacije Bohinj poskušali
predstaviti s pomočjo Butlerjevega modela, ki predstavlja šest faz turističnega razvoja in
sicer:
1. faza: doba »raziskovanja« (exploration)
Odkrivanje neznanih krajev, manjše število turistov odkriva nov in zanimiv kraj.
2. faza: faza »uvajanja« (involvement)
Število obiskovalcev se bistveno poveča, pojav manjših infrastrukturnih naprav in uslug,
namenjenih oskrbi turistov.
3. faza: faza »razvoja« (development)
Gradnja različnih objektov in naprav, ki so privlačne za turiste in zadovoljujejo njihove
potrebe. Ta faza je najbolj kritična, ker odločilno oblikuje bodoče vplive turističnega razvoja.
Turistična ponudba postane dominantna.
4. faza: faza »utrditve« (zrelosti) (consolidation)
Turistična dejavnost minimalno ogroža fizično in socialno okolje in maksimalno zadovoljuje
želje turističnega povpraševanja. Število obiskovalcev med letom ali na vrhuncu sezone je
tolikšno, da ne zmanjša privlačnosti za prihod turistov in ne škodi lokalnemu prebivalstvu in
prostoru. V tej fazi lokalno prebivalstvo zazna morebitne negativne socio-ekonomske ali
ekološke vplive, ki so nastali v fazi razvoja.
Turistični tokovi počasi drsijo proti fazi, ko ni več znakov rasti, destinacija doseže fazo
mirovanja.
5. faza: faza »mirovanja« (stagnation)
Ni več znakov rasti turističnih tokov. Zgodila se je lahko ena izmed dveh možnosti: ali je bila
dosežena fizična zmogljivost, npr. število ležišč ali pa je upadel interes turistov. Destinacija
ima na razpolago dve možnosti (naslednji fazi):
6. faza: faza »upadanja« (decline) ali faza »prenove« (rejuvenation)
lahko vstopi v fazo »upadanja« (turisti so se premaknili v nove in bolj privlačne destinacije)
ali pa v fazo prenove. Fazo prenove lahko izvede na dva načina. Če so bile presežene
kapacitete, se lahko prične nov krog turističnega razvoja z izgradnjo dodatnih kapacitet, če pa
turisti ne kažejo več interesa za turistično destinacijo, je potrebno spremeniti turistični
proizvod.
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Slika 3: Življenjski cikel turistične destinacije v obliki S- krivulje

Vir: Moore, Whitehall, 2005
Tudi za razvoj turizma v Bohinju bi lahko rekli, da sledi tej krivulji, vendar z določenimi
motnjami v razvoju, ki sta jih povzročili prva in druga svetovna vojna ter vojna na Balkanu.
Posledica teh dejavnikov so številni vzponi in padci v razvoju.

3.1.1 Doba raziskovanja oz. začetki razvoja turizma v Bohinju
Začetki razvoja turizma v Bohinju segajo v 18. stoletje, ko je bil Bohinj v prometnem smislu
še odmaknjena gorska pokrajina, brez pravih prometnih poti. Kljub temu pa so Bohinj že v
tem obdobju obiskali številni turisti ter pomembni možje iz naše zgodovine, med drugimi
Baltazar Hacquet, Valentin Vodnik, baron Žiga Zois, ki je zaslužen za prvi vzpon na Triglav
leta 1778, Karel Zois, Franc Xaver Richter ter še številni drugi.
V Triglavskem pogorju, v Jezerski dolini pri Utah in na Velem polju si je Karel Zois postavil
koči, ki ju je sprva uporabljal kot svoji poletni bivališči, sčasoma pa sta postali edini zavetišči
za takrat še maloštevilne obiskovalce bohinjskih gora.
V drugi polovici 19. stoletja se je v Bohinju začela razvijati zamisel o organiziranem
planinstvu, ki je bila uresničena leta 1872 z ustanovitvijo slovenskega planinskega društva
Triglavski prijatelji. To obdobje pa so zaznamovali tudi boji za prevlado v slovenskih gorah
med slovenskim in nemškima planinskima društvoma, kar se je kazalo v velikopoteznem
ustanavljanju planinskih koč ter označevanju in markiranju gorskih poti.
Leta 1896 je bilo ustanovljeno prvo Turistično društvo v Bohinju; Bohinj-jezero, zgodovinski
viri pa omenjajo še neko neformalno turistično organizacijo, kar kaže na to, da so se Bohinjci
pozitivno odzvali na prihod vedno večjega števila obiskovalcev.
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Leta 1905 pa je bila ustanovljena še regionalna turistična organizacija Deželna zveza za
pospeševanje tujskega prometa na Kranjskem, ki je bila zelo aktivna in je tudi finančno
podpirala projekte za razvoj turizma na območju Bohinja (Iskra, 2004).
Prenočitvene zmogljivosti
V tem obdobju je v Bohinju deloval samo en hotel, sprva imenovan Touristen Hotel, kasneje
preimenovan v Hotel Sveti Janez, ki ga je zgradila Kranjska industrijska družba leta 1887.
Tolikšna naložba investitorjev, ki niso izhajali iz lokalnega območja v ožjem pomenu besede,
dokazuje to, da je turizem že pred gradnjo železnice in odprtjem predora predstavljal
perspektivo za to območje (Budkovič, 2004).

3.1.2 Faza uvajanja (1906-1959)
Pravi razcvet turizma se je v Bohinju pričel po odprtju Bohinjskega predora leta 1906.
Železnica je Bohinju prinesla nove gospodarske priložnosti, pomembne predvsem zaradi
preselitve železarskih obratov iz Bohinja na Jesenice, odprlo se je veliko tržišče severne
Italije, kamor so prodajali les, ter tržišče Primorske, kamor so Bohinjci prodajali mlečne
izdelke. Največja priložnost, ki jo je prinesla proga, pa je bil tako imenovani tujski promet.
Število gostov je po letu 1906 skokovito naraslo. Leta 1906 so v Bohinju zabeležili 2350
tujcev, ki so prenočili vsaj eno noč, naslednje leto pa trikrat toliko in sicer 8469 tujcev
(Novak, 1987, cv: Plankl, 2004 ).
Ta turistični boom prekine najprej prva svetovna vojna, po kateri turistični razcvet zamre,
nato gospodarska kriza, konec štiridesetih pa še druga svetovna vojna.
Kot turistično najbolj ugodno leto v medvojnem obdobju opisujejo leto 1938, ko je Bohinj
zabeležil 5769 turistov ter 42205 nočitev. Turizem vse do druge svetovne vojne ni dosegel
stopnje razvoja, na kateri je bil pred prvo svetovno vojno, pa tudi po drugi svetovni vojni je
stagniral na nivoju, ki je bil za povprečno 8% letno nižji od predvojnega. Investicijska
sredstva, namenjena razvoju turizma so bila skromna, prometne povezave slabe.
Že v medvojnem obdobju se kaže izrazito enosezonski značaj turizma v Bohinju, kar nam
pokaže podatek, da je bilo kar 67,2% nočitev ustvarjenih v juliju in avgustu. Povprečna doba
bivanja se je gibala med tremi in sedmimi dnevi, kar gre verjetno pripisati takratnemu
življenjskemu slogu, prostemu času in dojemanju prostega časa, pa tudi počasnejšemu
transportu.
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Tabela 1:Število gostov in število nočitev ter povprečna doba bivanja v Bohinju med leti 19251946
Leto
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1946

Št. gostov Indeks rasti
3200
1202
38
1748
145
1479
85
1968
133
1864
95
1704
91
2833
166
4038
142
5681
141
6378
112
5304
83
5365
101
5769
108
4596
80
4399
96
600

Št. nočitev

8358
5045
12465
15327
27972
38950
28303
23431
42805
32803
18815
4912

Indeks rasti

60
247
122
182
139
72
82
182
76
57

PDB* v
dnevih

4,8
3
4,4
3,8
4,9
6,1
5,3
4,4
7,4
7,1
4,3
8,2

*PDB- povprečna dolžina bivanja
Vir: Turistično društvo Bohinj, Statistični urad RS, cv: Iskra, 2004

V obdobju med vojnama prevladujejo gostje iz različnih krajev jugoslovanske monarhije.
Bohinj je v tem času postal zelo zanimiv za bogate srbske družine, med njimi tudi za družino
Karađorđević, ki je imela v Bohinju svojo vilo. Nekateri prebivalci Bohinja so turizem v tem
času poimenovali turizem graščakov in bogatih družin. Le-ti so imeli v Bohinju svojo vilo ali
pa so jo tu najeli ter tako ostali v Bohinju od 10 do 30 dni. Da je bilo premožnejših turistov v
tem času veliko, dokazuje tudi gradnja dveh novih hotelov, kljub temu, da je bil ta čas
zaznamovan z ekonomskim upadanjem (Bajuk Senčar, 2005).
Opazen je velik upad turistov iz Italije, ki so bili pred vojno najštevilčnejši gostje. Razlog je
bila novo nastala meja.
Grafikon 1: Število turistov v Bohinju po narodni pripadnosti leta 1928
2% 2% 1%
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1%
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Srbija
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9%
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Češkoslovaška
44%

Velika Britanija
Italija
Madžarska
ZDA

26%

Vir: Iskra, 2004 cv: Rozman, 1993
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V obdobju med vojnama se Bohinj začne razvijati v letoviščarsko in prvo zimsko športno
središče, s številnimi infrastrukturnimi napravami za turiste in hoteli visokih kategorij.
Turistovsko društvo »Skala« je obnovilo smučarsko skakalnico v Bohinjski Bistrici in
zgradilo novo v vasi Polje. Turistično društvo Danica je uredilo kopališče ob Savi in ga
opremilo s kopalnimi barakami, poleg pa so uredili tudi park z igrali za otroke.
V mrtvem rokavu Save so uredili drsališče, nad predorom ob poti na Črno prst pa sankališče
Belvedere, s čimer se je turistična dejavnost raztegnila tudi na zimski čas. Leta 1912 so v
Bohinjski Bistrici priredili prvo smučarsko tekmo. Smučarski klub Bohinj je nudil tečaje
smučanja, izposojo in nabavo opreme. Zaznamovali so tudi gorske ture in ustanavljali zimska
zavetišča. Od 6. januarja 1928 dalje so bile vsako nedeljo organizirane smučarske tekme, že
leta 1921 pa je bilo v Bohinju prvo zimsko športno državno prvenstvo v skokih (Batagelj,
2003, cv: Iskra, 2004).
Domačini so se aktivno vključevali v turistični utrip kraja z odstopanjem postelj v kmečkih
domovih letoviščarjem ter z organiziranjem prevozov (Novak, 1987, cv: Plankl, 2004).
Vedno bolj se je turistično razvijala tudi okolica Bohinjskega jezera, v katerem so se poleti
kopali, pozimi pa na zaledenelem jezeru drsali. Iz tega časa izhaja regulacijski načrt okolice
Bohinjskega jezera, ki pa na srečo ni bil v celoti uresničen.
Slika 4: Male in velike kopalne hiše na savskem produ

Vir slike: Budkovič, 2004
Zaradi skokovitega turističnega razvoja, ki ga je prinesla železnica in z njo tudi posebni vlaki,
ki so ob sobotah in nedeljah vozili med Trstom in Bohinjem, je med Bohinjci leta 1907
vzklila misel o hitrem in množičnem dostopu na vrh Triglava, s pomočjo železniške proge.
Načrte zanjo sta izdelala dr. Fritz Steiner in inženir Planinski in sicer v dveh različicah,
vendar na srečo projekt ni bil udejanjen, verjetno zaradi pomanjkanja denarja (Iskra, 2004;
Budkovič, 2004).
Prenočitvene zmogljivosti
Ponudba namestitvenih zmogljivosti je bila v obdobju do prve svetovne vojne zelo dobra in
skoncentrirana v Bohinjski Bistrici. Delovalo je 8 hotelov, ki so imeli na razpolago 126 sob.
Večina hotelov je bila skoncentrirana v Bohinjski Bistrici (Grand hotel Triglav, Hotel
Mencinger, Rodica, Markež, Bistriza, Jožef Ažman), le štirje hoteli so bili locirani v širši
okolici Bohinjskega jezera (Vila Bogomila, Depandansa Bellevue, Hotel sv. Janez, Hotel
Zlatorog).
Hoteli so bili za tiste čase na ravni najboljših, vsi so imeli vodovod in kopalnico, kar je bila
velika redkost celo v Ljubljani. Med pomembno opremo vsakega hotela je spadala tudi
veranda ter park ali vrt. Hotel Sveti Janez je imel celo igralnico, temnico ter igrišče za tenis.
V Bohinjski Bistrici je deželna zveza od železniškega ministrstva odkupila hotel, ki so ga v
času gradnje predora postavili za uradnike, ter zgradbe podjetja Ceconi v neposredni bližini
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hotela. Hotel, ki so ga poimenovali Triglav, naj bi postal turistično središče Bohinja, vendar je
Hotelska delniška družba Triglav šla v stečaj.
Slika 5: Grand hotel Triglav v Bohinjski Bistrici, ki bi moral postati turistično središče Bohinja

Vir slike: Budkovič, 2004
Poleg hotelov je sobe oddajalo tudi 23 gostiln, v katerih je bilo 52 sob s 95-imi posteljami.
Sedem gostiln je bilo v Bohinjski Bistrici, preostale pa so bile razpršene po vsem bohinjskem
območju. Zasebne sobe so bile na voljo v vsaki vasi v Bohinju, v Bohinjski Bistrici pri 12
hišah, v preostalem Bohinju pa še pri devetih (Budkovič, 2004).
Po prvi svetovni vojni se je turistični razvoj prenesel v okolico Bohinjskega jezera in tu so se
skoncentrirale tudi nastanitvene zmogljivosti, ki pa so bile manj številne kot pred prvo
svetovno vojno.
Leta 1928 so v Bohinju delovali naslednji hoteli:
- hotel Triglav, Kos, Sveti Janez, Markež, Bistrica, Zlatorog, Sveti Duh (Iskra, 2004).
Po drugi svetovni vojni je bilo stanje na področju namestitvenih zmogljivosti še slabše.
Od turističnih zmogljivosti je ostala ena gostilna, Hotel sv. Janez je bil porušen, ostali hoteli
pa močno poškodovani.
Prenočitvene zmogljivosti so bile sprva skromne, kategorije nastanitvenih objektov pa nizke,
vendar so v okolici Bohinjskega jezera ter v gorskem svetu v poznih petdesetih ter v
šestdesetih letih pričeli z obnovo obstoječih prenočitvenih zmogljivosti ter z izgradnjo novih.
Po drugi svetovni vojni je bil tako zgrajen hotel Jezero, Ski Hotel Vogel, depandansa Ukanc
ter številni planinski domovi (Burnik- Kosi, 1993).
Vsi turistični objekti so leta 1948 z nacionalizacijo prišli pod splošno ljudsko premoženje,
vendar je na podlagi obstoječih pisnih virov moč ugotoviti, da tako v preostanku štiridesetih
kot tudi v petdesetih letih 20. stoletja turistični infrastrukturi ni bilo posvečene kaj dosti
pozornosti.
S hotelom Bellevue je upravljalo zvezno ministrstvo za notranje zadeve, z Mladinskim
domom pa je upravljal Centralni komite mladine. V hotel Stane Žagar so začeli prihajati
predvsem sindikalni turisti, ki so si ugodne popuste zagotovili s sindikalnimi kartami
(Markelj, 1996).
Podržavljene vile so po vojni začeli preurejati v počitniške domove.
Tudi turistična ponudba v povojnem času je bila slaba. Bohinj je bil turistično skromno
opremljen in je ponujal le planinarjenje ter sprehode po bližnji okolici, kopanje ter zabave, ki
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pa so bile izredno redke. Leta 1956 so ob 60-letnici Turističnega društva priredili Bohinjski
turistični teden, poleg tega pa so prirejali še Kmečko ohcet ter Kravji bal.
Zelo uspešno je delovalo klimatsko zdravilišče Stane Žagar, ki so ga obiskovali turisti iz vse
Jugoslavije.
Leta 1956 je bila obnovljena sankaška proga Belvedere, leta 1958 pa je bilo organiziranih več
tekem v raznih smučarskih disciplinah.
Ostali elementi turistične ponudbe so bili zanemarjeni (ski bus med hoteli in spodnjo postajo
žičnice, smučarska šola), prenočitveni objekti pa slabo zasedeni (opremljenost za bivanje
pozimi) (Burnik- Kosi, 1993).

3.1.3 Faza razvoja (1957-1978)
Ekstenzivni razvoj in tudi prenova Bohinja se je začela že konec petdesetih, nadaljevala pa
konec šestdesetih let (Bajuk Senčar, 2005).
Turizem je postal bolj množičen in hkrati vse pomembnejša gospodarska dejavnost, izkazoval
pa je izrazito eno-sezonski značaj.
Tabela 2: Število gostov in število nočitev ter povprečna doba bivanja v Bohinju med leti 19571978
Leto
1957

Št. gostov
12446

Indeks rasti

Št. nočitev
65323**

Indeks rasti

PDB* v dnevih
5,2

1958

15345

123

99236

152

6,5

1959

18745

122

114977

116

6,1

1960

22547

120

120630

105

5,35

1961

22697

101

121255

101

5,3

1962

25127

111

115901

96

4,6

1963

27044

108

141567

122

5,2

1964

32522

120

147171

104

4,5

1965

36438

112

169114

115

4,6

1966

40918

112

156877

93

3,8

1967

41527

101

150915

96

3,6

1968

40144

97

152527

101

3,8

1969

46346

115

168924

111

3,6

1970

51776

112

190307

113

3,7

1971

52556

102

213661

112

4,1

1972

57156

109

236703

111

4,1

1973

62965

110

233698

99

3,7

1974

91.909*

146

263264

113

1975

67574

74

260763

99

3,9

1976

68309

101

254631

98

3,7

1977

81252

119

252954

99

3,1

1978

85770

106

267479

106

3,1

*PDB- povprečna dolžina bivanja
** Vir: Iskra, 2004 cv: Turistično društvo Bohinj; Letni pregled turizma 1957, 1958,….1978
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Leta 1957 je število nočitev prvič preseglo število nočitev pred drugo svetovno vojno.
Zabeležili so 65.323 prenočitev. Povprečna doba bivanja je manjša kot pred drugo svetovno
vojno in se še zmanjšuje. Razmerje med prihodi domačih in tujih turistov se po letu 1966
spremeni. Bohinj po tem letu obišče več tujih kot domačih turistov.

Št. turistov

Grafikon 2: Gibanje števila turistov med leti 1958 in 1978 v Bohinju
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* Od vključno leta 1975 naprej so med domače turiste šteti tudi turisti iz držav bivše Jugoslavije.
* Podatka za leto 1974 ni na voljo

Grafikon 3: Gibanje števila nočitev med leti 1958 in 1978 v Bohinju
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* Od vključno leta 1974 naprej so med domače turiste šteti tudi turisti iz držav bivše Jugoslavije.

Največ nočitev so v Bohinju do leta 1965 ustvarili domači turisti, po tem letu pa hitreje
narašča število nočitev tujih turistov.
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Prenočitvene zmogljivosti
Povečalo se je število hotelskih kapacitet, pa tudi domačini so se aktivno vključili v turistični
razvoj, zlasti v sedemdesetih letih, ko so jim bili na voljo ugodni krediti, s katerimi so
financirali prenovo in povečanje svojih hiš.
Te kredite so izkoristili predvsem na Ribčevem Lazu ter v Stari Fužini. Število ležišč je bilo
majhno, prevladovala so ležišča nizkih kategorij.
Leta 1968 so vse hotelske zmogljivosti prešle v roke podjetja Transturist Škofja Loka, ki je
dve leti zatem zgradilo še depandansi Savica in Rodica, v letih 1960-1964 pa zgradilo tudi
zimsko-športno središče Vogel in s tem omogočilo, da se je ponovno začela močneje razvijati
zimska sezona. Med Ukancem in Rjavo skalo so najprej zgradili vzpenjačo, zatem sedežnice
in vlečnice, Ski hotel ter nekaj brunaric. Smučišče Kobla se začne razvijati leta 1974.
Po potresu 1976 se je oblikovala družba Alpetour TOZD Hoteli Bohinj, ki je leta 1977
prenovila hotel Zlatorog in njegovo depandanso, hotel Jezero pa je po potresu ostal zaprt vse
do prenove leta 1982.
Turistično društvo Bohinj je postala osrednja institucija, ki je spodbujala razvoj turizma v
Bohinju.

3.1.4 Zrela faza (1979-1990)
Število gostov in nočitev v tem obdobju doseže višek, spremeni se struktura ležišč po
nastanitvenih obratih, pojavijo pa se tudi prvi ekološki problemi.
Tabela 3: Število gostov in število nočitev ter povprečna doba bivanja med leti 1979- 1990
Leto

Št. prihodov

Indeks rasti

Št. nočitev

Indeks rasti

1979

99015*

1980

98085

99

328218

105

1981

84818

86

295425

90

1982

90060

106

300872

102

1983

90739

101

315111

105

1984

82111

90

305085

97

1985

76178

93

294631

97

1986

94115

124

326887

111

1987

91408

97

319433

98

1988

100927

110

343014

107

1989

86093

85

308260

90

1990

86891

101

311372

101

313187*

Vir: Letni pregled turizma 1979, 1980,….1990
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Grafikon 4: Gibanje števila turistov med leti 1979 in 1990 v Bohinju
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* Do vključno leta 1981 so med domače turiste šteti tudi turisti iz bivše Jugoslavije.
* po letu 1985 združeni kategoriji Bohinj in Bohinjska Bistrica.
Do leta 1985 so v statistično enoto turistični kraj Bohinj spadala naselja Stara Fužina, Srednja vas, Ribčev Laz,
Bohinjska Bistrica, Ukanc in Komna, leta 1965 pa še Uskovnica. Od vključno leta 1985 pa Statistični urad RS na
območju Bohinja posebej zbira podatke za turistični kraj Bohinjska Bistrica ter posebej za turistični kraj Bohinj,
v katerega sedaj spadajo naselja Polje, Ribčev laz, Srednja vas, Stara fužina, Studor in Ukanc.

Grafikon 5: Gibanje števila nočitev med leti 1979 in 1990 v Bohinju
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Prenočitvene zmogljivosti
Konec 80-ih je posodabljanje zakonodaje omogočilo ustanovitev turističnega podjetja
Alpinum Bohinj p.o., ki se je preoblikovalo iz TOZD-a Hoteli Bohinj.
Podjetje Alpinum je imelo v lasti 67% hotelskih kapacitet v Bohinju (Hotel Zlatorog, Hotel
Jezero, Hotel Bellevue, Hotel Pod Voglom, Ski Hotel Vogel, apartmaje Triglav, avtokamp
Zlatorog ter restavracijo Bistrica).
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Družba je s svojima podjetjema, Alpinum hoteli d.o.o. in IRP Alpinum d.d., realiziralo
naslednje projekte: prenova in prekategorizacija hotela Bellevue, novogradnja apartmajev
Triglav, prenova, razširitev in prekategorizacija hotela Jezero, zamenjava opreme v Ski hotelu
ter obnova brunarice Ruša. Z uresničitvijo teh projektov so želeli doseči višji standard
namestitvenih zmogljivosti ter izboljšati kvaliteto uslug.
Leta 1990 so ustvarili 68% vseh hotelskih nočitev, kar 75% teh so predstavljale nočitve
tujcev.
Do pomembnih sprememb je prišlo tudi na področju kadrovanja. Podjetje je velik poudarek
dajalo izobrazbeni strukturi zaposlenih, v dejavnost turizma pa je želelo vključiti tudi čimveč
domačinov.
V podjetju so se zavedali, da prodajajo neokrnjeno naravo, zato so svoje investicije namenjali
tudi varovanju okolja. V osemdesetih letih so se namreč pojavili ekološki problemi, saj so
analize jezerske vode pokazale, da je jezero precej onesnaženo. Za rešitev problema so
predvideli izgradnjo dveh manjših čistilnih naprav v Ribčevem Lazu oziroma Ukancu, ki bi
omilili pritok umazanije v jezero (Markelj, 1996).
Podjetje Alpinum Bohinj je večalo tudi svojo ponudbo, ki ni temeljila več samo na namestitvi,
ampak vedno bolj tudi na športno- rekreativni ponudbi (Burnik-Kosi, 1993).
Poskrbeli so tudi za celostno podobo Bohinja. Izdali so generalni prospekt Bohinja, dali
izdelati dopisne papirje, ovojnice, jedilne liste ter razglednice z motivi Bohinja (Markelj,
1996).
Sprememba strukture ležišč se je kazala predvsem v povečanju števila hotelskih ležišč, ležišč
v planinskih in počitniških domovih ter ležišč v zasebnih sobah. Največje število ležišč v
omenjenih nastanitvenih objektih je bilo zabeleženo leta 1990. V primerjavi z letom 1979 se
je tako število hotelskih ležišč povečalo za 11,7%, število ležišč v planinskih domovih za
45%, v počitniških domovih za 57%, v zasebnih turističnih sobah pa za 97,5%.
Upadlo pa je število ležišč v šotoriščih. Leta 1979 je bilo v šotoriščih na voljo 800 ležišč, leta
1990 pa le še 520.
Grafikon 6: Spreminjanje strukture ležišč v nastanitvenih kapacitetah občine Bohinj
2500

Št. ležišč

2000

hoteli
penzioni

1500

planinski domovi
počitniški domovi

1000

šotorišča
zasebne tur. sobe

500

0
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Leto

*1985- podatek uradne statistike za število ležišč v zasebnih tur. sobah je 510. Predvidevam, da gre za napako,
zato sem za to leto vzela povprečje let 1984 in 1986.
* Združeno število nočitev za Bohinj in Bohinjsko Bistrico
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3.1.5. Prenova in prestrukturiranje (1991-)
Leto 1991 je bilo zaradi vojnih razmer na Balkanu najslabše turistično leto v obdobju po drugi
svetovni vojni, vendar je bila slika v Bohinju nekoliko boljša v primerjavi s turističnimi kraji
v bivši Jugoslaviji, pa tudi v primerjavi s Slovenijo. Turistični promet je namreč na področju
bivše Jugoslavije upadel za več kot 80%, v Sloveniji konec septembra za 50- 60%, v Bohinju
pa le za 26%. Vzrok, da upad turistov v Bohinju ni bil večji, je bila intenzivna promocijska
akcija na domačem trgu s sloganom »Bohinj- oaza Alp«, ki je ponujal mir, sprostitev ter
aktiven počitek. Cene bivanja in različnih paketov so se sprva občutno znižale, tako da so bile
do konca julija razprodane že vse kapacitete, leta 1993 pa se je zgodilo ravno nasprotno.
Bohinj se je začel uveljavljati kot »atraktivna« destinacija, cene bivanja so se bistveno
povišale, zlasti za domače goste, zmanjšal pa se je tudi delež agencijskih aranžmajev.
Tabela 4: Prihodi in prenočitve turistov v Bohinju med leti 1991- 2004
Leto

Št. prihodov

Indeks rasti

Št. nočitev

Indeks rasti

1991

69150

1992

73001

106

240156

110

1993

65576

90

221984

92

1994

76901

117

269184

121

1995

74591

104

281697

105

1996

71410

96

269501

96

1997

78535

110

285356

106

1998

76322

97

292427

102

1999

70453

92

250335

86

2000

82615

117

301916

121

2001

77243

93

261333

87

2002

90517

117

327610

125

2003

101097

112

330792

101

2004*

97320

96

302952

92

2013

133.800

218095

409.300

Vir: Letni pregled turizma 1991, 1992,……2002, Statistični letopis 2004, 2005

Kljub temu, da je od vključno leta 1995 naprej moč dobiti podatke za občino Bohinj, sem
zaradi lažje primerjave še vedno združila podatke za turistična kraja Bohinj in Bohinjska
Bistrica. Ker je večino nočitev ustvarjenih v kraju Bohinj in Bohinjska Bistrica in le
zanemarljiv delež v drugih krajih, to bistveno ne vpliva na splošno sliko glede prihodov in
prenočitev turistov v občini Bohinj.
Povprečna letna rast prihodov turistov med leti 1991 in 2002 je bila 3,6%, nočitev pa 3,4 %.
Če pogledamo samo obdobje 2000-2004 pa je bila letna rast prihoda turistov 7%, letna rast
nočitev pa 5,2%.
Če upoštevamo povprečno letno rast števila turistov 3,6%, potem bo občino Bohinj leta 2013
obiskalo 133.800 turistov in v njej prenočilo 409.300 turistov. Če pa upoštevamo 6% letno
rast prihodov ter 4% letno rast prenočitev, ki sta kot cilja zapisana v Razvojnem načrtu in
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usmeritvah slovenskega turizma za obdobje 2007- 2011, potem bo leta 2013 v Bohinju
164.400 turistov, ki bodo ustvarili 448.400 nočitev.
V Programu razvoja turizma v Bohinju 2007-2013, pa je cilj povečati število nočitev s
330.000 na 380.000 nočitev na leto.
Grafikon 7: Prikaz dinamike števila turistov v Bohinju med leti 1991 in 2004
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Grafikon 8: Prikaz dinamike števila prenočitev v Bohinjumed leti 1991 in 2004
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Leta 1990 je kot odgovor na zaostrovanje politične krize v bivši Jugoslaviji in posledično
drastično zmanjšanje obiska tujih gostov, ki so predstavljali le 10% gostov Bohinja, in od
katerih je bilo območje vedno eksistenčno odvisno, nastala skupnost Julijske Alpe. Zaokrožila
je turistično območje Bohinj, Kranjska Gora, Bled in Bovec v celoto. Eden izmed glavnih
vzrokov za oblikovanje te skupnosti je bil namen, da se pozicionirajo izven konfliktnega
balkanskega območja. Z izbiro blagovne znamke Julijske Alpe so se namreč uvrstili v Alpeturistično najrazvitejši del Evrope. Triglavski narodni park so izbrali kot skupni imenovalec
ponudbe, kot skupno vrednoto in prodajni argument. Med argumenti za sodelovanje in
ustanovitev skupnosti Julijske Alpe je bila tudi primerljiva in dopolnjujoča se ponudba,
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raznolikost, ki ne povzroča neposredne konkurence, usmerjenost na ista tržišča in k istim
poslovnim partnerjem ter geografska zaokroženost območja.
Leta 1999 je bil izdelan Strateški tržni načrt za turistično območje Julijskih Alp v katerem so
definirali vlogo narave kot koncept vsake izmed destinacij, ki skupnost sestavljajo:
- Bohinj- narava kot vir življenja (naravni viri in izročila)
- Bled- narava kot scena (mondeni center- kongresi, golf, hoteli)
- Kranjska Gora- narava kot prizorišče (oder-prireditve, zabava, infrastruktura)
- Dolina Soče-narava kot izziv (avantura, šport v naravi, zgodovina)
Ti koncepti so pomenili hkrati diferenciacijo znotraj območja, specifiko vsake posamične
destinacije in medsebojno bogatitev, TNP pa jih povezuje v zaokroženo celoto (Humar,
2002).
Grafikon 9: Spreminjanje števila ležišč v pomembnejših nastanitvenih objektih v Bohinju po
letu 1991
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Vir: Letni pregled turizma 1991, 1992,……2001

Po letu 1991 se je spremenila tudi struktura ležišč. Število ležišč v zasebnih turističnih sobah
iz leta v leto upada. Sobodajalci se pritožujejo nad stroški, ki jih imajo z oddajanjem sob in
ugotavljajo, da ta dejavnost zanje ni več dobičkonosna. Drugi pojasnjujejo, da je za stabilen
dobiček treba oddajati določeno minimalno število sob, spet drugi, da jim oddajanje sob
omogoča nadaljevanje svojega primarnega poklica in lahko obdržijo svoj življenjski standard.
To velja zlasti za kmete, ki bi težko obdržali svoje kmetije samo na podlagi dobička, ki ga
ustvarjajo s prodajo živine in svojih pridelkov.
4. TURISTIČNI OBISK IN Z NJIM POVEZANE OBREMENITVE
Omenili smo že, da imata turizem in rekreacija poleg številnih pozitivnih tudi pomembne
negativne učinke, ki so povezani z okoljskimi in družbenimi obremenitvami. Turisti
predstavljajo vir obremenitev že s svojo prisotnostjo in svojim ravnanjem oziroma
aktivnostmi (Cigale, 2005). Kolikšne so te obremenitve, smo poskušali prikazati z določenimi
kazalci, ki so nam služili tudi pri izdelavi turistične nosilne zmogljivosti.
Poleg obremenitev bomo pri turističnem obisku predstavili tudi glavne trge, s katerih
prihajajo turisti, motive za obisk ter povprečno dnevno potrošnjo turistov in s tem prikazali
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določene značilnosti turistov, ki obiskujejo Bohinj. Ti podatki so namreč zelo pomembni za
usmerjanje nadaljnjega turističnega razvoja v kraju, po drugi strani pa značilnosti turistov v
veliki meri vplivajo na učinke turizma in rekreacije na naravo in družbo, saj le-te pogojujejo
njihovo ravnanje.
Za prikaz turističnega obiska na določenem območju najpogosteje uporabljamo kazalca
število prihodov in število prenočitev, pri čemer nam slednji da boljšo sliko o prisotnosti
turistov na določenem območju in s tem posledično tudi o obremenitvah. Opozoriti pa je
potrebno, da v teh podatkih niso zajeti izletniki, to so dnevni obiskovalci, ki jih je na območju
občine Bohinj veliko in ki pomenijo še dodatne obremenitve za okolje (Ferreira, 2005).
Število prenočitev sem najprej primerjala s površino občine. Zavedamo se, da turisti dejansko
prenočujejo le v enem ali dveh krajih občine, in da primerjava z ozemljem celotne občine ni
najbolj posrečena, vendar pa je potrebno upoštevati, da turisti preživljajo svoj čas tudi zunaj
naselja, kjer prenočujejo, pa tudi ''akcijski radij'' se med različnimi skupinami turistov zelo
razlikuje (Cigale, 2004).
Tabela 5: Število prenočitev v občini Bohinj ter v nekaterih drugih občinah Zgornje Gorenjske
in v Sloveniji leta 2002

Območje

Št. preb.
2002

Št.
prenočitev

Št.
prenočitev
/km²/
dan

Občina
5274
327777
2,69
Bohinj
Občina
11099
483143
7,02
Bled
Občina
5390
394950
4,22
Kranjska
Gora
Slovenija
1964036
7321061
0,99
Vir: Letni pregled turizma 2002, 2004, * Cigale, 2004

Št.
prenočitev
/dan/
prebivalca

Št.
prenočitev
/dan

*Št.
prenočitev
(mesec z
maks.
obiskom l.
2000)/dan/
preb.

0,17

898

0,52

0,12

1323,7

0,24

0,20

1082

0,41

0,01

20057,7

0,05

Občina Bohinj je v letu 2002 ustvarila nekaj več kot 327.000 prenočitev, kar predstavlja
približno 4,5% vseh nočitev v Sloveniji. V občini Bled in Kranjska Gora, ki sta skupaj z
občino Bohinj med vodilnimi gorskimi turističnimi območji v Sloveniji, so ustvarili nekaj več
nočitev: na Bledu približno 150.000 in v Kranjski Gori dobrih 6.000 prenočitev več.
Podobno sliko dobimo tudi, če primerjamo omenjene občine po kazalcu število
prenočitev/km²/dan. Največ prenočitev/km²/dan je leta 2002 ustvarila občina Bled (7,0), sledi
ji Kranjska Gora (4,22) in nato Bohinj (2,69). Vse tri občine močno presegajo slovensko
povprečje, ki ne doseže niti ene nočitve/km²/dan ter močno zaostajajo za obalnimi občinami.
Na primer občina Piran je imela leta 2000 kar 80,3 prenočitve/km²/dan (Cigale, 2004, cv:
Ferreira, 2005).
S kazalcem število prenočitev/prebivalca/dan prikažemo delež turistov med stalnim
prebivalstvom določenega območja, opozarja pa nas tudi na učinke turizma na stalno
prebivalstvo. Ti učinki so praviloma večji, če turisti predstavljajo pomemben delež na
določenem območju in v določenem trenutku navzočega prebivalstva, kar se pogosto zgodi v
času viška obiskov. Pomembna informacija je tudi podatek o številu dejansko prisotnih
prebivalcev na nekem območju v določenem časovnem obdobju, ki ga dobimo, če seštejemo
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število stalnih prebivalcev tega območja ter število prenočitev na dan. Pri tem seveda
zanemarimo dejstvo, da je del stalnih prebivalcev zaradi različnih obveznosti odsoten, vendar
pa po drugi strani v podatek o turističnih nočitvah prav tako niso zajeti izletniki ali tranzitni
turisti, ki v kraju ne prenočijo. Seštevek števila prenočitev in števila stalnega prebivalstva na
določenem območju tako da grobo oceno o številu prebivalcev, ki so v določenem trenutku
prisotni na tem območju in na različne načine prispevajo k obremenjevanju tamkajšnjega
okolja (Cigale, 2004).
V občini Bohinj so turisti leta 2002 predstavljali 17% stalnega prebivalstva. Višji delež je
dosegla le Kranjska Gora in sicer 20%. Če bi bil delež obremenitev okolja, ki jih povzročajo
turisti, sorazmeren z deležem, ki ga predstavljajo v vsem prebivalstvu, potem bi lahko
turistom pripisali več kot desetino okoljskih bremen. Ker pa številne študije kažejo, da turisti
obremenjujejo okolje bolj kot stalno prebivalstvo, je njihov delež še večji (Cigale, 2004).
Enakega mnenja so bili tudi turisti, ki sem jih v poletni in zimski sezoni leta 2005 anketirala v
Bohinju. Približno 50% jih namreč meni, da so vplivi na okolje s strani turistov večji, kot pa
vplivi lokalnega prebivalstva.
Še večje deleže pa dobimo, če uporabimo kazalec število prenočitev v mesecu z
maksimalnim številom prenočitev/dan/obiskovalca. Ta kazalec govori o sezonskih
obremenitvah naravnega okolja in domačega prebivalstva in pokaže dejansko situacijo v času
največjih obremenitev.
Mesec z največjim številom ustvarjenih nočitev v občini Bohinj je avgust. Leta 2002 se je
tako število prebivalcev občine Bohinj v avgustu povečalo kar za 52%.
Ker se ponavadi turistični obisk skoncentrira le v posameznih naseljih občine in se s tem še
dodatno povečajo obremenitve na okolje je prav, da prikažemo število prenočitev tudi po teh
pomembnejših turističnih krajih. Slika se v primerjavi s celotno občino močno spremeni.
V občini Bohinj med pomembnejše turistične kraje spadajo Bohinj, ki združuje 6 manjših
naselij, Bohinjska Bistrica in Pokljuka, pod katero spadata naselji Koprivnik in Goreljek.
Tabela 6: Število prenočitev po pomembnejših gorskih turističnih krajih leta 2002

Območje

Št.
preb..2002

Št.
prenočitev

%
prenočitev
od vseh
prenočitev
v občini

Št.
prenočitev
/dan/
prebivalca

Št.
prenočitev
(mesec z
največjim
št. prenoč.)

Št.
prenočitev
(mesec z
največjim št.
prenoč.)/dan/
prebivalca
1,39

Bohinj
1479
237293
72,4%
0,44
63555
Bohinjska
1774
74427
22,7%
0,11
22371
0,41
Bistrica
Pokljuka
215
14969
4,6%
0,19
3053
0,46
Bled
5252
482226
99,8 %
0,25
90159
0,55
Kranjska
1428
318711
80,7 %
0,61
52403
1,18
Gora
Slovenija
1964036
7321061
0,01
1245554
0,02
* Pokljuka: vključena Goreljek in Koprivnik Zaradi majhne frekvence pojava, podatek o številu prebivalcev v
vasi Goreljek v letu 2002 ni bil na voljo, zato sem uporabila podatek o številu državljanov decembra 2002.
Vir: Letni pregled turizma 2002, 2004

Kar 72,4% vseh nočitev v občini Bohinj ustvari turistični kraj Bohinj, slabo četrtino
Bohinjska Bistrica, manj kot 5% pa še Pokljuka. Največje obremenitve na dan/prebivalca so
bile sicer v Kranjski Gori (0,61 nočitev/dan/prebivalca), vendar Bohinj ne zaostaja dosti (0,44
prenočitev/dan/prebivalca).
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Če pa upoštevamo kazalec število prenočitev v mesecu z maksimalnim številom prenočitev na
dan na prebivalca, ugotovimo, da se v turističnem kraju Bohinj v povprečju dnevno zviša
število prebivalcev kar za 139%.
Ti podatki potrjujejo dejstvo, da je prisotnost turistov v manjših krajih mnogo bolj očitna, da
se veliko bolj povečajo pritiski na okolje in da so ti kraji veliko bolj podvrženi sezonskim
nihanjem (Ferreira, 2005).
4.1. Sezonska razporeditev turističnega obiska

Ena izmed pomembnih značilnosti turističnega prometa je tudi njegova razporejenost preko
leta. Posebej neugodna je izrazita koncentracija turistov samo v določenem delu leta, tako z
vidika ekonomskih učinkov kot tudi z vidika negativnih vplivov na okolje in družbo.
Območja, ki se srečujejo s problemom sezonskosti se najpogosteje srečujejo tudi s
problemom začasnih delovnih mest v turizmu v času sezone, s povečanimi pritiski na naravno
okolje zaradi velikega števila turistov, ki lahko marsikje tudi krepko presežejo število
lokalnega prebivalstva, kot je razvidno iz preglednice 6.

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Januar

Turistični
kraj/

Februar

Tabela 7: Število prenočitev po mesecih po pomembnejših turističnih krajih občine Bohinj leta
2002

območje
Bohinj
13657 16149 7477
4656 11608 25783 55717
2556
8347
63555 21905 5613
Bohinjska
5732
7166
2146
1150
2127
4077
21757
3419
1094
417
2971
22371
Bistrica
Pokljuka
2591
1207
119
250
1124
1872
1878
1520
304
149
1388
3053
Slovenija 402242 424653 452775 458886 611046 717322 1074588 1245554 678896 507924 378127 369048

Grafikon 10: Število prenočitev po mesecih po pomembnejših turističnih krajih občine Bohinj
leta 2002
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V turističnem kraju Bohinj je največ nočitev ustvarjenih v mesecu avgustu in sicer 27% vseh
nočitev, sledi julij z 23,5% nočitev. Dodatnih 20% nočitev je v Bohinju ustvarjenih v mesecih
junij in september, sekundarni višek, ki pa je izrazito nižji od poletnega, pa predstavljata
meseca januar in februar, ki beležita skupaj 12,6% nočitev v letu 2002.
V Bohinjski Bistrici je slika nekoliko drugačna. Razlika med številom nočitev v avgustu in
juliju, kot mesecema z največjim številom nočitev, je manjša, kot v primeru Bohinja. V
avgustu 2002 so v Bohinjski Bistrici zabeležili 30% vseh nočitev v Bohinjski Bistrici, julija
pa 29,2% nočitev. Sledita januar in februar s 17% nočitev.
Na Pokljuki je slika bistveno drugačna. Največ nočitev je ustvarjenih v mesecu januarju
(20%), sledi februar, sekundarni višek pa je v poletnih mesecih.
Tako za Bohinj kot tudi za Bohinjsko Bistrico in Pokljuko je torej značilna izrazita sezonska
koncentracija obiska.
Tabela 8: Razmerje med številom prenočitev v mesecu z najmanjšim številom prenočitev in
mesecem z največjim številom prenočitev po pomembnejših krajih občine Bohinj v letu 2002

Območje

Št. prenočitev
(mesec z
najmanjšim št. nočitev
l. 2002)

Bohinj
2556
Bohinjska Bistrica
417
Pokljuka
119
Slovenija
369048
Vir: Letni pregled turizma 2002, 2004

Št. prenočitev
(mesec z
največjim št.
nočitev
l. 2002)
63555
22371
3053
1245554

Razmerje med št. prenočitev
v mesecu z
največjim/najmanjšim
št. nočitev
leta 2002
24,9
53,6
25,7
3,4

Primerjali smo tudi mesec z največjim in mesec z najmanjšim številom nočitev. Zlasti v
manjših krajih, ki nimajo celovite turistične ponudbe, ki bi goste privabljala celo leto, so
razlike precejšnje.
Leta 2002 so v Bohinjski Bistrici v avgustu ustvarili kar 54-krat več nočitev kot v mesecu
novembru istega leta, v Bohinju pa 25-krat. Leta 2001 so bile razlike še večje. V Bohinjski
Bistrici so avgusta zabeležili 137- krat več prenočitev kot marca (mesec z najnižjim številom
prenočitev), v Bohinju pa 44- krat več nočitev avgusta kot novembra (Ferreira, 2005).
Če pogledamo absolutne številke, vidimo, da so razlike zares velike. V Bohinju znaša razlika
60.000 prenočitev, v Bohinjski Bistrici pa 21.954 prenočitev. Na Pokljuki so januarja 2002
ustvarili skoraj 26-krat več nočitev kot aprila, vendar če pogledamo razlike v absolutnih
številkah le-te niso zelo velike, saj je celoletno število nočitev zelo majhno.

4.2. Turisti po državni pripadnosti

Že v poglavju pregled razvoja turizma v Bohinju smo ugotovili, da je bilo pred
osamosvojitvijo Slovenije razmerje med domačimi in tujimi turisti dokaj izenačeno, z rahlo
prevlado tujih turistov, po osamosvojitveni vojni pa do leta 1999 pa se je zelo povečal delež
domačih turistov. V zadnjih letih Bohinj ponovno obišče več tujih kot domačih turistov.
Podatek o deležu tujih turistov med obiskovalci je zelo pomemben podatek, predvsem zaradi
drugačnih socialnih in kulturnih značilnosti tujih turistov (razlike v kulturi, navadah, načinih
vedenja,…), pa tudi zaradi dejstva, ker so z njimi povezani večji vplivi na okolje, zlasti kar
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zadeva prometne obremenitve, saj so prepotovali daljšo razdaljo na poti do določenega cilja
(Cigale, 2004).
Tabela 9: Prihodi in prenočitve v občini Bohinj leta 2002 in delež tujih prihodov in prenočitev

74.627

Št. prihodov
tujih turistov
46.180

% prihodov
tujih turistov
61,9%

Št.
prenočitev
237293

Št. prenočitev
tujih turistov
170407

% prenočitev
tujih turistov
71,8%

15890

8031

50,5%

74427

32299

43,4%

3770

22

0,6%

15455

188

1,2%

94605

54525

57,6

327777

203820

62,2

Enota

Št. prihodov

Bohinj
Bohinjska
Bistrica
Pokljuka
Občina
Bohinj

Vir: Letni pregled turizma 2002, 2004

Leta 2002 je občino Bohinj obiskalo 57,6% tujih turistov, ki so ustvarili več kot 62% nočitev.
Če primerjamo število prenočitev po pomembnejših turističnih krajih občine, pa opazimo
precejšnje razlike. Največji odstotek nočitev ustvarijo tuji turisti v kraju Bohinj, skoraj tri
četrtine. Tako v Bohinjski Bistrici kot na Pokljuki pa večji delež nočitev ustvarijo domači
turisti.
Grafikon 11: Delež ustvarjenih nočitev glede na najpomembnejše turistične trge v občini Bohinj
leta 2002
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Največji delež nočitev v občini Bohinj ustvarijo turisti iz Nemčije, sledijo jim turisti iz Velike
Britanije, Nizozemske, Hrvaške in Italije. Vidimo lahko, da prevladujejo turisti iz socialno in
kulturno dokaj podobnih okolij. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so morebitni negativni
družbeni vplivi vendarle razmeroma skromni.
4.3. Glavni motivi za prihod v Bohinj

Iz pregleda razvoja turizma v Bohinju lahko razberemo, da spada Bohinj med pionirje
slovenskega turizma. Prve obiskovalce je v Bohinj gnalo dvoje motivov in sicer gorski svet s
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Triglavom na eni strani ter mir in prijetna klima na drugi strani. Sčasoma se je pričela
razvijati športno rekreativna ponudba, v drugi polovici 20. stoletja pa tudi sindikalni turizem.
V Sloveniji je bilo narejenih zelo malo tržnih analiz, zato je na voljo malo informacij o
turistih, o njihovih motivih za prihod, pričakovanjih, značilnostih,… .
Za prikaz bohinjskega turističnega trga sem uporabila rezultate anket, ki so jih izvajali za
potrebe izdelave Strateškega tržnega načrta za Julijske Alpe leta 1997 ter rezultate anket, ki
jih je izvajala LTO Bohinj leta 2005 v okviru projekta Mladinska Podjetniška Energija za
Turizem (PET). Uporabila sem tudi podatke ankete o tujih turistih v Sloveniji, ki jo je izvajal
Statistični urad Republike Slovenije poleti 2003 ter rezultate anket, ki sem jih izvajala sama v
poletni in zimski sezoni 2006
V Bohinju prevladujejo predvsem individualni turisti.
Tabela 10: Najpomembnejši motivi za obisk gorskih turističnih krajev in za obisk Slovenije

Naravne lepote
Možnosti za mir,počitek
Podnebne razmere
Rekreativne dejavnosti
Cene
Kulturne znam. in prireditve
Varna država

gorski tur. kraji
2003
31,1%
18,4%
17,7%
7,6%
6,7%
6,2%
4,6%

Slovenija
2003
24,0%
17,0%
16,5%
4,7%
8,4%
6,1%
5,1%

Vir: Anketa o tujih turistih v Republiki Sloveniji v poletni sezoni 2003

Med najpomembnejšimi motivi za obisk Slovenije so naravne lepote, možnosti za mir in
počitek, podnebne razmere, rekreativne dejavnosti, cene ter kulturne znamenitosti in
prireditve. Naravne lepote v gorskih turističnih krajih, kamor spada tudi Bohinj, še posebej
izstopajo kot pomemben motiv za obisk. Kot pomemben motiv za obisk gorskih turističnih
krajev so se v primerjavi s Slovenijo izkazale tudi možnosti za mir in počitek, rekreativne
dejavnosti ter kulturne znamenitosti in prireditve, pa tudi podnebne razmere, ki pa so
pričakovano pomembnejši motiv za obisk predvsem obmorskih krajev. Izstopajoče motive za
obisk gorskih turističnih krajev v primerjavi s Slovenijo smo v preglednici 10 posebej
poudarili.
Tudi iz analize anket, ki jih je izvajala LTO Bohinj leta 2005 v okviru projekta Mladinska
Podjetniška Energija za Turizem (PET), dobimo podobne rezultate. Med glavnimi razlogi za
obisk Bohinja so naravne lepote (Triglavski narodni park, pokrajina, jezero, Julijske Alpe,
naravna dediščina), rekreativne dejavnosti, med katerimi je najbolj zastopano pohodništvo ter
možnosti za mir in sprostitev.
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Grafikon 12: Motivi za obisk Bohinja
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Rezultate obeh omenjenih anket lahko podkrepim tudi s svojimi izsledki, ki sem jih prav tako
dobila iz analize ankete, ki sem jo izvajala poleti in pozimi 2005. V enem izmed vprašanj
ankete so me namreč zanimale aktivnosti, ki se jih turisti med bivanjem v Bohinju najbolj
poslužujejo, ker sem s tem želela dobiti profil obiskovalcev Bohinja, ki je pomemben faktor
tudi pri odločanju o nadaljnjem razvoju turizma v Bohinju, zlasti kar se tiče ponudbe ter
namestitve.
Ločeno sem analizirala aktivnosti, ki se jih poslužujejo domači turisti na eni strani ter tuji
turisti na drugi strani, ker sem predvidevala, da bodo med njimi razlike. Ločeno pa sem
analizirala tudi aktivnosti med poletno in zimsko sezono.
Grafikon 13: Najpogostejše aktivnosti turistov v poletni sezoni v občini Bohinj
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Iz grafikona je razvidno, da je najpomembnejši motiv za obisk domačih turistov pohodništvo,
sledi kopanje in nato sprehajanje. Pri tujih turistih pa je na prvem mestu sprehajanje, sledi
kopanje in šele nato pohodništvo. Veliko tujih turistov se poslužuje tudi adrenalinskih
športov, kolesarjenja in čolnarjenja, medtem ko je pri domačih turistih ta delež zanemarljiv.
Grafikon 14: Najpogostejše aktivnosti turistov v zimski sezoni v občini Bohinj
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Vir: osebno anketiranje 2005

V zimski sezoni je pričakovano najpomembnejša aktivnost tako pri domačih kot tudi pri tujih
turistih smučanje, veliko turistov pa se poslužuje tudi kopanja v Vodnem parku Bohinj,
sprehajanja, pri domačih turistih pa je zelo priljubljena aktivnost tudi tek na smučeh.
Avtorji predloga nove strategije slovenskega turizma 2007- 2011 poudarjajo, da na žalost
motivi, kot so naravne lepote, podnebje, možnosti za mir in počitek niso tisti motivi, ki bi tako
Sloveniji kot posameznim turističnim destinacijam zagotavljali trajno konkurenčno prednost v
ponudbi v primerjavi z ostalimi državami. Menijo, da bi bilo smiselno še bolj razviti
dopolnilno turistično ponudbo, ki bi bila konkurenčna prednost slovenskih turističnih
območij.
4.4. Povprečna dolžina bivanja

Povprečna dolžina bivanja obiskovalcev Bohinja se je med vojnama gibala med štiri in petimi
dnevi, z izjemo leta 1938 in 1939, ko je le ta znašala več kot sedem dni.
Po drugi svetovni vojni se povprečna dolžina bivanja podaljša na sedem do devet dni, v
sredini petdesetih let pa upade na tri do štiri dni. Nekoliko se podaljša do leta 1965, nato pa
zopet upade na tri do štiri dni in ta trend se ohrani vse do današnjih dni.

37

Tabela 11: Povprečna dolžina bivanja v občini Bohinj med leti 1990 in 2002
Leto

PDB *
domači

PDB
tuji

PDB
skupaj

1990

2,7

4,9

3,4

1991

2,8

4,8

3,0

1992

2,8

3,7

3,0

1993

3,2

3,8

3,4

1994

3,2

3,9

3,4

1995

3,5

4,4

3,8

1996

3,4

3,8

3,6

1997

3,2

4,3

3,7

1998

3,2

4,3

3,7

1999

3,2

4,2

3,6

2000

3,2

3,8

3,5

2001

3,0

3,7

3,4

2002
3,1
3,7
* PDB- povprečna dolžina bivanja

3,5

Št. dni

Grafikon 15: Povprečna dolžina bivanja v občini Bohinj med leti 1990 in 2002
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Povprečna dolžina bivanja obiskovalcev Bohinja se v zadnjem desetletju giblje med tremi in
štirimi dnevi. Bivanje domačih turistov je nekoliko krajše, med 2,7 do 3,5 dni, tuji turisti pa
bivajo v povprečju en dan dlje. Opaziti je trend zviševanja povprečne dolžine bivanja
domačih turistov po letu 1992, kar je lahko posledica učinkovite promocijske politike na
domačem trgu, na drugi strani pa upadanje povprečne dolžine bivanja tujih turistov po letu
1998.
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4.5. Dnevna potrošnja turistov

Iz analize anket, ki jih je poleti 2005 izvajala LTO Bohinj, je razvidno, da je dnevna potrošnja
turistov Bohinja majhna. Kar 40% anketirancev je odgovorilo, da poleg nočitve dnevno
potroši manj kot 20 evrov, enak delež jih potroši od 21 do 50 evrov na dan. V obdobju 20062013 so si turistični delavci Bohinja za cilj zastavili dvig povprečne dnevne potrošnje turistov
na najmanj 50 evrov (Analiza ankete projekta PET, 2005).

5. PREGLED STANJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE IN Z NJO POVEZANIH
OBREMENITEV
Tudi turistična infrastruktura in turistični objekti predstavljajo vir obremenitev. Pri pregledu
stanja na področju turistične infrastrukture smo zato podrobneje predstavili tisto turistično
infrastrukturo, za katero menimo, da ima pomemben vpliv na obremenitve okolja v Bohinju.
Tako bodo podrobneje predstavljene nastanitvene zmogljivosti in njihovi vplivi na okolje,
smučarska središča in obremenitve povezane z njimi, planinstvo in z njim povezana
infrastruktura ter počitniška bivališča. Slednja sicer ne spadajo med turistično infrastrukturo,
vendar so za turistični razvoj Bohinja zelo pomembna, zaradi številnih negativnih vplivov
tako na družbeno kot tudi na naravno okolje.
Cigale (2004) ugotavlja, da pri turistični infrastrukturi ni pomembna samo absolutna jakost
povzročenih pritiskov, ampak tudi njihova velikost v odnosu do razsežnosti prostora in
številčnosti lokalnega prebivalstva. Zato smo tudi mi pri pregledu stanja na področju
turistične infrastrukture uporabili določene kazalce, s katerimi smo želeli prikazati intenziteto
vplivov turizma na okolje in družbo. Kazalce smo večinoma vrednotili v odnosu do površine
in domačega prebivalstva in sicer na nivoju občine ter na nivoju pomembnejših turističnih
krajev. Za prikaz intenzivnosti vplivov turizma smo občino Bohinj in njene pomembnejše
turistične kraje primerjali z občinama Bled in Kranjska gora, ki se prav tako kot Bohinj
uvrščata med najpomembnejše gorsko turistične občine, ter s Slovenijo. Zanimali pa so nas
tudi načrti za prihodnost, s čimer smo želeli ugotoviti, ali se bo stopnja vplivov na okolje v
prihodnosti še zviševala ali se bo manjšala.
Zaradi primerjav turistične zmogljivosti in turističnega obiska s številom stalnega prebivalstva
tako po občinah, kot tudi po pomembnejših turističnih krajih, smo morali izbrati podatke, ki
se nanašajo na isto obdobje. Podatki o številu prebivalstva po naseljih občine Bohinj so na
razpolago le za leto 2002 in tako predstavljajo najnovejše razpoložljive podatke v času, ko je
nastajalo to diplomsko delo.
5.1 Nastanitvene zmogljivosti

Občina Bohinj ima nekaj manj kot 5000 ležišč v različnih nastanitvenih objektih. Z razliko od
občine Bled in Kranjska Gora, ki imata več kot 40% ležišč v hotelih, so ležišča v bohinjski
občini veliko bolj enakomerno porazdeljena.
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Grafikon 16: Ležišča po vrstah nastanitvenih objektov v občini Bohinj leta 2002
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Vir: Letni pregled turizma 2002, 2004
Največje število ležišč v občini Bohinj je v delavskih, otroških in mladinskih počitniških
domovih, najbolj razširjena oblika turistične aktivnosti v Bohinju pa je oddajanje sob, ki ima
zaradi tega velik vpliv na podobo turizma v kraju.
Za večino sobodajalcev je oddajanje sob dopolnilna dejavnost, saj sami pravijo, da se samo s
tem ne da preživeti. Na prihod turistov v Bohinj namreč vpliva veliko dejavnikov, nad
katerimi nimajo nadzora (npr. vreme in politika-sezonska narava turizma, nezanesljivo vremeV Bohinju ima dež mlade, nezanesljiva zimska sezona), pa tudi stroški z oddajanjem sob so
veliki. Število sobodajalcev zato iz leta v leto upada, kar je razvidno tudi iz grafikona št. 9.
Tisti sobodajalci, ki pa se uspejo preživljati izključno s turizmom, pa nudijo gostom dovolj
širok izbor dodatnih storitev, s čimer pritegnejo dovolj veliko število turistov, tudi takih, ki ne
bivajo pri njih, na drugi strani pa razpolagajo s kritičnim številom sob, ki jim omogoča
ustvarjati zadosti dobička (Bajuk Senčar, 2005).
Na tretjem mestu po številu namestitvenih kapacitet sta Avtokamp Zlatorog v Ukancu ter
kamp Danica v Bohinjski Bistrici.
Hotelske kapacitete predstavljajo približno 11% vseh namestitvenih kapacitet v Bohinju.
Mnenje turističnih delavcev Bohinja je, da je hotelskih kapacitet premalo in da ne ustrezajo
standardu turistične destinacije Bohinj. Samo 400 postelj v hotelih naj bi bilo primerne
kvalitete in samo 200 postelj zelo dobre kvalitete. Vse ostale hotelske sobe naj bi bile
potrebne renovacije in kvalitetne posodobitve. Povprečna cena, po kateri se prodajajo, naj bi
bila ustrezna trenutni kvaliteti, vendar pa neustrezna glede na imidž celotne turistične
destinacije Bohinj. Adaptacije hotelov so se izvajale v sedemdesetih in osemdesetih letih, po
tem letu pa ni bilo večjih investicij v hotelsko infrastrukturo (Bajuk Senčar, 2005).
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5.2. Pregled nastanitvenih objektov po pomembnejših turističnih krajih občine
Bohinj
Tabela 12: Ležišča po vrstah namestitvenih objektov v pomembnejših turističnih krajih Občine
Bohinj leta 2002
Turistični
kraj/
območje
Bohinj
Bohinjska
Bistrica
Pokljuka
Občina
Bohinj

hoteli

penzioni,
gostišča,
prenočišča
, apartmaji

kampi

turistične
kmetije z
nastanitvijo,
sobodajalstvo

535

404

510

735

delavski,
otroški in
mladinski
poč.
domovi
287

1540

76

500

282

661

135

59

Skupno
št.
ležišč
3273

4989

535

601

Planinski
domovi in
koče

Drugi
gost. nast.
objekti

794

8

794

8

76
1010

1017

1024

Večina nastanitvenih kapacitet je locirana v turističnem kraju Bohinj.
Grafikon 17: Ležišča po vrstah nastanitvenih objektov v turističnem kraju Bohinj leta 2002
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Največji delež ležišč je v planinskih domovih in kočah, sledijo jim ležišča na turističnih
kmetijah in pri sobodajalcih ter ležišča v hotelih in kampih. Bistveno manj je ležišč v
delavskih, otroških in mladinskih počitniških domovih, kar pomeni, da so le-ta večinoma
locirana v Bohinjski Bistrici ter v ostalih krajih občine.
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Karta 1: Število ležišč po posameznih vaseh občine Bohinj

Iz karte 1 je razvidno, da imajo največje število ležišč prav vasi v neposredni bližini
Bohinjskega jezera.

5.3 Kazalci pritiskov turistične infrastrukture
Tabela 13: Kazalci pritiskov turistične infrastrukture
Turistični
kraj/
območje
Bohinj
Bohinjska
Bistrica
Pokljuka
Kranjska Gora
Bled
Občina
Kranjska gora
Občina Bled
Občina Bohinj
Slovenija

Št. ležišč

Št. preb. leta
2002

Št. ležišč/
100 preb

3273
1540

1479
1774

221,3
86,8

135
3055
4627
4987

215
1428
5252
5390

159,26
213,9
88,1
92,5

19,46

4729
4989
76189

11.099
5274
1964036

42,6
94,6
3,9

25,1
14,95
3,76
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Št. ležišč/ km²

Kazalec število ležišč/ km² meri (Cigale,2004) obseg turistične infrastrukture, ki predstavlja
vpliv že samo s tem, da zaseda prostor, še bolj pa z učinki, ki so z njo le posredno povezani. Z
večjim številom ležišč je ponavadi pogojen tudi večji turistični obisk in s tem tudi večji vplivi
na naravno in družbeno okolje, vendar je potrebno pri tem upoštevati tudi zasedenost
posameznih nastanitvenih objektov, ki je zelo različna.
V primerjavi z občino Bled in Kranjska Gora ima občina Bohinj najmanjše število ležišč/ km²,
kar je povsem pričakovano, saj je bohinjska občina skoraj za tretjino večja od kranjsko gorske
občine ter skoraj za tri četrtine od blejske občine, ima pa tudi velik delež neposeljenega sveta.
Cigale (2004) opozarja, da so tudi območja, ki imajo veliko neposeljenega sveta, vendar
imajo tudi največ turističnih ležišč na površinsko enoto.
Pri kazalcu število ležišč/100 prebivalcev pa je slika nekoliko drugačna. Cigale (2004) navaja,
da so praviloma družbeni učinki turizma večji, če je populacija na turističnem območju v
primerjavi s številom turistov majhna in da potemtakem velja, da se s povečevanjem števila
ležišč na 100 prebivalcev povečuje verjetnost pretiranih družbenih vplivov turizma na
avtohtono prebivalstvo.
Občina Bohinj ima med obravnavanimi občinami največje število ležišč/100 prebivalcev
(94,6), kar je povsem razumljivo, saj je ena najredkeje poseljenih občin v Sloveniji in ima
precejšnje število ležišč. Še nekoliko boljšo sliko o lokalnih koncentracijah nastanitvenih
zmogljivosti ter o razmerju med nastanitvenimi zmogljivostmi in lokalnim prebivalstvom
Bohinja dobimo, če uporabimo kazalec število ležišč/100 prebivalcev po pomembnejših
turističnih krajih Slovenije. Turistični kraj Bohinj, ki vključuje vasi Polje, Ribčev Laz,
Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Studor in Ukanc, ima več kot 220 ležišč/100
prebivalcev, Pokljuka pa 159,26 ležišč/100 prebivalcev.
5.4. Investicije v nastanitvene zmogljivosti in načrti za prihodnost

Večjih investicij v hotelsko infrastrukturo od 80-ih let dalje, ko je bilo ustanovljeno podjetje
Alpinum ni bilo in to se kaže tudi v današnji slabi kakovosti hotelskih kapacitet. Podjetje
Alpinum je takrat z uresničitvijo številnih projektov doseglo višji standard namestitvenih
zmogljivosti, izboljšali pa so tudi kvaliteto uslug.
Leta 2003/2004 se je v hotelih zamenjal lastnik. Prišel je novi lastnik nekdanjega podjetja
Alpinum in vsi so upali, da gre za pošteno kupčijo, da bo novi lastnik poskrbel za obnove
hotelov in dvig njihove ponudbe. Tedanja županja Evgenija Korošec je od vlade celo uspela
pridobiti pristanek na izjemne prostorske posege na tem območju TNP, ki bi omogočili
obnovo starih hotelov, vendar se od takrat dalje ni zgodilo ničesar, razen tega, da je lastnik
hotele oddajal v kratkoročni najem.
Hotel Bohinj je povsem zgodba zase. Lastnik hotela je hotel sicer obnavljal, vendar ga tudi
prikrito spreminjal v apartmajski objekt, kar je v zadnjem hipu preprečil občinski svet.
Lastnika sta zato hotel prodala, nastala škoda je bila skoraj nepopravljiva. Trenutno ima hotel
najemnika, za načrte pa se žal ne ve. Hotelski bungalovi so se v tem času mimo predpisov
spreminjali v vikende, nekaj je bilo tudi črnih gradenj (Felc, 2006).
Leta 2003 je bil v bazenskem in vzhodnem delu prenovljen in dograjen hotel Jezero. Osrednji
del, v katerem so kuhinja, točilni pult, točilnica, restavracija Zlatovčica, skladišče, garderobe,
dvigala in 15 sob, ni bil prenovljen in zato ne ustreza kategorijam 4 zvezdic. Za obnovo tega
predela, obnovo 25 sob s 54 ležišči ter nadzidavo enega nadstropja ter za ureditev letnega vrta
za celoletno obratovanje ter za ureditev parkirišč, bo potrebno zagotoviti 2,2 mio evrov. V
kolikor bi jim uspelo pridobiti za 40% vrednosti nepovratnih evropskih sredstev, potem bi
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začeli z obnovo oktobra 2007 in jo zaključili maja 2008. Hotel letno ustvari okoli 23.000
nočitev, z uresničitvijo naložbe pa naj bi se njihovo število povečalo za 46% (Felc, 2007).
Oktobra 2005 je hotel Zlatorog po enem letu priprav prejel eko certifikat in tako postal prvi
bio hotel v Sloveniji. Certifikat so dobili do konca marca 2006, po tem niso zaprosili za
novega, zaradi prevelikih stroškov. Direktor podjetja Hoteling, ki ima hotel Zlatorog v
najemu zatrjuje, da bodo še vedno kupovali živila s cetifikatom slovenskih proizvajalcev, ne
morejo pa več kupovati teh živil v tujini, ker so 10 ali 20% dražja, poleg tega pa morajo še
sami poskrbeti za prevoz. Tudi gostov, ki bi znali ceniti to hrano, še ni dovolj.
Januarja 2007 so prenovili in povečali penzion Kristal v Ribčevem Lazu. Stari del so
prenovili, povečali so sobe in kopalnice ter ga za 11 metrov podaljšali, tako da imajo sedaj 18
novih sob. Pridobili so tudi aperitiv bar za goste po smučanju ter zimsko letni vrt, v kleti pa
mini wellness center, savno ter prostor za masažo. V penzionu je tako na voljo 60 stalnih in
20 dodatnih ležišč, 140 restavracijskih sedežev in še 80 na terasi. Hotel ima po novem štiri
zvezdice.
Leta 2006 so tudi pričeli z obnovo Šport hotela na Pokljuki, in sicer na podlagi inšpekcijskih
zahtev, ker bi sicer hotel zaprli. Zamenjali so streho, obnovili celoten prezračevalni sistem,
restavracijo in sanitarije v pritličju. V letu 2007 je predvidena nadaljnja obnova hotela, ki bo
še zmeraj imel 90 ležišč, nova pridobitev bo manjša športna dvorana. Hotel bo imel po novem
3 zvezdice.
Med predvidenimi plani v obdobju 2007-2013 so še:
- Izgradnja Park hotela Bohinj v Bohinjski Bistrici s štirimi zvezdicami in 220 ležišči.
Polovica hotela bo delana kot apartmajske sobe, polovica pa kot hotelske sobe, hotel
bo imel tudi nekaj kongresnih dvoranic in seminarskih sob, z Vodnim parkom pa bo
povezan z že obstoječim podzemnim hodnikom. Za hotelske goste bo na razpolago
mini wellness center, bazen in nočni bar s pogledom na hribe. Investitorji poudarjajo,
da bo hotel zgrajen s samimi naravnimi materiali.
- Obnova hotela Zlatorog, hotela Pod Voglom ter hotela Bellevue. Potencialni
investitorji naj bi bili lastniki posameznih enot.
- Izgradnja novih penzionov in manjših zasebnih hotelov do 80 postelj v Ribčevem
Lazu ter nekaterih drugih vaseh.V Ribčevem Lazu je predvideno povečanje
namestitvenih kapacitet za 200 postelj, v ostalih vaseh pa za 380 postelj. Kot nosilci so
predvideni domači investitorji.
- V Ribčevem Lazu naj bi prav tako povečali število zasebnih sob in apartmajev za 80
postelj, za nadaljnjih 200 postelj v Bohinjski Bistrici in okoliških vaseh, ter še za 100
postelj na Gorjušah in v Koprivniku.
- Predvidena je tudi ureditev novih kampirnih mest, in sicer v Ribčevem Lazu oziroma
v vasici Polje za 100 prostorov, za nadaljnjih 100 v vasi Savica ter še za 100 kamp
prostorov v Srednji vasi.
Skupno je v obdobju 2006- 2013 planiranih novih 1.160 postelj ter 300 kamp prostorov.
Tabela 14: Planirane nove namestitve v obdobju 2006-2013
Namestitvene
kapacitete

Stanje (št. ležišč)
avgust 2006

Predvideno stanje
do 2013

Povečanje št. ležišč
do 2013 v %

Hoteli
Sobe in apartmaji
Kampi
Penzioni

626
1229
1160
205

735
1646
1310
891

17,4 %
33,9 %
12,9 %
334,6 %

Vir: Rezultati raziskovanj, Predlog razvoja turizma,…….2006
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V načrtu pa je tudi izgradnja Mladinskega doma/Youth hostla, po zgledu hostla Celica v
Ljubljani in še nekaj manjših mladinskih hotelov, ki bodo vsak zase prikazovali svojo zgodbo.

5.5. GOSTINSKI OBJEKTI

Obstoječe stanje
V Bohinju je 11 gostinskih objektov (nudijo hrano, ne pa namestitvenih kapacitet).
Tabela 15: Seznam gostinskih objektov z njihovimi kapacitetami
OBJEKT

Restavracija Center
Gostilna Rupa
Gostilna Mihovc
Okrepčevalnica Planšar
Okrepčevalnica slap
Voje
Gostilna pri Hrvatu
Gostišče Zoisov Grad
Gostilna Nomenj
Pizzerija Ema
SKUPAJ

SEDEŽI
ZNOTRAJ

SEDEŽI
ZUNAJ

120
40
80
20

100
80
40
20

20
60
100
40
80
560

60
20
50
30
50
450

Vir: Strategija razvoja turizma v Bohinju, 2005, str. 43
Obiskovalcem in domačinom je v navedenih gostinskih objektih na voljo 1010 sedežev, kar
znaša približno 19 sedežev/100 prebivalcev občine Bohinj.
Turistični delavci Bohinja s ponudbo gostišč niso zadovoljni, zlasti kar zadeva tradicionalno
bohinjsko hrano. Manjka ponudba z domačo gostinsko hrano, ponudba bio hrane, hrane »na
žlico«, slaščičarna oziroma kavarna ter ponudba testenin v kombinaciji s solatami.
Kot vzroke takšnemu stanju navajajo premajhno konkurenco, nezainteresiranost sledenju
trendom in novostim ter dodatnemu izobraževanju, premajhno podjetnost lastnikov,
pomanjkanje kvalitetnih kuharjev ter splošno zadovoljstvo s trenutno ponudbo.
Za potrebe izvedbe organiziranih prireditev skozi celo leto je v načrtu postavitev štirih
brunaric v obliki planšarij, ki bodo služile za potrebe prireditev in predstavitev domačih obrti.
Načrti za prihodnost
V prihodnjih petih letih predvidevajo odprtje treh gostišč s ponudbo, ki sedaj v Bohinju
manjka, za potrebe izvedbe organiziranih prireditev skozi celo leto pa je v načrtu postavitev
štirih brunaric v obliki planšarij, ki bodo služile za potrebe prireditev in predstavitev domačih
obrti ( Strategija razvoja turizma v Bohinju, 2005).

5.6. Smučarska središča in z njimi povezana infrastruktura

Potrebna infrastruktura in urejanje smučišč imata velik vpliv na naravno okolje. Ponekod
predstavljata motnjo za naravno okolje, ponekod pa tudi trajno degradacijo. Vplivi na naravno
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okolje so veliki, s tem pa tudi številni negativni učinki: odstranjevanje drevesne in grmovne
vegetacije, teptanje vegetacije in pospeševanje erozije, poraba prostora, onesnaževanje vode,
nastajanje odpadkov, hrupa,… . Izgled pokrajine je močno spremenjen, saj ta rekreacijska
dejavnost zahteva največje ureditve in posege v prostor, prihaja pa tudi do konkurenčne rabe
prostora in navzkrižnih interesov med različnimi rekreacijskimi dejavnostmi, zlasti med
alpskim smučanjem in planinstvom ali turnim smučanjem (Šolar, 2002).
V Bohinju so štirje alpski smučarski centri (Vogel, Kobla, Senožeta, Pokljuka). Zaradi manj
ugodnih naravnih danosti, pa tudi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, ni prišlo do gradnje
velikih smučarskih centrov, kakršne poznamo iz tujine, kar je seveda ugodno z okoljskega
vidika. Bohinjska smučišča imajo tako bistveno manjše vplive na okolje kot pa smučišča v
tujini, vendar jih z lokalnega vidika kljub temu ne smemo zanemariti (Ferreira, 2005).
Največje in najpomembnejše ter najbolj problematično med smučišči v Bohinju je Vogel,
ostala smučišča pa imajo zaradi omejenih zmogljivosti majhen okoljski vpliv in jih zaradi
tega nismo podrobneje obravnavali.
Na Pokljuki je tudi nordijski (biatlonski) center, po Spodnji in Zgornji Bohinjski dolini ter na
Gorjušah pa zadnja tri leta urejujejo tekaške proge za klasično in prosto tehniko.
5.6.1. SMUČARSKI CENTER VOGEL

Vogel je tako zimski kot tudi poletni center, ki ga vsako leto obišče do 200.000 obiskovalcev,
od tega nad 150.000 smučarjev (LTO Bohinj, 2006; Rejec Brancelj, Smrekar, 2000).
Območje skoraj v celoti leži v osrednjem območju Triglavskega narodnega parka. Nadmorska
višina smučišča je skromna, saj se smučarske proge nahajajo v nadmorskih višinah 569- 1800
metrov, pa tudi sama površina smučišča je majhna, saj znaša le 78 hektarjev. Z vidika
sedanjih vplivov na okolje lahko to dejstvo vrednotimo kot pozitivno, saj so negativni
okoljski vplivi izrazitejši v višjih nadmorskih višinah ter na večjih smučarskih površinah, po
drugi strani pa je negativno z ekonomskega vidika, zaradi nezanesljive snežne odeje in
posledično krajše sezone.
Sama dolžina smučarskih prog je majhna, pa tudi opremljenost smučišča s smučarskimi
napravami je skromna in temu primerno je majhno tudi število prepeljanih smučarjev na uro.
Po omenjenih kazalcih v Sloveniji izstopata le smučišči Kranjska Gora in Krvavec, medtem
ko se Vogel uvršča v nekoliko nižji razred (2.-3. razred).
Pregled stanja:
- gondola za 80 oseb, 950 oseb/uro
- dve dvosedežnici
- dve enosedežnici
- štiri vlečnice
- skupna dolžina sedežnic in vlečnic 7.362 m
- skupno prepeljanih oseb na uro: 6.290
- skupna dolžina smučarskih prog: 18 km
- tekaške proge: 7,5 km
Vse smučarske naprave, z izjemo gondole, ki je bila obnovljena leta 2002, so zastarele.
Obstajajo obsežni načrti za nadaljnji razvoj tega smučišča s širitvijo smučarskih terenov in
dodatnim zasneževanjem, vendar jih zaenkrat v Program razvoja turizma v Bohinju 2006-
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2013 niso vključili, ker je v pripravi nov zakon o TNP, katerega dokončna vsebina še ni
znana.
Želje glede razvoja smučišča Vogel pa vseeno ostajajo:
- nadomestna gradnja dvosedežnice Križ (Orlove glave) v dolžini 1500 m, ki bo
sestavljena iz dveh delov: brunarica-200 m in Križ-1300 m
- nova dvosedežnica z vrha Konte v dolino Suhe (do ceste) v dolžini 2000m, ob kateri
bi uredili tri nove proge (dve s Konte po vsaki strani žičnice v malo Suho in eno s
Kratkega plazu v Malo Suho)
- nova štirisedežnica od t.i. Skale v Žagarjevem grabnu na Šijo ter nova proga s Šije po
zahodni globeli v Zadnji Vogel, kasneje pa še ureditev direktne štirisedežnice SkalaOrlova glava, ob njej pa še težja proga, ki bi bila homologirana za tekmovalne
namene.
Velik je tudi interes za umetno zasneževanje, ki sproža konflikte med zagovorniki razvoja ter
naravovarstveniki.
Struktura umetnega snega je namreč drugačna od naravnega, stalno utrjevanje in teptanje
smučišča pa povzroča mehanske in kemične poškodbe na vegetaciji. Naprave za zasneževanje
so moteče tudi zaradi hrupa in svetlobe (v primeru zasneževanja ponoči), porabijo veliko
energije in vode, problematična pa so tudi kemijska sredstva za utrjevanje snega na
progah.(Šolar, 2002)
V predlogu Programa razvoja turizma v Bohinju 2006-2013 je bila predvidena ureditev treh
zbiralnikov v območju naravnih vrtač na vzhodni strani konte v skupni kapaciteti 90.000 m³
vode, ki naj bi zadostovala za celotno zasneževanje sistema prog. Vodo naj bi črpali iz izvira
pod cesto v dolini Suhe (Program razvoja turizma v Bohinju 2006-2013-predlog, 2006).
Potreba po vodi je približno 2.500 m³/sezono, ki jo dovažajo iz doline. Izgradnja akumulacije
ni idealna rešitev, vendar dosti boljša od variante, ki je predvidevala vodovod in kanalizacijo,
ki bi jo speljali po trasi pod nihajko in bi zahtevala grob poseg v pobočje, ki ga ne bi bilo
mogoče sanirati (Robič, 1996).
Težnje k razvoju in po širitvi so torej vedno večje, naraščajo pa tudi okoljski problemi.
Vsakoletno prihaja do strojnih posegov v reliefno zelo razgiban in ranljiv teren, zaradi česar
se je že spremenila struktura tal in vegetacije.
Tako Šolar (2002) kot Robičeva (1996) posebej izpostavljata območje Žagarjevega grabna, ki
je v zgornjem delu globoko vsekano v pobočje in neporaščeno, zaradi česar voda spira grušč v
nižje predele. Žagarjev graben je bil do 80-ih let dostopen le boljšim smučarjem, z obsežnimi
zemeljskimi deli so nato progo uredili tudi za ostale smučarje.
Stanje so zelo poslabšali gozdarji, po vetrolomu leta 1989, ko so progo uporabljali kot vlako.
Sanacijo so izvedli z veliki gradbenimi in tehničnimi ukrepi in sicer šele leta 1993. Šolar
(2002) izpostavlja še pomanjkanje parkirišč pri spodnji postaji žičnice, predvsem v zimskem
času ter opozarja na gostinske objekte brez zagotovljenih vodnih virov ter brez ustreznih
rešitev za čiščenje odpadnih vod.
Do bistvenih vplivov na okolje je prišlo že pri urejanju smučišč, kljub temu, da so bile proge
speljane nad gozdno mejo. Smučišče namreč leži na razgibanem kraškem reliefu, ki je
omogočal začetek sezone, šele ko je padlo 100-300 cm snega. V času zanesljivih zim so bila
smučišča urejena ekstenzivno, brez večjih posegov v relief ali rastje, ko pa so se začele t.i.
zelene zime, je bilo potrebno posekati gozdna območja, odstraniti velike površine travne ruše
in prsti, z miniranjem spremeniti reliefne oblike, itd.. Zaradi lege v TNP, kamor je
prepovedan vnos rastlinskih vrst, ki tu nimajo rastišča, so lahko zatravili le majhen del
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površin v nižjih predelih (1.400-1.500 m n.v). Gole površine, pa tudi neprimerno oblikovanje
robov prog, pa povzročata veliko erozije (Robič, 1996).
Robičeva je smučišče Vogel obravnavala v svoji diplomski nalogi, v kateri je preučevala
privlačnost smučišč za smučanje ter vplive smučarske dejavnosti na okolje. Na primeru Vogla
je izpostavila kot zelo pomembne vplive smučišča na erozijo in relief, kot pomemben do zelo
pomemben pa tudi vpliv na vodo. Skupna ocena vplivov (erozija, voda, človekove dejavnosti,
vegetacija, živalstvo in relief) je bila zmerna ali razmeroma nizka, vendar je potrebno
poudariti, da je avtorica izhajala iz stanja v času nastajanja njenega diplomskega dela in da se
ocena ni nanašala na spremembe naravnih sistemov v preteklosti (Robič, 1996).
Rejec Brancelj in Smrekar (2000) opozarjata na dodatno onesnaževanje vode Bohinjskega
jezera zaradi sredstev, ki jih uporabljajo za vzdrževanje žičnic, teptalnih strojev in za
utrjevanje snega.
Cigale (2004) ugotavlja, da bi nadaljnja širitev smučišč pomenila prevelike negativne
okoljske posledice glede na negotove ekonomske učinke in velika potrebna vlaganja, ne
nasprotuje pa modernizaciji obstoječih smučišč. Okoljske obremenitve so večinoma
osredotočene na dobro omejen prostor, ki je bil izoblikovan v času nastanka smučišč, in jih je
zato lažje nadzorovati.
Prav tako predlaga, da bi se bilo treba bolj opreti na alternativno ponudbo, ki bi bila manj
odvisna od negotovih snežnih razmer hkrati pa ne bi povzročala velikih okoljskih bremen.
Po mnenju Jeršiča (1999) slovenska smučišča zaradi majhnega obsega ne predstavljajo takšne
ekološke in pokrajinsko-estetske obremenitve kot v številnih tujih alpskih pokrajinah, vendar
menimo, da z lokalnega vidika njihovi vplivi niso zanemarljivi.
Ostale športno rekreacijske dejavnosti na tem območju se pojavljajo v veliko manjšem obsegu
in tako bistveno ne obremenjujejo okolja. Problem je le v tem, da se vse aktivnosti
koncentrirajo v določenih dneh, v katerih pa prihaja do preobremenitev okolja, saj je nosilna
zmogljivost vsaj z lokalnega vidika presežena (Rejec Brancelj, Smrekar, 2000).
Tudi Ferreira (2005) , ki je v svoji doktorski disertaciji ocenjevala razvoj Zgornje Gorenjske z
vidika trajnosti po pokrajinsko ekoloških enotah je izpostavila, da smučišča na Zgornjem
Gorenjskem zaradi prostorsko omejenega obsega glede na celotno pokrajinsko ekološko
enoto ne predstavljajo pomembnejših obremenitev za okolje, lokalno pa so smučišča zelo
obremenjujoča.
Po njenem mnenju je velikost smučišča eden od poglavitnih kazalcev intenzivnosti vpliva na
okolje, saj je od velikosti smučišča odvisna njegova opremljenost s smučarskimi napravami,
dolžina smučarskih prog, spremljajoča infrastruktura in število obiskovalcev. Za smučišče
Vogel je glede na njegovo velikost podala negativno oceno razvoja z vidika okoljske trajnosti.
5.7. Planinstvo in z njim povezana infrastruktura

Planinstvo je ob izletništvu najbolj priljubljena in množično razširjena rekreacijska dejavnost,
v številnih primerih tudi glavni razlog za obisk Bohinja tako pri domačih kot tudi pri tujih
turistih. Vrhovi, postojanke in planine nad Bohinjem, Triglav in okoliške koče ter Dolina
Triglavskih jezer skupaj s Komno so daleč najbolj priljubljen cilj planincev (Recer, 1999, cv:
Ferreira, 2005).
Šolar (2002) ugotavlja, da je celotni Triglavski narodni park in s tem tudi bohinjski del,
predvsem zaradi naravnih danosti in dobre opremljenosti s planinsko infrastrukturo visoko
primeren za planinstvo. To se kaže tudi v obisku planincev, ki se predvsem v poletni sezoni
''zgrinjajo'' v Bohinj in tako dodatno bremenijo okolje. Planinarjenje je sicer mehka oblika
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rekreacije in je z vidika vpliva na okolje med najsprejemljivejšimi, vendar se v primeru, ko se
v visokogorje ''zgrinjajo trume množic'', situacija bistveno spremeni. Takrat so presežene
šibke nevtralizacijske in regeneracijske sposobnosti okolja (Ferreira, 2005).
Območje Triglava, Velega polja, Doline Triglavskih jezer in Komne v občini Bohinj so del
sklenjenega območja med Jalovcem, Vršičem, Prisankom, Kriškimi podi ter Krnom, za
katerega je značilna največja gostota planinskih poti (Šolar, 2002). V triglavski skupini znaša
gostota poti 1.108 m na km², v preostalih predelih občine Bohinj, ki ležijo v TNP pa nekaj
nad 1. 000 m na km², kar je največja gostota planinskih poti in je nobeno drugo območje ne
presega (Rejec Brancelj, Smrekar, 2000). Izven tega območja se pojavljajo manjša območja z
večjo gostoto, med njimi tudi območje Vogla in Črne prsti, vse več pa je obiskovalcev tudi na
območjih, kjer ni označenih poti in na brezpotjih (Šolar, 2002).
Dober pokazatelj gostote planinskih poti je tudi število sečišč označenih planinskih poti na
kilometer. Največje število sečišč na kilometer je ugotovljenih na območju Komne in Vogla
in sicer nad 3 (Brodnik, 1997).
Karta 2: Nezahtevne markirane poti v občini Bohinj

Maher (1995) razlaga, da vsak korak pomeni določen pritisk na podlago, 600 korakov na isto
travno rušo v enem letu pa povzroči njen propad. Kot najbolj občutljiva območja izpostavlja
vlažna in visokogorska rastišča, kjer je zaradi uničenja rastlin odtok vode večji, s tem pa tudi
pospešena erozija. Na najbolj obremenjenih območjih pa se zadržuje tudi vse manj živali
(Rejec Brancelj, Smrekar, 2000).
Največje probleme erozije v občini Bohinj so zabeležili na poteh Savica-Komna, SavicaKomarča, Voje-Velo Polje ter Rudno polje-Studorski preval (Šolar, 2002).
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Poti, ki so v slabem stanju, se planinci izogibajo, tako da hodijo ob njih, poleg tega pa
obiskovalci pogosto uporabljajo tudi bližnjice, kar privede do nastanka omrežja na novo
shojenih poti in tako do uničenja rastlinstva ob poteh na velikih površinah (Cigale, 2004).
Šolar (2002) opozarja tudi na neprimerno vzdrževanje in označevanje poti na posameznih
predelih (grobi useki in nesanirane brežine, uporaba železa in betona, prevelike in prepogoste
markacije in napisi), kar tudi vpliva na izgled pokrajine ter na problem erozije.
Bolj kot samo gibanje planincev pa je problematično njihovo zadrževanje v planinskih kočah,
ki so pogosto locirane na ekološko najbolj ranljivih območjih, kot so visokogorski svet,
bližina jezer, itd. Rejec Brancelj in Smrekar (2000) tudi ugotavljata, da so se planinske koče
iz preprostih zavetišč spremenile v restavracije s pestro ponudbo in dobro opremljenimi
prenočišči, toda brez skrbi za okolje. V povezavi z množičnim obiskom tako pomenijo
precejšnjo porabo energije in vode, obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami, odpadki,
hrupom, izpušnimi plini, teptanje rastlin, pospeševanje erozije in vznemirjanje živali. Posebej
problematični so dizelski agregati, ki proizvajajo izpušne pline in hrup, možen pa je tudi izliv
goriva, pa tudi odpadne vode, ki jih spuščajo neposredno v okolje. Problematično pa je tudi
odlaganje odpadkov neposredno pri koči.
V občini Bohinj je 11 planinskih postojank, v katerih je na razpolago 777 ležišč, po podatkih
Statističnega urada RS za leto 2002 pa 794.
Tabela 16: Seznam planinskih postojank v občini Bohinj glede na nadmorsko višino in število
ležišč

Planinska koča
Dom Planika pod Triglavom
Planinska koča Merjasec
(Vogel)
Koča pri Savici
Dom na Komni
Planinska koča pod
Bogatinom
Koča pri Triglavskih jezerih
Koča na Planini pri Jezeru
Dom Planika pod Triglavom
Planinska koča na Uskovnici
Planinska koča na Vojah
Kosijev dom na Vogarju

Lega planinske
koče (n.v.)
2408 m
1535 m

Velikost/zmogljivost
planinske koče
123
10*

653 m
1520 m
1513 m

40
84
53

1685 m
1453 m
2401 m
1154 m
690 m
1054 m

218
95
123
36
16
63

Vir podatkov: Planinska zveza Slovenije, 2006
* Turistična agencija Fibula, citirano 20.11.2006
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Karta 3: Nadmorske višine planinskih postojank

Leta 2002 so v planinskih kočah na območju občine Bohinj zabeležili 21.430 nočitev, kar je
9% več kot v letu 2001 in 10% več kot v letu 2000. Nočitve v planinskih kočah so leta 2002
predstavljale 6,5% vseh nočitev v občini Bohinj.
O številu obiskovalcev planinskih postojank lahko sklepamo le na osnovi vpisov v vpisne
knjige, kar seveda niso zanesljivi podatki, dajo pa nam približno sliko o intenziteti obiska in
posledično o obremenitvah. Ferreira (2005) navaja, da se letni obisk postojank giblje do
31.000 obiskovalcev. Na območju občine Bohinj je kar 5 planinskih postojank z največjim
številom obiskovalcev (nad 22.000 letno) in večina od teh v osrednjem območju Triglavskega
narodnega parka.
Z vidika vpliva na okolje so najbolj problematične koče v višjih nadmorskih višinah,
predvsem zaradi lokacije v ekološko zelo ranljivem prostoru, pa tudi zaradi problemov s
preskrbo koč, odvozom smeti,… . Prav pri teh kočah dobiva vedno večji pomen preskrba s
helikopterji, ki pa je od vseh oblik transporta najmanj prijazna (Rejec Brancelj in Smrekar,
1999).
V Bohinju je 5 koč lociranih na nadmorskih višinah med 1500 in 2000 metri, Dom Planika
pod Triglavom pa nad 2000 metri n.v.. Poleg tega, da se omenjene koče nahajajo na najbolj
ranljivem visokogorskem območju imata Dom Planika in pa Koča pri Triglavskih jezerih tudi
največje število ležišč (vsaka več kot 120).
Številne planinske koče so odprte samo v času poletne planinske sezone od srede junija do
srede oktobra. Takrat je proizvedenih tudi največ odpadnih vod, kar je še zlasti neugodno
zaradi visokih temperatur in posledično velike aktivnosti mikroorganizmov.
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Karta 4: Obratovalni čas planinskih postojank

V letu 1990 so izvajali anketo o ekološkem stanju planinskih koč,v katero so bile vključene
tudi nekatere koče v občini Bohinj.
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Tabela 17: Ekološko stanje planinskih postojank v občini Bohinj v letu 1990

Planinska
postojanka

Vir energije za
razsvetljavo in
pogon naprav

Postopek
čiščenja
odpadnih voda

Stopnja
ogroženosti
dolinskih
vodnih
virov zaradi
lege
postojanke

Dom Planika
pod Triglavom

Agregat,sveče,
petrolejke,fotoel
ektrične celice

Triprekatna
greznica

Srednja

Velika

Mala čistilna
naprava,suhe sanitarije

Dom na Komni

Javno omrežje

Majhna

Velika

Mala čistilna
naprava,suhe sanitarije

Planinska koča
pod Bogatinom

Javno omrežje

Srednja

Velika

Suhe sanitarije

Koča pri
Triglavskih
jezerih
Koča na
Planini pri
Jezeru
Dom Planika
pod Triglavom
Planinska koča
na Uskovnici
Kosijev dom
na Vogarju

Triprekatna
greznica
Triprekatna
greznica

Stopnja
ogrožen.
okolja zaradi
velikosti PP
in števila
obiskovalcev

Predvideni sanacijski
ukrepi

Mala čistilna
naprava,suhe
sanitarije,fotoelektrične
celice
Mala čistilna
naprava,suhe
sanitarije,fotoelektrične
celice

Agregat

Triprekatna
greznica

Velika

Velika

Agregat

Triprekatna
greznica

Srednja

velika

Agregat,sveče,
petrolejke,fotoel
ektrične celice

Triprekatna
greznica

Srednja

Velika

Mala čistilna
naprava,suhe sanitarije

/

Velika

Mala čistilna naprava

Velika

Majhna

Mala čistilna naprava

Javno omrežje
Agregat

Triprekatna
greznica
Triprekatna
greznica

Vir: Duhovnik, Sbrizaj, 1997

Ugotovili so, da je tudi pri planinskih kočah na območju Bohinja problematična energetska
oskrba, zlasti agregati, ki jih uporablja večina planinskih koč v Bohinju, ter ravnanje z
odpadnimi vodami in trdimi odpadki.
Ponovna anketa, ki so jo izvajali v letu 2000 pa je pokazala, da so s pomočjo Planinske zveze
Slovenije in posameznimi planinskimi društvi v zadnjih desetih letih naredili velike korake k
okoljski sanaciji planinskih postojank in zmanjšanju negativnih vplivov. Koče ne širijo več
prenočitvenih zmogljivosti, počasi ukinjajo agregate za pridobivanje električne energije in jih
nadomeščajo s sončnimi celicami, vse več je suhih stranišč, posteljnino perejo v dolini, pa
tudi odpadke odvažajo v dolino. Skupno helikoptersko vzletišče je urejeno na Rudnem polju
na Pokljuki. (Šolar, 2002) Ni pa bila ta ekološka sanacija planinskih koč povsod enako
uspešna.
Na območju Bohinja npr. še nobena planinska postojanka nima suhega stranišča, ki bistveno
zmanjša količino odplak, po drugi strani pa poveča porabo električne energije za sušenje
blata, prav tako nobena koča še nima svoje čistilne naprave (Cigale, 2004). To ima seveda
velik vpliv na vodo tako tisto v visokogorskih jezerih, kot tudi na nižinske vodne vire.
Posebej problematični sta Koča na Planini pri Jezeru in koča pri Triglavskih jezerih, saj ležita
v neposredni bližini visokogorskih jezer. Sama obnova doma na Planini pri Jezeru je imela za
jezero zelo velike posledice. Med obnovitvenimi deli je namreč v jezero odtekala voda,
pomešana s cementom, apnom ter organskimi odpadki in povzročila močno spremembo
planktonskih in bentoških organizmom, ki je bila značilna za močno onesnažena jezera. Kar
se tiče sestave vodnega rastlinstva in živalstva se stanje sicer počasi izboljšuje, vendar prav to
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jezero ostaja močno onesnaženo s hranilnimi snovmi, zlasti s fosforjevimi in dušikovimi
spojinami, ki vplivajo na procese evtrofizacije jezer, poleg tega pa redno ob koncu poletja in
zgodaj spomladi zaradi povečanih koncentracij hranilnih snovi prihaja do popolnih anoksij,
t.j. do popolne odsotnosti raztopljenega kisika, ki povzroči popolno odsotnost živali na
jezerskem dnu (Brancelj, 1999).
Glavni viri vnosov hranilnih snovi v jezera so turistični objekti, kar pomeni tudi planinske
postojanke in sicer z odplakami iz kuhinj in stranišč ter pašništvo, ki pa se iz leta v leto
zmanjšuje in zato ne predstavlja več tako velikega problema, kot ga je nekoč.
Povečane koncentracije hranilnih snovi, ki se kažejo v povečani količini alg, so opazili tudi
pri Črnem jezeru, ki tako kot jezero na Planini pri Jezeru leži pod gozdno mejo ter v bližini
pomembnejših turističnih poti.
Problematično bi lahko bilo tudi Dvojno jezero, ki leži v neposredni bližin Koče pri
Triglavskih jezerih, vendar geologija omogoča odtok odpadne vode v podlago mimo jezera
(Brancelj, 1999). Pospešeno evtrofikacijo pri ostalih jezerih pa vsaj deloma zavirajo
triprekatne greznice.
Ferreira (2005) opozarja, da so kljub izboljšanju stanja v nekaterih planinskih postojankah
nujni nadaljnji ukrepi v smeri zmanjševanja obremenjevanja okolja iz planinskih koč ter
zmanjševanja obiska visokogorja na sploh. Opozarja tudi, da množične prireditve v to okolje
ne sodijo in bi bila mogoče prav njihova odprava eden prvih preprostejših ukrepov, ki bi
prispevali k čistejšemu okolju. Veliko bi lahko k čistejšemu okolju pripomogla tudi
zakonodaja, v kateri je sedaj določeno, da se na višini nad 1.500 metrov n.v. okoljske dajatve
ne pobirajo.
Zaradi planinarjenja nastajajo v občini Bohinj precejšnje lokalne obremenitve, zaradi česar
razvoj ni trajnosten. Potrebno bi bilo izvesti nadaljnjo ekološko sanacijo planinskih postojank
ter ozaveščati in usmerjati obiskovalce gora, da ne bi prihajalo da nadaljnjih obremenitev
okolja.
5.8. Počitniška stanovanja

Alpski prostor je eno izmed najbolj privlačnih območij za gradnjo počitniških stanovanj v
Sloveniji in prav zaradi tega tudi najbolj podvržen različnim vplivom počitniških stanovanj,
tako okoljskim, ekonomskim kot tudi sociokulturnim. Vsem trem pa je skupno, da so ti vplivi
predvsem negativni. Izpostavljeni so predvsem velika poraba površin, spreminjanje
tradicionalnega arhitekturnega izročila, obremenjevanje ali celo uničenje redkih in ekološko
pomembnih biotopov, ter onesnaževanje površinskih in podzemnih voda (Jeršič,1985,1987,
cv: Ferreira, 2005).
Cigale (2004) dodaja tudi potrebo počitniških stanovanj po obsežni infrastrukturi (preskrba z
vodo, odvajanje odpadnih voda, električni tok, odvažanje odpadkov, prometne povezave,itd.).
Nastanek dodatnih stroškov zaradi te infrastrukture pa lahko privede do odklonilnega stališča
lokalne skupnosti do nadaljnje gradnje počitniških bivališč (Maier, 1985, cv: Cigale, 2004).
Med ekonomskimi vplivi počitniških stanovanj Cigale (2004) izpostavlja dvig cen zemljišč, ki
postanejo domačinom nedostopna, med negativnimi socialnimi vplivi pa slabo integriranost
lastnikov počitniških stanovanj v skupnost, v kateri občasno prebivajo, izgubljanje identitete
območja ter konflikte s kmetijsko dejavnostjo.
Med vsemi alpskimi predeli v Sloveniji je prav občina Bohinj najbolj pozidana s počitniškimi
stanovanji. Po podatkih Statističnega urada RS ima kar pet naselij namreč po več kot 50
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počitniških stanovanj. Mednje spadajo Goreljek, Srednja vas v Bohinju, Ukanc, Polje ter
Ribčev Laz (Cigale, 2004).
Razen vasi Polje, ostala štiri naselja ležijo v območju Triglavskega narodnega parka, kar je z
vidika negativnih vplivov na okolje in družbo še bolj problematično. Naselje Ukanc leži celo
v njegovem osrednjem območju.
Številna med počitniškimi stanovanji so tudi nelegalne gradnje, ki niso v skladu s predpisi o
pogojih gradnje in prenove obstoječih gradenj na območju TNP.
Karta 5: Število počitniških stanovanj po posameznih naseljih

O pomenu počitniških stanovanj v okviru celotnega stanovanjskega fonda, pa zgovorno
pričajo podatki o deležu počitniških stanovanj od vseh stanovanj v posameznem naselju.
Največji delež med vsemi stanovanji imajo počitniška stanovanja v naseljih Goreljek in
Ukanc, sledijo jim Ribčev Laz, Polje in Srednja vas. Zaskrbljajoče je predvsem stanje na
Pokljuki oz v naselju Goreljek, saj tam stalnih prebivalcev praktično več ni.
Vikendaštvo v Bohinju ima korenine v obdobju med vojnama in sporadično tudi v obdobju
pred prvo svetovno vojno. Takrat so bili lastniki vikendov bogati posamezniki ali družine, ki
so imeli sredstva za gradnjo vil ali skromnejših počitniških hiš, da bi lahko prišli v Bohinj in
uživali v miru in naravnih lepotah pokrajine.
Med leti 1981 in 1991 se je število počitniških stanovanj v občini Bohinj povečalo za 2,8%, v
obdobju 1991 do 2002 pa kar za 54,5% (Cigale, 2004).
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Slika 6: Počitniška stanovanja na Uskovnici

Vir: Maraž, 2006
Sedanji lastniki vikendov se med seboj zelo razlikujejo. Obstajajo taki, ki prihajajo v Bohinj s
svojimi družinami že petdeset in več let, ter taki, ki so ravnokar dokončali svoje domove.
Po mnenju Bajuk Senčarjeve (2005) pa jim je skupno to, da se uvrščajo v višji družbeni ali
ekonomski razred kot domači prebivalci. Vikend so namreč lahko zgradili kljub predpisom, ki
omejujejo gradnje znotraj območja TNP, za samo vzdrževanje vikenda pa so potrebna velika
ekonomska sredstva.
O lastnikih počitniških stanovanj obstajajo tudi določene družbene predstave; sliši še
marsikaj, od tega, da nekateri celo kradejo živino, do tega, da so bili nekateri pobudniki in
organizatorji festivala klasične glasbe, ki se vsako poletje odvija v Srednji vasi. Obstajajo tudi
taki, ki se želijo vključiti v družbeno življenje kraja, vzdržujejo trajnejše odnose z domačini,
pa tudi kakšne ekonomske navade, npr. da kupujejo mleko vedno pri določenem kmetu ipd..
Nekateri sodelujejo pri ustanavljanju in vzdrževanju kulturnih festivalov, zopet drugi
sodelujejo z domačini na politični ravni pri vprašanjih, ki vplivajo na smer turističnega
razvoja v kraju. Vendar je to le peščica vseh lastnikov vikendov, zato med domačini Bohinja
vlada neko splošno nezadovoljstvo, očitajo jim, da Bohinj nima od prisotnosti lastnikov
vikendov nobene koristi (v Bohinj prihajajo z avtomobili polnimi zalog hrane in pijače, da jim
ni treba ničesar kupiti) (Bajuk Senčar, 2005).
Številni domačini tudi trdijo,da precej lastnikov vikendov na črno turistom oddaja sobe ali pa
cel vikend. S tem se seveda izognejo plačevanju nekaterih davkov in turistične takse, ki jo
morajo sobodajalci plačati za vsako nočitev in tako predstavljajo lastniki vikendov nelojalno
konkurenco in s tem vir družbene napetosti (Bajuk Senčar, 2005).
Poleg vsega navedenega pa domačini zaznavajo tudi številne negativne vplive počitniških
stanovanj na okolje (Velkavrh, 1996; Cigale, 2004).
Pomembni podatki, ki govorijo o vplivih počitniških stanovanj na okolje ter o njihovi
opremljenosti so podatki o priključenosti počitniških stanovanj na kanalizacijsko, vodovodno
in električno omrežje ter podatki o načinu ogrevanja. Ti podatki so dosegljivi na Statističnem
uradu RS in sicer za leto 2002, vendar so za naš namen bolj malo uporabni. Poleg počitniških
stanovanj, ki so priključena na kanalizacijsko omrežje so namreč v podatkih zajeta tudi tista
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počitniška stanovanja, ki so priključena na druge oblike napeljave, kot sta npr. greznica ali
prosti izpust ter pri vodovodnem omrežju tista, ki imajo lastno kapnico ali lastno zajetje.
V občini Bohinj je bilo tako po podatkih Statističnega urada RS leta 2002 na kanalizacijsko
omrežje priključenih 96,9% počitniških stanovanj, na vodovodno pa 96,8%. Električno
napeljavo je imelo 94% počitniških stanovanj, plinsko pa 1,4%.
Dejstvo je, da je samo manjši del počitniških stanovanj priključen na pravo kanalizacijo, kar
predstavlja realno grožnjo kakovosti voda, počitniška stanovanja pa so tudi velik porabnik
električne energije in vode. Ferreira (2005) ugotavlja, da so problemi preskrbe z energijo, z
odvajanjem in čiščenjem odplak ter odvozom smeti podobni kot pri planinskih kočah vendar
bistveno bolj zaskrbljujoči, saj ni nobenega nadzora in morebitnih sankcij. Poleg tega
počitniška bivališča zasedajo najbolj privlačna in pogosto tudi nadpovprečno občutljiva
območja, do bivališč pa se tudi stalno nelegalno širijo obstoječe ali pa gradijo nove ceste.
Zakon o Triglavskem narodnem parku iz leta 1981 je sicer prepovedal nadaljnjo gradnjo
počitniških hiš, vendar je po mojem mnenju in poznavanju razmer še zmeraj prisotna
nedovoljena gradnja in sicer v obliki spreminjanja namembnosti obstoječih pastirskih stanov,
po drugi strani pa tudi stara počitniška bivališča predstavljajo nadaljnjo obremenjevanje
okolja, kar pomeni da še zmeraj prihaja do navzkrižij z naravovarstveno funkcijo (Ferreira,
2005).
Zaskrbljujoče je predvsem to, da število počitniških stanovanj še zmeraj narašča, s čimer
naraščajo tudi obremenitve. Ker pa se večajo tudi potrebe in zahteve lastnikov počitniških
bivališč, obremenitve naraščajo hitreje kot se povečuje število počitniških stanovanj (Cigale,
2004).
6. VREDNOTENJE REGIJE ZA TURIZEM
Vrednotenje regije za turizem je del druge faze v postopku izdelave analize nosilne
zmogljivosti. Vrednotijo se turistični resursi, turistično povpraševanje ter obstoječi turistični
proizvodi. Na podlagi tega se predvidi alternativne predloge turističnega proizvoda.
Po opravljenem vrednotenju turističnih resursov pa je potrebno vrednotiti njihovo uporabno
vrednost oziroma primernost za predvidene turistične proizvode, saj je potrebno ugotoviti,
katera območja znotraj regije so najbolj primerna za posamezni turistični proizvod (Jurinčič,
2005).
Postopek vrednotenja regije za turizem je precej dolgotrajen in obširen, po drugi strani pa je
bilo veliko teh vrednotenj primernosti občine Bohinj za turizem že narejenih, zato smo ta del
faze izdelave analize nosilne zmogljivosti izpustili in bomo povzeli samo nekaj ugotovitev
avtorjev, ki so se z vrednotenjem primernosti občine Bohinj za turizem ukvarjali.
Šolar (2002) je ugotavljal primernost Triglavskega narodnega parka za rekreacijo in s tem
tudi dela Bohinjske občine, ki leži v parku. Na podlagi pregleda stanja rekreacije v TNP je
ocenil interes obiskovalcev za različne rekreacijske aktivnosti in hkrati ocenil možnosti za
izvajanje posameznih rekreacijskih aktivnosti. Ocena interesa temelji na rezultatih opazovanj
in poročil strokovne in naravovarstvene nadzorne službe TNP in na podlagi različnih
podatkov iz poročil in anket lokalnih turističnih organizacij, možnosti pa so dejanske in ne
potencialne ter že upoštevajo omejitve zaradi zakona o TNP.
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Rekreacijske dejavnosti
Interes
Možnosti
Izletništvo, planinstvo
+++
+++
Nabiralništvo, turno smučanje,
++
++
gorsko kolesarjenje, tek na smučeh
Kopanje, alpsko smučanje
++
+
Kajakaštvo, rafting, soteskanje,
+
+
športni ribolov, jadralno padalstvo
Alpinizem in športno plezanje,
+ (0)
++
jahanje, sankanje, jadralno letalstvo
Jadranje, veslanje, drsanje
(0) +
+ (0)
Legenda: + + + zelo velik interes, zelo velike možnosti
+ + velike interes, velike možnosti
+
interes obstaja, možnosti v omejenem obsegu
0
ni interesa, ni možnosti

Območje TNP ima zelo visoko primernost za gorništvo in druge rekreacijske dejavnosti v
zelenem (alpinizem, sprehodi, izletništvo, opazovanje narave,…) gorsko kolesarjenje in turno
smučanje. Visoka je primernost za tek na smučeh in alpsko smučanje, manjša pa za rekreacijo
na vodi. Šolar opozarja, da ocena primernosti temelji na naravnih predpogojih, ki omogočajo
izvajanje različnih rekreacijskih dejavnosti in da primernost še ne pomeni, da se te dejavnosti
tudi dejansko izvajajo ali da obstaja infrastruktura, ki omogoča njeno izvajanje.
Z vrednotenjem primernosti pokrajine za rekreacijo na prostem v Bohinju se je v svoji
diplomski nalogi ukvarjala tudi Natalija Plankl (2004). Vrednotila je primernost Bohinja za
pohodništvo, kopanje, alpsko smučanje ter hojo in tek na smučeh, torej za dejavnosti, ki imajo
zaradi večjega števila udeležencev tudi večji pomen. Primernost pokrajine v Bohinju za
posamezne rekreacijske aktivnosti je vrednotila na osnovi že izdelane metodologije, ki
ugotavlja stopnjo primernosti za rekreacijsko rabo na osnovi analize uporabne vrednosti, pri
kateri se večja množica merjenih vrednosti preoblikuje v eno samo, t.i. uporabno vrednost.
Pri rekreacijski dejavnosti pohodništvo je Planklova vrednotila naslednje poti: od Stare
Fužine- slapa Mostnice, Ribčev Laz- Rudnica- Srednja vas, Brdo- Kosijev dom na VogarjuPršivec- Planinska koča Viševnik- Črno jezero- Komarča-Planinska koča pri Savici.
Ugotovila je visoko stopnjo primernosti teh predelov za pohodništvo.
Visoko stopnjo primernosti ima tudi Bohinjsko jezero in sicer za rekreacijsko dejavnost
kopanje. Nekoliko slabšo oziroma zadovoljivo primernost ima le južna jezerska stran v
Ribčevem Lazu, kjer dostop do obale ovira strmejši teren ter severna stran obale pri
avtokampu Zlatorog, kjer dostop do obale ovira poraščen teren, ki se na številnih mestih
strmo spušča do obale.
Visoko stopnjo primernosti za alpsko smučanje ima tudi smučišče Vogel, medtem ko je
stopnja primernosti Koble zadovoljiva. Zelo visoko stopnjo primernosti za hojo in tek na
smučeh pa ima planota Pokljuka.
Prikazanih je bilo samo nekaj primerov vrednotenj primernosti pokrajine v Bohinju za
določene rekreacijske dejavnosti, toda skupno vsem so ugotovitve, da je alpska pokrajina
Bohinja zelo primerna za različne rekreacijske aktivnosti, kar se odraža tudi v številu tako
stacionarnih turistov kot tudi dnevnih obiskovalcev
7. KAKŠEN TURIZEM RAZVIJATI V BOHINJU
Ena izmed faz izdelave turistične nosilne zmogljivosti je tudi priprava alternativnih scenarijev
turističnega razvoja.
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Jurinčič (2004) je za Koprsko primorje predpostavil štiri možne razvojne scenarije in sicer:
nadaljevanje dosedanjega razvoja, razvoj v smeri ekološkega turizma, intenzivni
(nekontrolirani) razvoj s poudarkom na specifični turistični izrabi prostora ter načrtovani,
uravnoteženi razvoj z upoštevanjem omejitvenih faktorjev.
Te štiri razvojne scenarije bi lahko uporabili tudi na primeru Bohinja, vendar tako sama kot
tudi avtorji predloga Razvoja turizma v Bohinju 2006-2013 menimo, da je trajnostni razvoj
edina pravšnja in sprejemljiva oblika turizma za občino Bohinj.
Intenzivni, nekontrolirani razvoj ni sprejemljiv že zaradi obsežnih predelov zavarovanih
območij narave. Takšen razvoj bi spremljali pomanjkljiva skrb za javne interese, pomanjkanje
razvojnih instrumentov ter prepuščanje razvojne iniciative silnicam kapitala. (Jurinčič, 2004)
V kolikor bi se nadaljeval dosedanji razvoj turizma, potem bi se tudi v prihodnosti srečevali
s pomanjkanjem celovitih turističnih proizvodov in skupnega trženja le-teh, s šibko
promocijsko predstavitvijo občine, z nezadostnim vključevanjem lokalnega prebivalstva v
načrtovanje turizma, s prepočasnim urejanjem komunalne in prometne infrastrukture, z
nadaljnjo nekontrolirano zazidavo počitniških stanovanj, itd. . Glavni tok turistov bi se še
zmeraj usmerjal na območje Bohinjskega jezera z okolico, ostale vasi v občini s številnimi
turističnimi resursi pa bi bile zapostavljene.
Sprejemljiva oblika turizma za občino Bohinj bi lahko bil ekološki turizem, ki bi razvijal
različne alternativne oblike turizma, ki so sicer zelo prijazne do okolja, vendar dajejo
premajhne ekonomske učinke. Ta oblika turizma namreč ne bi izkoriščala številnih
potencialov občine, turizem bi bil le obrobna dejavnost in podrejen načelom varstva narave,
zaradi manjših prihodkov iz turistične dejavnosti ne bi mogli vzdrževati, niti investirati v
splošno in turistično infrastrukturo, pa tudi investitorji bi se izogibali vlaganj na območju, ki
bi prinašal premajhen dobiček. Prebivalstvo na tem območju pa bi bilo obravnavano kot
etnološka posebnost, ki jo je potrebno zaščititi (Jurinčič, 2004).
Med scenarijem intenzivnega razvoja na eni strani ter ekološkega razvoja na drugi strani se
uvršča scenarij trajnostnega razvoja.
Slika 7: Shema odnosov med alternativnimi scenariji in zmogljivostjo prostora

Vir: Jurinčič, 2004
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Kot sem že omenila, so snovalci programa Razvoja turizma v Bohinju v obdobju 2006-2013
zapisali, da je »uravotežen trajnostni turizem zmagovalna panoga za Bohinj v naslednjem
razvojnem obdobju« (Program razvoja turizma v Bohinju…, 2006).
Tudi Vlada RS je v Strategiji razvoja Slovenije do 2013 opredelila trajnostni razvoj kot eno
od temeljnih načel razvoja Slovenije, prav tako je trajnostni razvoj turizma temeljno načelo v
Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, 02/04) in skladno s tem ga kot temeljno
paradigmo upošteva tudi dokument Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 20072011, pa tudi Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013.
Kaj pravzaprav je trajnostni turizem?
Trajnostni turizem je v zadnjih časih torej pogosta tema. Prišlo je do spoznanja, da je turizem
pomemben dejavnik svetovnega gospodarstva, ki je v veliki meri odvisen tudi od čistega
okolja in lepe narave in da lahko turizem ob ustreznem vodenju prispeva pomemben delež pri
ohranjanju biotske raznolikosti. Kakovost okolja je danes namreč eno izmed osnovnih
pričakovanj, ki jih imajo turisti (Mednarodno leto ekoturizma in slovenski turizem, 2002).
Problem nastane pri sami definiciji trajnostnega turizma. V strokovni literaturi s področja
turizma namreč še ni enotne definicije za trajnostni sonaravni razvoj turizma, sploh pa so tudi
pogledi nanj različni.
Po najbolj citirani, a nekoliko ohlapni definiciji Svetovne komisije za okolje in razvoj pri
Združenih narodih (t.i. Brundtlandova komisija) je trajnostni razvoj oblika razvoja ali
napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti brez ogrožanja zmogljivosti prihodnjim
generacijam za zadovoljevanje njihovih potreb (World Commission on Environment and
Development, 1987, cv: Jurinčič, 2004).
Po definiciji Svetovne turistične organizacije pa »Trajnostni razvoj turizma upošteva potrebe
turistov in regije gostiteljice in pri tem varuje in izboljšuje možnosti za razvoj v prihodnosti.
Zato z viri upravlja tako, da skuša čim bolj zadovoljiti ekonomske, socialne in estetske
zahteve ter pri tem ohraniti kulturno integriteto, ekološke procese, biološko raznovrstnost in
sisteme, ki so pogoj za obstoj življenja« (Jurinčič, 2004).
Avtorji predloga nove strategije razvoja slovenskega turizma za leta 2007- 2011 poudarjajo,
da trajnostni turizem ni neka posebna pojavna oblika turizma, ampak nova paradigma
turistične politike in razvoja, odgovornost vseh tistih, ki so tako ali drugače vpleteni v turizem
in od njega pričakujejo neke ugodnosti. Turistična podjetja pričakujejo učinkovitost
poslovanja, lokalne skupnosti napredek brez slabšanja kakovosti njihovega življenja,
okoljevarstveniki se zavedajo negativnih vplivov turizma na okolje, toda hkrati se zavedajo,
da je turizem lahko pomemben dejavnik in vir sredstev za varovanje in ohranjanje kakovosti
okolja, turisti pa iščejo kakovostna doživetja v varnem in privlačnem okolju, hkrati pa se
vedno bolj zavedajo vseh vplivov njihovih potovanj na okolje (Uran, Ovsenik, 2006).
Da ni enotnega pogleda na koncept trajnostnega turizma tudi zaradi različnih okolij, kjer se ta
odvija, potrjujejo tudi rezultati naslednje raziskave. Na podlagi največkrat citiranih
komponent trajnostnega turizma v literaturi, je bil 74 vodilnim svetovnim ekspertom v
turizmu ponujen seznam 16 komponent, iz katerega so izbrali in razvrstili po pomenu pet
najustreznejših (Miller, 2001, cv: Jurinčič, 2004).
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Največ jih meni, da predstavlja trajnostni turizem dolgoročni pogled, sledi pojmovanje, da
vsebuje dobro izdelane turistične razvojne načrte, na tretjem mestu sta enakovredni mnenji, da
zagotavlja učinkovito rabo resursov oziroma uveljavlja vključevanje lokalne skupnosti. Peta
je navedba, da ohranja zalogo naravnih virov. Le trditve, da trajnostni turizem uporablja
tehnološko podprt pristop, ni izbral nihče.
Na področju zaposlovanja je zelo pomembno, da prevladuje delež lokalnih prebivalcev
zaposlenih v turističnem kraju, podobno velja za plače domačinov v odnosu do začasno
priseljenih in sezonsko zaposlenih. Dohodki morajo v čim večji meri ostati v lokalnem okolju,
na področju zadovoljevanja pričakovanj gostov, pa je zelo pomembno da se vsi zaposleni
dodatno izobražujejo in da posvečajo posebno pozornost ravnanju z okoljem. Le tako so lahko
uspešni promotorji trajnostnega turizma.
Pri načrtovanju trajnostnega razvoja turizma je ključnega pomena preskok, ki ga morajo
vzpostaviti v medsebojnem komuniciranju, in sicer gre za sodelovanje glavnih akterjev, ki jih
predstavljajo turistično gospodarstvo, zagovorniki okolja in lokalna skupnost. Namesto
tekmovanja in mimobežnosti interesov je ustreznejši usklajen mrežno-mozaični model
razvoja, ki omogoča prepletanje interesov in dejavnosti v prostoru.
Slika 8: Partnerstvo za trajnostni razvoj turizma

Vir: Jurinčič, 2004
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Ker je osnova delovanja ekonomskega turističnega sistema kakovost naravnega okolja, so v
Berlinski deklaraciji, sprejeti leta 1997, podali predloge za harmonijo med koristmi turizma in
zahtevami po ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti. Na podlagi te in tudi drugih
deklaracij in konvencij so se izoblikovala merila za trajnostni turizem, ki omogoča ohranjanje
biotske pestrosti:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Turistične dejavnosti morajo omogočati trajnostni razvoj tako na ekološkem,
ekonomskem, družbenem in tudi kulturnem področju;
Turizem mora skrbeti za ohranjanje biotske raznovrstnosti z njeno predstavitvijo ali s
pomočjo denarnih sredstev, ki bi jih usmerjali v ohranjanje narave;
Turizem mora upoštevati povezanost in nosilnost ekosistemov in habitatov, pri tem
mora upoštevati značilnosti posameznih ekosistemov, kot so gozdovi, travniki,
mokrišča, gore itd., nekatere turistične dejavnosti naj bi prepovedali povsod tam, kjer
so ekosistemi preveč izčrpani ali celo na meji uničenja;
Preučiti je treba vpliv turistične infrastrukture na naravo;
Turistične dejavnosti morajo temeljiti na okolju prijazni tehnologiji;
V turizmu morajo biti vključeni razni nosilci, kot so industrija, vladne in nevladne
organizacije, krajevne skupnosti, denarna sredstva se morajo usmerjati v ohranjanje
narave in njeno trajnostno rabo;
Pri načrtovanju turističnih dejavnosti morajo imeti dejavno vlogo lokalne skupnosti,
saj jim turizem koristi (nova delovna mesta in zaslužek);
Turizem mora upoštevati vrednote, način življenja, kulturo in koristi lokalnih
skupnosti, ki bi sodelovale pri načrtovanju in izvajanju različnih dejavnosti;
Turizem v zavarovanih in ostalih ranljivih območjih mora biti skrbno voden in
nadzorovan, pri posebej zavarovanih objektih morajo biti predvidene posebne
omejitve, poseben režim obiskov posameznih območij ali omejeno število
obiskovalcev, na najbolj ranljivih mestih je treba onemogočiti turistični obisk;
Spodbujati je treba športne in druge zunanje dejavnosti, fotografski turizem in
izdelavo tradicionalnih krajevnih spominkov (Mednarodno leto ekoturizma in
slovenski turizem, 2002).

Trajnostni turizem mora postati del izobrazbe profesionalnih turističnih delavcev, široka
javnost se mora zavedati potreb trajnostnega turizma ter ohranjanja in trajnostne rabe biotske
raznovrstnosti (Mednarodno leto ekoturizma in slovenski turizem, 2002).
Med pričakovanimi rezultati trajnostnega turizma pa se najpogosteje omenjajo:
- zaščita in izboljšanje naravnega in kulturnega okolja
- Zadržati ali dvigniti prihodke iz turizma
- Izboljšati kvaliteto življenja za domače prebivalstvo in hkrati zadovoljiti obiskovalce
- Izboljšati in dopolniti infrastrukturo
- Povečati ponudbo rekreacije in kulturnih dobrin za domače prebivalstvo in goste
(Mednarodno leto ekoturizma in slovenski turizem, 2002).
Trajnostni turizem torej pomeni rast, vendar v okviru omejitvenih dejavnikov, ki jih bomo pri
analizi nosilne zmogljivosti ugotavljali z indikatorji nosilne zmogljivosti za turizem.
Trajnostni turizem zahteva dolgotrajno in težavno usklajevanje različnih vidikov razvoja, tako
ekoloških, kot ekonomskih in socialnih, kot tudi usklajevanje različnih interesov v prostoru
(Jurinčič, 2005).
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Prav zaradi upoštevanja tako vidika gospodarske in socialne trajnosti, kot tudi vidika okoljske
in prostorske trajnosti je bolj smiselna uporaba pojma trajnostni sonaravni razvoj. Pri tem
trajnost pojmujemo kot načelo, sonaravnost pa kot praktično udejanjanje tega načela. Šele
udejanjanje načela trajnosti namreč omogoča trajnostni sonaravni razvoj (napredek), ki je
usmerjen v okoljsko, ekonomsko in socialno trajen napredek vseh prebivalcev v okviru
različnih zmogljivosti okolja (Plut, 2002).
7.1. Zavarovana območja in turizem

Dejstvo je, da Triglavski narodni park pokriva 66% občine Bohinj (21.660 ha), kar predstavlja
več kot 26% celotne površine parka. V parku je sedem naselij (Ribčev Laz, Ukanc, Stara
Fužina, Studor, Podjelje, Koprivnik, Gorjuše), v katerih živi 1250 prebivalcev, kar je 57%
celotnega prebivalstva Triglavskega narodnega parka ter 49% prebivalstva občine Bohinj
(Belhar, 2006).
Karta 6: TNP in naselja v njem

Dejstvo je tudi, da se večji del turističnega prometa ter turistične infrastrukture v občini
Bohinj nahaja prav v ožjem območju Triglavskega narodnega parka, v katerem veljajo
posebna pravila in omejitve.
Večji del občine Bohinj spada tudi v omrežje NATURA 2000, t.j. evropsko omrežje območij,
ki so pomembna za ohranitev evropsko pomembnih vrst in habitatov, ki so redki ali na
evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka
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Karta 7: Območja Natura 2000 v Bohinju

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije, 2006
Zaradi vsega naštetega nas je zanimalo, kakšna so razmerja med varstvom narave in
turizmom, kakšen turizem je dovoljen v zavarovanih območjih ter kaj o tem govorijo
zakonski akti. Zanimale so nas torej morebitne zakonske omejitve turističnega razvoja v
zavarovanih območjih.
Razmerja med varstvom narave in rekreacijo v zavarovanem območju
Turizem ima pozitivne in negativne vplive na okolje oziroma na zavarovana območja. Mnogi
menijo, da so turizem in zavarovana območja neločljivo povezana, spet drugi obravnavajo
turizem kot dejavnost, ki obremenjuje in škodi okolju.
Razmerja med varstvom narave (zavarovanimi območji) in rekreacijo so torej še nedorečena,
dejstvo pa je, da je parkovni turizem v porastu (Šolar, 2002a).
Že sama definicija, vloga, namen in cilji narodnega parka so v literaturi različni, pa tudi
pogledi na narodni park so se spreminjali glede na čas in razvoj samega naravovarstva.
Skrajšana definicija za IUCN kategorijo II opredeljuje narodni park kot zavarovano območje,
namenjeno varstvu ekosistemov in rekreaciji. Termin narodni park je v tej definiciji tesno
povezan z na naravo vezanim turizmom, vendar je lahko ta splošna oznaka za osnovne
naravovarstvene cilje že nevarna. Precej bolj smiselno so termin narodni park opredelili v
smernicah ''Razvoj narodnih parkov in zavarovanih območij za turizem''. Tu termin narodni
park predstavlja naravno območje, ki ima določen tip mednarodno uveljavljenih varstvenih
standardov in kjer je dovoljena neka določena stopnja obiskovanja in turizma (McNelly in
sod., 1992, cv: Šolar, 2002).
Osnovni namen narodnih parkov je torej varstvo narave, raziskovanje, izobraževanje ter obisk
in rekreacija do tiste stopnje, ki še zagotavlja oziroma omogoča osnovno naravovarstveno
funkcijo parkov (Guidelines for Protected…, 2000, cv: Šolar, 2002).
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Tudi v času nastajanja današnjega Triglavskega narodnega parka sta se soočali dve zasnovi,
prva izrazito naravovarstvena, druga bolj turistično okoljska. Ureditev parka tako temelji na
gospodarnem upravljanju, z omejitvami v osrednjem delu, da se zagotovi ohranitev naravnih
vrednot. V zunanjem pasu je dovoljeno kmetovanje in gozdarjenje, sonaravni turizem in
rekreacija ob upoštevanju lastniških pravic in dopustne obremenitve narave (Lah, 2001, cv:
Šolar, 2002).
Pomen in vloga rekreacije sta odvisna od zavarovanega območja in s tem pogojenim ciljem
varovanja in upravljanja..
Tudi na vprašanje kakšna mora biti rekreacija v zavarovanih območjih, v definicijah ni
jasnega odgovora. V IUCN Smernicah za upravljavske kategorije v zavarovanih območjih je
zapisano, da je namen rekreacije v zavarovanih območjih stik z naravo in doživljanje le-te.
Prav tako mora biti rekreacija podrejena naravovarstvenim ciljem in ne sme biti v nasprotju s
cilji zavarovanja (Guidelines for Protected…, 2000, cv: Šolar, 2002). Rekreacija mora biti
okoljsko in kulturno pogojena oziroma usmerjena k naravi.
Priporočila mednarodnih naravovarstvenih organizacij in parkovnih združenj so, da rekreacija
s pomočjo tehnične opreme, še posebej motorne, ne sodi v zavarovana območja. V osrednjih
območjih narodnih parkov naj ne bi bilo kopanja v jezerih in rekah, ter vseh oblik motornih
športov. Nove rekreacijske oblike se pogosto odvijajo na doslej mirnih in praviloma ekološko
občutljivih območjih. Načeloma torej niso sprejemljive v zavarovanih območjih, kjer
prevladuje osnovni naravovarstveni interes. Sprejemljiva je k naravi usmerjena oziroma
naravi prijazna rekreacija.
Obstajajo delitve na mehke, naravi prijazne in trde, naravi škodljive,rekreacijske dejavnosti.
V praksi so te delitve zelo problematične, saj »naravi prijazno« ali »naravi škodljivo« ni
odvisno samo od vrste rekreacijske dejavnosti, temveč tudi od območja, načina, obsega,
intenzivnosti in časa dogajanja. Ugotoviti moramo torej za kakšne obremenitve gre, za obseg
(številčnost) in za trajanje obremenitve. Upoštevati pa moramo tudi območje pojavljanja ter
problem množičnosti (stopnjevanje negativnih vplivov z naraščanjem števila tistih, ki se z
neko vrsto rekreacije v določenem prostoru ukvarjajo) in komercializacije rekreacije.
Šolar (2002) navaja, da moramo rekreacijske dejavnosti glede na že omenjena merila
(ugotavljanje različnih nivojev obremenitev) in v odvisnosti od naravovarstvenih ciljev, deliti
na sprejemljive, pogojno sprejemljive in nesprejemljive. Splošna razvrstitev rekreacijskih
dejavnosti v te tri skupine, ki bi bila uporabna kjerkoli v zavarovanih območjih ni možna,
zaradi posebnosti pokrajine in ekosistemov v različnih zavarovanih območjih, zaradi različnih
naravovarstvenih ciljev ter zaradi različnih nivojev obremenitev. Prav tako opozarja na to, da
bi morali razmišljati in razpravljati o vprašanjih kdaj, kje, kako in koliko turizma, ne pa o tem,
ali je ekoturizem v parkih smiseln ali ne.
Kot učinkovit instrument za načrtovanje rekreacije na prostem, številni avtorji navajajo
členitev na območja (coniranje). Coniranje in s tem jasno oblikovanje strogo varovanih
območij, območjih, ki dovoljujejo razvoj in opravljanje »mehkih« oblik turizma ter območij,
na katerih je možen razvoj turistične infrastrukture, predlagata tudi avtorja predloga novega
Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma za obdobje 2007- 2011. S tem bo po
njunem mnenju zagotovljena enakopravna obravnava varovanja in razvoja zavarovanih
območij.
V posameznih conah je intenzivnost varstva in varstvenih ukrepov različna in odvisna
predvsem od vrste ekosistema (mokrišča, gozdni ekosistemi, travišča…), naravovarstvenih
ciljev in usklajevanja z drugimi rabami.
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Poznanih je veliko različnih priporočil in pristopov za coniranje, enotnih zasnov ni.
Prostor lahko členimo na tri cone po naslednjih principih:
Cona I: Območje prometne dostopnosti in zahtevnejše informacijske infrastrukture.
Cona II: Območje rekreacije, navezane na pokrajino.
Cona III: Območje miru, namenjeno prvenstveno varstvu narave (Buchwaldt in Engelhardt,
1973, cv: Šolar, 2002).
Osnovno vodilo coniranja v zavarovanih območjih je intenzivna rast varstva od robnih,
naravovarstveno manj pomembnih območij v smeri proti osrednjim območjem in rezervatom.
Sorazmerno z rastjo intenzivnosti varstva je tudi večanje pomena usmerjanja obiskovalcev,
obratno sorazmerno pa pada pomen in vloga turizma in rekreacije.
ZAKONSKE PODLAGE ZA TURIZEM V NARODNIH PARKIH
Temeljni naravovarstveni predpis v Sloveniji je Zakon o ohranjanju narave (ZOV), sprejet
leta 1999, v katerem pa rekreacijska vloga v narodnem parku ni podrobneje definirana.
Narodni parki so opredeljeni kot širša zavarovana območja. Pri ustanavljanju le teh se morajo
na osnovi 67. člena ZON upoštevati in omogočati tudi razvojne možnosti prebivalstva ter
duhovno sprostitev in bogatitev človeka. Namen zavarovanja narodnega parka (69. člen) pa se
določi s posebnim zakonom (Zakon o ohranjanju narave, 1999).
Nekaj več je o turizmu in rekreaciji v zavarovanih območjih napisanega v gradivu za
ustanavljanje novih, zlasti regijskih parkov v Sloveniji. Cilj v regijskih parkih je razvijati
rekreacijo in turizem, vendar tako, da ne ogrožata kvalitet območja, da se po programu vežeta
zlasti na naravo in kulturno dediščino območja, ter da prinašata koristi lokalnemu
gospodarstvu in nudita dodatne zaposlitve domačemu prebivalstvu. (Šolar, 2002, cv:
Ogorelec, Mastnak, 1999)
Posredno se razmerje varstva narave in rekreacije v parkih kaže v standardih in kriterijih
Mednarodne zveze za ohranitev narave- IUCN, ki jih je na osnovi določil ZON potrebno
upoštevati. Dvajset let star Zakon o Triglavskem narodnem parku (1981) samo v svojem
prvem členu med drugim določa, da se mora ljudem omogočiti uživanje naravnih in kulturnih
vrednot ter rekreacije v naravi.
Spregledati pa ne smemo tudi programa Parki za življenje, ki je koordiniran preko IUCN, v
katerem je poudarjeno, da morajo biti parki odprti za obiskovalce, vendar ne za vse vrste
turizma. Obiskovalci naj bi doživljali naravo z dušo in telesom. Obiskovanje parkov mora biti
močno povezano z okoljsko vzgojo. Obiskovalci v parkih morajo biti vodeni in usmerjeni do
zanimivih, vendar ekosistemsko manj občutljivih točk v zavarovanem območju (Parks for
Life 97, 1998, cv: Šolar, 2002).

7.2.1 Turizem v Triglavskem narodnem parku

Triglavski narodni park ima vsekakor v turizmu Bohinja zelo pomembno dvojno funkcijo:
varovanje narave in kulturne krajine na eni strani ter omogočanje obiskovalcem doživljanje
narave in rekreacijo na drugi strani.
Tako kot v svetu tudi pri nas zaradi nedorečenih zakonskih podlag prihaja do navzkrižnih
interesov med varstvom narave in turizmom pa tudi do konfliktov z drugimi uporabniki
prostora.
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Že v Strateškem tržnem načrtu za Julijske Alpe iz leta 1999 je TNP opredeljen kot skupna
vrednota in skupni imenovalec turističnega območja Julijske Alpe, kamor spada tudi občina
Bohinj. Humar (2002) poudarja, da vsebuje TNP vse lastnosti U.S.P. (Unique Selling
Preposition), t.j. tržnega kriterija, ki poudarja edinstvenost in neponovljivost destinacije in s
tem izjemen konkurenčni potencial.
Tudi v Programu razvoja turizma v Bohinju 2006-2013 in v Razvojnem načrtu slovenskega
turizma 2007-2011 je TNP tako v razvojnem kot v marketinškem smislu opredeljen kot
primerjalna prednost za celoten,zlasti pa turistični razvoj občine, vendar opozarjajo, da te
prednosti še ne izkoriščajo v pravi meri.
Lokalni turistični akterji kot vzroke takšnemu stanju navajajo:
- Zastarela zakonodaja o TNP, ki zavira izdelavo ustreznih urbanističnih dokumentov in
s tem eventuelne investicije predvsem na obrobju parka.
- Še ne pripravljen upravljalski načrt TNP-ja, ki bi bil usklajen z občinskimi razvojnimi
komponentami in bi omogočal med drugim tudi razvoj posameznih turističnih
dejavnosti v določenih območjih TNP-ja, predvsem na njegovem obrobju.
- Odsotnost skupnega strateškega plana načrtnega razvijanja blagovne znamke ter
skupne promocije v krajih občine Bohinj.
- TNP razvija svojo turistično ponudbo, brez koordinacije in dogovarjanj s krovno
bohinjsko lokalno turistično organizacijo.
- Nedogovorjena in neusklajena prihodnja prometna ureditev na obrobju parka tako v
Zgornji kot v Spodnji bohinjski dolini ter na Pokljuki.
- Pomanjkanje samoiniciative lokalnega prebivalstva ter premajhno izkoriščanje
potencialov TNP-ja pri pridobivanju evropskih in drugih sredstev za posamezne
projekte v občini Bohinj s strani bohinjske razvojne scene (Program razvoja turizma
v Bohinju 2006-2013, 2006).
V prihodnosti si želijo več plodnega sodelovanja med bohinjskim turizmom in TNP, zato
predlagajo devet produktov, t.j. skupnih projektov:
1. usklajen strateški dokument, ki bo definiral vrste in način sodelovanja med TNP in
Bohinjskim turizmom na področju turizma in drugih pridruženih področjih, osnovne
smernice in prioritetne naloge skupnega razvoja, skupne projekte, za katere bi
pridobili finančna sredstva s skupno kandidaturo,…;
2. postavitev informacijske točke na ustrezni lokaciji v Bohinju, ki bo hkrati tudi ena od
turistično informacijskih točk Bohinja. Kot predlagana lokacija se omenja bodoči
Arheološki park Ajdovski Gradec;
3. promocija Triglavskega narodnega parka in njegove strategije na področju turizma in
kmetijstva med domačo populacijo na delovnih srečanjih. Cilj tega projekta je
prikazati TNP kot naravovarstveni in razvojni subjekt, ki lahko Bohinju in njegovim
prebivalcem samo koristi ter predstavitev programa TNP in LTO Bohinj »Partnerstvo
za Park«;
4. priprava načrta oziroma strategije in izvedba morebitnih skupnih ali ločenih, vendar
strateško povezanih blagovnih znamk v vsebinskem, vizualnem in ekonomskem
smislu;
5. sodelovanje predstavnikov Bohinja pri pripravi upravljalskega načrta TNP za področje
Bohinja;
6. priprava in izvedba projekta Umiritev individualnega motornega prometa na območju
TNP v občini Bohinj;
7. skupno oblikovanje določenih turističnih programov v parku in njihovo trženje;
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8. priprava idejnega projekta za obnovo in oživitev bohinjskih planin;
9. obnova Studorskih kozolcev
(Program razvoja turizma v Bohinju 2006-2013- predlog, 2006).
8. IZDELAVA ANALIZE NOSILNE ZMOGLJIVOSTI
Že v uvodnem poglavju o turistični nosilni zmogljivosti smo omenili, da je uporaba
indikatorjev, kot načina za določitev in pojasnitev meje nosilne zmogljivosti lažji in bolj
fleksibilen pristop kot proces določitve skupne nosilne zmogljivosti za turizem, prikazan na
sliki 2.
Primeri iz prakse dokazujejo, da so v nekaterih primerih bile skupine indikatorjev, ki so
izražale pritiske in stanje ključnih dejavnikov okolja (npr. endemičnih in ogroženih rastlinskih
ali živalskih vrst), uporabljene za monitoring sistema in za nadzorovanje kršitve mej turistične
nosilne zmogljivosti. Tak pristop je še posebej pogost v primeru narodnih parkov in območij z
visoko ekološko vrednostjo.
Glede na tri komponente nosilne zmogljivosti, so najpogosteje omenjajo 3 skupine
indikatorjev in sicer:
- fizično-ekološki
- socio-demografski
- politično-ekonomski.
Jurinčič (2005) je pri ugotavljanju zmogljivosti Koprskega primorja za turizem uporabil
nekoliko drugačno grupiranje indikatorjev in sicer je ločil:
- prostorsko-ekološke indikatorje
- infrastrukturne indikatorje
- socio-psihološke indikatorje
Iz analize opravljenih anket med turisti je namreč ugotovil, da so ti še posebej občutljivi do
stanja okolja in infrastrukture, zato je posebej izpostavil infrastrukturne indikatorje. Ker smo
do enakih ugotovitev pri analizi anket, ki smo jih izvajali med domačini in turisti prišli tudi
sami, smo v diplomskem delu uporabili Jurinčičevo klasifikacijo indikatorjev.
Na podlagi izbranih indikatorjev za scenarij trajnostnega razvoja turizma smo tako ocenili ali
je trenutna nosilna zmogljivost presežena ali ni presežena. Indikatorjem, kjer njihova nosilna
zmogljivost še ni presežena, vendar pa je blizu praga svoje nosilne zmogljivosti ali pa
dolgoročno ogroža ranljivost okolja, pa smo pripisali oceno, da trenutna nosilna zmogljivost
ni trajnostna. Tudi to oceno smo povzeli po Jurinčiču (2005), čeprav se nam ta ocena glede na
samo definicijo nosilne zmogljivosti ne zdi povsem ustrezna.
8.1. Prostorsko-ekološki indikatorji
Pri prostorsko ekoloških indikatorjih smo obravnavali kakovost rečne in jezerske vode,
kakovost zraka ter zbiranje in ravnanje z odpadki.
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8.1.1. Kakovost rečne in jezerske vode

Vplivi turizma na vode so raznovrstni. Na eni strani gre za onesnaževanje vodnih virov, na
drugi za porabo vodnih virov, prisotni pa so tudi drugi vplivi, kot so vnašanje alohtonih
živalskih vrst, preusmeritve voda,… (Cigale, 2005).
Nas je pri prostorsko-ekoloških indikatorjih zanimala predvsem kakovost vode, porabo vode
pa smo obravnavali pri infrastrukturnih indikatorjih.
Občina Bohinj obsega zgornji del porečja Save Bohinjke, ki izvira kot Savica v Komarči in
odteka v Bohinjsko jezero, katerega zapusti kot Sava Bohinjka.
Večino njenega povirja tvorijo apnenčaste planote Triglavski in Hribariški podi, Komna,
Fužinarska planota, Pokljuka in Jelovica, zato je površinska rečna mreža redka. Gostota
rečnega toka Save Bohinjke tako znaša le 0,35 km/km². (ARSO, cv: Černe, 2006).
Sava Bohinjka ima 10 stalnih pritokov daljših od 1 km, med večjimi so Mostnica z Ribnico in
Bistrica.
Sava Bohinjka
Po osnovnih in kemijskih analizah se je leta 2000 in 2001 Sava Bohinjka uvrstila v 2.
kakovostni razred (vode, primerne za kopanje in rekreativne namene, primerne za gojitev
drugih vrst rib), leta 2002-2004 pa v 1.-2. kakovostni razred (1. razred: vode, ki so ob
morebitni dezinfikaciji primerne za pitje in uporabo v živilski industriji, ter za gojitev
plemenitih vrst rib- salmonide) (ARSO, cv: Černe, 2006).
Tudi po saprobioloških analizah se Sava Bohinjka uvršča od leta 2000 do 2004 v 1.-2.
kakovostni razred (oligo do beta trofična stopnja), kar pomeni, da je s tega vidika malo
obremenjena. Tudi bakteriološke analize jo uvrščajo v 1. razred, kar kaže na neobremenjenost
oziroma zelo majhno obremenjenost. Na splošno pa se sanitarni pogoji v reki stalno
spreminjajo, saj nanje vplivajo različni dejavniki: obremenitve s komunalnimi odplakami,
iztoki iz čistilnih naprav, odplake z večjimi količinami biološko razgradljivih snovi in
hidrološke razmere. Zato so bile leta 2002 izjemoma v vzorcu prisotne bakterije fekalnega
izvora. Težkih kovin, nitratov, mineralnih olj in drugih onesnaževalcev v reki ni, vendar so
leta 1997 kar v dveh od treh vzorcih ugotovili visoko vsebnost mineralnih olj, ki naj bi bila v
Bohinjskem jezeru pogost pojav in verjetno posledica spiranja s cest (ARSO, cv: Černe,
2006).
Trenutna obremenjenost ne presega samočistilnih sposobnosti, vendar je potrebno opozoriti,
da je zmogljivost vodotokov zlasti v času nizkih vodostajev ter v poletni sezoni, ko se
obremenitve vodotokov še povečajo (turizem, kmetijstvo), občasno zmanjšana.
Med dejavniki, ki pozitivno vplivajo na regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti velja
omeniti majhno vodozbirno zaledje vodotokov, kar kaže na manj potencialnih možnih
onesnaževalcev ter majhen delež karbonatnih kamnin na območju Zgornje in Spodnje doline,
ki sta precej gosto poseljeni. K takšnemu stanju veliko pripomore tudi velik specifični odtok
(88,7 l/s/km²), kar kaže na dobro samočistilno sposobnost reke Save Bohinjke ter njen zmerni
strmec (3,8‰).
Nekoliko manj ugoden je majhen srednji letni (7,82 m³/s)pretok, ki kaže na slabo
regeneracijsko sposobnost reke ter povprečni nizek pretok (0,84 m³/s), ki je najboljši
pokazatelj ranljivosti. Neugodna sta tudi poletni in zimski padavinski nižek, ki sovpadata s
poletno in zimsko turistično sezono, ko se obremenitve na okolje še dodatno povečajo.
Tako Zgornja kot Spodnja bohinjska dolina sta precej gosto poseljeni, gospodarsko sicer malo
obremenjeni, zaradi ekstenzivnega kmetijstva, pa tudi večjih podjetij je malo, vendar je
priključenost na čistilno napravo majhna. V Spodnji dolini je očiščenih nekaj manj kot
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polovica odpadnih voda, v Zgornji dolini pa je stanje precej slabše (VGU Save Bohinjke,
1990, cv: Černe, 2006).
Trenutna nosilna zmogljivost torej ni presežena.
Bohinjsko jezero
Bohinjsko jezero je največje stalno in naravno jezero v Sloveniji, ledeniško- tektonskega
nastanka. Dolgo je 4.350 metrov, globoko 45 metrov, v smeri sever- jug meri 1.250 metrov,
površina znaša 3,28 km², prostornina pa 120 milijonov m³ vode. Njegovo pojezerje meri
okrog 95 km² (Statistični letopis 2003, Agencija RS za okolje, Poročilo o stanju okolja v
Sloveniji 2002, cv: Černe, 2006).
Jezero je pretočno. Približno 74% vode (111 mio m³) na leto prispeva Savica, 21,5% (32,2
mio m³)pa ostali vodotoki. Padavine prispevajo le 4,5% vode (6,9 mio m³) na leto. Edini iztok
predstavlja reka Jezernica oziroma Sava Bohinjka na vzhodnem koncu jezera, ki znaša 146,6
mio m³ vode na leto (97,6%). Izhlapi le 2,4% jezerske vode.
Voda v jezeru se obnovi prej kot v enem letu, pozitivno pa je tudi vertikalno gibanje vode, ki
je odvisno od spremenljivega sončnega sevanja tekom letnih časov.
Slika 9: Merilna mesta na Bohinjskem jezeru in pritokih

Vir: Poročilo o kakovosti jezer 2005, 2006
Leta 2005 je bilo jezero uvrščeno med čista, oligotrofna jezera, čeprav je vsebnost
anorganskega dušika (423 µg/N/l) spet presegla mejno vrednost za oligotrofna jezera (400
µg/N/l), izstopala pa je tudi najvišja povprečna letna vsebnost celotnega fosforja 5,1 µg/l,
odkar se je začelo redno spremljanje stanja Bohinjskega jezera leta 1997. Kljub visoki
vrednosti fosforja se jezero po OECD kriterijih še vedno uvršča med oligotrofna jezera.
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Slika 10: Uvrstitev Bohinjskega jezera v trofično kategorijo po OECD kriterijih
dušik
anorganski

trofična

celotni fosfor

Stopnja

(letno
povprečje)

(letno povprečje)

(µg P/l)
<4
< 10
10 – 35
35 – 100
> 100
4,9
3,5
4,0
4,7
5,1

(µg N/l)
< 200
200 – 400
300 – 650
500 – 1500
> 1500
380
450
423
469
446

u-oligotrofno
oligotrofno
mezotrofno
evtrofno
hiperevtrofno
2001
2002
2003
2004
2005

prosojnost

prosojnost

klorofil-a

klorofil-a

(letno povprečje)

(minimum)

(letno
povprečje)

(maksimum)

(m)
> 12
>6
6-3
3 - 1,5
< 1,5
10,4
9,8
9,6
8,7
9,7

(m)
>6
>3
3 – 1,5
1,5 – 0,7
< 0,7
6,8
6,4
7,0
4,5
5,9

(µg/l)
<1
< 2,5
2,5 - 8
8 - 25
> 25
1,4
1,4
1,3
1,2
1,0

(µg/l)
< 2,5
<8
8 – 25
25 – 75
> 75
2,8
3,3
4,5
3,2
4,1

Vir: Poročilo o kakovosti jezer 2005, 2006
Stanje pritokov se glede vsebnosti hranilnih snovi v zadnjih letih ni bistveno spremenilo.
Povprečna vrednost celokupnega fosforja se je v primerjavi z letom 2004 na pritokih II, IV,
V, XI in XII zmanjšala, v pritokih VII in IX ter na Savici, pa rahlo povečala, vendar ne gre za
pomembno spremembo kakovosti. Tudi leta 2005 je bil z nutrienti najbolj obremenjen pritok I
iz prireditvenega prostora »pod Skalco« (Poročilo o kakovosti jezer 2005, 2006).
V okolici jezera ni veliko potencialnih onesnaževalcev, poleg tega ima dobre samočistilne
sposobnosti, vendar se kakovost jezerske vode lahko zelo hitro poslabša, kar dokazujejo
podatki iz 70-ih in 80-ih let. Leta 1977 so se pojavili prvi znaki onesnaženosti jezera in sicer
so v jezeru našli organizme, značilne za onesnažene vode. Po letu 1980 pa so bakteriološke
analize vedno pogosteje pokazale prisotnost bakterij fekalnega izvora in sporogenih
anaerobnih bakterij, ki dokazujejo onesnaženost s komunalnimi odpadnimi vodami. Ker je
zmogljivost jezera za onesnaževanje občasno zmanjšana, so večje obremenitve nedopustne.
Prvenstveno bi bilo potrebno urediti nevzdrževane greznice na pretok v naselju počitniških
hišic v Ukancu ter povezati nepriključene vasi s čistilnimi napravami (VGU Save Bohinjke,
1990, cv: Černe, 2006).
Trenutno nosilno zmogljivost sem zaradi navedenih razlogov označila, da ni trajnostna.

8.1.2 Kakovost zraka

V občini Bohinj ne opravljajo meritve emisij, zato sem podatke vzela iz diplomske naloge
Natalije Černe (2006) Študija ranljivosti okolja za občino Bohinj, v kateri je sama izračunala
kakovost zraka s pomočjo formule, ki jo je dobila na Agenciji RS za okolje.
Upoštevala je povprečno dnevno obremenitev cest, povprečne porabe virov energije v
gospodinjstvih in hotelih ter obremenjevanje zraka podjetja LIP- Bohinj.
Promet je v zadnjem času postal glavni vir onesnaževanja zraka in je močno povezan tudi s
turizmom. Bohinj spada med najpomembnejša gorska turistična območja v Sloveniji, ki ga
zlasti poleti in pozimi obišče veliko število turistov in izletnikov.
Povprečna gostota prometa na cestnem odseku Bled-Bohinjska Bistrica znaša 3651 vozil
dnevno (podatek velja za leto 2003), v poletni turistični sezoni pa se poveča za več kot
dvakrat. Leta 2003 so 10. avgusta zabeležili 9.470 vozil, kar je približno 2,6 krat več od
celoletnega povprečja na tem cestnem odseku. Povprečni urni promet je leta 2003 znašal 152
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vozil, maksimalna vrednost, zabeležena 20. julija 2003, pa je bila skoraj 6-krat večja in je
znašala 885 vozil.
Prometno najbolj obremenjena cesta v občini Bohinj je del cestnega odseka Bled-Bohinjska
Bistrica in sicer cesta Soteska-Bitnje-Bohinjska Bistrica-Jezero v Spodnji bohinjski dolini, po
kateri prepelje povprečno 3.600 vozil na dan. Manj obremenjena pa je Zgornja bohinjska
dolina na cestnem odseku Bitnje-Jereka-Jezero, po kateri dnevno prepelje povprečno 1.800
vozil (DRSC, 2003). Je pa na tem odseku zabeleženo večje število težkih tovornih vozil, ki jih
uporabljajo predvsem za spravilo in prevoz lesa.
Promet onesnažuje okolje predvsem z dušikovimi in ogljikovimi dioksidi. Černetova (2006)
je izračunala, da promet v občini Bohinj letno obremeni zrak s 57,45 ton NOx, 16,35 t HOS in
100,69 t CO.
Poleg prometa zrak onesnažujejo tudi kurišča gospodinjstev, hotelov in podjetja LIP Bled,
katerih emisije znašajo 14,09 t SO2, 21,36 t NOx, 23,09 t CO in 60,62 t HOS.
Promet in kurišča tako skupno ustvarijo 78,81 t NOx, 76,97 t HOS in 123,78 t CO na leto. Če
k temu prištejemo še nezajete tehnološke emisije HOS pri uporabi nitrorazredčila v LIP Bled,
ki je glavni onesnaževalec zraka v občini Bohinj, potem znašajo skupne emisije HOS 127,04 t
na leto (Černe, 2006).
V občini Bohinj tako na leto na prebivalca proizvedejo 14,98 kg emisij NOx ter ter 2,69 kg
emisij SO2.
V primerjavi s Slovenijo (leta 1996: 55 kg emisij SO2 in 35,2 emisije NOx na prebivalca) so
lokalne emisije v občini Bohinj veliko manjše in pod kritičnimi vrednostmi.
Zrak je zmerno onesnažen, večji del emisij se ustvari v kurilni sezoni. Vendar pa je potrebno
upoštevati dejstva, da imata predvsem Zgornja in Spodnja dolina ter okolica jezera zaradi
kotlinskega značaja močno zmanjšano samočistilno sposobnost, saj so tu pogoste inverzije,
slabša pa je tudi prevetrenost. Na tem območju so goste prometnice, ki so preko leta zmerno
obremenjene, v turistični sezoni pa precej bolj, tu pa živi tudi 84% prebivalstva občine
Bohinj, ki pozimi za ogrevanje uporabljajo predvsem kurilno olje, ki je vir emisij SO2 in pa
les. Zaradi lege pod inverzno plastjo je zmanjšana samočistilna sposobnost zraka tudi na
pobočjih nad dolinami na severni strani in v dolini Voje, ter na planoti Pokljuka in Jelovica, ki
imata zmanjšane samočistilne zmogljivosti zraka zaradi depresijskih kraških oblik na vrhu
planot ter globoko vrezane Soteske med njima, kjer se pozimi zadržuje hladen zrak. Kar pa je
pozitivno so lokalni vetrovi, in sicer zahodnik ali jugozahodnik, ki potiskata onesnažen zrak
od virov emisij po dolini navzdol proti Soteski in naprej proti Blejski kotlini. Pozitivno vpliva
na zrak tudi velika količina padavin, ki ga prečiščuje.
Čeprav so emisije precej pod kritičnimi vrednostmi, pa zaradi zmanjšane samočistilne
sposobnosti zraka večje obremenjevanje zraka ni dopustno.
Nekoliko boljše je stanje na Komni in Fužinskih planinah ter nad zgornjo gozdno mejo, saj so
ta območja dobro prevetrena, avtohtonih virov onesnaževanja pa tukaj ni (Černe, 2005).
Trenutna nosilna zmogljivost ni presežena, vendar sedanja raba ni trajnostna. Poskrbeti
bi bilo potrebno za boljši javni promet zlasti v okolici Bohinjskega jezera oziroma na
območju Triglavskega narodnega parka, in sicer z izgradnjo centralnega parkirišča izven
zavarovanega območja.

8.1.3. Zbiranje in ravnanje z odpadki

S prisotnostjo turistov je povezana tudi večja količina odpadkov, ki v vsakem primeru
predstavljajo dodatno breme za lokalno prebivalstvo, ki mora za te odpadke poskrbeti.
Odpadki, odvrženi v naravi, pa predstavljajo vizualno moteč element. Da ima turizem velik
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vpliv na povečanje števila trdih odpadkov meni tudi 56% lokalnega prebivalstva ter 47%
turistov, ki smo jih zajeli v naše ankete.
Slika 11: Odpadki v zelenju na obali Bohinjskega jezera

Vir: Maraž, avgust 2005
V občini Bohinj so leta 2002 ustvarili 1.820 ton odpadkov, leta 2003 pa še 30 ton več.
Letna količina zbranih odpadkov nam ne pove kaj dosti, zato pa so dosti bolj zgovorni podatki
o mesečni količini zbranih odpadkov.
Tabela 18: Količina zbranih odpadkov z javnim odvozom mesečno v letih 2002 in 2003 (v kg)
Leto/mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Skupaj letno

Občani
130370
97890
172520
102320
136260
122520
174640
214050
141250
129740
114280
115200
1651040

2002
Kontejnerji
14790
18490
15720
9580
7480
10280
22760
25330
11660
13480
6560
12980
169110

Skupaj
145160
116380
188240
111900
143740
132800
197400
239380
152910
143220
120840
128180
1.820150

Občani
115980
86690
161690
109580
145640
132550
195620
204790
150300
128230
116720
99300
1647090

2003
Kontejnerji
16140
13290
18220
10070
12520
16720
28300
37360
14780
14620
10870
10570
203460

Skupaj
132120
99980
179910
119650
158160
149270
223920
242150
165080
142850
127590
109870
1.850550

Vir: Režijski obrat občine Bohinj, februar 2007

Grafikon 18: Količina zbranih odpadkov z javnim odvozom mesečno v letih 2002 in 2003 (v kg)
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Iz grafikona je lepo razvidno, da so največje količine zbranih odpadkov zabeležene avgusta in
julija, v mesecih z največjim številom nočitev v Bohinju. Povprečna mesečna količina zbranih
odpadkov v poletni sezoni 2003 (meseci junij, julij, avgust in september) je znašala 195 ton, v
preostalih mesecih pa 133 ton iz česar lahko sklepamo, da so turisti v glavni sezoni prispevali
mesečno približno 60 ton odpadkov. Do enakih zaključkov so prišli tudi v Režijskem obratu
občine Bohinj.
Podatki Statističnega urada o količini zbranih odpadkov z javnim odvozom po področjih
dejavnosti povzročitelja so nam na voljo le za leto 1998. Tega leta so v podjetjih ustvarili
2.031,3 ton odpadkov, od tega 95,2% predelovalne dejavnosti, le 4,8% pa dejavnost
gostinstva, kar pomeni, da gostinstvo prispeva zelo majhen delež k skupni količini zbranih
odpadkov (Odpadki, Slovenija, 1998, 2003)
Prispevek gostinstva in turizma k skupni količini proizvedenih odpadkov smo želeli preveriti
še na en način. Vzeli smo podatek za leto 2002, ko je skupna količina zbranih odpadkov
znašala 1.820 ton. Tega leta je bilo ustvarjenih 330.792 nočitev, kar je 906 nočitev/dan. K
nočitvam smo prišteli še lokalno prebivalstvo in izračunali, da skupaj ustvarijo 4.987 kg
odpadkov na dan, oziroma da je dnevno proizvedenih 0,81 kg odpadkov na osebo. Lokalno
prebivalstvo tako dnevno ustvari 4272 kg odpadkov, turisti pa prispevajo 733,86 kg
odpadkov, kar znaša približno 17%.
Če vzamemo samo mesec z največjim številom nočitev leta 2002, t.j. avgust, ko je bilo
dnevno ustvarjenih 3.002 nočitev ugotovimo, da so tako turisti kot lokalno prebivalstvo
ustvarili 0,93 kg odpadkov/prebivalca/dan. To pomeni, da so prebivalci avgusta 2002 ustvarili
4.921 kg odpadkov na dan, turisti pa kar 2.792 kg odpadkov/ dan, kar je približno 65% vseh
odpadkov.
V občini Bohinj je bilo leta 2006 32 ekoloških otokov, ki so jih začeli nameščati leta 2001.
Sprva so zbirali ločeno samo papir in steklo, konec leta 2005 pa so namestili še zabojnike za
plastiko in pločevino. Zabojnike praznijo enkrat mesečno, gospodinjske odpadke pa enkrat
tedensko.
Karta 8: Lokacije ekoloških otokov
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Odpadke so sprva vozili na deponijo Mala Mežakla Jesenice, nato na Vrhniko, po
sporazumnem dogovoru o cenah pa odpadke ponovno vozijo na deponijo Mala Mežakla. Ta
deponija nima nobenih ustreznih tehnologij za predelavo odpadkov. Po geodetskih meritvah
naj bi bilo odlagališče polno leta 2020 (Šmitran Željko, tehnolog deponije Mala Mežakla).
Od Ribčevega Laza do Ukanca ter ob sami obali Bohinjskega jezera je nameščenih okoli 40
košev za smeti, ki se v poletni sezoni vsakodnevno praznijo, vendar so tako domačini kot
turisti, ki smo jih zajeli v ankete opozorili, da je košev premalo.
Slika 12: Primer košev za smeti ob obali Bohinjskega jezera

Vir slik: Maraž, 2006
Problematična pa so seveda tudi divja odlagališča. V občini Bohinj so pred leti zabeležili
okoli 15 različnih lokacij divjih odlagališč, za katera menijo, da so danes že sanirana in sicer
zaradi izgradnje sortirnega dvorišča za stavbo Režijskega obrata v Bohinjski Bistrici, ki sicer
še ni dokončno urejeno, vendar lahko občani tu že odlagajo kosovne odpadke, zaenkrat tudi še
brezplačno. Iz Zaključnega poročila občinskega redarja o delu redarstva v letih 2005 in 2006
pa je razvidno, da so leta 2005 obravnavali 7 primerov nedovoljenega odlaganja odpadkov, v
letu 2006 pa 6 takih primerov, kar pomeni, da problem divjih odlagališč le še ni v celoti rešen
(Čuk, 2007).
Ocenili smo, da trenutna nosilna zmogljivost ni presežena. Predlagamo, da bi se nadalje
ozaveščalo turiste, da mečejo smeti v za to namenjene prostore in jih ne odlagajo v najbližjem
grmovju. Povečati bi bilo potrebno tudi število košev za smeti ob sami obali Bohinjskega
jezera in jih v poletni sezoni po potrebi tudi večkrat dnevno izprazniti.

8.2. INFRASTRUKTURNI INDIKATORJI

8.2.1. Cestni promet

Bohinj je z različnimi prometnicami povezan s sosednjimi kraji, le-te pa vodijo tudi do vseh
pomembnejših naravnih in kulturnih znamenitosti.
Glavna prometnica poteka po Spodnji bohinjski dolini in povezuje Bled z Bohinjsko Bistrico
in se nadaljuje vse do slapa Savica. Po podatkih Direkcije za ceste Republike Slovenije se
giblje povprečni letni dnevni promet na cesti Bled-Bohinjska Bistrica med 3.500 in 4.000
motornih vozil, kar v občutljivi gorski pokrajini ni zanemarljivo (Program razvoja turizma v
Bohinju, 2005; Ferreira, 2005).
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Karta 9:Prometne obremenitve na območju občine Bohinj leta 2003 (število motornih
vozil/24 ur povprečno na leto)

Leta 2003 je znašala povprečna letna gostota na cestnem odseku Bled- Bohinjska Bistrica
3.962 vozil na dan, vrednosti pa se v poletni turistični sezoni povečajo tudi za 2-krat.
Povprečni letni dnevni promet v poletni sezoni znaša 4860 vozil, maksimalna vrednost,
zabeležena 10. avgusta pa je znašala 9.470 vozil, kar je skoraj 2,6- krat več od povprečne
letne dnevne vrednosti. Še večje pa so razlike med povprečnim letnim urnim in maksimalnim
urnim prometom. Povprečni letni urni promet je bil v letu 2003 152 vozil na dan, maksimalni
urni pa 885 vozil, kar je 6-krat več.
Grafikon 19: Dnevne obremenitve na odseku cest Bled- Bohinjska Bistrica 2003 (merilno mesto
Bohinjska Bela)
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Prometno najbolj obremenjena je cesta po Spodnji bohinjski dolini (cesta Soteska-BitnjeBohinjska Bistrica-Jezero), po kateri v povprečju prepelje 3.600 vozil na dan, nekoliko manj
obremenjena pa je regionalna cesta po Zgornji bohinjski dolini, na kateri pa je zabeleženo
večje število težkih tovornih vozil.
Tudi Bohinj s Pokljuko in Soriško planino povezuje regionalna cesta, omeniti pa je potrebno
tudi gozdne ceste, ki potekajo po ranljivem razgibanem reliefu. Samo na Pokljuki je več kot
100 km gozdnih cest. Med zelo obremenjene gozdne ceste v občini Bohinj pa se uvrščajo še
cesta na Voje, Vogar in planino Blato (Brodnik, 1997).
Za gozdne ceste Vorenčkojca-Voje, Vogar in Blato se pobira nadomestilo za uporabo ceste in
sicer od 1.7. do 31.8., izjema so le deževni dnevi. Leta 2006 so pobrali 5,6 milijonov tolarjev,
kar je 3 milijone manj kot leta 2005. Skupni stroški so znašali 7,5 mio tolarjev, od tega kar 4,5
mio za vzdrževanje ceste. Zaradi velikih stroškov vzdrževanja ceste, se je občina Bohinj, ki
omenjene ceste vzdržuje, odločila ceste asfaltirati.
Zaradi pobiranja in same višine nadomestila na omenjenih cestah je bilo predvsem s strani
uporabnikov kar precej nejevolje.
Glede na dejstvo, da več kot polovica občine Bohinj leži v Triglavskem narodnem parku, naj
bi se tako promet kot prometna infrastruktura razvijala v skladu z Zakonom o Triglavskem
narodnem parku, vendar temu ni tako. Ne promet in prometna infrastruktura, niti gozdarstvo,
kmetijstvo, vodno gospodarstvo, komunalna in energetska infrastruktura, itd., se niso odvijali
v skladu s cilji varstva narave in parkovnimi načeli, ampak so bili avtonomni, podrejeni
lastnim ciljem in lastni področni zakonodaji. (Razprave in raziskave, 1992, cv: Ogrin, 1997)
Na podlagi ugotovljenih dejstev smo ocenili, da trenutna nosilna zmogljivost ni trajnostna.
8.2.2. PARKIRNA MESTA

Pomemben pa je tudi mirujoči promet, ki je problematičen zlasti v času konic (Smukavec,
2004). Dnevi z lepim, sončnim vremenom, zlasti pa še ob koncu tedna, privabljajo v Bohinj
veliko število enodnevnih obiskovalcev, ob koncu tedna tudi okoli 3.500. V takih konicah
začne primanjkovati urejenih parkirišč, promet se upočasni in med ljudmi vlada splošno
nezadovoljstvo. Razmere so problematične tako v poletni, kot tudi v zimski sezoni.
Številni obiskovalci želijo priti z avtom čim bližje končnemu cilju, praktično do tam, kjer se
da, pa tudi če je cesta v slabem stanju (Ferreira, 2005). Mihael Čuk iz občinskega redarstva
občine Bohinj pripoveduje, da se številni domačini, ki so le dobrih 100 metrov oddaljeni od
smučišča, do njega pripeljejo s svojim vozilom.
Prometni in obalni režim na območju Bohinjskega jezera ureja občinski odlok iz leta 1995. V
odloku je tudi določen poseben prevoz turistov, ki naj bi bil organiziran tako,da bo omogočal
enakomerno porazdelitev obiskovalcev in turistov po obali jezera, vendar do danes še ni bil
organiziran.
Na območju Bohinjskega jezera je bilo leta 1997 11 parkirišč, ki so bila razdeljena v dve coni,
glede na oddaljenost od jezera. V prvi coni so parkirišča, ki so najbližje jezeru in se zato zanj
plača tudi višje nadomestilo. Nadomestilo se zaračunava v času 1.7.-31.8., to je v višku
poletne turistične sezone. Leta 2006 je znašala višina nadomestil v prvi coni 1.400 SIT na dan
za osebno vozilo ter 1.700 SIT za kombinirano vozilo, v drugi coni pa 1.000 SIT za osebno
vozilo in 1.400 SIT za kombinirano vozilo na dan. Pred Turističnim društvom pa je bilo
potrebno za enourno parkiranje odšteti 240 SIT, za dve urno pa 600 SIT.
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Občani in lastniki počitniških bivališč, ki so poravnali turistično takso,imajo možnost nakupa
letne dovolilnice, turisti pa si z nakupom kartice »Gost Bohinja« lahko zagotovijo brezplačno
parkiranje. Za omenjeno kartico je potrebno odšteti dvakratno ceno nadomestila za eno
dnevno parkiranje v coni I.
Tabela 19: Stanje parkirnih mest v letu 1997

CONA I:

Kapaciteta po
odloku iz 1995
350
100
100
40

Na Veglju
Pod Skalco
Naklova glava
Jakov Rovt
Na Kredi pri Hotelu pod
Voglomrezervno
parkirišče (150 parkirnih
mest)
Skupaj:
590
CONA II:
Na Vorenčkojci
150
Labora
300
Za hotelom Jezero
250
Travnik pred turističnim
80*
društvom (rezervno 100
park. mest)
Križišče Ukanc
400
Pri Savici
280
* Pred cerkvijo Sv. Janeza
8
Skupaj:
1.468
* V odloku ni navedeno točno število

Dejanska
kapaciteta 1997
220
60
65
13

358
90
250
150
80
300
280
8
1.158

V cono I spada tudi parkirišče pred Turističnim društvom, kjer je dovoljeno brezplačno
parkiranje do dve uri, nato pa se plača nadomestilo v višini, ki velja za prvo cono.
Parkirna mesta pred cerkvijo sv. Janeza so namenjena vozilom invalidom.
Skupno število parkirnih mest v prvi coni leta 1997 je bilo 590, če upoštevamo še rezervna
parkirišča pa 740.
V drugi coni je bilo 1380 parkirnih mest, skupaj z rezervnimi pa 1480 parkirnih mest.
V Bohinju je glede na navedene podatke bilo na razpolago 1970 parkirnih mest, skupaj z
rezervnimi pa 2220. Dejanska kapaciteta znaša 1436 parkirnih mest, skupaj z rezervnimi
parkirnimi mesti pa 1616. Če primerjamo kapaciteto parkirnih mest z dejansko kapaciteto
ugotovimo, da je kapaciteta po odloku pretirana.
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Tabela 20: Zasedenost parkirišč v občini Bohinj dne 2.8.1997 (sončno vreme)

Parkirišče
Pred Turističnim društvom
Pod Skalco
Za Hotelom Jezero
Na Veglju
Labora
Vorenčkojca
Naklova glava
Križišče Ukanc
Ob postaji žičnice Vogel
Ukanc
Koča pri Savici
SKUPAJ:
Vir: Ogrin, 1997

Zasedenost parkirišča
dne 2.8.1997
52
68
98
212
81
52
66
226
141
40
245
1281

Zasedenost parkirišča v
primerjavi z dejansko
kapaciteto v %
113
65
96
32
58
101,5
75
87,5

Iz preglednice je razvidno, da je bila dejanska kapaciteta parkirišč v Bohinju presežena na
dveh lokacijah in sicer na parkirišču Pod Skalco ter na parkirišču Naklova glava, kar je
neposredno v bližini jezera.
Število parkirnih mest iz leta 1997 smo primerjali s številom parkirnih mest v letu 2006 in
ugotovili, da je prišlo do nekaterih sprememb.
Tabela 21: Stanje parkirnih mest v občini Bohinj v letu 2005

CONA I:
Na Veglju
Pod Skalco
Naklova glava
Za hotelom Jezero
Travnik
pred
turističnim
društvom (rezervno 100 park.
mest)
Križišče Ukanc

Kapaciteta
220
60
65
54 os. avtom.,3 kombiji, 6
busov
80- samo občasna uporaba
400 (od tega 150 za goste
kampa)
/

Jakov Rovt
Na Kredi pri Hotelu pod
Voglom- rezervno parkirišče
(150 parkirnih mest)
Skupaj:
CONA II:
Na Vorenčkojci
Labora
Pri Savici
Skupaj:
Vir: Mihael Čuk, Občina Bohinj, februar 2007

/
729
180
400
280
860
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Parkirišči Kreda pri Hotelu pod Voglom ter Jakov Rovt sta bili ukinjeni. Parkirišče za
hotelom Jezero je bilo obnovljeno in je po novem na razpolago manj parkirnih mest in sicer
54 mest za osebne avtomobile, 3 mesta za kombije ter 6 mest za avtobuse. Na Vorenčkojci in
Labori je na voljo več parkirnih mest kot leta 1997, na ostalih parkiriščih pa se stanje ni
bistveno spremenilo. Opaziti je samo še različno uvrstitev parkirišč v cone. Leta 1997 so bila
tako parkirišče za hotelom Jezero kot tudi parkirišče na križišču v Ukancu ter Travnik pred
Turističnim društvom uvrščena v 2. cono, čeprav lahko da gre za napako, saj so ta parkirišča
dejansko locirana v neposredni bližini jezera in bi se tako morala uvrstiti v cono 1.
Karta 10: Lokacije parkirnih mest glede na cono v občini Bohinj

Višina nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov se je leta 2005 znižala in sicer na
1.100 SIT za osebni avtomobil v coni 1. ter na 600,00 SIT za osebni avtomobil v coni 2, leta
2006, ko so bili nameščeni parkirni avtomati pa se je ponovno zvišala na 1.400 SIT za osebni
avto v coni 1, ter na 1.000 SIT za osebni avto v coni 2. V coni 1 se nadomestilo pobira od
1.7.-31.8., v coni 2 pa se nadomestilo pobira že junija pa do konca septembra.
V coni 1 je na razpolago manj parkirnih mest, vendar je bilo leta 2005 v tej coni pobrane kar
74,3% vse pobrane parkirnine v občini Bohinj, pri čemer nismo upoštevali pobranih
nadomestil za uporabo gozdne ceste Vorenčkojca- Voje, Vogar in Blato. V coni 1 je bilo
omenjenega leta med 1.7. in 31.8. prodanih 6.138 kart za osebne avtomobile, 96 kart za
kombije ter 29 kart za avtobuse. V coni 2 pa je bilo med junijem in septembrom prodanih
3.925 kart za osebne avtomobile, 83 kart za kombije ter 2 karti za avtobus.
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Tabela 22: Obremenjenost parkirišč v občini Bohinj glede na pobrane parkirnine
% pobrane parkirnine od
vse pobrane parkirnine v
letu 2005 glede na cono
Cona I.
Pred
Turističnim
11,7
društvom
Za Hotelom Jezero
16,8
Pod Skalco
17,3
Naklove glave
11,7
Ukanc
10,1
Vegelj pri gostišču
32,4
Kramar
Cona II.
Labora
24,0
Vorenčkojca
76,0
Parkirno mesto

Vir: Redarstvo občine Bohinj, januar 2007
Najbolj obremenjeno parkirno mesto v coni 1 je na Veglju pri gostišču Kramar, poleg
kopališča Kramar, sledita parkirni mesti Pod Skalco v neposredni bližini jezera ter parkirno
mesto za Hotelom Jezero. V coni II je najbolj obremenjeno parkirno mesto Vorenčkojca, ki
predstavlja izhodišče za obisk planine Voje, Vogar in Blato.
Poleg prodanih kart na parkirnih mestih, je bilo izdanih tudi precej obvestil o prekrških zaradi
nepravilnega parkiranja. Leta 2005 je bilo na terenu izdanih 3.372 obvestil zaradi
nepravilnega parkiranja, 58% domačim ter 42% tujim turistom, dodatno pa je bilo podanih še
1.300 ustnih obvestil voznikom, ki so ravnokar nameravali parkirati. V letu 2006 so izdali
20% manj obvestil kot leto prej, vendar je bilo podanih dvakrat več ustnih opozoril. Več kot
polovica obvestil (62%) je bilo izdanih domačim turistom (Čuk, 2006, 2007).
Mihael Čuk, vodja redarske službe v občini Bohinj poudarja, da je zmogljivost obstoječega
prometnega omrežja zadovoljiva preko večine leta, ne pa tudi v času turističnih konic, ko se
občina Bohinj srečuje s prekomernimi prometnimi obremenitvami. Ob sončnih vikendih v
poletnem času je na širšem območju Bohinjskega jezera tudi okoli 1.500 vozil. Na prireditev
kresna noč, ki se vsako leto odvija drugo soboto v avgustu, so vsa parkirna mesta v občini
popolnoma zasedena.
Mihael Čuk (2006) poroča tudi o problemih s parkiranjem v času zimske sezone, zlasti ob
praznikih in lepih vikendih, predvsem ob sobotah. 30. decembra 2005 so npr bili polni vsi
pripravljeni parkirni prostori, zaparkirana je bila cesta proti hotelu Zlatorog ter cesta Ribčev
Laz-Savica od Naklove glave pa daleč proti slapu Savici. Za pridobitev dodatnih parkirnih
prostorov sta bila splužena avtokamp Ukanc ter zasebni travnik v smeri proti hotelu Zlatorog,
smučarje pa so do spodnje gondolske postaje vozili s kombiji. Na občinskem redarstvu se
zavedajo, da bi bilo potrebno v Ukancu zgraditi nova parkirna mesta, vendar je zaradi lege v
zavarovanem območju to malo verjetno, zato priporočajo izgradnjo osrednjega parkirnega
prostora nekje v spodnji dolini ter organizacijo dodatnega javnega prevoza.
Podobni problemi se pojavljajo tudi ob smučišču Kobla.
Tudi sama urejenost in opremljenost parkirišč je neustrezna. Večina parkirnih površin je
makadamskih, nasutih s peskom ali pa so za parkirišča uporabljene kar travnate površine.
Parkirišča nimajo lovilcev olj in ustreznih odtokov za odvodnjavanje, prav tako je skromna
dodatna opremljenost parkirišč (koši za smeti, informativne table). Nekatere površine so tudi
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precej razgibane, zaradi česar je parkiranje otežkočeno, kapaciteta pa manjša (križišče Ukanc,
Na Vorenčkojci) (Ogrin, 1997).
Po ocenah občine Bohinj je v času poletnih počitnic med tednom na območju Bohinja 500
vozil, ob koncu tedna pa trikrat več, t.j. okoli 1500 vozil. Turistični delavci Bohinja
ugotavljajo, da so kapacitete parkirnih mest nezadostne, pretočnost prometa pa zmanjšuje tudi
ozek most pri cerkvi sv. Janeza. Tako parkirišča kot tudi sama gostota prometa kazijo eno
najlepših vedut v Bohinju, poleg tega pa Bohinj v višku sezone prav zaradi težav s prometom
daje vtis masovnega turizma, s čimer se manjša njegova doživljajska vrednost. Mihael Čuk pa
poudarja, da ni problem v premajhnem številu parkirnih mest, temveč v turistih, ki si želijo
parkirati v neposredni bližini svojega cilja, v veliko primerih je to okolica Bohinjskega jezera.
Cilj turističnih delavcev je zmanjšanje gostote prometa na območju Triglavskega narodnega
parka na račun uvajanja javnega, okolju prijaznega prevoza ter počasno ukinjanje parkirišč v
neposredni bližini jezera ter ob glavnih naravnih in kulturnih znamenitostih.
Do leta 2013 je predviden umik parkirišč iz neposredne bližine Bohinjskega jezera, ker le-ta
predstavljajo dejansko in potencialno grožnjo za jezerski ekosistem ter postopno zmanjšanje
prometa z motornimi vozili na cesti od Ribčevega Laza proti Ukancu in naprej do slapa
Savice. Selitev parkirišč je predvidena proti Bohinjski Bistrici, kjer bi se uredila označena
parkirišča, z lovilci olj in smetnjaki. Kot ena izmed možnih lokacij se omenja lokacija pod
daljnovodom v Ribčevem Lazu.
V načrtu je tudi vzpostavitev prometnega režima na gozdni cesti proti planini Blato, Vogar in
Voje, določitev kapacitet parkirišč na omenjenih planinah ter sklenitev koncesije z javnim
prevoznikom za opravljanje prevozov v času zasedenosti parkirišč.
Ocenili smo, da je trenutna nosilna zmogljivost presežena. Tudi na tem mestu predlagamo
izgradnjo več manjših parkirišč izven območja TNP in izboljšanje javnega prometa.
8.2.3. Poraba in kvaliteta pitne vode

Eden izmed prostorsko ekoloških indikatorjev je tudi poraba vode. Zanimala nas je razlika
med porabo vode v turistični sezoni in izven nje, saj večje količine porabljene vode pomenijo
tudi večje količine odpadne vode, ki obremenjujejo okolje.
Tabela 23: Priključenost stanovanj na vodovodno omrežje
Naselje

Število
stanovanj

Št. stanovanj, priključenih
na vodovodno omrežje

Bohinjska Bistrica
Bohinjska Češnjica
Goreljek
Gorjuše
Jereka
Kamnje
Koprivnik v Bohinju
Nemški Rovt
Nomenj
Polje
Ribčev Laz
Srednja vas v Bohinju
Stara Fužina
Studor v Bohinju
Ukanc

779
125
167
98
77
94
129
55
80
160
159
285
291
52
155

773
125
167
z
77
94
z
43
z
z
149
z
z
52
z
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Delež stanovanj,
priključenih na
vodovodno omrežje
99
100
100
z
100
100
z
78
z
z
94
z
z
100
z

Občina Bohinj ima v lasti in upravljanju vodovodne sisteme Bohinjska Bistrica-Lepence-Log,
Nemški Rovt, Nomenj, Bitnje, Stara Fužina-Ribčev Laz ter Ukanc.
Tabela 24: Vodovodni sistemi v lasti občine Bohinj, naselja ki jih oskrbujejo z vodo, ter letna
količina dobavljene vode
Izviri
Za Bistrico
Bitnje
Nomenj
Mlake
Nemški Rovt
Voje

Naselje
Bohinjska Bistrica
Lepence
Log v Bohinju
Bitnje
Nomenj
Ribčev Laz
Nemški Rovt
Stara Fužina
Ribčev Laz
Ukanc
Polje-Kamnje (delno)

Št.
prebivalcev
1774
36
16
65
182
Rezerva
105
576
155
41
6

Letne kol. dobavljene vode
(m³)
164.924
2.049
1.160
2.577
8.074
5.580
40.600
41.684
33.770
585

Vir: Občina Bohinj, 2006
Vodo se črpa iz izvirov Bistrica, Bitnje, Nomenj, Nemški Rovt in Voje. Voda večinoma
ustreza parametrom za pitno vodo.
Za primerjavo porabe vode v turistični sezoni in izven nje so nam na razpolago samo podatki
za podjetja, kamor prištevamo tudi vse bohinjske hotele in gostinske obrate. Odčitavanje
vodomerov se za gospodinjstva namreč vrši le enkrat letno.
Tabela 25: Mesečna poraba vode v podjetjih občine Bohinj leta 2006 (v m³)
Leto/mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

2006
10.290
8.340
12.017
7.596
10.752
14.822
20.993
16.582
13.880
11.138
7.935
12.919
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2 5 .0 0 0
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1 5 .0 0 0
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5 .0 0 0
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November
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0
Januar

Količina porabljene vode (m3)

Grafikon 20: Mesečna poraba vode v podjetjih občine Bohinj leta 2006 (v m³)

Mesec

Največji porabnik vodje med bohinjskimi podjetji je LIP, vendar ima konstantno letno porabo
38.000 m³ vode. Podjetje Filbo letno porabi 3.908 m³ vode, drugih večjih podjetij, razen
hotelov pa v občini ni, zaradi tega lahko pripišemo povečano porabo vode v poletnih mesecih
turistom v hotelih.
Meseca z največjo porabo vode sta julij in avgust, torej meseca z največjim številom nočitev.
V letu 2006 je bilo v prvi polovici avgusta izredno slabo vreme, zato podatki niso najbolj
reprezentativni. Direktor LTO Bohinj navaja, da so zaradi slabega vremena, pa tudi zaradi ne
dovolj privlačnega programa, ki bi goste zadržal tudi v takem vremenu, v primerjavi z letom
2005 zabeležili kar 8% manj nočitev v hotelih ter 3% manj v penzionih.
Povprečna mesečna poraba vode med junijem in septembrom znaša 16.569 m³, v ostalih
mesecih pa 10.123 m³. Mesec z najmanjšo porabo vode je april, sledita februar in november.
Večje količine porabljene vode pomenijo tudi večje količine odpadne vode, ki tako še dodatno
obremenjujejo okolje in čistilne naprave. Vsa podjetja, z izjemo Ski hotela na Voglu, so
priključena na čistilno napravo.
Na Režijskem obratu občine Bohinj sicer zagotavljajo, da nimajo problemov z oskrbo s pitno
vodo, vendar poraba pitne vode ni trajnostna. Hoteli v Bohinju nimajo izdelanih programov
ukrepov za varčevanje s pitno vodo, prav tako se v podjetjih ne uporablja reciklirana voda,
kar bi precej zmanjšalo porabo vode iz vodovodov. Izvire bi bilo potrebno tudi ustrezno
zaščititi. Problematičen je zlasti izvir na Vojah, na območju še vedno aktivne pašniške
planine.
Trenutna raba tega vira ni trajnostna.
8.2.4. Odvajanje in čiščenje odpadne vode

V občini Bohinj so komunalne čistilne naprave (KČN) v Bohinjski Bistrici, v Nemškem
Rovtu ter v Ribčevem Lazu.
Na KČN Bohinjska Bistrica in Ribčev Laz so priključeni skoraj vsi prebivalci Bohinjske
Bistrice, vsa podjetja in javne ustanove Spodnje doline, medtem ko Zgornja bohinjska dolina
ni priključena na kanalizacijsko omrežje, z nekaj izjemami v Srednji vasi. Prav tako so v Stari
Fužini hoteli priključeni na kanalizacijsko omrežje in KČN, samo naselje pa nanjo ni
priključeno. V vaseh Studor, Srednja vas, Bohinjska Češnjica in Jereka imajo greznice,
katerih odpadne vode prav tako sprejemajo na KČN (50 m³/leto).
Skupno je v Zgornji in Spodnji dolini na kanalizacijsko omrežje priključenih 37,05 %
gospodinjstev (Statistični urad RS, Popis 2002, cv: Černe, 2006).
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Tabela 26: Število stanovanj, priključenih na kanalizacijsko omrežje
Naselje

Število
stanovanj

Št. stanovanj, priključenih
na kanalizacijsko omrežje

Bohinjska Bistrica
Bohinjska Češnjica
Goreljek
Gorjuše
Jereka
Kamnje
Koprivnik v Bohinju
Nemški Rovt
Nomenj
Polje
Ribčev Laz
Srednja vas v Bohinju
Stara Fužina
Studor v Bohinju
Ukanc

779
125
167
98
77
94
129
55
80
160
159
285
291
52
155

773
125
167
z
77
94
z
43
z
z
149
z
z
52
z

Delež stanovanj,
priključenih na
kanalizacijsko omrežje
99
100
100
z
100
100
z
78
z
z
94
z
z
100
z

Vir: Statistični urad RS, Popis 2002
Komunalna čistilna naprava Bohinjska Bistrica zagotavlja mehansko in biološko čiščenje
odpadnih voda s kapaciteto 2x 1000 populacijskih enot. Čistilna naprava ima funkcijo
peskolova in maščobnika, sledi pa jima še čiščenje z dvema biodiskoma, kjer se useda
biološki odpadni material. Očiščena voda nato odteka po razbremenilnem kanalu v Savo
Bohinjko.
Leta 2005 je KČN Bohinjska Bistrica očistila 117.549 m³ (44%) vode. Brez čiščenja je
odteklo 51.369 m³ vode. Učinek čiščenja po monitoringu je 78,7%. Blato iz usedalnikov
odvažajo na Centralno čistilno napravo Jesenice.
Tako domači kot tuji strokovnjaki se strinjajo, da je lokacija čistilne naprave na samem vhodu
v Bohinjsko Bistrico popolnoma neprimerna, saj se nahaja blizu šole, Arheološkega parka in
načrtovanih športnorekreacijskih objektov. Predvidena lokacija na Logu naj bi bila za vse te
potrebe dosti bolj primerna.
Čistilna naprava v Ribčevem Lazu ima zmogljivost 1000 PE. Namenjena je bila za čiščenje
komunalnih odplak z območja jezera. Nanjo je priključen del naselja Stara Fužina, Ukanc in
Ribčev Laz, večinoma podjetja. Učinek čiščenja po monitoringu je 75,7%.
Tako čistilna naprava v Bohinjski Bistrici kot v Ribčevem Lazu se že bližata koncu svoje
amortizacijske dobe, saj sta bili zgrajeni že med leti 1986 in 1989.
Komunalna čistilna naprava Nemški Rovt ima kapaciteto 150 PE in izvaja mehansko in
biološko čiščenje, in sicer na način vpihovanja zraka. Nanjo je priključeno naselje Nemški
Rovt. Leta 2005 je prečistila 4975 m³ odpadne vode, kar je več kot 93% (334 m³ neočiščene
odpadne vode). Učinek čiščenja po monitoringu je 90%.
Lastno čistilno napravo ima tudi Vadbeni center Pokljuka in sicer za mehansko in biološko
čiščenje, medtem ko ima Šport hotel Pokljuka le pretočno greznico, kjer se blato zadrži v
prvem prekatu, v drugem ostajajo majhni delci, tekočine pa odtekajo v naravo. Ostale vasi,
kot so Goreljek, Gorjuše, Koprivnik, Nomenj, Log in Lepence niso priključene na
kanalizacijsko omrežje ampak imajo greznice, od koder blato s cisternami odvažajo v čistilne
naprave. Tudi Ski hotel na Voglu ima samo pretočno greznico z dvema prekatoma, tekočine
pa odtekajo v naravo (Režijski obrat občine Bohinj, 2006, cv: Černe, 2006)
Zmogljivost čistilnih naprav ni zadostna, z izjemo čistilne naprave Nemški Rovt.
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Slabosti čistilne naprave Ribčev Laz je npr. pokazal nizek vodostaj Save Bohinjke poleti
2006, ko so v vodi bili vidni tudi človeški iztrebki, na kar so vodilne opozarjali tudi turisti
sami (Kovačič, 2006).
Na čistilno napravo Bohinjska Bistrica z zmogljivostjo 2.000 PE je priključenih 99%
prebivalcev Bohinjske Bistrice, leta 2002 je bilo to 1.756 prebivalcev. Avgusta 2002 je v
Bohinjski Bistrici prenočilo 22.371 turistov, to je povprečno 722 turistov/noč, kar pomeni, da
je bila čistilna naprava v tem mesecu dodatno obremenjena za 722 PE, in njena nosilna
zmogljivost tako presežena.
Še slabše je stanje na območju turističnega kraja Bohinj. Točnih podatkov, koliko
gospodinjstev ali prebivalcev je priključenih na ČN Ribčev Laz nimamo, vemo pa, da je delež
stanovanj, ki so nanjo priključena izredno majhen, saj ga Statistični urad zaradi majhne
frekvence pojava ne more objaviti in vemo tudi, da so nanjo priključena vsa podjetja.
Turistični kraj Bohinj je avgusta 2002 ustvaril 63.555 nočitev, kar je povprečno 2.050 nočitev
na dan. Zmogljivost ČN je 1.000 PE, kar pomeni, da je v višku sezone dodatno obremenjena
za več kot 1.000 PE samo s turisti. Njena nosilna sposobnost je tako presežena.
V roku 1-2 let bo dokončana sekundarna kanalizacija, s čimer bosta naselji Ukanc in Ribčev
Laz v celoti priključeni na kanalizacijsko omrežje. V roku 5-7 let pa naj bi bila zgrajena
centralna čistilna naprava v Logu, z zmogljivostjo 13.000 PE, nanjo pa bodo priključena vsa
naselja Zgornje in Spodnje doline, Pokljuka, Gorjuše in Koprivnik, to je približno 4.620
prebivalcev (podatki se nanašajo na leto 2002).
Če upoštevamo cilje Programa razvoja turizma v Bohinju 2007-2013, v katerem je
predvideno povečanje število prenočitev na 380.000 letno, ter dejstvo, da je 50% nočitev
ustvarjenih v juliju in avgustu, potem lahko za leto 2013 predvidimo v juliju ali avgustu
približno 3.064 nočitev dnevno. Čistilna naprava bi bila tako obremenjena s približno 7.684
PE in njena zmogljivost ne bi bila presežena. Tudi če upoštevamo podatek 3.500 turistov, ki
ponazarja število dnevnih obiskovalcev Bohinja ob sončnih vikendih, nosilna zmogljivost ne
bi bila presežena. Trenutna nosilna zmogljivost pa je presežena.
8.2.5. Zasedenost nastanitvenih kapacitet

Zasedenost nastanitvenih kapacitet je močno pogojena s turistično sezono. Na splošno je
povprečna letna zasedenost nastanitvenih kapacitet zelo slaba.
Tabela 27: Povprečna letna zasedenost nastanitvenih kapacitet v občini Bohinj
Namestitvene kapacitete/leto
Hoteli
Penzioni,gostišča,prenoč., apartmaji
Kampi
Turist. kmetije in sobodajalstvo
Planinski domovi in koče
Delavski,otroški,mladinski poč.
domovi

2002

2003

2004

41%
21%
18%
16%
7,40%

34%
22,60%
22,20%
17,30%
8,10%

27%
19,90%
20,40%
15,10%
8,60%

14,50%

15%

12,50%

Najboljšo zasedenost imajo hoteli, vendar se iz leta v leto stanje slabša. Izboljšuje se
zasedenost kampov, vendar nam povprečna letna zasedenost ne da realne slike, saj so kampi
odprti le v poletni sezoni. Realnejšo sliko nam da podatek o povprečni zasedenosti
nastanitvenih kapacitet glede na sezono.
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Tabela 28: Povprečna zasedenost nastanitvenih kapacitet v poletni in zimski sezoni 2004 v občini
Bohinj
Namestitvene kapacitete/sezona
Hoteli
Penzioni,gostišča,prenoč., apartmaji
Kampi
Turist. kmetije in sobodajalstvo
Planinski domovi in koče
Delavski,otroški,mladinski poč.
domovi

zimska s.
18,0%
16,7%

poletna
s.

8,3%
2,5%

49,7%
37,6%
74,0%
42,8%
27,3%

21,2%

20,0%

Iz preglednice 28 lahko razberemo, da so v poletni sezoni najbolje zasedeni kampi, sledijo pa
jim hoteli in zasebne sobe. V zimski sezoni so najbolje zasedeni delavski, otroški in mladinski
počitniški domovi. Na drugem mestu so hoteli, vendar je povprečna zasedenost v zimski
sezoni precej nižja kot v poletni.
Tabela 29: Povprečna zasedenost nastanitvenih kapacitet v avgustu 2004 v občini Bohinj
Namestitvene kapacitete/mesec
Hoteli
Penzioni,gostišča,prenoč., apartmaji
Kampi
Turist. kmetije in sobodajalstvo
Planinski domovi in koče
Delavski,otroški,mladinski poč.
domovi

avgust
59,5%
50,3%
107,2%
66,1%
39,9%
31,1%

Pogledali smo še, kako je z zasedenostjo nastanitvenih kapacitet v avgustu, mesecu z
največjim številom ustvarjenih nočitev in ugotovili, da je bila avgusta 2004 presežena
zmogljivost v kampih in sicer za 7%. V zasebnih sobah je bilo zasedenih dobrih 66% ležišč, v
hotelih, penzionih in apartmajih pa nekaj nad polovico.
Trenutna nosilna zmogljivost torej ni presežena. Splošna zasedenost nastanitvenih objektov
je slaba, zaradi česar se mi ne zdi smiselno graditi dodatnih nastanitvenih kapacitet. Potrebno
bi bilo obnoviti obstoječe, zlasti zastarele hotelske kapacitete in ustvariti tako ponudbo, ki bo
zadržala turiste v Bohinju tudi v primeru slabega vremena oziroma tako, ki bo pritegnila
turiste v Bohinj tudi izven sezone in tako podaljšala sezono ter s tem tudi zmanjšala pritiske
na okolje v poletni sezoni. Ocenjujemo tudi, da bi bilo smiselno za avtokamp Ukanc, ki se
nahaja neposredno ob Bohinjskem jezeru najti nadomestno lokacijo ter glede na motive
obiskovalcev, stik z naravo, občudovanje narave,… zgraditi še kakšen dodaten, ustrezno
urejen kampirni prostor, saj te vrste nastanitvenih zmogljivosti omogočajo najboljši stik z
naravo.
8.3 Socio-psihološki indikatorji
Dejstvo je, da razvoj turizma vpliva na socialne značilnosti nekega turističnega območja, ti
vplivi pa so lahko pozitivni ali negativni. S socio- kulturnimi učinki turizma in rekreacije so
se ukvarjali že številni avtorji v številnih študijah. Medtem ko so ekonomski učinki turizma
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lahko merljivi, pa so socialni vplivi bolj subjektivni in jih je težje pojasniti ali razložiti
(Haley, Snaith, Miller, 2005). Prav tako so ekonomski učinki turizma večinoma pozitivni, saj
prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja, k ustvarjanju novih delovnih mest za lokalno
prebivalstvo, k spodbujanju podjetniške iniciative, prispevajo dohodke iz različnih taks in
dajatev, itd, medtem ko socio- kulturni učinki niso vedno tako pozitivni. Dogan (1989) je npr.
ugotovil, da razvoj turizma v veliki meri vpliva na spremembo navad lokalnega prebivalstva,
prepričanj in vrednot, da prihaja do opuščanja lokalne tradicije, do povečanja stopnje
kriminala, socialnih konfliktov in gneče. Vendar pa je potrebno opozoriti, da ti vplivi niso
vedno negativni, saj razvoj turizma prispeva tudi k izboljšanju kvalitete življenja, npr.
izboljšanje storitev, več rekreacijskih naprav, spodbujanje kulturnega udejstvovanja, itd.
(Andereck et al, 2005).
Do socio- kulturnih vplivov pride zaradi pojava socialne interakcije med turisti in domačim
prebivalstvom, pa tudi zaradi same prisotnosti turistov in turizma. Najbolj opazni so vplivi
turistov na domače prebivalstvo nekega turističnega območja, vendar so prisotni tudi vplivi v
nasprotni smeri, ki pa so praviloma manj opazni in manj pomembni (Cigale, 2004).
Velikost in vrste socialnih vplivov turizma na okolje so odvisni od jakosti in hitrosti razvoja
turizma, od samega turističnega proizvoda, od demografskih značilnostih, od sezonskega
značaja turizma, itd.. .
Vsaka destinacija lahko sprejme le določeno stopnjo turističnega razvoja in rabe, prekoračitev
te stopnje pa se lahko pokaže v poslabšanju socialnih in kulturnih razmer ali v poslabšanju
kvalitete doživljanja turistov. Pomemben instrument za preprečitev negativnih vplivov
turizma na socialno okolje je tudi turistična nosilna zmogljivost, ki je določena z dvema
komponentoma:
a) stopnja tolerance lokalnega prebivalstva do razvoja turizma
b) kvaliteta doživljanja turistov, ki je potrebna, da se turisti vrnejo na določeno območje
(Saveriades, 2000).

Slika 13: Optimalni nivo, po katerem se stopnja zadovoljstva zmanjša

Vir: Saveriades, 2000
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8.3.1. ZADOVOLJSTVO LOKALNEGA PREBIVALSTVA Z UČINKI TURIZMA

Cigale (2004) ugotavlja, da je velik del družbenih učinkov turizma uresničen šele skozi
dojemanje in zaznavanje s strani domačinov. Kot primer navaja npr. gnečo na parkiriščih, ki
sama po sebi, s socialnega ali psihološkega vidika ni problem, ampak to postane šele takrat,
ko te pojave začnejo kot problem dojemati domačini ali turisti in med njimi začnejo vzbujati
negativna občutja in reakcije, ki imajo lahko tudi povsem konkretne prostorske posledice
(npr. sprememba prometne ureditve zaradi nezadovoljstva domačinov).
Omenili smo že, da so se z odnosom med turisti in lokalnim prebivalstvom ukvarjali že
številni avtorji, med drugimi tudi Getz, ki je razvil šest različnih pristopov za določitev
nosilne zmogljivosti. Eden izmed teh pristopov se ukvarja tudi s tako imenovano sociološko
nosilno zmogljivostjo in vključuje odnos in stopnjo strpnosti lokalnega prebivalstva do
turističnega razvoja (Saveriades, 2000).
Odzivi lokalnega prebivalstva naj bi bili pogojeni z vedno bolj izrazitimi učinki razvijajoče
turistične dejavnosti, njihove percepcije pa se spreminjajo z izkušnjami. Začetno navdušenje
(evforija) sčasoma nadomesti apatija, razdraženost in na koncu še nasprotovanje
(antagonizem). Tak razvoj reakcij naj bi bil povezan s fazami Butlerjevega modela
življenjskega cikla turistične destinacije. Destinacija gre skozi različne faze razvoja, število
turistov narašča, razmerje med lokalnim prebivalstvom in turisti narašča, s tem pa naraščajo
tudi neugodni učinki turizma na življenje domačinov, saj postaja značaj turizma na območju
vedno bolj množičen (Faulkner, Tideswell 1997, cv: Cigale, 2004).
Saveriades (2000) opozarja, naj bo povezanost med življenjskim ciklom destinacije in
reakcijami domačinov hipoteza in ne teorija oziroma naj služi kot orodje, s pomočjo katerega
bomo lažje razumeli percepcije lokalnega prebivalstva do turizma.
Poleg faze razvoja turizma na določenem območju, pa na zaznavanje sprememb, ki jih
povzroča turizem, pri lokalnem prebivalstvu vplivajo še številni drugi dejavniki, ki jih lahko
razvrstimo na t.i. zunanje dejavnike in notranje dejavnike (Faulkner, Tideswell 1997, cv:
Cigale, 2004).
Med zunanje dejavnike poleg faze v razvoju turističnega kraja spadajo še tip turistov, ki
obiskujejo območje, pri katerih so posebej pomembne rasne značilnosti, kulturno ozadje in
socioekonomski status, nadalje sezonska razporeditev turističnega obiska ter stanje lokalnega
prebivalstva. Percepcija ekonomskega blagostanja ima namreč velik vpliv na to, ali bodo
domačini podpirali razvoj turizma ali ne.
Cigale (2004) omenja še druge regionalno specifične dejavnike, kot so naravnogeografske
razmere, velikost turističnih krajev ali pa poseljenost turističnih območij. Kot primer navaja
pokrajine z nadpovprečno občutljivim naravnim okoljem ali s posebej pomembnimi
naravnimi vrednotami, kjer vplivi turizma pridejo prej do izraza in se jih zato v večji meri
zaveda tudi domače prebivalstvo.
Med t.i. notranje dejavnike, ki so povezani z značilnostmi domačega prebivalstva turističnega
območja, pa uvrščamo gospodarsko odvisnost posameznika od turistične dejavnosti, sociodemografske značilnosti prebivalstva, dolžino bivanja posameznikov v turističnem kraju ter
bližina kraja bivanja do žarišča turistične aktivnosti.
8.3.2 .Zadovoljstvo občanov Bohinja z učinki turizma

Zadovoljstvo lokalnega prebivalstva z učinki turizma v Bohinju smo ugotavljali s pomočjo
anketnega vprašalnika.
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Namen anketiranja
Namen ankete je bilo ugotoviti, kakšen je odnos domačega prebivalstva do turizma in
turističnega razvoja. Zanimalo nas je:
-

kako lokalno prebivalstvo zaznava in sprejema učinke turizma in rekreacije v njihovi
občini
kateri so tisti učinki turizma, ki jih domačini vrednotijo kot najpomembnejše
mnenje o razvoju turizma v prihodnje
ali obstajajo statistično pomembne povezave med socialnimi in socio- demografskimi
značilnostmi lokalnega prebivalstva in njihovim odnosom do turizma in z njim
povezanimi učinki

Metodologija anketiranja
Ankete smo izvajali v Bohinjski Bistrici, Ribčevem Lazu ter v Stari Fužini. Omenjene tri
lokacije smo izbrali zato, ker smo želeli ugotoviti, če obstajajo razlike v mnenju lokalnega
prebivalstva na območju, kjer je koncentracija turistov velika ter na območju, kjer je ta
koncentracija precej manjša. Ribčev Laz ter Stara Fužina ležita namreč neposredno v bližini
jezera, kjer je največja koncentracija turistov, naselje Bohinjska Bistrica pa predstavlja
nekakšna vrata v to turistično območje Bohinja, pa tudi koncentracija turistov je tu občutno
manjša, kar se kaže tudi v številu prihodov in prenočitev. Naselja se razlikujejo tudi glede
možnosti za izvajanje različnih prostočasnih dejavnosti, pri izboru pa smo upoštevali tudi
posredne kazalce pritiskov, povezanih s turizmom.
Te značilnosti, zaradi katerih smo izbrali omenjena tri naselja, so odraz dejavnikov, ki lahko
vplivajo tako na intenzivnost obremenitev naravnega in družbenega okolja, kot tudi na to,
kako lokalno prebivalstvo doživlja in sprejema turizem, njegove učinke in posledice.
Uporabili smo metodo osebnega anketiranja, anketiranci pa so bili naključno izbrani, pogoj je
bil le ta, da so imeli stalno bivališče v kraju anketiranja. Večina vprašanj je bila zaprtega tipa,
le vprašanje, pri katerem so anketiranci morali navesti svoje predloge za zmanjšanje
negativnih vplivov na okolje ter predloge za razvoj turistične dejavnosti v prihodnje, je bilo
odprtega tipa.
1. Splošne značilnosti anketirancev
V ankete je bilo vključenih 85 anketirancev in sicer 55,3% žensk ter 44,7% moških. Večina
jih ima zaključeno srednjo šolo (40%), sledijo tisti s končano 3-letno strokovno in višjo ali
visoko šolo.
Tabela 30: Izobrazba anketirancev
nedokončana OŠ
končana OŠ
končana 3 letna strokovna šola
končana srednja šola
končana višja,visoka šola
Skupaj odg.

Frekvenca % odgovorov
4
4,7
12
14,1
18
21,2
34
40,0
17
20,0
85
100,0

Več kot 67% anketirancev živi na tem območju več kot 20 let.
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Tabela 31: Neposredne koristi anketirancev od turizma
redno zaposlen v turizmu
občasno delo v turizmu
prodaja izdelkov turistom
oddajanje sob
nobene koristi
Skupaj
Več kotodg.

Frekvenca
15
16
3
15
35
84

% odgovorov
17,9
19,0
3,6
17,9
41,7
100,0

Več kot polovica anketirancev je neposredno povezana s turizmom, saj so v turizmu občasno
ali redno zaposleni ali pa turistom oddajajo sobe ali prodajajo izdelke in pridelke. 41%
anketirancev od turizma nima nobene koristi.
2. Mnenje anketirancev o vplivih turizma na okolje
Več kot polovica anketirancev se strinja, da imata turizem in rekreacija pozitiven vpliv na
kvaliteto okolja v njihovem domačem kraju.
Tabela 32: Mnenje anketirancev o vplivih turizma in rekreacije na kvaliteto okolja v domačem
kraju

ne vplivata
pozitiven vpliv
negativen vpliv
Skupaj odg.

Frekvenca % odgovorov
14
16,5
57,6
49
22
25,9
85
100,0

Slaba polovica jih tudi meni, da so vplivi turistov in domačinov enaki, ena tretjina pa, da so
vplivi turistov večji.
Tabela 33: Mnenje anketirancev o negativnih okoljskih vplivih domačinov in turistov
domačem kraju

vplivi turistov so večji
vplivi turistov in domačinov so
enaki
vplivi domačinov so večji
Skupaj odg.

frekvenca
27
42

% odgovorov
32,1
50,0

15
84

17,9
100,0

Tabela 34: Ocene anketirancev o pozitivnih vplivih turizma na določene elemente
majhen vpliv

srednji vpliv

velik vpliv

urejenost okolja

45,9
41,2
14,1
21,2
30,6
40
29,4
27,1
22,4

32,9
43,5
29,4
45,9
32,9
43,1
41,2
38,8
51,8

21,2
15,3
56,5
32,9
36,5
25,9
29,4
34,1
25,9

sloves kraja

12,9

24,7

62,4

cestne razmere in prometna povezanost
komunalna opremljenost
gostinska ponudba
trgovinska ponudba
družabno in kulturno življenje
opremljenost z objekti za rekreacijo
možnosti zaposlovanja domačinov v turizmu
možnost dodatnega zaslužka za domačine
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Večina anketirancev meni, da turizem nima zelo pomembnega vpliva na navedene dejavnike
oziroma je ta vpliv srednji. Velik vpliv naj bi turizem imel samo na sloves kraja ter na
gostinsko ponudbo, zanemarljiv pa naj bi bil njegov vpliv na cestne razmere in prometno
povezanost.
Pri negativnih vplivih turizma pa je mnenje anketirancev bistveno drugače, saj je večina
anketirancev kar za 64% navedenih dejavnikov ocenila, da ima nanje turizem velik vpliv.
Tabela 35: Ocene anketirancev o negativnih vplivih turizma na določene elemente
majhen vpliv

srednji vpliv

velik vpliv

vpliv na vodne vire
povečanje količin trdnih odpadkov
hrup in nemir
povzročanje škode na zasebni in družbeni lastnini
zmanjšanje kmetijskih in zelenih površin
otežkočen dostop do kmetijskih površin
(neprimerna) gradnja vikendov
izgubljanje pristne identitete
višje cene storitev in blaga
višje cene zemljišč in nepremičnin
obremenjenost cest
problem parkiranja
večja gneča zaradi številnih obiskovalcev

23,5
14,1
21,2
37,6
35,3
42,4
16,5
28,2
16,5
9,4
7,1
10,6
11,8

31,8
29,4
31,8
40
47,7
36,5
29,4
50,6
29,4
22,4
16,5
12,9
18,8

44,7
56,5
47,1
21,2
16,5
20
54,1
21,2
54,1
68,2
76,5
76,5
69,4

zmanjšana varnost/ povečanje kriminala

28,2

42,4

29,4

Več kot tri četrtine anketirancev meni, da turizem veliko prispeva k obremenjenosti cest in k
problemom s parkiranjem, zaradi številnih obiskovalcev pa je zaznati tudi večjo gnečo. Prav
tako velik odstotek domačinov turizmu pripisuje velik vpliv na povečanje cen življenjskih
stroškov, tako storitev in blaga kot tudi cen zemljišč in nepremičnin, ter velik vpliv na
povečanje količin trdnih odpadkov. Tudi neprimerna gradnja vikendov naj bi bila po mnenju
domačinov pogojena s turizmom. Ostale negativne posledice so nekoliko v ozadju.
Kljub številnim negativnim vplivom pa si še zmeraj večina anketirancev želi, da bi se razvoju
turizma v prihodnosti posvečalo več pozornosti.
Tabela 36: Želje anketirancev glede prihodnjega razvoja turizma v kraju
nespremenjen obseg
turistične dejavnosti
več poudarka razvoju
turizma
več pozornosti drugim
dejavnostim
vseeno

Skupaj odg.

Frekvenca
13

% odgovorov
15,9

40

48,8

22

26,8

7
82

8,5
100,0

Anketirance smo povprašali tudi o predlogih za zmanjšanje negativnih okoljskih vplivov
turizma ter o predlogih za razvoj turistične dejavnosti v prihodnje. Kar 27% anketirancev je
odgovorilo, da je potrebno najprej urediti ceste in parkirne površine ter urediti kolesarske poti.
Dobra desetina anketirancev predlaga omejitev prometa v okolici Bohinjskega jezera ter
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uvajanje javnega prometa, strinjajo pa se tudi, da naj bi bil prihodnji razvoj turizma okolju
prijazen. Med predlogi se pojavlja tudi potreba po večjem sodelovanju domačinov, po
delovanju Bohinja kot celote, po razvoju dodatne turistične ponudbe, ki bi zadržala turiste
tudi v primeru slabega vremena ter potreba po subvencioniranju zaposlenih v turizmu.
Nekateri domačini pa so predlagali tudi zaprtje gozdnih cest za motorni promet, razvijanje
visoko kvalitetne ponudbe, zmanjšanje števila enodnevnih obiskovalcev ter gradnjo manjših
namestitvenih kapacitet in ne velikih hotelov.
3. Povezave med mnenji o učinkih turizma ter nekaterimi značilnostmi turistov
Že v uvodnem poglavju o zadovoljstvu lokalnega prebivalstva z učinki turizma smo omenili,
da na odnos lokalnega prebivalstva do raznovrstnih učinkov turizma vplivajo različni
dejavniki, med njimi npr. odvisnost posameznika od turistične dejavnosti, socio-demografske
značilnosti prebivalstva,… .
Nas je zanimalo, kateri so bili tisti dejavniki, ki so vplivali na odgovore anketirancev naše
ankete. Ugotoviti smo torej želeli, kateri demografski, družbenoekonomski in drugi dejavniki
so statistično pomembno povezani z različnim odnosom do določenih učinkov turizma.
Za ugotavljanje stopnje povezanosti med spremenljivkami smo uporabili χ² preizkus, saj je
večina naših spremenljivk nominalna, za ugotavljanje stopnje povezanosti pa smo uporabili
koeficiente kontingence C.
Da smo zadostili vsem pogojem χ² preizkusa, smo morali določene vsebinsko sorodne
kategorije združiti, saj se je pojavljajo preveliko število celic s pričakovano frekvenco manjšo
od pet in zaradi tega χ² preizkus ni bil veljaven. Tako smo združili kategoriji nedokončana in
končana osnovna šola, odgovore o letih bivanja v domačem kraju pa smo združili samo v dve
kategoriji in sicer v kategorijo do vključno 20 let in nad 20 let bivanja v kraju. Kljub vsemu
pa smo lahko dokazali le nekaj statistično pomembnih povezav in le- te so v nadaljevanju
prikazane.
1. Izobrazba anketirancev
Cigale (2005) je v svoji doktorski disertaciji predstavil nekaj ugotovitev literature o vlogi
izobrazbe pri različni percepciji turizma in ugotovil, da so precej nekonsistentne in da
tovrstnih povezav pogosto niso mogle potrditi.
V naši raziskavi smo ugotavljali mnenje anketirancev o učinkih turizma ter o prihodnjem
razvoju turizma glede na njihovo izobrazbo.
Odkrili smo samo eno statistično pomembno povezavo in sicer povezavo med izobrazbo ter
velikostjo vplivov turizma na družabno in kulturno življenje.
Tabela 37: Mnenje anketirancev o vplivu turizma na družabno in kulturno življenje glede na
izobrazbo (v %)
Skupaj
nedokončana ali
končana OŠ
majhen vpliv
srednji vpliv
velik vpliv
Skupaj

37,5
37,5
25
16

končana 3
letna
strokovna
šola
38,9
5,6
55,5
18

končana
srednja
šola

končana
višja,visoka
šola

32,35
32,35
35,3
34

11,8
58,8
29,4
17

93

30,6
32,9
36,5
85

C
0,44

Znač.*
0,44

* Povezava je statistično značilna, če je α < 0,05
Več kot polovica anketirancev s končano 3- letno strokovno šolo pripisuje turizmu velik vpliv
na družabno in kulturno življenje, anketiranci s končano višjo ali visoko šolo pa menijo, da je
ta vpliv srednji. To statistično povezavo bi mogoče lahko razložili s tem, da se ljudje z višjo
izobrazbo pogosteje udeležujejo raznih kulturnih dogodkov kot ljudje z srednjo izobrazbo in
tako bolje poznajo oziroma lahko boljše ocenijo kakšen je dejanski vpliv turizma na družabno
in kulturno življenje.
2. Leta bivanja v kraju
Zanimalo nas je tudi ali obstajajo statistično pomembne povezave med mnenji domačinov o
učinkih turizma ter leti njihovega bivanja v kraju. Cigale (2005) namreč navaja, da so
nekatere raziskave opozorile na določeno vlogo trajanja bivanja v kraju kot vplivnega
dejavnika odnosov domačinov do turizma.
Analiza anket je pokazala na dve statistično pomembni povezavi in sicer na povezavo med
leti bivanja v kraju ter mnenjem o vplivu turizma na družabno in kulturno okolje ter mnenjem
o vplivu turizma na trgovinsko ponudbo.
Tabela 38: Mnenje anketirancev o vplivu turizma na družabno in kulturno življenje glede na
leta bivanja v kraju (v %)
Skupaj
majhen vpliv
srednji vpliv
velik vpliv
Skupaj

do vključno nad 20 let
20 let
26,0
31,6
51,8
24,6
43,8
22,2
32,1
67,9

C
0,270

Značiln.*
0,037

29,8
33,3
36,9
100

Statistične povezave med omenjenima spremenljivkama sprva nismo mogli dokazati, saj je
bilo preveliko število celic (nad 20%) s pričakovano frekvenco manjšo od pet. Z
združevanjem kategorij leta bivanja v kraju pa smo ugotovili statistično pomembno povezavo.
Anketiranci, ki živijo v kraju nad 20 let, menijo, da ima turizem velik vpliv na družabno in
kulturno življenje. Tudi tisti, ki živijo v kraju manj kot 20 let menijo, da turizem vpliva na
družabno in kulturno življenje, vendar pripisujejo turizmu srednji vpliv.
Tabela 39: Mnenje anketirancev o vplivu turizma trgovinsko ponudbo glede na leta bivanja v
kraju (v %)
Skupaj

Skupaj

do vključno nad 20 let
20 let
majhen vpliv
22,2
21,1
63,0
srednji vpliv
36,8
42,1
velik vpliv
14,8
32,1
67,9

C
značil*
0,275 0,032

21,4
45,2
33,4
100

Med anketiranci, ki živijo v kraju več kot 20 let je v primerjavi s tistimi, ki živijo v kraju manj
časa, veliko več takih, ki menijo, da ima turizem velik vpliv na ponudbo trgovin. Več kot
polovica anketirancev, ki živijo na tem območju manj kot 20 let pa turizmu pripisuje srednji
vpliv na ponudbo trgovin.
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Poskušali smo najti povezave tudi med mnenji anketirancev o učinkih turizma glede na
koristi, ki jih ima posameznik od turizma ter glede na kraje, kjer smo izvajali ankete
(Bohinjska Bistrica, Ribčev Laz, Stara Fužina). Sklepali smo namreč, da bodo tisti, ki so
redno ali občasno zaposleni v turizmu, ki turistom oddajajo sobe ali prodajajo izdelke, v večji
meri opažali pozitivne učinke turizma in ocenjevali negativne učinke kot manj pomembne.
Statistično pomembne povezave ni bilo mogoče dokazati.
Že Haley (2005) je opozoril, da če imajo prebivalci negativne izkušnje s turisti in turizmom,
ne glede na to, da so zaposleni v turizmu, potem bo tudi njihov odnos do turistične industrije
kot take negativen.
Ugotavljali smo tudi povezavo med starostjo anketirancev ter mnenji o vplivih turizma,
vendar statistično pomembne povezave prav tako nismo ugotovili.
Analiza ankete je pokazala, da lokalno prebivalstvo zaznava učinke turizma, vendar predvsem
tiste negativne.
Ugotovili smo, da so za domačine moteči predvsem tisti dejavniki, ki so povezani s
povečanim turističnim obiskom v času turistične sezone, kot so prometna obremenjenost cest,
problemi s parkiranjem zaradi zasedenosti parkirišč ter velika gneča zaradi številnih
obiskovalcev. Prizadeti so tudi zaradi povečanih cen zemljišč in nepremičnin ter storitev in
blaga, zanje pa so moteča tudi počitniška stanovanja.
Domačini vrednotijo negativne vplive turizma kot zelo pomembne, vendar menijo, da je
splošen vpliv turizma in rekreacije na okolje pozitiven, da turizem delno prispeva k izboljšani
kakovosti življenja (boljša gostinska in trgovinska opremljenost, več kulturnega dogajanja,
boljša komunalna opremljenost,…) in si želijo, da bi se turističnemu razvoju v prihodnosti
posvečalo več pozornosti.
V njihovih predlogih je zaznati splošne probleme turističnega gospodarstva občine Bohinj, ki
kažejo na to, da se turizem na številnih področjih še ne razvija v smeri trajnostnega razvoja,
kar pomeni, da se turizem ne razvija v okviru omejitvenih dejavnikov, zaradi česar je prišlo
do prezasičenosti. Domačini so izpostavili prav tiste dejavnike, za katere smo ugotovili da je
prag njihove nosilne zmogljivosti ali že presežen ali pa blizu njegove nosilne zmogljivosti.
8.3.3 SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO TURISTOV

Tudi splošno zadovoljstvo turistov s turistično ponudbo Bohinja, njihovo mnenje o vplivih
turizma na okolje ter njihove želje glede prihodnjega razvoja turizma v Bohinju smo
ugotavljali s pomočjo metode anketiranja.
Anketiranci so bili tudi tokrat naključno izbrani, vendar smo poskušali zajeti lokacije, kjer se
koncentrira turistični obisk in poleg tega lokacije, ki zadovoljujejo različne motive turistov
oziroma nudijo turistom različne možnosti za izvajanje prostočasnih dejavnosti.
Ankete smo izvajali v obeh glavnih turističnih sezonah v Bohinju, t.j. v poletni in v zimski
sezoni, saj se motivi za obisk destinacije Bohinj v poletnem času precej razlikujejo od
motivov za obisk v zimski sezoni. Pričakovali smo, da se bodo mnenja turistov o vplivih
turizma, predvsem tistih negativnih, glede na sezono bistveno razlikovala, saj je po eni strani
turistični obisk v poletni sezoni bistveno večji in s tem povezana je tudi večja koncentracija
turistov na posameznih, turistično najbolj atraktivnih predelih, po drugi strani pa so v poletni
sezoni veliko bolj vidna že degradirana območja narave (npr območje smučišča na Voglu,
erozije ob pohodniških poteh,…).
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Poleti smo ankete izvajali na sledečih lokacijah:
- ob jezeru na kopališču Kramar,
- v hotelu Zlatorog v Ukancu, v penzionu Kristal v Ribčevem Lazu,
- v kampu Zlatorog v Ukancu ter kampu Danica v Bohinjski Bistrici,
- gostišču Merjasec na Voglu, v planinski koči ter okrepčevalnici na Vojah,
- v turistično- informacijskem centru v Bohinjski Bistrici.
Pozimi pa smo izvajali ankete na smučišču Vogel, na parkirišču pod Voglom, v dolini ob
jezeru, v hotelu Zlatorog v Ukancu ter v penzionu Kristal v Ribčevem Lazu. Glavni motiv
obiska v tem letnem času je seveda smučanje, zato smo želeli v vzorec zajeti čimveč turistov,
katerih glavni motiv za obisk Bohinja so rekreacijske dejavnosti na snegu. Zaradi tega smo
ankete izvajali na smučišču ter na parkirišču pod smučiščem Vogel. Ker pa smučarji le niso
edini obiskovalci Bohinja v tem letnem času, smo ankete izvajali tudi v dolini.
Karta 11:Lokacije anketiranja

V pomoč pri sestavljanju anketnega vprašalnika nam je bila Anketa o tujih turistih v
Sloveniji, ki jo izvaja Statistični urad RS ter anketni vprašalnik, ki ga je za potrebe svoje
doktorske disertacije uporabil Igor Jurinčič.
Ankete so se izvajale v štirih jezikih in sicer v slovenskem, angleškem, nemškem ter
hrvaškem jeziku.
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Skupaj je bilo narejenih 328 anket, od tega 75% poleti, ter 25% pozimi. Nanje je odgovarjalo
53% tujih turistov ter 47% domačih turistov.
Ankete smo sprva analizirali po posameznih območjih, kjer smo jih izvajali. Ker pa je bilo iz
rezultatov razvidno, da se odgovori ne razlikujejo bistveno glede na posamezne kraje
anketiranja, smo rezultate anket združili in jih tako posplošili na celotno območje Bohinja.
Glede na to, da smo za anketiranje izbrali kraje, ki dokaj dobro izražajo različne značilnosti
turizma na območju Bohinja, po drugi strani pa se med seboj tudi razlikujejo ter glede na
dejstvo, da vzorec ni bil majhen, menimo, da so združeni podatki v zadostni meri
reprezentativni za celotno območje.
1. Splošne značilnosti turistov
Poleti je bilo anketiranih 247 turistov, od tega 58,3% tujih. Med tujimi anketiranimi turisti je
bilo največ Angležev (31,9 anketirancev), sledijo Nemci (29%) ter Nizozemci (10,1%).
Največ anket je bilo tako narejenih med skupinami turistov, ki na splošno v občini Bohinj
ustvarijo največ nočitev. Leta 2002 so domači gostje ustvarili 37,8% nočitev, nemški turisti
32% nočitev, angleški 11% ter nizozemski turisti 10% nočitev.
Grafikon 21: Struktura anketiranih turistov v poletni sezoni po narodnosti
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Pozimi je bilo narejenih 81 anket. Nanje je odgovarjalo 63% domačih ter 37% tujih turistov.
Med njimi so bili najštevilčnejši turisti iz Velike Britanije (50% anketiranih), sledijo jim
turisti iz Hrvaške (30%) in turisti iz Nemčije (13,3%).
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Grafikon 22: Struktura anketiranih turistov v zimski sezoni po narodnosti

11%

5%

2%

Slovenci
Angleži
Hrvatje

19%

63%

Nemci
ostale narodnosti

Prevladovali so anketiranci z visoko ali višješolsko izobrazbo, le v zimski sezoni so med
domačimi turisti prevladovali turisti s srednješolsko izobrazbo.
Večina anketiranih turistov se je v Bohinj pripeljala z osebnim avtomobilom. Pri domačih
turistih je kar 92% oziroma pozimi celo 96% takih, ki so za prihod v Bohinj uporabili osebni
avtomobil. Pri tujih turistih je ta odstotek nekoliko nižji, na račun drugih prevoznih sredstev.
Poleti se je v Bohinj pripeljalo z osebnim avtomobilom 56% tujih turistov, drugo
najpogostejše prevozno sredstvo pa je bilo letalo, ki je goste pripeljalo do Brnika, do Bohinja
pa so se pripeljali z avtobusom. V največji meri so bili to angleški turisti (81% anketirancev).
Številni tuji turisti, ki v Slovenijo priletijo z letalom, se poslužujejo tudi najema avtomobila
(angleški, izraelski turisti).
Grafikon 23: Prevozno sredstvo, ki so ga anketiranci uporabili za prihod v Bohinj
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2. Splošno zadovoljstvo turistov s turistično ponudbo Bohinja
Tabela 40: Splošno zadovoljstvo turistov s turistično ponudbo Bohinja

(1- zelo slabo, 2- slabo, 3- dobro, 4- zelo dobro, 5- odlično)
1

2

3

4

5

kakovost okolja
urejenost kraja
kakovost cest in storitev ob cestah
dostopnost kraja
turistične informacije
ponudba izletov
ponudba kulturnih prireditev
ponudba rekreativnih dejavnosti
možnosti za razvedrilo in zabavo
možnosti za nakupovanje
primernost za družinske počitnice
mir in tišina
gostoljubnost prebivalcev
osebna varnost
raven čistoče
kakovost gostinskih storitev

0,3
0,3
2,1
0
1,2
1,5
3,4
1,2
4,3
6,7
0
0,6
1,5
0,3
0,6
0,3

0,6
1,8
10,1
2,7
5,2
4,6
21,0
5,2
22,2
32,9
4,0
1,2
1,5
0,9
2,7
3,4

7,3
15,9
40,2
32,3
29,9
29,0
40,2
18,0
36,0
33,5
5,2
7,9
16,8
11,9
22,0
27,1

33,5
45,1
34,1
44,5
37,8
37,2
19,2
43
24,1
20,1
39,6
30,5
37,2
33,8
40,9
48,2

57,0
36,3
12,5
19,8
23,8
20,7
5,2
30,5
7,0
5,5
38,4
59,5
41,2
49,7
32,2
20,1

razmerje cena- kakovost

1,5

7,3

32,9

38,1

19,5

Povprečna
ocena
4,48
4,16
3,45
3,82
3,79
3,76
3,02
3,98
3,08
2,85
4,16
4,47
4,17
4,36
4,03
3,85
3,67

Anketiranci so s splošno ponudbo Bohinja načeloma zadovoljni. Najbolj so zadovoljni z
mirom in tišino, s kakovostjo okolja ter z gostoljubnostjo lokalnega prebivalstva. V Bohinju
se jih večina počuti varne.
Najslabše so ocenili možnosti za nakupovanje, možnosti za razvedrilo in zabavo ter ponudbo
kulturnih prireditev.
Z anketo pa smo želeli ugotoviti tudi ali obstaja povezava med zadovoljstvom turistov s
posameznimi elementi turistične ponudbe glede na izvor turistov ter glede na turistično
sezono.
Ugotovili smo sedem statistično pomembnih povezav med zadovoljstvom turistov s turistično
ponudbo glede na izvor turistov, ter 5 statistično pomembnih povezav med zadovoljstvom
turistov s turistično ponudbo glede na turistično sezono.
Zadovoljstvo turistov s posameznimi elementi turistične ponudbe glede na izvor turistov
Tabela 41: Zadovoljstvo turistov s kakovostjo cest in storitev ob cestah glede na izvor turistov
Skupaj
zelo slabo ali
slabo
dobro
zelo dobro ali
odlično
Skupaj

domači
turisti
17,0

tuji turisti
8,1

12,3

49,0
34,0

33,2
58,7

40,6
47,1

47,1

52,9

100
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C
0,245

* značil
0,000

Tuji turisti so s kakovostjo cest in storitev ob cestah precej bolj zadovoljni kot domači turisti.
Več kot polovica tujih turistov je namreč kakovost cest in storitev ob cestah ocenila kot zelo
dobro ali odlično, slaba polovica domačih turistov pa meni, da je kakovost cest in storitev ob
njej zadovoljiva.
Tabela 42: Zadovoljstvo turistov s turističnimi informacijami glede na izvor turistov
Skupaj
zelo slabo ali
slabo
dobro
zelo dobro ali
odlično
Skupaj

domači
turisti
6,6

tuji turisti
6,5

6,5

37,1
56,3

24,7
68,8

30,5
63,0

47,0

53,0

100

C
0,136

* značil
0,049

Tudi s turističnimi informacijami ter s ponudbo različnih izletov je večji del tujih turistov bolj
zadovoljen kot domači turisti.
Tabela 43: Zadovoljstvo turistov s ponudbo različnih izletov glede na izvor turistov
Skupaj
zelo slabo ali
slabo
dobro
zelo dobro ali
odlično
Skupaj

domači
turisti
8,1

tuji turisti
5,1

6,6

37,8
54,1

24,8
70,1

31,1
62,3

48,5

51,5

100

C
0,163

* značil
0,016

Tabela 44: Zadovoljstvo turistov z možnostmi za nakupovanje glede na izvor turistov
Skupaj
zelo slabo ali
slabo
dobro
zelo dobro ali
odlično
Skupaj

domači
turisti
47,4

tuji turisti
33,5

40,1

28,6
24,0

38,8
27,7

34,0
25,9

47,5

52,5

100

C
0,143

* značil
0,034

Z možnostmi za nakupovanje niso zadovoljni niti domači niti tuji turisti. Skoraj polovica
anketiranih domačih turistov ocenjuje možnosti za nakupovanje kot zelo slabe oziroma slabe,
nekoliko bolje so jih ocenili tuji turisti, katerih 39% jih meni, da so možnosti za nakupovanje
dobre.
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Tabela 45: Zadovoljstvo turistov z gostoljubnostjo prebivalcev glede na izvor turistov
Skupaj
zelo slabo ali
slabo
dobro
zelo dobro ali
odlično
Skupaj

domači
turisti
5,3

tuji turisti
1,2

3,1

22,5
72,2

12,3
86,5

17,1
79,8

46,9

53,1

100

C
0,185

* značil
0,003

Z gostoljubnostjo prebivalcev Bohinja so nekoliko bolj zadovoljni tuji turisti, čeprav je tudi
delež domačih turistov, ki so z gostoljubnostjo domačinov zelo zadovoljni, precejšen (72%).
Tabela 46: Zadovoljstvo turistov z ravnijo čistoče glede na izvor turistov
Skupaj
zelo slabo ali
slabo
dobro
zelo dobro ali
odlično
Skupaj

domači
turisti
3,9

tuji turisti
2,9

3,4

30,5
65,6

14,5
82,6

22,0
74,6

46,7

53,3

100

C
0,194

* značil
0,02

Tuji turisti so tudi z ravnijo čistoče ter z razmerjem med ceno in kakovostjo precej bolj
zadovoljni kot domači turisti. Več kot 82% tujih turistov meni, da je raven čistoče zelo dobra
oziroma odlična, ter 72% da je razmerje med ceno storitev in kakovostjo storitev prav tako
odlično.
Tabela 47: Zadovoljstvo turistov z razmerjem med ceno in kakovostjo glede na izvor
Skupaj
zelo slabo
ali slabo
dobro
zelo dobro
ali odlično
Skupaj

domači
turisti
14,4

tuji turisti
4,1

8,9

42,8
42,8

24,1
71,8

32,8
58,3

46,6

53,4

100

C
0,292

* značil
0,000

Domači turisti so si precej bolj neenotni glede mnenja o razmerju med ceno in kakovostjo.
Dobrih 42% jih namreč meni, da je razmerje med ceno in kakovostjo zelo dobro ali odlično,
spet drugih 42% pa jih ocenjuje to razmerje niti kot slabo niti kot zelo dobro.
Z analizo anket glede na izvor turistov smo ugotovili, da so na splošno tuji turisti s turistično
ponudbo Bohinja precej bolj zadovoljni kot domači turisti. Zelo zadovoljni so predvsem z
gostoljubnostjo prebivalcev, čistočo, s ponudbo različnih izletov in turističnimi
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informacijami, nekoliko manj pa s kakovostjo cest in storitvami ob cestah. Tako kot tudi
domači turisti, pa so tuji turisti najbolj razočarani nad premalo možnostmi za nakupovanje.
Zadovoljstvo turistov s posameznimi elementi turistične ponudbe glede na sezono
Na tem mestu smo želeli ugotoviti ali obstajajo statistično pomembne povezave med
zadovoljstvom turistov s turistično ponudbo Bohinja glede na turistično sezono. Ugotovili
smo pet statistično pomembnih povezav.
Tabela 48: Zadovoljstvo turistov s kakovostjo cest in storitvami ob cestah glede na sezono
Skupaj
t. v poletni t. v zimski
sezoni
sezoni
zelo slabo ali
9,5
20,7
slabo
dobro
39,9
42,7
zelo dobro ali
36,6
50,6
odlično
Skupaj
74,8
25,2

C Značiln.*
0,164 0,011

12,4
40,6
47,0
100

Turisti v zimski sezoni so s kakovostjo cest in storitvami ob cestah nekoliko manj zadovoljni,
kot turisti v poletni sezoni. Ugotovitev nas pravzaprav ne preseneča, saj so ceste v zimskem
času, še zlasti če je po cestišču sneg, pogosto v precej slabšem stanju kot poleti.
Tabela 49: Zadovoljstvo turistov z dostopnostjo kraja glede na sezono
Skupaj
t. v poletni t. v zimski
sezoni
sezoni
zelo slabo ali
3,3
1,2
slabo
dobro
27,9
46,3
zelo dobro ali
68,8
52,4
odlično
Skupaj
74,8
25,2

C
Značiln.*
0,172
0,007

2,8
32,5
64,7
100

Tudi z dostopnostjo kraja so turisti v poletni sezoni bolj zadovoljni kot turisti v zimski sezoni.
To nekoliko manjše zadovoljstvo turistov v zimski sezoni mogoče izhaja iz problemov, do
katerih pride zaradi premajhnega števila parkirnih mest ob smučiščih. Zlasti ob sončnih
vikendih, v času zimskih počitnic se pogosto zgodi, da je število parkirnih mest tako ob
smučišču Kobla kot tudi pod Voglom nezadostno, zaradi česar morajo obiskovalci parkirati
vozilo precej daleč stran od smučarskega središča, nato pa z vso opremo pešačiti do smučišča.
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Tabela 50: Zadovoljstvo turistov s ponudbo rekreativnih dejavnosti glede na sezono
Skupaj
t. v poletni t. v zimski
sezoni
sezoni
zelo slabo ali
6,7
6,2
slabo
dobro
22,1
7,4
zelo dobro ali
71,2
86,4
odlično
Skupaj
74,8
25,2

C
Značiln.*
0,165
0,01

6,5
18,4
75,1
100

S ponudbo rekreativnih dejavnosti so v zimskem času turisti nekoliko bolj zadovoljni, čeprav
tudi več kot 70% turistov v poletni sezoni ocenjuje ponudbo rekreativnih dejavnosti kot zelo
dobro ali odlično. Večje zadovoljstvo turistov v zimski sezoni je nekako pričakovano, saj je
glavni motiv obiska v tem času rekreacija na snegu, Bohinj kot gorsko turistični kraj pa nudi
kar precej možnosti za njeno izvajanje. V poletni sezoni so motivi za obisk raznovrstnejši in
težko je ugoditi vsem željam glede rekreacijskih aktivnosti.
Tabela 51: Zadovoljstvo turistov z možnostmi za nakupovanje glede na sezono
Skupaj
t. v poletni t. v zimski
sezoni
sezoni
zelo slabo ali
34,2
58,0
slabo
dobro
27,2
36,2
zelo dobro ali
29,6
14,8
odlično
Skupaj
75,0
25,0

C
Značiln.*
0,212
0,000

40,1
34,0
25,9
100

Turisti v poletni sezoni so nekoliko bolje ocenili možnosti za nakupovanje od turistov v
zimski sezoni, čeprav tudi njihova ocena ni najboljša. Več kot polovica turistov v zimski
sezoni meni, da so možnosti za nakupovanje slabe ali celo zelo slabe.
Tabela 52: Zadovoljstvo turistov s kakovostjo gostinskih storitev glede na sezono
Skupaj
zelo slabo
ali slabo
dobro
zelo dobro
ali odlično
Skupaj

t. v poletni
sezoni
4,9

t. v zimski
sezoni
0

3,7

24,7
70,4

35,4
64,6

27,4
68,9

74,8

25,2

100

C
Značiln.*
0,144
0,032

S kakovostjo gostinskih storitev so bolj zadovoljni turisti v poletni sezoni, vendar je tudi
nezadovoljnih turistov več v poletni sezoni.

103

3. Mnenje anketirancev o vplivih turizma na kvaliteto okolja
Pri anketirancih prevladuje mnenje, da imata turizem in rekreacija pozitiven vpliv na kvaliteto
okolja v Bohinju, ter da so vplivi turistov večji, kot vplivi domačinov.
Tabela 53: Mnenje turistov o vplivu turizma na okolje v Bohinju

ne vplivata
pozitiven vpliv
negativen vpliv
Skupaj odg.

Frekvenca % odgovorov
48
15,6
184
59,9
75
24,4
307
100,0

Tabela 54: Mnenje turistov o okoljskem vplivu domačinov in turistov

vplivi turistov so večji
vplivi turistov in domačinov so enaki
vplivi domačinov so večji
Skupaj odg.

Frekvenca % odgovorov
159
51,1
99
31,8
53
17,0
311
100,0

Več kot polovica anketirancev meni, da so vplivi turistov večji, kot vplivi domačinov, kar nas
pravzaprav preseneča, saj smo pričakovali odgovor, da so vplivi turistov in domačinov enaki.
Prav tako nas je presenetilo večinsko mnenje domačinov, da so vplivi turistov in domačinov
enaki. Pričakovali smo namreč, da bodo večji vpliv na okolje pripisali turistom.
Primerjali smo tudi odgovore domačih in tujih turistov, ter turistov v poletni in zimski sezoni
in ugotovili statistično pomembno povezavo med mnenji o tem, kakšen vpliv imata turizem
in rekreacija na okolje glede na izvor turistov.
Tabela 55: Mnenje anketirancev o vplivu turizma in rekreacije na kvaliteto okolja glede na izvor
turistov
Skupaj
ne vplivata
pozitiven vpliv
negativen
vpliv
Skupaj

domači
turisti
10,3
67,1
22,6

tuji turisti
20,5
53,4
26,1

15,6
60,0
24,4

47,6

52,4

100

C
*značil.
0,158 0,019

Tako domači kot tuji turisti so mnenja, da imata turizem in rekreacija pozitiven vpliv na
kvaliteto okolja. Takega mnenja je 67% domačih ter dobrih 53% tujih turistov. Opaziti pa je,
da so tuji turisti do razvoja turizma na tem območju bolj kritični, saj jih je tudi več kot četrtina
ocenila, da ima turizem v tem okolju negativen vpliv.
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Tabela 56: Mnenje anketirancev o vplivu turizma in rekreacije na kvaliteto okolja v kraju
preživljanja prostega časa (v %)
majhen

srednji

velik

vpliv na vodne vire
povečanje količin trdnih odpadkov
hrup in nemir
povzročanje škode na zasebni in družbeni lastnini
zmanjšanje kmetijskih in zelenih površin
(neprimerna) gradnja vikendov
izgubljanje pristne identitete
višje cene storitev in blaga
obremenjenost cest
problem parkiranja

22,6
7,3
19,2
36,9
32,9
1,3
14,3
6,1
5,2
9,5

32,6
32,9
42,7
30,2
35,1
18
38,1
29,9
25,3
23,2

28,7
47
29,3
12,2
13,7
30,8
25,9
44,8
57,6
52,7

gneča zaradi številnih obiskovalcev

11,9

37,5

41,2

Anketiranci so velik vpliv turizma pripisali tistim elementom, ki so splošen problem Bohinja
in na katere so opozorili tudi domačini. Izpostavili so obremenjenost cest ter problem
parkiranja, povečanje količin trdnih odpadkov, višje cene storitev in blaga ter neprimerno
gradnjo vikendov. Zaradi številnih obiskovalcev zlasti v času turističnih konic, pa turisti
zaznavajo tudi gnečo.
Ponovno smo primerjali mnenje turistov o vplivu turizma na okolje glede na izvor
anketirancev ter glede na turistično sezono ter ugotovili pet statistično pomembnih povezav.
Domači turisti v vseh petih primerih pripisujejo turizmu velik vpliv, medtem ko v večini
primerov tuji turisti ocenjujejo vpliv turizma kot srednji.
Tabela 57: Mnenje turistov o vplivih turizma na vodne vire glede na izvor turistov
Skupaj
majhen vpliv
srednji vpliv
velik vpliv
Skupaj

domači
turisti
16,3
39,0
44,7
51,3

tuji turisti
38,1
38,8
23,1
48,7

C
* značil.
0,269 0,000

26,9
38,9
34,2
100

Dobrih 44% domačih turistov je ocenilo, da je vpliv turizma na vodne vire velik, nekaj manj
kot 40% tujih turistov pa je turizmu pripisalo srednji vpliv na vodne vire.

Tabela 58: Mnenje turistov o vplivih turizma na hrup in nemir glede na izvor turistov
Skupaj
majhen vpliv
srednji vpliv
velik vpliv
Skupaj

domači
turisti
23,1
37,8
39,1
47,8

tuji turisti
19,2
55,2
25,6
52,2

21,1
46,8
32,1
100
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C
* značil.
0,176 0,008

Več kot polovica tujih turistov meni, da turizem nima velikega vpliva na hrup in nemir, da pa
ta vpliv vendarle ni zanemarljiv. Med domačimi turisti pa je največ takih, ki menijo, da
turizem vendarle veliko prispeva k hrupnosti območja.
Tabela 59: Mnenje turistov o vplivih turizma na (neprimerno)gradnjo vikendov glede na izvor
turistov
Skupaj
majhen vpliv
srednji vpliv
velik vpliv
Skupaj

domači
turisti
18,5
33,1
48,4
49,2

tuji turisti
28,1
46,9
25,0
50,8

C
0,236

* značil.
0,001

23,4
40,1
36,5
100

Statistično pomembno povezavo smo ugotovili tudi med spremenljivkama (neprimerna)
gradnja vikendov ter turisti glede na izvor in turistično sezono.
Ponovno so domači turisti tisti, ki menijo, da imata turizem in rekreacija velik vpliv na
gradnjo vikendov na območju Bohinja. Izhajali bi lahko iz razmišljanja, da domačini bolje
poznajo razmere glede počitniških bivališč v Bohinju, saj so lahko marsikaj zasledili tudi v
sredstvih javnega obveščanja.
Tabela 60: Mnenje turistov o vplivih turizma na probleme s parkiranjem glede na izvor turistov
Skupaj
majhen vpliv
srednji vpliv
velik vpliv
Skupaj

domači
turisti
4,4
20,7
74,8
48,2

tuji turisti
17,2
33,1
49,7
51,8

C
* značil.
0,267 0,000

11,1
27,1
61,8
100

Tokrat so si domači in tuji turisti enotni glede mnenja, da turizem veliko prispeva k
problemom, povezanim s parkiranjem, to je pomanjkanjem parkirnih mest. Takega mnenja je
skoraj 75% domačih turistov in slaba polovica tujih.
Tabela 61: Mnenje turistov o vplivih turizma na večjo gnečo zaradi številnih obiskovalcev glede
na izvor turistov
Skupaj
majhen vpliv
srednji vpliv
velik vpliv
Skupaj

domači
turisti
6,3
29,6
64,1
47,8

tuji turisti
19,4
52,2
28,4
52,2

C
* značil.
0,343 0,000

13,1
41,4
45,4
100

Tudi tokrat več kot 64% domačih turistov meni, da turizem veliko prispeva h gneči na
območju Bohinja, medtem ko dobra polovica tujih turistov meni, da je vpliv turizma srednji.
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4. Predlogi za zmanjšanje negativnih vplivov turizma na okolje ter za razvoj
turistične dejavnosti v prihodnje
Tudi turiste smo povprašali o njihovih predlogih za zmanjšanje negativnih vplivov turizma na
okolje ter kakšen razvoj turistične dejavnosti si želijo v prihodnosti. Najpogostejši odgovori
med tujimi turisti so bili (razvrščeni glede na pogostost odgovora):
-

turizem naj ostane na nivoju, kakršen je (dodatna gradnja namestitvenih kapacitet ni
potrebna, dodatna ponudba ni potrebna, kraj naj ostane miren)
če se že gradijo dodatne namestitvene kapacitete, naj ne bojo v obliki velikih hotelov
omejitev prometa v okolici jezera ter uvedba javnega prevoza
ohranitev slovenske kulture ter lokalne tradicije
izdelava kart z vrisanimi kolesarskimi in peš potmi
uvedba okoljskih taks za turiste
zmanjšati vplive smučarskega turizma na okolje
pri planiranju turizma upoštevati vplive na okolje
uporaba alternativnih virov energije

Domači turisti pa so predlagali naslednje rešitve (razvrščeni glede na pogostost odgovora):
- izboljšanje turistične (obnova obstoječih in ne gradnja novih turističnih kapacitet) in
splošne infrastrukture (izboljšanje cest in komunalne infrastrukture)
- povečati število redarjev, izvajati strožji nadzor, povišanje kazni
- večja zaščita naravne in kulturne dediščine
- izboljšati ponudbo kulturnih prireditev, ohranjati lokalno tradicijo, sozvočje turizma in
tradicije
- ozaveščanje turistov
- podaljševanje sezone, tudi s ponudbo, ki bo goste zadržala v Bohinju tudi v primeru
slabega vremena in izven glavnih dveh sezon
- več opozorilnih tabel, ki opozarjajo kršitelje
- zaprtje posameznih predelov Bohinja za promet
- izgradnja centralnega parkirišča ter umiritev prometa v okolici Bohinjskega jezera
Iz analize anket smo lahko ugotovili, da so turisti na splošno zadovoljni s turistično ponudbo
Bohinja. Strinjajo se, da imata turizem in rekreacija pozitiven vpliv na okolje in si želijo, da bi
se turistična dejavnost še nadalje razvijala, vendar v smeri sožitja z naravo. Opozorili so na
nekoliko slabše možnosti za nakupovanje, na nezadostno ponudbo kulturnih prireditev ter na
nekoliko slabše možnosti za razvedrilo in zabavo. Zlasti domači turisti, ki so na splošno dosti
bolj kritični glede turistične ponudbe v Bohinju, pa so izpostavili tudi slabo kakovost cest,
nezadostno ponudbo različnih izletov ter informacij.
Pri negativnih vplivih turizma so izpostavili predvsem velik vpliv na obremenjenost cest ter
problem parkiranja, na višje cene storitev in blaga zaradi turizma ter na povečanje količine
trdih odpadkov. Gre torej za probleme, ki so jih izpostavili tudi domačini in jih turisti na
območju Bohinja že zaznavajo. Iz tega izhajajo tudi njihove želje in pogledi ter predlogi za
nadaljnji razvoj turizma na tem območju. Zelo veliko anketirancev, zlasti tujih, je izpostavilo
željo, da naj turizem ostane na nivoju kakršnem je, da naj se ne povečuje število nastanitvenih
kapacitet, zlasti ne v obliki velikih hotelov, ter naj se umiri promet v okolici Bohinjskega
jezera. Prav tako izpostavljajo potrebo po ohranjanju lokalne tradicije ter izražanju te tradicije
v obliki kulturnih prireditev, ki so za turiste zelo zanimive in bi popestrile dogajanje.
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Turisti so izrazili splošno zadovoljstvo s turistično ponudbo Bohinja, vendar hkrati izrazili
nezadovoljstvo s posameznimi elementi ponudbe, zaradi česar ocenjujemo, da turistična
nosilna zmogljivost ni presežena, vendar ni trajnostna.
9. ZAKLJUČEK
Občina Bohinj se uvršča med najpomembnejše gorsko turistične kraje v Sloveniji, ki nudi
številne možnosti za raznovrstne rekreacijske aktivnosti. Turizem je na tem območju že dolgo
časa gibalo razvoja in predstavlja zelo pomembno gospodarsko panogo v sicer eni izmed
najmanj razvitih gorenjskih občin. Skoraj polovica delavno aktivnega prebivalstva je
zaposlenih v storitvenih dejavnostih, med katera prištevamo tudi turizem in gostinstvo ter
skoraj 40% poslovnih subjektov deluje na področju gostinstva.
Ocenjujemo, da bi se brez turizma občina Bohinj srečevala še z večjimi razvojnimi težavami
ter s še bolj neugodnimi demografskimi gibanji.
Poleg številnih pozitivnih vplivov, pa se občina Bohinj prav zaradi turizma srečuje s
pomembnimi okoljskimi in družbenimi obremenitvami, ki pridejo zaradi občutljivega,
nadpovprečno ohranjenega okolja še bolj do izraza.
V preteklosti se skrbi za okolje ni posvečalo posebne pozornosti, vse do 80-ih let, ko so se
pojavili prvo ekološki problemi in sicer onesnaženost vode Bohinjskega jezera, kasneje pa so
ugotovili tudi onesnaženost nekaterih gorskih jezer. Za rešitev problema so predvideli
izgradnjo čistilne naprave v Ukancu oziroma Ribčevem Lazu, to pa je bilo tudi vse. Turistični
razvoj se je še nadalje razvijal s prepočasnim urejanjem komunalne infarstrukture vse do
današnjih dni. Poleg tega se je prepočasi urejala prometna infrastruktura, nadaljevala se je
nedovoljena zazidava počitniških stanovanj, glavni tok turistov pa se je še zmeraj usmerjal na
širše območje Bohinjskega jezera, zato so tudi pritiski na okolje tu največji. Pomemben
varnostni mehanizem, ki je preprečeval in še preprečuje, da bi prihajalo do velikih posegov v
okolje je Triglavski narodni park ter zavarovana območja v okviru omrežja Natura 2000, v
katerih veljajo posebna pravila in omejitve, ki pa se povsod ne izvajajo dosledno.
Problematično je predvsem področje počitniških stanovanj, ki rastejo kot gobe po dežju, kljub
prepovedi gradnje, ki je zapisana v Zakonu o Triglavskem narodnem parku iz leta 1981.
Osnovna funkcija zavarovanih območij je naravovarstvena, zato se mora tudi rekreacija
podrejati naravovarstvenim ciljem in ne sme biti v nasprotju s cilji varovanja. Tudi promet in
prometna infrastruktura, gozdarstvo, kmetijstvo, vodno gospodarstvo, komunalna in
energetska infrastruktura, bi se morali razvijati v skladu z Zakonom o Triglavskem narodnem
parku, vendar temu ni bilo tako. Bili so avtonomni, podrejeni lastnim ciljem in lastni
področni zakonodaji in iz tega izhaja del problemov, s katerimi se občina Bohinj danes
srečuje.
Turistični obisk v občini Bohinj, zlasti pa še v okolici Bohinjskega jezera je velik, z vidika
negativnih vplivov na okolje pa je problematično predvsem nihanje obiska prek leta, z
izrazitimi koncentracijami turističnega obiska v poletni in zimski sezoni, ko število turistov
krepko preseže število domačega prebivalstva.
Veliki so tudi pritiski povezani s turistično infrastrukturo, predvsem z nastanitvenimi
kapacitetami, smučarskimi središči ter planinskimi potmi in postojankami.
Trenutno je v občini Bohinj na razpolago okoli 5.000 ležišč v različnih nastanitvenih objektih,
do leta 2013 pa je predvideno povečanje za dodatnih 1.160 postelj ter 300 kamp prostorov,
kar pomeni, da lahko pričakujemo še večje obremenitve, saj je ponavadi z večjim številom
ležišč pogojen tudi večji turistični obisk.
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Glede smučarskih centrov je v občini Bohinj problematičen predvsem smučarski center
Vogel, ki leži v osrednjem območju TNP. Težnje k razvoju in po širitvi so vedno večje,
naraščajo pa tudi okoljski problemi, ki so posledica strojnih posegov v reliefno razgiban in
zelo ranljiv teren, sredstev za vzdrževanje žičnic, teptalnih strojev in sredstev za utrjevanje
snega ter odsotnosti čistilne naprave za številne gostinske objekte. Pokrajina je vidno
degradirana.
Degradirani so tudi številni predeli na območju planinskih poti z množičnim obiskom
(Savica- Komna, Savica-Komarča, Voje- Velo Polje ter Rudno polje- Studorski preval), kjer
so nastala omrežja na novo shojenih poti in tako je prišlo do uničenja vegetacije na obsežnih
površinah.
Še bolj problematične pa so planinske postojanke, locirane na ekološko najbolj ranljivih
območjih, kot so visokogorski svet, bližina jezer ter s pestro ponudbo in ne pretirano skrbjo za
okolje. Ekološka sanacija planinskih koč se je sicer izvajala, vendar v občini Bohinj ni bila
tako uspešna, kot kje drugje, kar se je pokazalo tudi v onesnaženosti vode v nekaterih gorskih
jezerih, ki ležijo v bližini koč. Še nobena koča v občini Bohinj npr. nima lastne čistilne
naprave ali suhega stranišča, problematično pa je tudi koncentriranje obiska v poletnih in
zgodnjih jesenskih mesecih. Takrat je proizvedenih največ odpadnih vod, kar je še zlasti
neugodno zaradi visokih temperatur in posledično velike aktivnosti mikroorganizmov.
Vplivi na okolje zaradi turizma in rekreacije so torej veliki, kar je ugotovil tudi Cigale (2004)
v svoji doktorski disertaciji o navzkrižjih in obremenitvah slovenskega alpskega sveta zaradi
turistične in rekreativne dejavnosti. Ocenil je, da so obremenitve tako zraka, kot tudi vode,
rastja in živalstva ter prsti in reliefa velike, toda ali so te obremenitve tako velike, da
presegajo nosilno zmogljivost okolja, to smo poizkušali ugotoviti s posameznimi indikatorji
turistične nosilne zmogljivosti.
Indikatorje nosilne zmogljivosti za scenarij trajnostnega razvoja turizma smo izbrali po lastni
presoji, glede na specifične značilnosti obravnavanega območja.
V analizo smo vključili 10 indikatorjev in ugotovili, da je pri dveh indikatorjih že presežen
prag nosilne zmogljivosti, pri šestih pa trenutna nosilna zmogljivost ni trajnostna. Rezultati so
pokazali, da sta glavna omejitvena dejavnika odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter
pomanjkanje parkirnih mest. Zmogljivost indikatorja parkirna mesta je sicer zadovoljiva
preko večine leta, ne pa tudi v času turističnih konic, zlasti ob vikendih z lepim vremenom.
Pri ostalih indikatorjih zmogljivost sicer ni presežena, vendar v večini primerov ni trajnostna,
kar pomeni ali da je blizu praga svoje nosilne zmogljivosti ali pa da dolgoročno ogroža
okolje.
Ugotovili smo, da je obstoječa nosilna zmogljivost maksimalno 1.000 turistov na dan, določa
pa jo zmogljivost indikatorja odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki ima najnižjo nosilno
zmogljivost. Na ČN Bohinjska Bistrica in Ribčev Laz s skupno zmogljivostjo 3.000 PE redno
gravitira približno 1.950 prebivalcev, na višku turistične sezone pa še dodatno 2.770 turistov,
med katere dnevni obiskovalci sploh niso zajeti.
Na eni strani imamo tako indikatorje, katerih prag njihove nosilne zmogljivosti je že presežen
ali pa dolgoročno ogroža okolje, na drugi pa izredno visoko stopnjo neizkoriščenosti
razpoložljivih resursov (nastanitvene zmogljivosti).
Glede na rezultate se nam ne zdi smiselno povečevati nastanitvenih zmogljivosti brez vlaganj
v splošno infrastrukturo ter razvoja dodatne turistične ponudbe, ki bi pritegnila obiskovalce
tudi izven glavne poletne sezone in jo tako tudi razbremenila. Predlagamo organizacijo
raznovrstnih kulturnih, športnih in zabavnih prireditev preko celega leta, večjo vključitev
zavarovanega območja v turistično ponudbo ter usmeritev tudi k kongresni dejavnosti.
Za usmerjanje turističnega obiska se nam zdi smiselna izvedba coniranja območja, zlasti
predela znotraj Triglavskega narodnega parka, s čimer bi se jasno oblikovala strogo varovana
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območja, območja, ki dovoljujejo razvoj mehkih oblik turizma ter območja, na katerih je
možen razvoj turistične infrastrukture. Nadalje bi bilo smiselno še bolj ozaveščati
obiskovalce, da se nahajajo na območjih zavarovane narave, v katerih veljajo posebna pravila
in omejitve, osveščati obiskovalce o škodi, ki jo povzročajo z neustreznimi oblikami ravnanja,
npr v visokogorju zaradi hoje po bližnjicah.
Pri vseh nadaljnjih ukrepih je prav tako potrebno upoštevati mnenja in predloge domačinov in
turistov, ki so izrazili nezadovoljstvo s posameznimi elementi turistične ponudbe (premalo
možnosti za nakupovanje, pomanjkljiva ponudba kulturnih in zabavnih prireditev,…).
Predlagamo torej, da naj se v prihodnosti turistični razvoj smotrno razvija v skladu z
zmogljivostmi naravnega okolja kot tudi z željami in predlogi lokalnega prebivalstva. Številni
predlogi so podani v tabeli 62.
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Tabela 62: Indikatorji turistične nosilne zmogljivosti

Prostorskoekološki
indikatorji

Infrastrukturni
indikatorji

Indikator

Trenutna
NZ

Možnost
povečanja NZ

Kakovost rečne
vode

Ni presežena

DA

Kakovost jezerske
vode

Ni trajnostna

DA

Kakovost zraka

Ni trajnostna

DA

Zbiranje in ravnanje
z odpadki

Ni presežena

DA

Cestni promet

Ni trajnostna

DA

Parkirna mesta

Presežena

DA

Ni trajnostna

DA

Presežena

DA

Ni presežena

DA

Ni trajnostna

DA

Ni trajnostna

DA

Poraba in kvaliteta
pitne vode
Odvajanje in
čiščenje odpadne
vode
Nastanitvene
kapacitete
Socio-psihološki
indikatorji

Zadovoljstvo
lokalnega
prebivalstva z
učinki turizma
Zadovoljstvo
turistov z učinki
turizma

Ukrepi
Izgradnja centralne čistilne naprave
Izgradnja centralne čistilne naprave, umiritev prometa v okolici jezera
Umiritev prometa v območju TNP, izboljšanje javnega prometa, izgradnja
centralnega parkirišča izven TNP
Namestitev več košev za smeti v okolici jezera, večja frekvenca praznjenja košev v
poletni sezoni, odvoz odpadkov na odlagališče z ustreznim postopkom obdelave in
reciklaže, osveščanje turistov ter prizadevanje za zmanjšanje proizvodnje odpadkov
Večja frekvenca javnega potniškega prometa in umirjanje prometa v okolici jezera
ter na gozdnih cestah za okoliške planine
Izgradnja centralnega parkirišča izven območja TNP ali več manjših parkirišč, ki bi
bil ustrezno opremljena in urejena ter spodbujanje uporabe javnega prevoza
Uporaba reciklirane vode, izdelani programi za varčevanje s pitno vodo v
nastanitvenih kapacitetah, ustrezna zaščita vodnih virov
Izgradnja centralne čistilne naprave z večjo zmogljivostjo in priključenost vseh
naselij nanjo, izgradnja čistilnih naprav pri planinskih postojankah
Predhodna ureditev splošne infrastrukture (zadovoljivo število parkirnih mest za
hotelske goste ter goste po drugih nastanitvenih kapacitetah, izgradnja centralne
čistilne naprave z zadostno zmogljivostjo)
Večja vključenost lokalnega prebivalstva v odločanje o prihodnjem turističnem
razvoju v kraju, ureditev splošnih problemov Bohinja (cestni promet, parkirna mesta,
razvoj dodatne turistične ponudbe,…)
Ohranitev turizma na nivoju, kakršen je (dovolj namestitvenih kapacitet), ureditev
prometnega režima, večja ponudba kulturnih in zabavnih prireditev, razvoj turizma v
sožitju z naravo,…
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Ker trenutna nosilna zmogljivost ni nekaj fiksnega, predlagamo, da se nosilna zmogljivost
ugotavlja na vsakih nekaj let (npr na 5 ali 10 let, oziroma po zaključku pomembnih projektov,
ki bi lahko trenutno nosilno zmogljivost povečali) in sicer tako okoljska, kot tudi socialna in
infrastrukturna.

112

10. SUMMARY
The Bohinj community, offering numerous possibilities for various recreation activities, ranks
among the most important mountain tourist resorts in Slovenia. Tourism has been for a long
time the driving force of development in this area and it represents a very important economic
branch in otherwise one of the least developed communities of Upper Carniola. It is estimated
that without tourism the Bohinj community would be facing even bigger developmental
problems and even less advantageous demographic movements.
Besides the numerous positive influences the Bohinj community faces right due to the very
tourism with important environmental and social burdening, which are due to sensitive and
above average preserved environment even more expressed.
Tourist visit is very big, especially around the Bohinj lake but the most problematic thing
from the point of view of the negative influences on the environment is the oscillation of visit
throughout the year, with distinctive concentrations of tourist visit in the summer and winter
seasons, when the number of tourists notably exceeds the number of local inhabitants.
There are also great pressures connected with tourist infrastructure, above all with
accommodation capacities, ski centres and mountain trails and stops.
At the moment there are around 5000 beds in the Bohinj community and until 2013 an
increase for additional 1.160 beds and 300 camp sites is predicted, which means that even
bigger burdening can be expected. Namely, bigger number of beds usually causes also bigger
tourist visit.
The most problematic among the ski centres is above all the Vogel ski centre, because the
tendencies towards development and the expansion keep on increasing, and with this
environmental problems are on the increase as well. The landscape is already visibly
degraded. Degraded are also numerous parts in the area of mountain trails with mass
visitation, but even more problematic are the mountain stops located in ecologically most
vulnerable areas, such as the high-mountain area, vicinity of lakes,…
In the past there was not much attention dedicated to the care for environment. The situation
was such up to the 1980s when the first ecological problems, namely the pollution of the
Bohinj lake water, later pollution of some mountain lakes was ascertained as well.
An important safety mechanism, which has prevented any big impacts in the environment, is
the Triglav national park and the protected areas within the framework of the Natura 2000, in
which special rules and restrictions are in force, but they are not implemented consistently
everywhere.
All these things have led to over-congestion of some parts in the Bohinj community and to
exceeded carrying capacity of some indicators.
With the analysis of ten carrying capacity indicators for the scenario of sustainable
development of tourism it has been ascertained that at two indicators the carrying capacity
threshold has already been exceeded and at six of them the current carrying capacity is not
sustainable. The results have shown that the main limiting factors are the drainage and
cleaning of waste waters and the lack of parking lots. The capacity of the indicator parking
lots is satisfactory throughout most of the year but not also in the time of tourist peaks,
especially at weekends with nice weather.
The capacity is not exceeded at other indicators but in most cases it is not sustainable, which
means either that it is near the threshold of its carrying capacity or that it has a long-lasting
influence on the environment.
It has been ascertained that the existing carrying capacity is maximally 1.000 tourists per day;
and it is determined by the capacity of the indicator drainage and cleaning of waste waters,
which has the lowest carrying capacity.
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On the one hand there are thus indicators whose threshold of their carrying capacity has
already been exceeded or has a long-lasting threatening impact on the environment but on the
other hand an extremely high level of unexploited resources which are available
(accommodation capacities).
According to the results it seems that there is no sense in the increasing of accommodation
capacities without investments in general infrastructure and development of additional tourist
offer, which would attract vistors also out of the main season. We suggest organisation of
various cultural, sport and entertainment performances throughout the year, bigger inclusion
of the protected area in tourist offer and orientation also towards congress activities. In order
to direct tourist visit it seems sensible to us to divide the area into zones which would clearly
define strictly protected areas, areas allowing development of soft forms of tourism and areas
allowing development of tourist infrastructure. Furthermore, it would be sensible to inform
visitors that they are in areas of protected nature, in which special rules and restrictions are in
force, make visitors aware of the damage caused by inappropriate forms of behaviour, for
example, the damage caused in high mountain areas due to walking on short cuts.
At all further measures it is necessary to consider opinions and suggestions of local people
and tourists who have expressed dissatisfaction with individual elements of tourist offer (lack
of shopping possibilities, insufficient offer of cultural and entertainment performances,…)
Since the current carrying capacity is not something fixed, we suggest that the carrying
capacity (not only environmental but also social and infrastructural) is ascertained every few
years (eg. every 5 or 10 years, or after the end of important projects which could increase the
current carrying capacity)
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PRILOGA 1:
ANKETA O ZADOVOLJSTVU PREBIVALCEV Z UČINKI TURIZMA TER O
VPLIVIH TURIZMA NA OKOLJE
Spoštovani!
Vljudno vas prosim, da bi odgovorili na nekaj vprašanj, s pomočjo katerih bi želela ugotoviti,
kakšno je Vaše zadovoljstvo z učinki turizma v Bohinju. Vaši odgovori mi bodo pomagali
dobiti dragocene informacije, ki jih potrebujem za izdelavo diplomskega dela NOSILNA
ZMOGLJIVOST OKOLJA ZA TURIZEM NA PRIMERU BOHINJA.
Za Vaš trud in čas se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem!
I. LOKACIJA IZVEDBE ANKETE
Naselje: ____________________
II. ZADOVOLJSTVO PREBIVALCEV Z UČINKI TURIZMA
1. Ali je vaš kraj po vašem mnenju turistično naselje?

DA

NE

2. Kakšne so vaše neposredne koristi od turizma v vašem kraju?
a. v turizmu sem redno zaposlen
b. v turizmu občasno delam
c. turistom prodajam izdelke/ pridelke
d. turistom oddajam sobe
e. od turistov nimam nobene koristi
f. drugo (kaj? ______________________________________________________)
3. Ali imate osebni kontakt (ne poslovni) s turisti (se z njimi družite, pogovarjate) ?
DA
NE
Če DA: Ali ostanete v stiku s turisti tudi po tem, ko turisti zapustijo kraj počitnikovanja?
DA NE
Če NE: Zakaj nimate kontakta s turisti?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Ocenite vpliv turizma in rekreacije na kvaliteto okolja v domačem kraju!
1- ne vplivata
2- vpliv je pozitiven
3- vpliv je negativen

5. Ocenite pozitivne vplive turizma v vašem kraju na sledeče elemente:
(Ocenite vpliv z oceno od 1- 3: 1- vpliv je majhen
2- vpliv je srednji
Obkrožite!
a. cestne razmere in prometno povezanost
1
b. komunalno opremljenost
1
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3- vpliv je velik)
2
2

3
3

c. gostinsko ponudbo
1
2
3
d. trgovinsko ponudbo
1
2
3
e. družabno in kulturno življenje
1
2
3
f. opremljenost kraja z objekti za rekreacijo
1
2
3
g. možnosti zaposlovanja domačinov v turizmu
1
2
3
h. možnosti dodatnega zaslužka za domačine
1
2
3
i. urejenost okolja
1
2
3
j. sloves kraja
1
2
3
k. drugo
(napišite)__________________________________________________________________________
____________________________________________
1
2
3
6. Ocenite negativne vplive turizma v vašem kraju na sledeče elemente:
(Ocenite vpliv z oceno od 1- 3: 1- vpliv je majhen
2- vpliv je srednji
3- vpliv je velik)
Obkrožite!
a. vpliv na vodne vire
1
2
3
b. povečanje količin trdnih odpadkov
1
2
3
c. hrup in nemir
1
2
3
d. povzročanje škode na zasebni in družbeni lastnini
1
2
3
e. zmanjšanje kmetijskih in zelenih površin
1
2
3
f. otežkočen dostop do kmetijskih površin
1
2
3
g. (neprimerna) gradnja vikendov
1
2
3
h. izgubljanje pristne identitete (spremenjen način življenja,
spremenjene tradicije)
1
2
3
i. višje cene storitev in blaga
1
2
3
j. višje cene zemljišč in nepremičnin
1
2
3
k. obremenjenost cest
1
2
3
l. problem parkiranja
1
2
3
m. večja gneča zaradi številnih obiskovalcev
1
2
3
n. zmanjšana varnost/ povečanje kriminala
1
2
3
o. drugo (naštejte)
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________
1
2
3
7. Primerjajte negativni okoljski vpliv domačinov in turistov v kraju:
a.

vplivi turistov so večji

b.

vplivi turistov in domačinov so enaki

c.

vplivi domačinov so večji

8. Kakšni so vaši predlogi za zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov turizma ter hkrati za
razvoj te dejavnosti v prihodnje?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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9. V prihodnosti si želim:
a. da bi obseg turistične dejavnosti ostal nespremenjen
b. več poudarka razvoju turizma
c. da bi turistična dejavnost v domačem kraju zamrla
d. več pozornosti ohranjanju in razvoju drugih dejavnosti
e. mi je vseeno
III. PODATKI O ANKETIRANCU
1. Spol (obkrožite):

M

Ž

2. Leto rojstva: _______

3. Koliko let že stanujete v tem kraju: ______
4. Izobrazba (obkrožite):

a) nedokončana osemletka
c) končana 3-letna strokovna šola
e) končana višja, visoka šola

Še enkrat najlepša hvala za sodelovanje!
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b) končana osnovna šola
d) končana srednja šola

PRILOGA 2:
ANKETA O ZADOVOLJSTVU TURISTOV S POSAMEZNIMI ELEMENTI TURISTIČNE
PONUDBE TER O OKOLJSKIH VPLIVIH TURIZMA
Spoštovani!
Vljudno vas prosim, da bi odgovorili na nekaj vprašanj, s pomočjo katerih bi želela ugotoviti, kakšno je Vaše
zadovoljstvo s posameznimi elementi turistične ponudbe ter z učinki turizma v Bohinju. Vaši odgovori mi bodo
pomagali dobiti dragocene informacije, ki jih potrebujem za izdelavo diplomskega dela NOSILNA
ZMOGLJIVOST OKOLJA ZA TURIZEM NA PRIMERU BOHINJA.
Za Vaš trud in čas se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem!
I. LOKACIJA IZVEDBE ANKETE
Naselje: __________________

II. OCENE TURISTOV O POSAMEZNIH ELEMENTIH TURISTIČNE PONUDBE
(Ocenite posamezne elemente turistične ponudbe z ocenami od 1- 5.
1- zelo slabo 2- slabo
3- dobro
4- zelo dobro 5- odlično)
a. kakovost okolja
b. urejenost kraja (ambient, videz, čistoča)
c. kakovost cest in storitev ob cestah
d. dostopnost kraja
e. turistične informacije
f. ponudba različnih izletov
g. ponudba kulturnih prireditev
h. ponudba rekreativnih dejavnosti
i. možnosti za razvedrilo in zabavo
j. možnosti za nakupovanje
k. primernost za družinske počitnice
l. mir in tišina
m. gostoljubnost prebivalcev
n. osebna varnost med bivanjem v Sloveniji
o. raven čistoče
p. kakovost gostinskih storitev
r. razmerje cena- kakovost

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

III. ODNOS ANKETIRANCA DO OKOLJSKIH UČINKOV TURIZMA

1. Ocenite vpliv turizma in rekreacije na kvaliteto okolja v kraju preživljanja
počitnic/prostega časa! (obkrožite)
1 – ne vplivata 2 – vpliv je pozitiven 3 – vpliv je negativen

2. Z oceno od 1 do 3 ocenite vpliv turizma in rekreacije na kvaliteto okolja v kraju, kjer
preživljate počitnice/prosti čas. (1 – vpliv je majhen, 2 – vpliv je srednji, 3 – vpliv je velik,
4- ne morem oceniti)

- vpliv na vodne vire
- povečanje količin trdnih odpadkov
- hrup in nemir

1
1
1
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2
2
2

3
3
3

4
4
4

- povzročanje škode na zasebni in družbeni lastnini
1
2
3
4
- zmanjšanje kmetijskih in zelenih površin
1
2
3
4
- (neprimerna) gradnja vikendov
1
2
3
4
- izgubljanje pristne identitete (spremenjen način življenja,
spremenjene tradicije)
1
2
3
4
- višje cene storitev in blaga
1
2
3
4
- obremenjenost cest
1
2
3
4
- problem parkiranja
1
2
3
4
- večja gneča zaradi številnih obiskovalcev
1
2
3
4
- drugo (naštejte)
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 1
2
3
4

3. Primerjajte okoljski vpliv domačinov in turistov v kraju:
a.

vplivi turistov so večji

b.

vplivi turistov in domačinov so enaki

c.

vplivi domačinov so večji

4. Kakšni so vaši predlogi za zmanjševanje okoljskih vplivov turizma ter hkrati za razvoj te
dejavnosti v prihodnje?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
IV. PODATKI O ANKETIRANCU

1. Spol (obkrožite):

M

Ž

2. Leto rojstva: _______

3. Kraj stalnega bivališča: ____________________________________
4. Ali v kraju prenočujete/ste enodnevni obiskovalec? (obkroži)
5. Koliko časa nameravate preživeti v kraju? __________________________________________
6. Katero prevozno sredstvo ste uporabili za prihod v kraj: _______________________________
7. Kakšne so vaše aktivnosti v kraju: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Izobrazba (obkrožite):

a) nedokončana osemletka
c) končana 3-letna strokovna šola
e) končana višja, visoka šola

Še enkrat najlepša hvala za sodelovanje!

129

b) končana osnovna šola
d) končana srednja šola
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