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IZVLEČEK
Trajnostni turizem v Švici
Švicarski turizem je med vodilnimi v svetu, ko gre za trajnostno ravnanje. Trajnostni turizem
se je pojavil kot alternativna oblika množičnemu turizmu v naravnem okolju. Trajnostni
turizem tako zadovolji potrebe sedanje generacije, ne da bi pri tem ogrožal prihodnje
generacije. V Švici jim uveljavitev tega turizma dobro uspeva, to pa potrjujejo tudi številne
mednarodne ocene za področje trajnostnega turizma, v katerih je Švica velikokrat na 1. mestu.
Že same naravne geografske značilnosti omogočajo dobre pogoje za razvoj trajnostnega
turizma, saj glavnina turistov pride sem zaradi narave. Tega se domačini zavedajo, zato želijo
naravo ohraniti za prihodnje generacije. Turizem prispeva velik del BDP in zaposluje velik del
predvsem lokalnih prebivalcev. Tudi v prihodnje bodo vlagali vedno več v razvoj trajnostnega
turizma, saj s tem skušajo ohraniti naravo tudi za prihodnje generacije.
Ključne besede:
Trajnostni turizem, Švica, geografija turizma, varstvo okolja, ekoturizem

ABSTRACT
Sustainable tourism in Switzerland
Swiss tourism is one of the world’s leaders in sustainability. Sustainable tourism has emerged
as an alternative to mass tourism in natural surroundings; it thus satisfies the needs of the
present generation without compromising future generations. Numerous international
sustainable tourism ratings place Switzerland first, which confirms that Switzerland is very
successful at implementing this type of tourism. Natural geographical characteristics of the
region alone represent key attribute for the development of sustainable tourism, and the
majority of tourists visit Switzerland precisely for its nature. Locals are well aware of this so
they want to preserve nature for future generations. Tourism contributes greatly to GDP and
provides employment for a large part of, mostly local, population. In the future, the Swiss will
continue to invest in the development of sustainable tourism since this will help preserve
nature for future generations.
Keywords:
Sustainable tourism, Switzerland, geography of tourism, environmental protection,
ecotourism
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1. UVOD
Trajnostni turizem je turizem, ki na eni strani upošteva sedanje in bodoče gospodarske,
socialne in ekološke vplive, na drugi strani pa zadovoljuje potrebe obiskovalcev, gospodarstva,
okolja in lokalnih prebivalcev (Sustainable development of tourism, 2004).
Načela trajnostnega turizma se nanašajo na naravne, socialno-kulturne in ekonomske vidike
turističnega razvoja. Trajnostni turizem je primeren za vse oblike in destinacije. Škodo, ki jo je
povzročil masovni turizem, lahko s pomočjo trajnostnega turizma omilimo. Ta turizem
zagotavlja visoko stopnjo zadovoljstva obiskovalcev in dviguje njihovo zavest. Trajnostni
turizem zahteva dobro informiranost ter sodelovanje vseh udeležencev, saj ga brez
sodelovanja političnega in družbenega okolja ne bo mogoče uresničiti v praksi. Doseganje
ciljev zahteva sprotno spremljanje okoljskih vplivov in popravljanje morebitnih odklonov
(Mihalič, 2006).
Alpska regija je ena največjih turističnih regij na svetu. V Švici Alpe predstavljajo več kot
polovico površine. Mejnik sodobnega turizma v Švici je prihod angleških turistov na Ženevsko
jezero leta 1816. V tem času je postala Švica pomembna turistična dežela. Turisti so prihajali
predvsem iz ekonomsko razvitejših območij Anglije ter Francije in so bili namenjeni na alpska
in sredozemska območja, predvsem zahodne Alpe in Ženevsko jezero. Zaradi nastajajočih
železnic in cestnega omrežja pa je potovanje iz tujine v švicarske Alpe postalo lažje. S tem je
prihajalo tudi vedno več turistov, nastajala pa so navzkrižja (Wikipedija, 2017).
Vendar - kako uskladiti potrebe po rekreaciji, gospodarstvu in varovanju narave? Trajnostni
turizem naj bi vse te želje združil pod eno streho. Masovni turizem povzroča veliko škodo
habitatom. Zlasti zimski športi so velik onesnaževalec okolja. Prav tako je problem tudi širjenje
mest z gradnjo novih parkirišč in novih hotelskih verig za potrebe turizma. Promet je velik
onesnaževalec zraka in povzročitelj hrupa. Problem so tudi velike količine odpadkov, ki
ostanejo za turisti. Bi morali torej preprečiti turizem, da bi rešili Alpe? To seveda ni mogoče,
ni pa tudi koristno, saj se velik delež prebivalcev preživlja s turizmom. Za obiskovalce imajo
Alpe z edinstveno pokrajino alpskih travnikov, gozdov, kamnin in ledenikov veliko rekreativno
vrednost. Alpski prostor tako lahko poskusimo ohraniti s trajnostnim turizmom. Kar v praksi
pomeni za turiste, da se namesto z avtomobilom vozijo z javnim prevozom. Ne izvajajo okolju
škodljivih športov, kot so vožnja z motornimi sanmi, raje uporabljajo počasno mobilnost. V
gastronomiji pa se uporablja lokalno pridelana hrana (Coop zeitung, 2017).
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1.1 NAMEN IN CILJI
Namen zaključne seminarske naloge je preučiti trajnostni turizem na primeru Švice. Prebivalci
Švice se vse bolj zavedajo naravnih lepot svoje države, predvsem neokrnjene narave, saj bi le
to radi ohranili za prihodnje generacije. Že sedaj se soočajo s podnebnimi spremembami, ki
imajo največji vpliv predvsem na zimski turizem. Uvedba trajnostnega turizma bi vsaj deloma
prispevala k ohranitvi naravnih lepot za naslednje generacije. Za zaključno seminarsko nalogo
sem izbrala ravno Švico kot primer dobre prakse v razvoju trajnostnega turizma, v nalogi pa
bom tudi ugotavljala, v kolikšni meri so ti primeri dobre prakse res trajnostni.
Glavni cilji zaključne seminarske naloge so:
-

Predstaviti primere turistične ponudbe v Švici, ki jo predstavljajo kot trajnostno
Ugotoviti, koliko so primeri v resnici trajnostni
Ovrednotiti fizične in družbenogeografske značilnosti obravnavanega območja z vidika
ugodnosti za trajnostni turizem
Ugotoviti, kako trajnostni turizem prispeva k razvoju države

Zaključna seminarska naloga je razdeljena na štiri sklope. V prvem sklopu bom predstavila
trajnostni razvoj in trajnostni turizem. V drugem bom predstavila fizičnogeografske in
družbenogeografske značilnosti Švice. V tretjem zgodovino turizma v Švici ter splošne podatke
o turizmu v Švici. V zadnjem sklopu pa bom predstavila primere turistične ponudbe, ki jo
predstavljajo kot trajnostno.

1.2 METODE DELA
Pri zaključni seminarski nalogi sem uporabljala le kabinetno delo, predvsem prebiranje
literature. Informacije sem pridobivala predvsem iz spletnih virov (knjig, zbornikov, člankov
…). Literatura je bila predvsem v tujem jeziku, nemškem in angleškem. Predstavitev
trajnostnega turizma sem največ povzela po knjigi Tanje Mihalič Trajnostni turizem. Primere
trajnostnega turizma pa sem iskala predvsem na spletu. Te sem večinoma dobila na spletni
strani MySwitzerland.com, potem sem od tam iskala naprej po straneh samih ponudnikov.
Seminarsko nalogo sem opremila še s kartami za boljšo predstavo fizičnih značilnosti Švice in
s slikami, ki se nanašajo na primere trajnostnega turizma.
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2. TRAJNOSTNI RAZVOJ
Trajnostni razvoj je zamisel o razvoju človeške družbe, pri katerem se izognemo nevarnostim,
ki jih povzroča osredotočenje na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in
onesnaževanjem okolja. Glede na poudarke različnih avtorjev poznamo veliko različnih
definicij trajnostnega razvoja. Najpogosteje citirano definicijo trajnostnega razvoja je v svojem
poročilu zapisala Svetovna komisija za okolje in razvoj (znana kot Brundtlandina komisija) iz
leta 1987 (World Commission on Environment and Development, 1987):
»Trajnostni razvoj je razvoj, ki omogoča zadovoljitev trenutnih potreb človeškega rodu, ne da
bi pri tem bilo ogroženo zadovoljevanje potreb prihodnih generacij.«
Prva opozorila o tem, da človeštvo, ki obstaja kot del narave, nima prihodnosti, če ne bo
ohranilo naravnih virov, so se začela pojavljati pred tridesetimi leti. Ohranitev ni mogoča brez
razvoja, ki bi olajšal revščino. Iz tega razloga se je poudarjala medsebojna odvisnost ohranitve
naravnih virov in razvoja. Izraz trajnostni razvoj se je tako prvič pojavil leta 1980 v Strategiji
ohranitve sveta. V tej strategiji so mednarodne organizacije IUCN (International union for
conservation of nature), UNEP (UN Environment) in WWF (World wildlife fund) sporočale, da
ohranjanje naravnih virov ni v nasprotju z razvojem ter da je človeška prihodnost ogrožena,
če ne bo upoštevala nosilne sposobnosti planeta (Mihalič, 2006).
Z leti je postala kompleksnost problemov, s katerimi se soočamo, jasnejša in potreba po
ukrepanju nujnejša. Tako je leta 1987 Svetovna komisija za okolje in razvoj v poročilu »Naša
skupna prihodnost« potrdila našo soodvisnost in nujnost ukrepanja (Mihalič, 2006).
Leta 1992 je bila druga konferenca OZN (Organizacija združenih narodov) o človekovem okolju
v Riu de Janeiru. Takrat je 179 držav potrdilo potrebe po načrtovanju trajnostnega razvoja
(Špes, 2011):






Konvencija o klimatskih spremembah (manjše emisije toplogrednih plinov);
Konvencija o biotski pestrosti (ohranjanje živalske in rastlinske pestrosti);
Deklaracija o ohranjanju gozdov (ohranjanje gozdov, pogozdovanje, ohranjanje
genetskega materiala);
Deklaracija iz Ria o okolju in razvoju (skrb za naravne vire in blagostanje prebivalstva,
varstva okolja);
Agenda 21.

Leta 1992 je v Riu de Janeiru prvič v zgodovini človeštvo doseglo soglasje o tem, da krene na
pot trajnostnega razvoja. Vendar se je že deset let po zasedanju na vrhu v Johannesburgu
izkazalo, da zlasti nekatere razvite države (ZDA) niso pripravljene spreminjati tokov svojega
gospodarstva. To se vidi tudi pri neupoštevanju Kjotskega sporazuma1. Najbolj vztrajno se
nove etike drži Evropska unija, saj imajo vse države članice izdelane strategije trajnostnega
razvoja (Mihalič, 2006).
Za koncept trajnostnega razvoja so pomembne naslednje zahteve:


zaščita naravnih virov sedanjih in prihodnjih generacij (medgeneracijska enakost);

1

Kjotski sporazum je mednarodni sporazum, ki skuša zmanjševati emisije šestih toplogrednih plinov. Ti so
ogljikov dioksid, metan, didušikov oksid, fluorirani ogljikovodiki, perfluorirani ogljikovodiki in žveplov
heksafluorid. Sporazum je bil sprejet decembra 1997 v Kyotu (United Nations climate change, 2014).
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raba naravnih virov na trajnostni način (trajnostna raba);
ravnovesje med rabo naravnih virov znotraj različnih držav (znotraj generacijska
enakost).

Načela trajnostnega razvoja temeljijo na treh temeljih: ekonomskem, socialno-kulturnem in
ekološkem, ti so medsebojno odvisni in med njimi je potrebno najti ravnovesje. Za doseganje
ravnovesja pa je potrebno optimalno uporabiti naravne vire. Potrebno je tudi vzdrževati
ekološke procese, biološko raznovrstnost in varovati naravno dediščino. Prav tako je potrebno
spoštovati lokalne skupnosti in ohranjati njihovo kulturno dediščino. Zagotavljati je potrebno
tudi ekonomsko uspešnost (Sustainable development of tourism, 2004).
Slika 1: Trajnostni razvoj

Vir: Modrijan, 2017

2.1 TRAJNOSTNI TURIZEM
Svetovna turistična organizacija UNWTO opredeljuje turizem kot »aktivnosti, ki so povezane
s potovanjem in bivanjem oseb izven običajnega življenjskega okolja, a ne za več kot eno leto
zaradi zabave, poslov in drugih motivov (World Tourism Organisation, 2017).
Trajnostni turizem pa je koncept, ki se je razvil iz politike trajnostnega razvoja. Gre za turizem,
ki na eni strani upošteva sedanje in bodoče gospodarske, socialne in ekološke vplive, na drugi
strani pa zadovoljuje potrebe obiskovalcev, gospodarstva, okolja in lokalnih prebivalcev.
Temelji na gospodarskem, socialnem in ekološkem stebru (Sustainable development of
tourism, 2004).
Na področju turizma se je koncept trajnostnega razvoja hitro razvijal, že leta 1991 je
kompleksen pregled ciljev trajnostnega razvoja turizma razvil Edward Inskeep. Za trajnostni
razvoj turizma je Inskeep opredelil naslednje cilje (Mihalič, 2006):
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trajni ali ekološko uravnoteženi turistični razvoj izboljšuje ekološke in ekonomske
razmere;
omogoča enakost oziroma enakopravnost v razvoju;
izboljšuje kakovost življenja v receptivni državi;
zagotavlja visoko zadovoljstvo turistov;
vzdržuje kakovost okolja v najširšem pomenu.

1999 je bilo na sedmi konferenci Komisije CSD-7 (Commission on Sustainable Development)
obravnavano področje turizma. Določen je bil obsežen program dejavnosti, ki različne
udeležence, kot so vlada, turistično gospodarstvo, socialni partnerji in potrošniki, zavezuje k
sodelovanju. Kot posledico delovnega programa so izdelali etični kodeks, v katerem je sklop
pravil etičnega vedenja v turizmu. Ta vsebuje tudi sankcije v primeru kršitev (Baumgartner,
2002).
Na 7. konferenci Komisije Združenih narodov za trajnostni razvoj so leta 1999 v New Yorku
sprejeli Agendo 21, kjer je zapisano:
»Trajnostni turizem sledi načelom Deklaracije iz Ria o okolju in razvoju ter priporočilom
Agende 21. Uresničevati ga je treba skladno z zahtevami pomembnejših mednarodnih
sporazumov in izjav. Izpolnjevati mora kriterije o socialni, kulturni, ekološki in gospodarski
ustreznosti. Trajnostni turizem je dolgoročno naravnan ter glede na današnje in prihodnje
generacije etično in socialno primeren ter kulturno prilagojen, ekološko nosilno sposoben
kakor tudi ekonomsko smiseln in donosen.« (Baumgartner, 2002)
2001 je generalna skupščina Združenih narodov sprejela globalni etični kodeks v turizmu, ki
ga je predlagala UNWTO (World tourism organization). Pozvala je vse vlade, naj v svoje zakone
vključijo koncept trajnostnega razvoja turizma. Po definiciji UNWTO trajnostni turistični razvoj
(Sustainable development of tourism, 2004):






zagotavlja optimalno uporabo naravnega okolja, vzdržuje ekološke procese in pomaga
varovati naravne vire in biološko raznovrstnost;
spoštuje socialno-kulturno avtentičnost lokalnega prebivalstva, čuva njihovo zgrajeno
in kulturno dediščino in tradicionalne vrednote, prispeva k razumevanju med
različnimi kulturami;
zagotavlja ekonomsko uspešnost poslovanja na dolgi rok, omogoča socialne in
ekonomske koristi za vse udeležence in njihovo pravično razporeditev vključno na
področju stabilne zaposlenosti, pridobivanja dohodkov, socialnih storitev za lokalno
prebivalstvo ter prispeva k odpravljanju revščine;
zahteva, da trajnostni razvoj vzdržuje tudi zadovoljstvo turistov in krepi njihovo
ekološko odgovornost.

Načela trajnostnega turizma se nanašajo na naravne, socialno-kulturne in ekonomske vidike
turističnega razvoja. Trajnostni turizem je primeren za vse oblike in destinacije. Škodo, ki jo je
povzročil masovni turizem, lahko s pomočjo trajnostnega turizma omilimo. Ta turizem
zagotavlja visoko stopnjo zadovoljstva obiskovalcev in dviguje njihovo zavest. Trajnostni
turizem zahteva dobro informiranost ter sodelovanje vseh udeležencev, saj brez sodelovanja
političnega in družbenega okolja trajnostnega turizma ne bo mogoče uresničiti v praksi.
Doseganje ciljev zahteva sprotno spremljanje okoljskih vplivov in popravljanje morebitnih
odklonov (Mihalič, 2006).
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UNEP (UN Environment) je razvil ogrodje za politiko doseganja trajnostnega turizma na
podlagi temeljev trajnostnega razvoja in tako predlagal dvanajst ciljev (Mihalič, 2006):
1. Ekonomska uspešnost - turistična podjetja bodo obstaja na dolgi rok le, če bodo
poslovala ekonomsko uspešno. Upoštevati je potrebno zahteve trga in pričakovanja
obiskovalcev, zgraditi dober koncept in zagotoviti dobre pogoje za razvoj podjetništva.
2. Lokalna blaginja - razvoj turizma naj maksimira koristi lokalnega prebivalstva in
zagotovi, da čim večji del turistične potrošnje ostane v destinaciji.
3. Kakovost zaposlitve - skozi razvoj turistične dejavnosti se povečujejo zaposlitvene
priložnosti. Podjetja zagotavljajo izobraževanje zaposlenih in jim ponujajo ustrezne
karierne možnosti in socialno varnost.
4. Socialna enakost - distribucija ekonomskih in socialnih koristi od turizma naj bo
pravična in naj izboljšuje priložnosti tudi za ljudi s posebnimi potrebami.
5. Zadovoljstvo obiskovalcev - obiskovalcem zagotoviti izpolnitev pričakovanj z
nadzorom kvalitete storitev in spremljanjem njihovih pričakovanj. Zagotavljati
moramo varnost in pozitivno izkušnjo za obiskovalce, brez diskriminacije.
6. Lokalna kontrola - vključevati lokalne skupnosti v načrtovanje, upravljanje in
odločanje o razvoju turizma. Upoštevati je potrebno tudi posebnosti posameznih
območij ali skupin staroselcev znotraj lokalnih skupnosti.
7. Blagostanje lokalne skupnosti - ohranjati in izboljševati mora kakovost življenja
lokalnega prebivalstva z ustreznim časovnim in lokacijskim razporejanjem obiska
obiskovalcev.
8. Kulturno bogastvo - trajnostni razvoj spodbuja zgodovinsko dediščino, avtentično
kulturo in tradicijo različnih lokalnih skupnosti. Zagotoviti mora primerno upravljanje
in zaščito spomenikov.
9. Fizična integriteta - zagotoviti primeren način umeščanja turističnih projektov v
lokalno okolje, zagotoviti primeren videz pokrajine, tako urbane kot ruralne, ter
preprečevati degradacijo okolja.
10. Biološka raznovrstnost - spodbuja varstvo naravnih okolij, habitatov in živalstva ter
pomaga obvladovati negativne vplive turizma na naravno okolje.
11. Učinkovitost rabe virov - zagotoviti racionalno rabo naravnih virov ter zmanjševanje
uporabe redkih in neobnovljivih virov za potrebe turizma, promovirati mentaliteto
»zmanjšaj-ponovno uporabi-predelaj«.
12. Ekološka kakovost - zmanjšanje onesnaževanja zraka, vode in zemlje ter zmanjšanje
odpadkov, ki jih ustvarjajo turistična podjetja in obiskovalci. Zmanjšati uporabo okolju
nevarnih kemikalij ter preprečevati spuščanje odplak v morja, jezera in reke.
Z merili trajnostnega turizma ugotavljamo, kako se dosegajo cilji in zahteve. Z njimi lahko
merimo spremembe v turističnem sistemu ter tudi vplive, ki jih ima razvoj turizma na okolje.
Vendar pa tudi trajnostni turizem ustvarja učinke in posledice, tega ne moremo preprečiti.
Lahko pa zmanjšamo negativne učinke in poudarimo pozitivne.

2.2 EKOTURIZEM
Ekoturizem vsebuje značilnosti trajnostnega turizma, vendar je še bolj strog. Zanj je značilno,
da odgovorno varuje in ohranja naravo ter spodbuja oziroma izboljšuje blaginjo lokalnega
prebivalstva. Namen ekoturizma je vzpostaviti in ohraniti sožitje med naravnim okoljem in
turizmom. Ljudem daje možnost boljšega razumevanja naravnega okolja in prispeva k
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dvigovanju okoljevarstvene zavesti ter zmanjšuje negativne posledice turizma na naravno
okolje (Wood, 2002).
Ekološki turizem se je pojavil šele v 60. letih prejšnjega stoletja, bil je razumljen kot oblika
potovanja, sprejemljiva v okoljskem in socialnem oziru. Ekoturizem pomeni potovanje v
naravna območja, ki odgovorno varuje naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva
(Wearing, 1999).
V 80. letih 20. stoletja je Ceballos-Lascuráin prvi opredelil termin »ecotourism«. Definiral ga
je kot potovanje v relativno neokrnjena in ne onesnažena območja z določenim namenom,
kot je preučevanje, občudovanje in uživanje v naravi, divjih živalih in rastlinah (Boo 1990, cv.
Fennell 2006).
V pripravah na mednarodno leto ekoturizma je svojo definicijo pripravila tudi Svetovna
turistična organizacija UNWTO. Njene splošne značilnosti je povzela v naslednjih točkah
(Sustainable development of tourism, 2004):







ekoturizem so vse trajnostne oblike turizma, pri katerih je glavna motivacija turistov
opazovanje in uživanje tako narave kakor tudi tradicionalnih kultur zlasti v naravnih
okoljih;
vključuje vzgojno-izobraževalne in predstavitvene dejavnosti;
ekoturistične izlete in potovanja v glavnem, ni pa to pravilo, organizirajo za manjše
skupine turistov specializirana, manjša turistična podjetja na lokalni ravni, lahko pa jih
za majhne skupine prirejajo, vodijo ali tržijo tudi tuja turistična podjetja različnih
velikosti;
zmanjšuje negativne vplive na naravno in socialno-kulturno okolje;
podpira varstvo naravnega okolja.

Enotne definicije ekotourizma tako ni, saj se koncept še vedno razvija, so pa bile leta 2002 v
Québecu in Johannesburgu na svetovni konferenci UNWTO in UNEP izoblikovane glavne
karakteristike ekoturizma (International Year of Ecotourism, 2002).
Slika 2: Ekoturizem

Vir: Laksakundilok, 2004
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Trajnostni turizem se tako osredotoča na dolgoročno vzdrževanje turistične privlačnosti ter s
tem zagotavlja turistični obisk, ki prinaša finančne koristi lokalnim prebivalcem. Ekoturizem
izobražuje turiste in prispeva k ohranjanju biološke raznovrstnosti in naravnega okolja ter
prispeva k lokalnem gospodarskem razvoju (Mihalič, 2006).
Večina zavarovanih območij v Evropi je vsaj deloma kulturna krajina »domorodnih
Evropejcev«. Pojem neokrnjene narave je v glavnem predstava urbanizirane družbe, ki živi
daleč stran od naravnega okolja. Zavarovana območja so družbeni prostor, ki je nastal in se
ohranil na družbeni ravni. Ta pokrajina se sčasoma spreminja glede na kulturno, politično in
socialno prepričanje ter ekonomske okoliščine. Ekoturizem je tako ena od možnosti za
konkurenčno uporabo tovrstnih prostorov (Bushell, 2001).
2.2.1 PROFIL EKOTURISTA
Skupne značilnosti ekoturistov je predstavil Christian Baumgartner (2002) v delu Od
ekoturizma do trajnostnega turizma v Alpah. Našel je nekaj skupnih značilnosti, v katerih se
ekoturisti razlikujejo od ostalih turistov. Po njegovih navedbah so v povprečju stari med 30 in
60 let, imajo visoko izobrazbo in redne dohodke. Ekoturisti prihajajo iz urbane aglomeracije
oziroma večjega mesta, zato iščejo oddih v naravnem okolju in želijo spoznati novo okolje.
Želijo se izogniti velikim turističnim središčem in preživeti udoben dopust, pri tem pa ni nujno,
da živijo varčno. Za počitnice rajši obiščejo manjše kraje, kot pa svetovno znana in živahna
turistična območja. Privoščijo si tudi krajše počitnice v hotelu višje kategorije (Baumgartner,
2002).
Večina ekoturistov pričakuje, da jim bo agencija ponudila izčrpne informacije o okolju,
prednost bi dali agenciji, ki bi pokazala zavzetost pri ekoloških vprašanjih. Prav tako imajo ti
turisti tudi visoke zahteve glede higienskih in varnostnih standardov na cilju ekoturističnega
potovanja ter pričakujejo, da bodo samostojno odšli na izlete. Pričakujejo tudi, da bo
turistična ponudba ugodna glede razmerja med ceno in storitvijo ter bodo imeli priložnost
poskusiti domače jedi, pripravljene iz domačih sestavin. Nastanjeni bodo v manjših objektih,
katerih lastniki bodo domači prebivalci. Sorazmerno veliko število ljudi bi bilo pripravljenih
plačati od 5 do 20 % višjo ceno za ekološko in socialno sprejemljive počitnice v Alpah
(Baumgartner, 2002).
Ekoturizem ne predstavlja storitve »all inclusive«, kjer gostje sploh ne spoznajo regije. Taka
ponudba mora gostom nuditi več kot samo sobo z polpenzionom. Zato so potrebni ukrepi, s
katerimi spodbudimo gosta k daljšemu postanku. Na to lahko vplivamo s trženjem. Tako se
lahko ekološko usmerjene regije povežejo med seboj ter pripravijo skupno turistično
ponudbo. Ekoturizem je tako postal način oglaševanja obstoječih ponudb. Eden od primerov
povezovanja je Alps mobility. V sklopu trajnostne turistične ponudbe so na voljo posebne
turistične vstopnice, s katerimi je mogoče obiskati muzej, narodni park, pokušino vina, in tako
spodbujajo turiste k odkrivanju novega okolja. Ekoturizem ima boljše možnosti za prodor na
tržišče, če ga ponudimo pravim ciljnim skupinam (Baumgartner, 2002).
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3. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ŠVICE
3.1 LEGA IN NARAVNE ENOTE
Švica leži v srednji Evropi, osrednjem delu visokogorskih Alp in severno od njih. Na severu meji
z Nemčijo, na jugu z Italijo, na vzhodu z Avstrijo in Liechtensteinom ter Francijo na zahodu.
Njena površina obsega 41.285 km2 (Natek, Natek, 2006).
Švica je znana po veličastnosti visokogorske pokrajine in obsega tri naravno geografske enote.
Na severozahodu hribovje Jura prehaja v dolge s travo pokrite hrbte, ti pa so razkosani v
globoke doline in soteske. Na južnem robu jih obdaja Neuchatelsko jezero in dolina Aare. Na
sredi države se nahaja najbolj poseljen in zato tudi najmanj gozdnat del države planota
Mittelland. Na jugu pa planota prehaja v podgorje Alp, ki zavzemajo več kot polovico ozemlja.
Alpe se delijo na vzhodne in zahodne. Meja je na črti Bodensko jezero-prelaz Splügen-Comsko
jezero. Zahodno od meje spadajo med Zahodne Alpe, vzhodno od meje pa k Vzhodnim Alpam.
Sredi mogočnega loka je znameniti prelaz Gotthard, pod katerim izvirata reki Ren in Rona.
Reki tečeta skozi največji švicarski jezeri, Rona skozi Ženevsko in Ren skozi Bodensko jezero.
Najvišji vrhovi so ob italijanski meji v Peninskih Alpah (Monte Rosa, 4634 m; Matterhorn,
4477 m). V Alpah se nahaja tudi največji evropski ledenik Aletsch, ki se iz Bernskih Alp severno
od Rone spušča 24 kilometrov. Ostanki ledene dobe so tudi na območju Mitteland, kjer
najdemo lepa ledeniška jezera. Eno od njih je Vierwaldstättsko (Gardner in sod., 1997).
Slika 3: Karta Švice

Vir: Maps of Europe, 2017
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3.1.1 JURA
Severozahodni del Švice v pasu 150 kilometrov ob francoski meji zavzema kraško hribovje
Jura. Juro sestavljajo podolgovata gozdnata slemena in široka vmesna podolja v smeri od
jugozahoda proti severozahodu. Hribovje ni posebno visoko, saj doseže višino le 1680 metrov.
Zato so podolgovata slemena kljub temu ovira za promet. Hribovje Jura obsega le 12 % površja
države (Natek, Natek, 2006). Vzhodni del sestavljajo kredni apnenci in gline, zahodni del pa
zgornje kredni apnenci. Na hribovju kljub veliki količini padavin zaradi kraškega površja
primanjkuje površinskih voda (Wachter, 1995).
3.1.2 CENTRALNA PLANOTA
Južno se hribovje Jure spušča v nižji Mittelland oz. Centralno planoto. Centralna planota leži
med Ženevskim in Bodenskim jezerom, na severu jo obdaja hribovje Jura, na jugu pa Alpe. To
območje predstavlja 23 % države in je njeno poselitveno in gospodarsko jedro. Tukaj je
zgoščeno kar 80 % populacije. Gre za območje tektonskega ugrezanja oziroma za predalpski
sedimentacijski bazen. Z morsko sedimentacijo in nasipanjem z Alp erodiranega materiala so
nastali do 5000 metrov debeli sloji sedimentov, znani kot molasa. Molasa je ponekod prekrita
s kvartarnimi sedimentnimi nanosi, kot je fliš. Površje je z vodotoki močno razrezano v gričevje
in nizko hribovje. Dna kotlin ležijo na nadmorski višini 350 do 600 metrov, hribi med njimi pa
so le nekaj 100 metrov višji. V čelnih kotanjah nekdanjih ledenikov so nastala številna jezera
(Wachter, 1995).
3.1.3 ALPE
Največji del države pripada visokogorju Alp z vmesnimi dolinami. Dvigajo se nad Ženevskim in
Bodenskim jezerom na jugovzhodu države. Alpe so z dolinami alpskih rek razčlenjene na
ločene gorske skupine. Delijo se na Predalpe, Vzhodne centralne Alpe in Južne apneniške Alpe.
Sestavljajo jih predvsem jurski in kredni apnenci. Med njimi pa so pasovi terciarnega fliša
(Grosser St. Bernhard, Monte Rosa). Vzhodno od alpske brazde pa se dvigujejo kristalinski
masivi helvetske cone, Bernske Alpe. To je najvišji del Alp, zgrajen iz granitov in gnajsov.
Območje je močno ledeniško preoblikovano. Tu so največji alpski ledeniki. Globoko podolje v
smeri od jugozahoda proti severovzhodu tvorita dolina Valais ob zgornji Roni in dolina
zgornjega Rena. Ta deli visokogorje na severne in južne Alpe. Severno so Bernske Alpe in
Glarnske Alpe. Južno od podolja pa so Vališke Alpe, Lepontinske Alpe in Adulske Alpe. Na
severni strani visokogorskih Alp leži pas Severnih Alp iz apnencev in dolomitov. Te so
razčlenjene na posamezne gorske skupine z dolinami alpskih rek. Najvišji vrh je Dufourspitze
s 4634 metri v masivu Monte Rosa (Wachter, 1995).
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Slika 4: Naravnogeografske enote

Vir: Maps of Europe, 2017

3.2 GEOLOGIJA
Celotno ozemlje Švice je bilo močno deformirano in metamorforizirano med varistično
(hercinsko) orogenezo, ki je bila najmočnejša v srednjem karbonu. Geološka zgodovina
starejših kamnin, kot so gnajsi, graniti, amfiboliti in marmorji, ni popolnoma jasna. Kamnine
so bile deformirane pred 450 do 500 milijoni let. Kontinentalne formacije zgornjega karbona
in spodnjega perma so bile podvržene pozno varističnemu prelamljanju, gubanju in nastanku
granitov. Graniti se nahajajo med kamninami bazaltne podlage in mezozojskimi kamninami
(Trümpy, 1980).
Za trias so značilna plitva morja, sedimentacija se je odvijala na karbonatnih platformah.
Razpad platforme se je začel v spodnji juri. Na območju Alp ločimo naslednje paleografske
enote: severni kontinentalni rob (Helvetski pas), centralni bazen z vmesnimi platformami
(Peninski pas) in kontinentalni rob (Avstropin in Južne Alpe). Kamnine, ki gradijo hribovje Jura
in Centralno planoto, so se odlagale v epikontinentalnem morju. V spodnji kredi se je začel
sedimentirati fliš. Ob koncu krede pa se je današnje območje Jure in Molasnega bazena
dvignilo nad morsko gladino in postalo velik del kopnega ozemlja (Trümpy, 1980).
Vrh glavne alpidske orogeneze se je zgodil konec eocena pred približno 40 milijoni let. Med
oligocenom so se Alpe dvignile, nastali so številni prelomi (Trümpy, 1980).
Zadnja deformacija od miocena do pliocena je povzročila gubanje gorovja Jura. V pliocenu je
potekala erozija Alp. Za pleistocen je značilno ponovno dviganje Alp in močne poledenitve, ki
so prizadele celotno območje Švice (Trümpy, 1980).
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3.3 PODNEBJE
Na podnebje v Švici vpliva lega v srednji Evropi, na prehodu med oceanskim podnebjem
zahodne in celinskim podnebjem vzhodne Evrope ter mrzlim podnebjem severne in
mediteranskim podnebjem južne Evrope. Prehodni značaj vpliva na povprečne temperature,
ki imajo večje temperaturne amplitude na vzhodu kot na zahodu. V nižinah je podnebje
zmerno celinsko z oceanskim vplivom, v višjih lega pa gorsko. Submediteransko podnebje seže
le v kanton Ticino (Natek, Natek, 2006).
Na količino padavin ima največji vpliv relief. Padavine prinašajo zahodni vetrovi, zato je največ
padavin na zahodni strani hribovja Jura od 1500 do 2000 milimetrov in na severni strani Alp
od 1500 do 4000 milimetrov. Na Centralni planoti je med 1000 do 1500 milimetrov padavin
na leto, malo manj, med 800 in 1000 milimetrov letno, pade na območju zahodnega dela
Centralne planote in na območju severne Švice. Najmanj padavin (med 500 in 800 mm) pade
v zavetrnih dolinah Alp. Meja trajnega ledu je na severni strani pri 2800 metrih, na južni strani
pa pri 3300 metrih. Na obeh straneh Alp je v dolinah in predgorjih značilen suh in topel veter
fen (Natek, Natek, 2006).

3.4 HIDROLOGIJA
Švica je z vodnimi viri bogata država. V njenem centralnem delu izvirata večji evropski reki
Ren in Rona. Na ozemlju Švice v Alpah poteka tudi kontinentalna razvodnica med povodjem
Atlantika in povodjem južnih morij. Največje je povodje Severnega morja, ki je robno morje
Atlantika. Vode iz kar 68 % ozemlja odtekajo v Severno morje. To so porečja Rena, Aareja,
Reussa, Limmata, Tössa in Thurna. Sledi povodje Sredozemskega morja z 18 % in zajema
porečje reke Rone. Porečje reke Ticino (Pada) pripada Jadranskemu morju z 10 %. Najmanjše
povodje je povodje Črnega morja, ki zavzema 4 % ozemlja in pripada porečju Inna (Natek,
Natek 2006).
Vse večje reke tečejo skozi zajezitvena jezera, ki so zgrajena z namenom pridobivanja
električne energije. Največje umetno jezero je Sihlsee (10,7 km2) v kantonu Schwyz. Švica ima
skupaj 44 umetnih in kar 1484 naravnih jezer, ki imajo za razvoj turizma, energetike in
kmetijstva izreden pomen. V pokrajini Mittelland so številna ledeniška jezera. Nastala so na
območju pleistocenske gorske poledenitve z zapolnitvijo plitvih ledeniških depresij ter za
čelnimi morenami gorskih ledenikov. Ledeniška jezera so: Bodensko (541 km2), Neuchatelsko
(218 km2), Vierwaldstättsko (114 km2), Züriško (90 km2) in Ženevsko jezero (581,1 km2), ki je
tudi največje švicarsko jezero, vendar del sega tudi v sosedno Francijo. Švica ima še nekaj
jezer, ki si jih deli s sosednjimi državami. Na meji z Nemčijo in Avstrijo je Bodensko jezero
(541,1 km2), z Italijo pa si deli jezeri Maggiore (212,3 km2) in Lugano (48 km2). Največje jezero,
ki je v celoti znotraj Švice, je Neuchatelsko jezero (218,3 km2) (Bar, 1983).
Poleg jezer švicarskemu turizmu predstavljajo temelj tudi ledeniki ter večni sneg. Ledeniki in
večni sneg prekrivajo približno 1600 km2. V švicarskih Alpah je kar 121 ledenikov, eden od
njih je tudi najdaljši evropski ledenik Aletschgletscher, ki je dolg kar 24 kilometrov in zavzema
118 km2 površja. Sledi mu še ledenik Gornergletscher z dolžino 15 kilometrov in ledenik
Fieschergletscher 14,8 km (Natek, Natek 2006). Od leta 1850 se je površina ledenikov
zmanjšala za 30 do 40 %, volumen pa za polovico. Ker imajo ledeniki velik vpliv na smučarski
turizem, jih redno spremljajo in poskušajo ohranjati (Beniston, 2003).
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Slika 5: Hidrologija

Vir: Maps of Europe, 2017

3.5 PRST IN RASTJE
V Alpah prevladujejo podzoli, ki jih preraščajo iglasti gozdovi in rušje. Poleg podzolov se na
tem območju nahajajo tudi slabo razvite prsti, litosoli, ter rankerji na silikatni podlagi. Na
območju hribovja Jura prevladujejo rendzine. Najrodovitnejša tla so na puhličnih nanosih
Mittellanda. Naravna vegetacija je gozd, ta zavzema 30 % Švice. V nižjih legah uspeva listnati,
v višjih legah iglasti, nad zgornjo gozdno mejo pa gorski pašniki. Zgornja gozdna meja je na
okoli 1800 metrov, nad njo pa še 32 % površja. Skozi stoletja so ovce in koze popasle veliko
prvotne rastlinske odeje, ampak nad 2000 metri še vedno najdemo redke alpske rastline. V
dolinah na južni strani uspevajo bolj toploljubne sredozemske vrste in kostanj (Natek, Natek
2006; Wachter in sod. 1995).
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4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ŠVICE
4.1 POSELITEV IN PREBIVALSTVO
Švica je izrazito alpska država, vendar pa ima kljub temu visoko gostoto prebivalcev, kar 207
prebivalcev na km2. Najgosteje je poseljena v Mittellandu med Juro, Ženevskim in Bodenskim
jezerom. Zelo močan je proces suburbanizacije, ki je najmočnejši ob Züriškem jezeru. Kljub
različnim ukrepom še naprej upada število prebivalcev na goratih in hribovitih območjih,
razen v večjih turističnih središčih. Zaradi izboljšane prometne dostopnosti se naselja hitreje
širijo v ruralnih območjih kot v urbanih aglomeracijah. Na nekaj več kot petini ozemlja Švice
(23 %) živi 84 % populacije. Centralna planota tako predstavlja eno najgosteje naseljenih
območij Evrope (Federal statistical office, 2017).
Od leta 1900 se je prebivalstvo Švice podvojilo. Najvišja rast, kar 1,4 %, je bila med leti 1950
in 1970 zaradi priseljevanja tuje delovne sile. Rast prebivalstva se je upočasnila v 70. letih, saj
je Švica zaradi ekonomske krize omejila priseljevanje. V 80. in 90. letih pa se je rast
prebivalstva ponovno dvignila. Zaradi omejitev priseljevanja se znižuje delež mlajšega
prebivalstva, povečuje pa se delež starejšega. Zato se je starostna piramida Švice v zadnjem
stoletju spremenila iz tipa mladega v tip starega prebivalstva (Federal statistical office, 2017).
Slika 6: Starostna piramida

Vir: Federal statistical office, 2017
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Švica ima 4 uradne jezike in tudi prebivalci so lingvistično razdeljeni v 4 skupine:





nemško govoreči so najštevilčnejši (65,6 %);
francosko govoreči (22,8 %) prevladujejo v Juri, v zahodnem delu Mittellanda in
spodnjem delu doline Rone;
italijansko govoreči (8,4 %) na južni strani Alp, kantona Ticino in Graubünden;
retoromansko govoreči (0,6 %) prevladujejo v dolini zgornjega Rena v Engadinu ob
zgornjem Innu in v sosednjih dolinah (Natek, Natek, 2003; Federal statistical office,
2017).

4.2 GOSPODARSTVO
Švica je po ustvarjenem BDP na prebivalca med najbogatejšimi državami na svetu. Zanjo je
značilno stabilno tržno gospodarstvo, ki temelji na dobro razvitih storitvenih dejavnostih in
industriji. Ima stalno gospodarsko rast, nizko stopnjo brezposelnosti in visoko stopnjo
produktivnosti. Zaradi majhnega domačega trga je izrazito navezana in usmerjena na svetovni
trg. Zaradi pomanjkanja naravnih virov pa ima dobro razvit storitveni sektor (Klöti, 2004).
Po drugi svetovni vojni je Švica doživela veliko gospodarsko rast, katere pokazatelj je tudi
pomanjkanje delovne sile, ki jo je množično privabljala, kar prikazuje 16,4 % delež tujih
delavcev že leta 1960, leta 1988 pa kar 22,9 % (Klöti, 2004).
Švica je glede na bruto domači proizvod ena najbogatejših držav na svetu. BDP na prebivalca
je leta 2016 znašal 57.200 €, kar jo takoj za Luxembourgom uvršča na 2. mesto med državami
Evrope (Eurostat, 2017). Na vlaganje tujih investitorjev vplivajo tudi pomembni faktorji, kot
so ekonomska situacija, politična stabilnost in mednarodni ugled. Švica je izrazito usmerjena
v proizvodnjo kakovostnih in vrhunskih izdelkov, kar privlači mlad in izobražen kader. Tukaj
ima sedež kar nekaj velikih multinacionalnih družb: Novartis, Roche, Swatch, Nestlé. Za
švicarsko gospodarstvo je značilna visoko razvita industrija, ki temelji na specializiranih in
visoko kakovostnih izdelkih. Veliko je tudi majhnih in srednje velikih podjetij. Največji trgovski
partner Švice je Nemčija, sledijo ji Francija, Italija in Velika Britanija (Klöti, 2004).
V zadnjih desetletjih se širi storitveni sektor, ki predstavlja 73,4 % BDP. Prevladujejo finančne
dejavnosti in turizem. Sledi mu industrija s 25,9 % BDP ter kmetijstvo z 0,7 % BDP-ja (The world
factbook, 2016).
Najpomembnejši gospodarski sektorji so mikrotehnologija, biotehnologija, farmacevtska
industrija, bančništvo in zavarovalništvo. Zaradi pomanjkanja surovin so se osredotočili
predvsem na specializirane predelovalne industrije, kot je proizvodnja strojev, farmacevtskih
produktov in ur. Čeprav je urarska industrija po letu 1970 upadla zaradi konkurence
vzhodnoazijskih držav, pa v Švici še vedno izdelujejo najdražje, luksuzne izdelke. Produkti z
visoko dodano vrednostjo, kot so strojni, električni, farmacevtski in kemični produkti,
predstavljajo več kot 50 % celotnega izvoza. V storitvah je ključni turizem, bančništvo in
zavarovalništvo. Visoko razvita je tudi prehrambna industrija. Dobro so poznane blagovne
znamke otroške hrane in čokolad, ki jih Švicarji uporabljajo tudi kot turistični produkt. Večina
industrije se nahaja na ravninah ter na švicarski planoti, predvsem v Zürichu, Bernu, Aargau,
St. Gallenu, Solothurnu, Vaudu, Baselu in Thurgau (Klöti, 2004).
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4.3 KMETIJSTVO
Kljub neugodnim naravnim razmeram kmetijstvo pokriva okoli 60 % domačih potreb po hrani.
Država zaradi velikega pomena kmetijstva za poseljenost podeželja, varstva kulturne
pokrajine in ohranjanja biotske raznovrstnosti dodatno podpira kmetijstvo s subvencijami in
posojili. Obdelovalne površine pokrivajo le 11 % površja, te pa prevladujejo v Mittellandu in
alpskih dolinah ob Roni. Najpomembnejša kmetijska panoga v Švici je živinoreja. Sadjarstvo je
razširjeno v gričevjih Mittellanda, na prisojah predalpskega hribovja Jure in večjih alpskih
dolinah. Vinogradništvo prevladuje na obalah Ženevskega, Neuchatelskega in Bielskega jezera
ter v kantonu Ticino. Kmetje imajo podporo tudi v dobri kmetijski politiki. Ta je urejena s
fiksnimi cenami. Domača proizvodnja je zaščitena tudi z uvoznimi carinami ter omejitvami
(Natek, Natek, 2006).
Vsa kmetijska zemljišča v Švici zavzemajo 36 % površja. Nad 800 metri nadmorske višine je 35
% obdelovalnih površin, z visokogorskimi pašniki pa kar 76 %. Prav zaradi pomanjkanja
zemljišč v ravninskem delu je tako visok delež zemljišč nad 800 metri nadmorske višine. Zaradi
neugodnih razmer je švicarsko kmetijstvo usmerjeno predvsem v živinorejo. Med
poljedelskimi proizvodi pridelujejo žitarice, krompir, oljno repico in sladkorno peso (Federal
statistical office, 2017).
V Švici je okoli 120.000 hektarov ECA območij, to so območja ekološke izravnave, ki so bila
uvedena za ohranjanje majhnih habitatov in s tem ohranjanje biotske raznovrstnosti oziroma
kulturne pokrajine. Ta območja so ekstenzivni travniki, tradicionalni sadovnjaki, žive meje,
neobdelana zemljišča okoli kmetijskih zemljišč … Cilj ECA je ohranjanje biotske raznovrstnosti
z ohranjanjem pomembnih habitatov, obnavljanje degradiranih habitatov, ustvarjanje novih
habitatov, ohranjanje ogroženih vrst ter ohranitev kulturne pokrajine (Kleijn, Sutherland,
2003).

4.4 ENERGETIKA
Švica ima malo energijskih virov, zato jih večinoma uvaža. Najpomembnejša domača vira sta
vodna sila in les. Slabo polovico, 41,7 %, potreb po energiji pokrije surova nafta, 22,2 %
jedrska energija, 13,1 % predstavlja hidroenergija, 11 % zemeljski plin ter 12 % ostala energija.
Delež obnovljivih energetskih virov se vsako leto zvišuje, leta 2015 je znašal 22,96 % (Federal
statistical office, 2017). Največ prispeva vodna energija, saj relief omogoča dobre pogoje za
njeno izkoriščanje. Dve tretjini hidroelektrarn se nahaja v alpskih regijah. Skupaj ima Švica 543
hidroelektrarn, ki proizvedejo kar 57,1 % električne energije. Drugi pomemben obnovljiv vir
je les oziroma lesna biomasa (4,71 %), saj gozd pokriva 30 % Švice (MySwitzerland.com, 2017).

4.5 PROMET
Švica leži med pomembnimi evropskimi gospodarskimi središči in predstavlja križišče
evropskih tranzitnih poti, zato ima dobro razvito prometno infrastrukturo. Preko Alp je
prepeljan velik del tovornega prometa med Padsko nižino in ostalo Evropo. Zelo pomemben
je železniški tranzit v smeri sever – jug, zato so že v začetku 20. stoletja začeli graditi predore
pod alpskimi prelazi. Najbolj pomemben in obremenjen je predor Gotthard (Prévôt, Dommen,
Bäumle, 2000). Zaradi turizma so konec 19. stoletja zgradili še številne ozkotirne gorske
železnice, med drugimi tudi najvišjo železnico v Evropi, Jungfraujoch, na 3454 metrih (Natek,
Natek, 2006).
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Slika 7: Prelaz Gotthard

Vir: The Gotthard pass, 2017
Švica je kljub težje prehodnemu površju že zgodaj začela z izgradnjo cest čez gorske prelaze.
Ti so imeli velik strateški pomen v alpskem območju. Za potrebe turizma so gradili alpske
železnice, za potrebe tranzita pa alpske predore. Zaradi okoljskih razlogov so čez Alpe večino
prometa preusmerili na železnico, zato železnica tudi pridobiva na pomenu v potniškem
prometu med mesti. Poleg turističnega ladijskega prometa po jezerih pa poteka ladijski
transport tudi po reki Ren, od Rotterdama do Basla, skozi katerega gre 50 % švicarskega uvoza
in izvoza. V Švici so še tri mednarodna letališča: v Zürichu, Baslu in Ženevi (Natek, Natek,
2006).
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5. OD MNOŽIČNEGA TURIZMA DO TRAJNOSTNEGA TURIZMA V ŠVICI
5.1 RAZVOJ TURIZMA V ŠVICI
Turizem je eden od najpomembnejših sektorjev švicarskega gospodarstva. Glavni razlog za
takšno razvitost turizma je, da se je država že več kot stoletje nazaj specializirala v omenjeni
panogi.
V 18. stoletju je bilo običajno, da so sinovi angleškega plemstva nadaljevali izobraževanje s
potovanjem po Evropi. Potovali so tudi po Švici, kar je povečalo priljubljenost Alp in Švice.
Zgodbe Johanna Wolfganga von Goetheja so o potovanju po Švici naredile svoje. V tistem času
so bila potovanja rezervirana za majhno, a bogato elito. Poti pa so bile negotove in naporne.
Mejnik sodobnega turizma v Švici je prihod angleških turistov na Ženevsko jezero leta 1816. V
tem času je postala Švica pomembna turistična dežela. Turisti so prihajali predvsem iz
ekonomsko razvitejših območij Anglije in Francije in so bili namenjeni na alpska in
sredozemska območja (zahodne Alpe, Ženevsko jezero, Azurno obalo). V času aristokratskega
turizma so se razvile tudi prve turistične organizacije (Loborec, Gajić, 2011). Odpirati so se
začeli prvi hoteli v Švici, leta 1834 hotel des Bergues v Ženevi, 1835 hotel Schwanen v Luzernu,
1838 Savoy Baur en Ville v Zürichu, 1842 hotel Drei Könige v Baslu. Zaradi zdravilnih učinkov
so leta 1841 v Davosu zgradili številne sanatorije v švicarskih gorskih vasicah, ki so se
oglaševala kot klimatska zdravilišča (Wikipedia, 2017).
Slika 8: Hotel des Bergues

Vir: Notrehistoire.ch, 2017
Leta 1863 je Thomas Cook v švicarski turizem uvedel paketne počitnice. Ustanovljen je bil
tudi Švicarski alpinistični klub SAC, vendar pa so se v Švici z alpinizmom ukvarjali že leta 1800.
Zimski turizem se je razvil po letu 1864, ko je hotelir Johannes Badrutt s stavo spravil 6
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angleških turistov v hotel Engadiner Kulm, kjer so v hotelu preživeli božič. Če jim ne bi bilo
všeč, bi jim hotelir povrnil potne stroške iz Londona do St. Moritza. Angležen pa je bilo tukaj
tako všeč, da so ostali do velike noči (Wikipedia, 2017).
Zaradi nastajajočih železnic in cestnega omrežja, predvsem alpskih prehodov, je potovanje iz
tujine v švicarske Alpe postalo lažje. Železniški predor Gotthard, ki je zmanjšal čas potovanja,
so odprli leta 1882. Podvojilo se je tudi število hotelov v večjih krajih, kot so Luzerne,
Montreux, Interlaken, Zermatt, St. Moritz. To so postale svetovno znane destinacije
(Wikipedia, 2017).
Po letu 1890 so se poleg Angležev in Francozov med turisti pojavili tudi Nemci. Švica, ki je
imela leta 1871 pet milijonov prenočitev, jih je dosegla leta 1910 že 22 milijonov (Loborec,
Gajić, 2011). V tem času, od 1884 do prve svetovne vojne, je švicarski turizem doživel svoj prvi
vrhunec, žal pa se je s prvo svetovno vojno končal (Wikipedia, 2017).
Do leta 1950 so slabe gospodarske razmere, padajoči dohodki in menjalni tečaji zavirali
turizem. Vendar se je takoj, ko se je gospodarstvo izboljšalo, dvignil tudi turizem. V
medvojnem obdobju se je bolj razvijal zimski turizem, hotelirji so lahko podaljšali sezono na 4
mesece. Zimske olimpijske igre v St. Moritzu so turizem še dodatno spodbudile (Wikipedia,
2017).
Po drugi svetovni vojni pa se je začel masovni turizem. Na hiter razvoj turizma so vplivali višji
dohodki, daljši prosti čas, plačan letni dopust, razvoj prometnih sredstev in uveljavitev
letalskega pometa. Z obnovo gospodarstva so bili postavljeni tudi novi moderni objekti s
sodobno opremo. Še posebej se je začel razvijati v šestdesetih in sedemdesetih letih, ko so
smučišča v Alpah posodobili z novimi železniškimi progami ter žičnicami. Zaradi vedno večje
tuje konkurence so ponudbo popestrili z novimi zabavnimi športi, kot so deskanje na snegu in
drugimi ekstremnimi športnimi aktivnostmi. To je dalo zagon mnogim novim gorskim krajem
(Wikipedia, 2017).
Zaradi pospešene rasti in koncentracije turizem ni prinesel le ekonomskih koristi, ampak tudi
težave. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so socialne in ekološke posledice turizma
postajale vedno bolj očitne, zato je tudi turizem prejemal vedno večje kritike. Negativni vplivi,
škoda in številni problemi, povezani z množičnim turizmom, so vplivali na razvoj različnih
konceptov. Opozarjali so, da masovni turizem na dolgi rok ni ustrezen (Mihalič, 2006).
Kot odgovor na masovni turizem se je razvil alternativni turizem, ki zajema vse oblike turizma,
ki se kakorkoli razlikujejo od masovnega. Nanaša se na alternativne oblike potovanja. Ta
oblika turizma naj bi bila manj številčna in naj ne bi imela večjih negativnih vplivov na okolje.
Vendar pa se je želja po ekološki neškodljivosti marsikje sprevrgla v predstopnjo masovnega
turizma. Tako so alternativni turisti postali začetniki, ki so odkrivali nove destinacije, kasneje
pa jih je preplavil množični turizem (Mihalič, 2006).
Z Brundtlandinim poročilom za okolje in razvoj iz leta 1987 ter Mednarodno okoljsko
konferenco Združenih narodov v Riu de Janeiru 1992 so vpeljali trajnostni razvoj na področje
turizma. Ta bi sledil novim smernicam in poskušal medsebojno uskladiti ekološke,
gospodarske in socialno-kulturne vidike (Mihalič, 2006).
Švica ima kar nekaj zakonov, ki urejajo turizem. Prvi zakon o turizmu so sprejeli že 21.
decembra 1955. Zelo kmalu, 1. julija 1966, so sprejeli tudi zakon o naravnih parkih, s katerim
varujejo naravo in kulturno dediščino, ter že takrat skušali čim bolj ohraniti naravo. Za temi
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so sprejeli še druge zakone o igrah na srečo, turističnih statistikah, davkih, regionalni politiki,
hotelski industriji ter inovacijah in sodelovanju v turizmu (Swiss tourism in figures, 2016).
Švica se zavzema za trajnostni razvoj in za konkretne dejavnosti trajnostnega turizma, ki so
zapisane v trajnostni listini. Listino so podpisali maja 2009 voditelji turističnih združenj, vse
turistične regije, Švicarski turizem in SBB. Švicarsko turistično združenje STV spremlja izvajanje
listine in zagotavlja izmenjavo izkušenj med partnerji. Leta 2015 so ustanovili še Oddelek za
trajnostni turizem, ki se ukvarja s sedanjimi temami trajnostnega razvoja in najboljšimi
praksami (Schweizer Tourismus- Verband, 2017).

5.2 NEGATIVNI UČINKI MASOVNEGA TURIZMA
Prav zaradi ekonomskih koristi je turizem skoraj povsod zaželen in spodbujan, čeprav so
njegovi okoljski učinki vedno močnejši. Na nekaterih območjih so se razmahnili do te mere,
da so postali škodljivi že za samo turistično dejavnost. Turizem se odvija v različnih okoljih in
če gre za naravno okolje, so nujni tudi negativni učinki. Negativne posledice na naravnem
okolju so pomembne tudi s samega vidika turizma, saj je trajnostni turizem v veliki meri
odvisen od kakovosti okolja. Zato je pomembno, da ohranjamo ravnovesje med naravnim
okoljem in turizmom (Mihalič, 2006).
Negativni učinki v okolju nastanejo, ko so samočistilne sposobnosti okolja presežene. Zato
množični turizem predstavlja težavo, saj je grožnja naravnim območjem in pušča posledice na
okolju, ki vodijo v splošno onesnaževanje, degradacijo in uničevanje naravnih virov. S
turizmom se povečujejo pritiski na okolje s kanalizacijskimi odplakami, čezmerno porabo
naravnih virov in prometnim onesnaževanjem. Poleg tega pa turizem povzroča hrup in
vizualno onesnaževanje s čezmerno pozidavo in arhitekturno neprimernostjo. Tvegana so
predvsem občutljiva gorska in vodna okolja, saj se poslabšane kakovosti vodnih virov komaj
zavedamo. V naravnih okoljih so ogrožene tudi avtohtone rastlinske in živalske vrste (Mihalič,
2006).
Škoda, ki jo povzroča turizem oziroma njegova prekomerna koncentracija (povzeto po
Mihalič, 1997 cv. Prodnik, David, 2009):








škoda zaradi onesnaževanja;
škoda zaradi izgube naravne pokrajine, kmetijskih površin in pašnikov;
škoda zaradi uničevanja rastlin in živali;
škoda zaradi degradacije pokrajin, zgodovinskih krajev in spomenikov;
škoda zaradi prevelike koncentracije turistov;
škoda zaradi nasprotij med turisti in domačini;
škoda zaradi konkurenčne uporabe zemlje in delovne sile.

Turizem ni onesnaževalec le na končni točki, ampak del škodljivih emisij nastaja tudi pri
samem potovanju. Cestni in letalski promet stalno naraščata, z njim pa tudi promet, povezan
s turističnimi dejavnostmi. Drugi učinki so posredni, vendar niso nič manj pomembni, v večini
primerov le težje prepoznavni. Zato je učinke turizma mogoče le kvalitativno ovrednotiti in
oceniti, ne pa tudi kvantitativno opredeliti. Poleg tega so učinki na okolje pogosto prepleteni
s številnimi drugimi dejavnostmi (Mihalič, 2006).
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5.3 VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA TURIZEM
Gore po vsem svetu so pod vplivom klimatskih sprememb, kar povzroča taljenje ledenikov in
pojav novih rastlinskih vrst. Podnebne spremembe so globalni pojav, ki med drugim močno
prizadene tudi turizem, ki pa je odgovoren za velik del emisij toplogrednih plinov iz prometa
in visoko porabo energije v nastanitvah. Švicarske Alpe niso pri tem nobena izjema.
V Švici turizem ustvari 6,1 % toplogrednih plinov. Od tega največ prispeva zračni promet 84
%, 6 % pa ostale vrste prometa in 8 % nastanitev. Podnebne spremembe še bolj prizadenejo
alpsko regijo zaradi zmanjšanja količine snežnih padavin in taljenja ledenikov (Matasci,
Altamirano-Cabrera, 2010). Znanstveniki od leta 1980 spremljajo in merijo obseg ledenikov.
Meritve kažejo, da se ledeniki vsako leto manjšajo in tudi nove padavine ne pomagajo več. V
vasi Saas-Fee glaciolog Benedikt Schnider spremlja spremembe na ledeniku. V ledenik je zvrtal
tunel, da si ga turisti lahko ogledajo od znotraj. Ledenik skuša zaščititi pred taljenjem tako, da
ga pokrivajo z belimi lističi. Zaradi cene materiala ne morejo zaščititi celotnega ledenika. Zato
pokrijejo le dele ob smučiščih. Vendar tudi smučišča kmalu ne bodo imela več dovolj snega
(Deutsche Welle, 2017).
Organizacija CIPRA2 opozarja na posledice pretiranega turizma. Zaradi globalnega segrevanja,
ki ga je povzročil človek, se zgornja snežna meja vsako leto zvišuje. V prihodnosti bodo morali
poskusiti povečati obisk v toplejših delih leta in pohodništvo v vseh oblikah. Nekateri
strokovnjaki se poskušajo boriti proti podnebnim spremembam z bojem proti simptomom
(vedno več snežnih topov, nove žičnice na višjih nadmorskih višinah).
Napredna industrializacija danes odvrača mnoge goste, poleg tega pa si tako dragih
smučarskih počitnic večina ne more privoščiti. Glede na podnebne spremembe se je treba
bati, da konec stoletja v Alpah mogoče ne bo več smučišč (Coop zeitung, 2017).
Vendar pa turisti v Švico prihajajo zaradi čistega alpskega zraka in neokrnjene narave. V
prizadevanju za ustavitev hudih posledic globalnega ogrevanja si v Švici prizadevajo za okolju
bolj prijazen in trajnostni turizem. Narava je njihov kapital in lokalno prebivalstvo se tega tudi
vedno bolj zaveda. V prihodnje se bo zato bolj razvijal poletni turizem v Alpah, saj Švica
predstavlja mirno in hladno oazo (Coop zeitung, 2017).

5.4 TURIZEM V ŠTEVILKAH
Turizem ima veliko vlogo v švicarski ekonomiji, leta 2016 je bil skupni prihodek 47,8 milijarde
CHF (Schweizer Tourismus-Verband, 2017). Od tega 63 % prispevajo prenočišča, obroki in
transport. Največji delež dohodka prinesejo tuji obiskovalci s prenočitvami. V letu 2016 so
skupaj zabeležili 35,5 milijona nočitev, od tega je bilo 19,3 milijona tujih turistov in 16,2
milijona prenočitev domačih turistov. Povprečen turist v Švici med svojim bivanjem zapravi
1.468,6 €. Tuji turisti največ prihajajo iz sosednje Nemčije, ZDA, Velike Britanije, Francije,
Kitajske, Italije, Indije, Belgije, Nizozemske, Koreje, Rusije, Španije, Avstrije, Oceanije,
Japonske, Brazilije, Tajske, Kanade, Švedske, Poljske, Izraela, Singapurja, Portugalske … V
povprečju tuji turisti prenočijo 2,1 domači pa 2,0 noči. Med regijami je Graubünden zabeležila
2

CIPRA je mednarodna organizacija, ki se zavzema za trajnostni razvoj v Alpah. Sestavlja jo več kot sto članskih
organizacij in inštitucij s celotnega območja Alp, ki imajo svoja predstavništva v vseh alpskih državah (CIPRA,
2017).
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najdaljše bivanje z 2,7 prenočitvami, sledi pa ji Valais z 2,4. Najkrajši čas bivanja je bil
zabeležen v regiji Fribourg z 1,6 nočitvami. Najvišja stopnja zasedenosti nastanitev je bila v
Ženevi z 63,5 %, sledi ji regija Zürich s 63,0 %, najnižjo stopnjo pa so zabeležili v regiji Jura za
38,4 % (Federal statistical office, 2017).
Sodeč po najnovejšem poročilu The Travel & Tourism competitiveness report, ki ga vsako leto
objavi World Economic Forum (WEF), Švica pada po lestvici navzdol. Leta 2017 je bila Švica na
10. mestu, to je štiri mesta nižje kot leta 2015, ko je bila na 6. mestu, medtem ko je bila v letih
2008, 2010 in 2013 vedno na prvem mestu. V letu 2017 je bila na prvem mestu Španija, za njo
pa Francija, Nemčija, Japonska, Združeno Kraljestvo, ZDA, Avstralija, Italija in Kanada. Po
ocenah ima Švica najboljše poslovno okolje med evropskimi državami, saj vsako leto
organizira veliko sejmov in razstav, ki privabljajo turiste. Visoko je ocenjena tudi po zdravstvu
in čistoči, varnosti države ter komunikacijskih storitvah. V panogi je zaposlena
visokokakovostna delovna sila, kar ni presenetljivo za državo, ki ima najboljše šole na področju
hotelirstva. Med najboljše ocenjenimi državami je bila tudi na področju okoljske trajnosti, saj
zelo dosledno izvaja okoljevarstveno zakonodajo in spodbuja trajnostni turizem. Švica je
bogata s kulturno in naravno dediščino, veliko naravnih območij ima status kulturne oziroma
naravne dediščine. Visoko je ocenjena tudi po mednarodni odprtosti ter dobrih
infrastrukturnih povezavah. Slabo ocenjena pa je bila edino na področju konkurenčnosti cen,
dobila ja najslabšo oceno med evropskimi državami. Tako slabo ocenjeno je bilo le še
Združeno Kraljestvo (The Travel & Tourism Competitiveness report 2017, 2017).
V Švici prevladuje turizem višjega in najvišjega razreda, zato v večini 80 % prevladujejo
individualni gostje. Glavna težava je sezonska usmerjenost: poleti od junija do avgusta ter
pozimi od januarja do marca, vmes pa so nastanitve slabo zasedene, razen v večjih mestih,
kjer prevladuje poslovni turizem. Zaradi masovnega turizma turističnih zmogljivosti ne bodo
več širili, saj imajo ti negativne učinke na okolje. Poleti so med turisti najbolj priljubljena
letovišča ob jezerih na jugu: Lugano, Locarno, Ascona, Montreux. V zimski sezoni pa so najbolj
obiskana smučarska središča v visokogorju: Davos, St. Moritz, Sils, Grindelwald, Wengen,
Gstaad, Saas-Fee, Zermatt. Alpe so privlačne tudi za planinarjenje in alpinizem v poletni
sezoni, saj najdemo številne planinske poti in koče (Natek, Natek, 2006).
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6. PRIMERI DOBRIH PRAKS RAZVOJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA V
ŠVICI
Trajnostni turizem je oblika turizma, ki na eni strani upošteva sedanje in bodoče gospodarske,
socialne in ekološke vplive, na drugi strani pa zadovoljuje potrebe obiskovalcev, gospodarstva,
okolja in lokalnih prebivalcev (Sustainable development of tourism, 2004). Na podlagi te
definicije lahko povemo, da ima ta oblika turizma v Alpah že dolgo tradicijo. Takoj za Islandijo
je Švica druga ekološkemu turizmu najbolj prijazna država (Baumgartner, 2002).Tukaj lahko
turisti uživajo v lokalni kulturi ter vedenju, da je okolje prioriteta. Zato lahko rečemo, da ima
turizem v Alpah že dolgo časa velik gospodarski pomen. Alpe predstavljajo eno najstarejših
turističnih regij na svetu in največje rekreacijske površine v Evropi. Obiskovalci so se že konec
19. stoletja redno vračali v poletnem času. Danes pa se alpski turizem sooča s paradoksom,
saj se Alpe obravnavajo kot varuhi nedotaknjenega okolja, po drugi strani pa turisti pričakujejo
visokokakovostno infrastrukturo. Tukaj trajnostni turizem ni usmerjen le v posamezna
občutljiva območja, ampak se usmerja v vso naravno, krajinsko in kulturno bogastvo Alp
(Baumgartner, 2002).
V Alpah so nekatere destinacije že dosegle zrelost pri razvoju in tako doživljajo stagnacijo. Za
te destinacije ima inovacija ključ do pomlajevanja in konkurenčnosti. Inovacije lahko
pomagajo zmanjšati negativne učinke na okolje in omogočijo trajnostni razvoj. Veliko alpskih
destinacij ima ponudbo in logistiko prilagojeno povpraševanju. Pri tem lahko pomagamo s
tehničnimi novostmi v prometu, kot je uporaba električnih avtomobilov in koles, bolj prijazna
smučarska infrastruktura, kot so sončne žičnice ali napredna oprema za izdelovanje snega
(Kuščer, Mihalič, Pechlaner, 2017).
Švicarji so zelo zaščitniški do svojega okolja, zato tudi dobro skrbijo zanj. Prebivalci
prostovoljno čistijo smeti za turisti in skrbijo za čisto okolje. Mestni turistični uradi turistom
priporočajo trajnostno mobilnost za prevoz na destinacijo. Na primer za pot v Zürich iz
Londona priporočajo vlak preko Pariza, namesto da bi se na pot odpravili z letalom. Na ta
način prihranite 176 kilogramov emisij ogljikovega dioksida na osebo. Prav tako v Davosu,
enem najbolj znanih smučišč, oglašujejo in pozivajo turiste, naj se ne vozijo z avtomobili,
ampak naj gredo z avtobusom v gore. Imajo kar nekaj trajnostnih hotelov3 in tudi v prihodnosti
si prizadevajo narediti čim več hotelov po zgledu hotela Europa v St. Moritzu. Ta ima ogromno
sončno elektrarno, kjer se ustvarja energija na strehi za toplo vodo; ogrevanje in bazen so
tako samooskrbni z energijo. Švicarske ekologe pri razvoju turizma najbolj skrbijo izpušni plini
iz motornega prometa, zlasti čez alpske prelaze, in razvoj smučarskih žičnic. Ekologe pa skrbi
tudi pozidava zemljišč z gradnjo novih turističnih objektov in tako izguba naravnega okolja.
Tak primer sta turistični naselji Pontresina in St. Moritz, ki se vedno bolj širita. (Baumgartner,
2002).
Vsakdo lahko prispeva k trajnostnemu razvoju v švicarskem turizmu ne glede na to, ali je to
hotel, gorska železnica, turistična pisarna ali pa destinacija sama. Da se v nekem okolju ravna
trajnostno, morajo biti vključeni vsi dejavniki. V Švici je primerov dobre prakse trajnostnega
turizma kar nekaj na vseh področjih. V tem poglavju bom predstavila primere dobrih praks na
3

Trajnostni hotel je hotel, ki deluje s čim manjšim vplivom na okolje. Ti hoteli morajo biti certificirani in
izpolnjevati naslednje kriterije: morajo biti odvisni od obnovljivih virov, imeti učinkovito rabo vode, visoko
energetsko učinkovitost, ločeno zbiranje odpadkov ter prispevati k lokalni skupnosti (Reid, Johnston, Patiar,
2017).
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področju transporta, nastanitev, smučišč in švicarskih parkov. Večino primerov dobrih praks
je bilo predstavljenih na spletni strani MySwitzerland.com, kjer promovirajo trajnostni
turizem Švice. Nekaj sem jih dodala še sama po lastni presoji glede na opis, ki ga imajo na
uradni spletni strani. V tem poglavju sem dodala še švicarske parke, saj so zaščiteni in je v njih
dovoljeno le trajnostno ravnanje.

6.1 TRANSPORT
6.1.1 ŽELEZNICA GORNERGRAT
Železniška proga Gornergrat je gorska zobata železnica, ki se nahaja v švicarskem kantonu
Valais. Povezuje naselje Zermatt, ki je na nadmorski višini 1604 m, in vrh Gornergrat na višini
3089 metrov, kar jo uvršča na drugo mesto med najvišjimi železnicami v Evropi. Proga je začela
obratovati leta 1898 in je bila prva elektrificirana proga v Švici in druga na svetu. Tako je gora
postala dostopna vsakomur, celo pozimi, kar jepostajalo vse bolj pomembno za zimski
turizem. Občutljiv, divji in skrivnostni svet Alp je privlačil vse več ljudi od 18. stoletja naprej.
Linija vodi skozi mostove, galerije in podore, skozi macesnove gozdove in gozdove švicarskega
bora ali cemprina, skalnatih grebenov in gorskih jezer. Panorama se je prvič pojavila v
turističnem vodiču »Baedeker« leta 1856. Panorama je med najboljšimi na svetu in lahko
vidimo masiv Monte Rosa, ledenik Gorner ter štiritisočak Matterhorn z njegovo značilno
obliko piramide (Zermatt Matterhorn, 2017).
Slika 9: Železnica Gornergrat

Vir: Zermatt Matterhorn, 2017
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6.1.2 SWITZERLAND EXPLORER
Switzerland Explorer je prvi električni turistični avtobus na svetu. Dnevne ture so mogoče v
parku UNESCO Biosphere Entlebuch in ledeniku Rhône, kjer je dostop omejen. Z električnim
avtobusom spodbujajo trajnostni turizem in hkrati ponujajo lokalno prehrano in stik z
lokalnim prebivalstvom ter kulturo. Avtobus je 100 % električen in tako okolju prijazen,
udoben, z njim lahko dosežemo do 300 kilometrov. Prednost ni le čisto okolje, ampak tudi
dostopnost in odmaknjenost od turistične gneče, saj lahko z avtobusom vstopite v parke ter
območja, ki niso dostopna avtomobilom (Schweizer Tourismus – Verband, 2017). Za skupine
nudijo tudi sedemdnevno turo po Švici, kjer obiščete vseh 7 UNESCO znamenitosti. Za
zaključene skupine nudijo tudi izlete v tovarne in oglede električnih postaj v Švici, kjer se lahko
učite o obnovljivi energiji. Za posameznike nudijo najem električnega avtomobila Tesla, s
katerim si lahko ogledajo ledenike in najlepše panoramske ceste Švice (Switzerland Explorer,
2017).
Slika 10: Switzerland Explorer

Vir: TripAdvisor, 2017
6.1.3 SKUPNOST LETOVIŠČ BREZ UPORABE AVTOMOBILA GAST
Skupnost GAST (Gemeinschaft autofreier Schweizer Tourismusorte) je odgovorna za razvoj in
promocijo skupnih interesov švicarskih letovišč brez uporabe avtomobila. Švica je
mednarodno znana po mestih brez uporabe avtomobila. Obstaja vsaj 9 uradno priznanih
krajev, do katerih lahko dostopamo samo z javnim prevozom, saj vstop vanje z avtomobilom
ni mogoč. Skupnost švicarskih turističnih krajev brez avtomobila GAST že od leta 1988 ponuja
počitnice v stiku z naravo ter jo obenem varuje. Gost lahko tako uživa v kakovosti zraka, miru
in visoki svobodi gibanja po ulicah. Ti kraji so Bettmeralp, Wengen, Saas-Fee, Zermatt, Rigi,
Mürren, Braunwald, Stoos, Riederalp (Schweizer Tourismus – Verband, 2017).
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6.1.4 SCHWEIZMOBIL
Fundacija SchweizMobil spodbuja razvoj počasnega prometa. Spodbuja pohodništvo,
kolesarjenje, gorsko kolesarjenje, drsanje in vožnjo s kanujem. V Švici je na voljo 65.000
kilometrov pohodniških poti. 23 poti je nacionalnih, 151 regionalnih in 535 lokalnih. Skupaj je
kar 35.800 kilometrov poti označenih s smerokazi. Združenje švicarskih pešpoti in 26
specializiranih organizacij kantonalnih pohodniških poti vzdržujejo edinstveno mrežo
pohodniških poti. Od leta 1934 promovirajo pohodništvo kot naravno dejavnost v prostem
času (Switzerland Mobility, 2017).
Slika 11: SchweizMobil

Vir: Pro Velo Schweiz, 2017
SchweizMobil je mobilna aplikacija, s pomočjo katere si izbereš nemotorizirano dejavnost. Na
voljo so zimske in poletne dejavnosti. Med zimske dejavnosti spadajo pohodništvo, hoja po
snegu, tek na smučeh in sankanje. Med poletnimi aktivnostmi pa so pohodništvo,
kolesarjenje, gorsko kolesarjenje, rolkanje in vožnja s kanujem. S pomočjo mobilne aplikacije
si izbereš dejavnost in željeno regijo, nato pa ti ponudi možne poti. Zraven je še opis, dolžina
poti, potreben čas in pa zahtevnost. V aplikaciji je tudi povezava z voznim redom švicarske
zvezne železnice, tako da je lahko izlet res trajnosten. S pomočjo GPS naprave ti aplikacija
sporoča trenutno lokacijo na začrtani poti. Slabost aplikacije je, da je na voljo le v francoskem
in nemškem jeziku. Na spletni strani opozarjajo tudi, da so turisti gosti v naravnem okolju in
naj se vedejo preudarno, da bi ohranili habitat nepoškodovan. Turiste prosijo, naj se držijo
začrtane poti, saj je to življenjski prostor za mnoge rastline in živali. Spodbujajo jih, naj se na
pot odpravijo z javnim prevozom ali kolesom (Switzerland Mobility, 2017).
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6.1.5 ALP MOBIL
Alps mobility je projekt za razvoj okolju prijazne mobilnosti, povezan z elektronskimi
rezervacijskimi in informacijskimi sistemi v alpskih turističnih območjih. Cilj tega sodelovanja
je bil ustvariti okolju prijazne in prilagodljive prometne strategije potovanj v Alpah. Za ogled
Alp si lahko najamete Alpmobil električni avtomobil, s katerim se lahko vozite brez slabe vesti,
da boste onesnažili okolje. Na voljo imajo 60 električnih vozil, namenjenih ekoturistom, in
postavljenih je več kot 20 točk za polnjenje S tem projektom želijo pokazati, da je ekološka
vožnja brez hrupa dosegljiva in zabavna. Alpmobil se ponaša s 100-odstotnim prevozom brez
ogljika za raziskovanje lepih in neokrnjenih dolin ter gorskih poti in prelazov v regiji Goms in
Haslital. Alpmobil se zavzema za trajnostno mobilnost in gostu zagotavlja visoko kakovost.
Alpmobil prodaja turistične pakete, ki združujejo trajnostne rešitve za mobilnost, različne
izlete in počitniške ponudbe v trajnostno vodenih hotelih. Približno 80 % emisij CO2 na
počitniškem potovanju je v Švici posledica mobilnosti. Za večino gostov je razlog za prihod z
lastnim avtomobilom to, da so mobilni tudi na sami lokaciji. Vendar je ta motoriziran prevoz
problem vseh švicarskih destinacij, saj uničuje naravno pokrajino. Da pa bi te počitniške regije
bile okolju prijazne, so organizacije ustanovile Alpmobil v regijah Goms, Berner Oberland in
regiji Gotthard (My natour, 2017). Alpmobil se povezuje z javnim prevozom. Zato lahko turisti
že na končni točki javnega prometa najamejo električni avtomobil in se tako odpeljejo naprej,
kamor želijo. Avtomobili se polnijo z lokalno hidroelektrično energijo. Cena je okoli 43 € na
dan in je zato dobra rešitev za raziskovanje švicarskih alpskih regij (Alp Mobil, 2017).

6.2 NASTANITEV
6.2.1 IBEX FAIRSTAY
Ibex fairstay je edinstvena nagrada za trajnostnost v nastanitveni industriji. Označuje hotele,
mladinske domove (Jugendherberge) in klinike, ki ravnajo trajnostno. Metodologija združuje
mednarodno priznane standarde ISO 9001 in 14001. Njihov cilj je, da vse akterje v turizmu
usmerijo v trajnostnost. Od 2012 dalje Ibex fairstay spremlja trajnostno ponudbo. Ibex se
ocenjuje na podlagi petih dimenzij (Ibex Fairstay, 2017):






kakovost upravljanja: upravljanje zaposlenih, notranja organizacija, nadzor, inovacije
in usmerjenost gostov;
ekologija: pomembno je skrbno upravljanje z viri. Energijo, vodo, odpadki, opremo;
regionalnost: dodana vrednost naj bi ostala v regiji in le-to še dodatno okrepila.
Podpirajo delovna mesta, carine, zmanjšujejo prometne poti ter spodbujajo
regionalne specialitete;
socialna uravnoteženost: turisti in zaposleni se morajo počutiti dobro. Potrebno je
upoštevati želje gostov, ustvarjati poštene pogoje za zaposlene ter se usklajevati z
lokalnim prebivalstvom;
finance in uspešnost: Potrebno je dobro gospodariti, da lahko ravnamo trajnostno in
varno. Spremlja se donosnost, uspešnost, naložbe, upravljanje s tveganji in
zadovoljstvo gostov ter zaposlenih.
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Slika 12: Etiketa Ibex fairstay

Vir: Ibex fairstay, 2017
Ibex fairstay je razvilo združenje Ö že leta 1998 z namenom nagrajevanja trajnosti hotelov. V
prvih letih so to oznako dobili le hoteli v kantonu Graubünden, kmalu so se za to oznako začeli
zanimati hoteli po celi Švici. Leta 2007 je Ibex fairstay prešel na upravljanje združenja
Grischconsulta AG, ta je dve leti kasneje naredila revizijo etikete. Besedo Ibex fairstay
sestavljata dve besedi »Capra ibex« pomeni kozorog, »fairstay« pa pomeni pošteno bivanje.
Tako z tem označujejo visokokakovostno počitniško bivanje po razumnih cenah (Ibex Fairstay,
2017).
V Švici je danes več kot 50 hotelov, hostlov in klinik, ki nosijo oznako Ibex fairstay. Glede na
njihovo stopnjo trajnosti so podjetjem dodelili bronaste, srebrne, zlate ali platinaste etikete.
Ibex fairstay ima kar nekaj zahtev, ki jih morajo za pridobitev etikete nastanitve dosegati.
Visok poudarek je na kvaliteti storitev za goste, le-te morajo biti preverjene s strani
inšpektorjev. Gostje in zaposleni morajo zavestno in varčno uporabljati vire. Potrebno je tudi
dosledno izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe energije in vode ter količine odpadkov. V
nastanitvi morajo biti postrežene tipične lokalne jedi. Sestavine morajo biti iz regije in
prilagojene sezoni. Gostje se morajo zavedati možnosti uporabe javnega prevoza. Ponujeni
so jim dodatni izleti v naravo ali ogledi kulturnih znamenitosti. Podjetje mora za svoje
zaposlene dobro poskrbeti in jih tudi pošteno plačati (Ibex Fairstay, 2017).
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Tabela 1: Nastanitve z oznako Ibex fairstay

Vir: Ibex Fairstay, 2017
6.2.2 MONTE ROSA
Koča Monte Rosa (Monte-Rosa-Hütte) je planinski dom Švicarskega alpskega kluba v masivu
Valiških Alp. Pod kočo je ledenik Gornergletscher, na zahodu pa lahko vidimo Matterhorn.
Koča stoji na nadmorski višini 2883 metrov na severozahodnem vznožju masiva Monte Rosa
na skalni planoti Plattje. Koča Monte Rosa predstavlja nove ekološke standarde in jo nekateri
imenujejo tudi »planinska koča prihodnosti«. Arhitekturno osupljiva stavba, ki sama pridobi
lastno energijo brez potreb po nafti ali premogu. Sama proizvede 90 % potrebne energije.
Sončne celice na strehi in v okolici koče proizvajajo električno energijo in segrevajo vodo.
Vodo pridobiva z zbiranjem stopljenega snega in jo tudi sama očisti z lastno napravo za
soproizvodnjo in čiščenje vode. Koča ima ekološko prezračevanje in razsvetljavo. Vsebuje tudi
nadzorni sistem za inteligentno upravljanje z energijo. Z baterijami pa shranijo presežek
energije za prihodnjo uporabo (Hubertus, 2009).
Do koče je dobre 3 do 4 ure hoje od železniške postaje Rotenboden Gornergratbahn. Preko
ledenika Gornergletscher vodi alpska pot, za katero potrebujete dereze in vrvi. Neizkušenim
planincem priporočajo spremstvo gorskega vodnika. Zaradi taljenja ledenika je pot iz leta v
leto bolj zahtevna. V zimskem času je dostopna s pomočjo žičnice ali s smučmi (Hubertus,
2009).
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Slika 13: Monte Rosa

Vir: MySwitzerland.com, 2017
Koča Monte Rosa je bila postavljena leta 1894 in je bila v lasti Centralnega komiteja SAC.
Takrat je imela le eno sobo. Leta 1929 je Centralni Odbor podaril kočo oddelku SAC Monte
Rosa pod pogojem, da jo bo ponovno zgradil, saj stara koča ni zadoščala potrebam turistov,
Centralni Odbor pa za prenovo ni imel sredstev. Skozi leta je bila večkrat povečana in je tako
postala ena največjih planinskih koč v Švici. Leta 2008 so približno 100 metrov pod staro kočo
po skoraj 6-letnem načrtovanju postavili novo planinsko kočo. Koča se je odprla 25.
septembra 2009 in v petih nadstropjih sprejme 120 gostov. Nova stavba je bila digitalno
načrtovana in zgrajena v leseni konstrukciji z aluminijasto lupino in tako uresničuje idejo
trajnostne rabe energije. Na južni fasadi je fotovoltaični sistem. Ima še prezračevalni sistem s
toplotno energijo ter cirkulacijo vode za toaletne prostore in pralne stroje. Voda se zbira in
hrani v kamniti votlini. Mikrofiltrska naprava na bakterijski osnovi čisti odpadno vodo. Siva
voda se ponovno uporabi za sanitarije. Da bi koča dosegla visoko stopnjo energetske
samozadostnosti je potrebno medsebojno vplivanje posameznih komponent. V slabih
vremenskih pogojih je na voljo obrat za soproizvodnjo z oljnim in dizelskim gorivom. Stroški
gradnje so znašali 6,4 milijona frankov. Poleg gostinske dejavnosti objekt služi tudi za
raziskovalno dejavnost na področju energetike in gradbene tehnologije. Leta 2011 so staro
kočo podrli, saj zakon pravi, da zaradi občutljivosti regije na območju ne sme biti
neizkoriščenih stavb (Hubertus, 2009).
Gradnja koče je bila zahtevna, saj ni dostopna po cesti ter nima električne energije in vode.
Gradbeni material so pripeljali s helikopterjem, ki je bil omejen s težo 600 kilogramov. Ko so
bili temelji postavljeni, so za postavitev konstrukcije imeli na voljo le poletno sezono brez
snega. Da bi bila koča čim bolj trajnostna, so pri gradnji upoštevali ne le izbiro materiala,
temveč tudi oskrbo z elektriko in vodo ter samo delovanje stavbe. V dvignjeni jami se zbira
voda, ki jo s pritiskom pošiljajo v novo kočo in se lahko uporabi večkrat zaradi integriranega
čiščenja odpadne vode. Za ogrevanje vode imajo pod stavbo nameščene termalne kolektorje
(Hubertus, 2009).
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Nova koča Monte Rosa služi kot eksperimentalni in raziskovalni laboratorij za trajnostno
upravljanje samozadostne stavbe. Tako 90 % potrebne energije proizvede sama. Polje s
fotonapetostnimi elementi, ki je poravnano pod optimalnim kotom na jug, je bilo izhodišče za
arhitekturno zasnovo s poligonsko obliko. Vhod ima v prvem nadstropju, stopnišče navzdol
pa vodi do pritličja, v katerem se nahajajo sobe. Radialna struktura zgradbe daje spalnicam
nenavadne trapezne oblike. Sobe so opremljene s skoraj luksuzno dobrino - vodo za uporabo
stranišča in vroče prhe. Hans Leuzinger je tako prvi predstavil »planurahütte« poligonalno
obliko koče v alpski gradnji (Hubertus, 2009).
6.2.3 ŠVICARSKI MLADINSKI DOMOVI
Švicarski mladinski domovi (Jugendherbergen) se že več kot 90 let zavzemajo za trajnostni
turizem in popotnikom nudijo okolju prijazno bivanje. Zavedajo se, da sta lokalno prebivalstvo
in naravno okolje bistvenega pomena tako za njih, kot tudi za goste. Zato si želijo v največji
možni meri upoštevati interese lokalnega prebivalstva ter si prizadevati za čim manjši vpliv na
okolje. Združenje Švicarski mladinski domovi so ustanovili leta 1924. Danes je v združenju 51
mladinskih hotelov (Schweizer Jugendherbergen, 2018). Certificirani so z znakom EU za okolje
in certifikatom Ibex. Stavbe so zgrajene po standardu Minergie P-Eco. Emisije, proizvedene
pri ogrevanju prostorov, so se leta 2013 v primerjavi z letom 2000 zmanjšale za 44,9 %.
Električna energija se proizvaja s fotovoltaiko v petih mladinskih hotelih. V šestih mladinskih
hotelih, ko sonce ne zadostuje za vse potrebe, pa se električna energija pridobiva s kurjavo na
les. Dva hotela se ogrevata s pomočjo toplotne črpalke in eno iz omrežja daljinskega
ogrevanja. 14 mladinskih hotelov proizvaja vročo vodo s pomočjo sončnih celic. Zaposleni
dobijo tudi pošteno plačilo. V domovih je možen tudi nakup regionalnih svežih proizvodov in
izdelkov z oznako kakovosti Fairtrade fundacije Max Havelaar (Schweizer Tourismus –
Verband, 2017).
6.2.4 IGLU – DORF
Iglu-Dorf je vasica iz snega, sestavljena iz več iglujev, ki jo zgradijo vsako leto na novo in je
odprta od decembra do aprila. V igluju lahko v spalnih vrečah prenoči od 2 do 6 oseb. Iglujske
vasice se v Švici nahajajo v štirih krajih: Zermatt, Engelberg, Gstaad in Davos Klosters.
Nekatere vasice imajo poleg še savno in vročo kopel. Vasica Davos Klosters se nahaja na 2620
metri nadmorske višine in nudi tudi savno in vročo kopel. V kraju Engelberg-Titlis lahko
obiskovalci uživajo v umetnosti pravih Eskimov. Vasica Gstaad je lahko dostopna z vlakom
(Iglu-Dorf, 2017).
Hoteli iz snega so vsako leto zgrajeni na novo s pomočjo človeške moči, plugov in balonov.
Gradnja traja približno 3000 ur. Tunelski sistem povezuje vse igluje med seboj. Igluji se med
seboj razlikujejo od standardnih do romantičnih, luksuznih z lastno vročo kopeljo in toaleto
ter vročim iglujem, kjer namesto pravega igluja postavijo šotor v obliki igluja. Na voljo je tudi
dodatna opcija, kjer si lahko svoj iglu postaviš sam s pomočjo izkušenega vodiča (Iglu-Dorf,
2017).
Adrian Günter je prvi, ki je naredil iglu in v njem prespal, saj je želel biti prvi ob jutranjem
sončnem vzhodu ter deskati navzdol po nedotaknjenem snegu. To je navdušilo tudi njegove
kolege, ostale turiste ter domačine. Tako so dobili idejo in leta 1996 postavili prvo iglu vasico,
od takrat naprej se samo še širijo in izpopolnjujejo (Iglu-Dorf, 2017).
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Slika 14: Iglu-Dorf

Vir: Iglu-Dorf, 2017
Upravitelji vasi se zavedajo občutljivega okolja, zato so trajnostni na različnih področjih. Na
vseh lokacijah od leta 2011 uporabljajo 100 % obnovljivo električno energijo. Leta 2007 so
dobili nagrado kot najbolj inovativno novo podjetje v kategoriji storitev s strani Švicarskega
gospodarskega foruma (Swiss Economic Forum SEF). Vasica želi biti produkt narave in jo
spoštovati, zato si prizadevajo, da bi zmanjšali ekološki odtis, in tako težijo k trajnosti. Del
zavezanosti k trajnosti in zaščiti okolja je manjša poraba energije. Veliko energije se porabi
pri sami gradnji igluja, saj je večinoma pokrit z umetnim snegom. Ko s teptalnikom potiskajo
sneg, se lahko poškoduje tudi vrhnji sloj zemlje, tako da morajo spomladi na novo posejati
travo. Za osvetljavo uporabljajo sveče in LED luči. Uporaba sveč ni najboljša rešitev, saj ostanki
voska spomladi ostanejo na travniku. Na vseh lokacijah imajo tudi ločeno zbiranje odpadkov
v štirih skupinah: steklo, karton, biološki odpadki in ostalo. Smeti z železnico prepeljejo v
dolino, prav tako ravnajo tudi z odpadnimi vodami iz kopalnice, savne in vroče kopeli. Posodo
perejo v najbližjih restavracijah. Izpusti CO2 se nanašajo predvsem na bencin za snežne
topove, nafto za snežne teptalnike, plin za kuhinjo ter posredno uporabo električne energije.
Vasica Gstaad se nahaja na ozemlju, kjer živijo živali, zato jim je lovski inšpektorat postavil
posebne pogoje za gradnjo. Glavni problem je v nočnem času, ko imajo živali počitek, zato v
vasi ni dovoljenih nobenih nočnih dogodkov na prostem. Za zunanjo razsvetljavo lahko
uporabljajo le šibke luči oziroma sveče. Vas Zermatt stoji na vodovarstvenem območju, zato
pri izgradnji potrebuje hidrogeološki vodovarstveni nadzor. Pri izgradnji lahko uporabljajo le
stroje, pri katerih ni mogočega puščanja bencina, dizla ali olja. Vsa popravila strojev in
menjave olja se lahko izvajajo samo zunaj vodovarstvenega območja. Tudi snežni teptalniki
ne smejo ogrožati podtalnice. Del trajnosti je tudi sodelovanje z lokalnim prebivalstvom.
Potrebna je komunikacija med zaposlenimi, lokalnimi partnerji, kot so kantoni ter občine,
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lastniki zemlje, gorskimi železnicami, turističnimi ponudniki in seveda kupci. Vsako leto imajo
največ začetnih stroškov, saj je treba vas ponovno obnoviti, vendar na dolgi rok to ustreza
tudi smučiščem in skupnosti. Vasi skušajo čim bolj sodelovati z dobavitelji in zaposlenimi iz
regije in tako spodbujajo lokalno gospodarstvo. Tudi turisti imajo prednosti od lokalnega
prebivalstva, saj lahko uživajo lokalne specialitete, lokalni vodiči pa jim pripovedujejo lokalne
zgodbe. Ustvarili so dolgoročno sodelovanje z lokalnimi partnerji pri nakupu hrane, pijače,
dodatkov za gradnjo, saj morajo biti ponudniki izključno lokalni, četudi je cena višja od
trgovine na debelo. Tudi pri organizaciji dogodkov, ki jih pripravijo v vasi, sodelujejo z
lokalnimi agencijami. Prav tako planinske izlete vodijo lokalni planinski vodniki. Skupaj z
lokalnimi hoteli želijo ponuditi paket nočitve v hotelu ter v vasi in se tako povezati med seboj,
ne da bi si bili konkurenca. Zelo dobro skrbijo za zaposlene, saj želijo z njimi dolgoročno
sodelovati, kar pa ni lahko glede na sezonsko delo. Tako si večina zaposlenih poišče tudi
poletno službo. Odgovorni razmišljajo, da bi z ekipo v poletnih mesecih odšli na južno poloblo
npr. Novo Zelandijo ali Južno Ameriko in tam postavili igluje ter tako podaljšali sezono na celo
leto. Vsako leto opravijo anketo med zaposlenimi, saj tako najlažje odstranijo probleme.
Podpirajo inovativne ideje zaposlenih. S tem se povečuje sama kvaliteta storitve in
zadovoljstvo tako zaposlenih kot obiskovalcev (Iglu-Dorf, 2017).
Slika 15: Iglu-Dorf: Soba

Vir: Iglu-Dorf, 2017
6.2.5 EKO-LUKSUZNI HOTEL WHITEPOD
V jedru švicarskih Alp se nahaja ekološko smučarsko letovišče v vasi Les Cerniers na višini 1700
metrov. Letovišče Whitepod je bilo ustanovljeno leta 2004 z namenom, da dokažejo, da
gostoljubnost in skrb za okolje lahko ustvarita unikatno in pozitivno izkušnjo. Okolju prijazni
objekti so namenjeni ljubiteljem smučanja. Letovišče vsebuje petnajst modernih kupol, ki
združujejo moderno tehnologijo in star dizajn. Kupole so narejene iz naravnih materialov z
zunanjim lesenim podom ter v notranjosti opremljene z ovčjimi kožami, pečjo na drva in
okolju prijazno tuš kabino, ki porabi manj vode. V središču letovišča je tradicionalna lesena
koča iz 19. stoletja, ki vsebuje prenočišča za 80 obiskovalcev. Ima tudi restavracijo, kjer
strežejo domačo švicarsko hrano. Gostom nudijo tudi wellness prostore. Ti se lahko družijo
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tudi ob odprtem ognju v koči. Letovišče ima okoli 7 kilometrov lastnih smučarskih poti s
sedežnico. Turisti se lahko udeležijo tudi drugih aktivnosti, kot so tek na smučeh, gorsko
pohodništvo in deskanje. Letovišče se lahko pohvali z nizko porabo energije in vode. Hkrati se
povečuje uporaba obnovljivih virov, zmanjšuje se proizvodnja odpadkov zaradi recikliranja.
Uporaba elektrike in vode je omejena, prav tako se voda reciklira. Uporabljajo izključno samo
lokalne in regionalne izdelke. Zaposleni živijo blizu letovišča in tako hodijo na delo peš, saj je
uporaba motoriziranega prometa omejena. Do kupol lahko pridejo z uporabo smuči, sani ali s
pomočjo krpelj (Whitepod, 2017).
Slika 16: Luksuzni hotel Whitepod - pozimi

Vir: Whitepod, 2017
Geometrična oblika eko-luksuznega hotela, sestavljenega iz mreže trikotnikov, se imenuje
geodetski. Taka struktura zagotavlja najmanjšo porabo materiala. Postavili so 15 kupol enakih
dimenzij, 7 metrov premera in 4,3 metra višine, skupaj je 40 m2 površine. Te kupole so
energetsko učinkovite iz dveh razlogov: zaradi oblike je tok zraka v notranjosti kupole
neprekinjen in tako vzdržuje temperaturo, zato je energija, potrebna za ogrevanje in hlajenje,
približno 30 % manjša od energije, ki bi jo za isti namen potrebovale običajne stavbe. Drugi
razlog pa je razmerje med količino in površino, saj zahteva manj gradbenega materiala in tako
zagotovi več prostora, kar zahteva manj energije, potrebne za gradnjo, ogrevanje in hlajenje.
Letovišče spodbuja trajnostno ravnanje na vseh področjih. Za kurjavo uporabljajo ogrevalne
sisteme na lesne pelete, v kupolah pa zaprte kamine, kar upočasni porabo lesa. Les
pridobivajo iz lokalnih gozdov. Spodbujajo tudi uporabo električnih naprav energijskega
razreda A. Prav tako imajo vgrajene naprave za varčevanje z vodo na pipah in glavah tušev.
Hrano in vino kupujejo od lokalnih pridelovalcev, težijo k temu, da dobijo lokalne izdelke,
drugače jih pridobijo na evropskem trgu. Težijo k čim manjši količini odpadkov, le-te pa strogo
ločujejo. Kupole se prilagodijo okolici v vsakem letnem času, tako so bele pozimi in zelene
poleti. V letovišču spodbujajo turiste, da se poučijo o živalstvu in rastlinstvu. Sam hotelski
kompleks uporablja 100 % biološko razgradljiva čistilna sredstva ter certificiran papir PSC in
PCF (Whitepod, 2017).
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Slika 17: Luksuzni hotel Whitepod - poleti

Vir: Whitepod, 2017

6.3 SMUČIŠČA
Vas Saas-Fee je eden najbolj znanih krajev brez uporabe avtomobila. Vstop z avtomobilom ni
možen, dovoljen je le z električnim avtomobilom in avtobusom. Odločitev za kraj brez
avtomobila so sprejeli prebivalci že leta 1951, ko so gradili cesto iz kraja Saas-Grund. Saas-Fee
ogromno vlaga v trajnostni razvoj in želi igrati pionirsko vlogo v ekološkem alpskem turizmu.
Leta 2002 so se zavezali k napredku in izvajanju trajnostnih lokalnih politik, obnovljivih virov
energije in okolju prijaznega prevoza. Dolgoročno si prizadevajo, da bi dosegli ogljično
nevtralnost. V ogrevalnih sistemih imajo nameščene filtre za drobne delce. Z zimo 2016/2017
so uvedli električne avtobuse, s katerimi bi prepeljali smučarje do smučišča. Saas-Fee vso
električno energijo, ki jo uporablja za žičnice, pridobi iz 100 % obnovljivih virov (Saas-Fee
Saastal, 2017).
Smučišče Villars se nahaja na 1300 metrih nadmorske višine in se zaveda, da je narava
ogrožena zaradi podnebnih sprememb. Delajo na različnih trajnostnih projektih. Imajo nekaj
hibridnih javnih avtobusov, nizkoenergijske sisteme za zasneževanje ter solarne plošče na
stavbah za pridobivanje elektrike (Igluski, 2017).
Anzere je le majhna švicarska vas s smučiščem, vendar ohranja čisti zrak z uvedbo največjega
okolju prijaznega ogrevalnega sistema v Evropi. Gorilnik za pelete je zasnovala nemška družba
za obnovljivo energijo. Ogrevalni sistem prihrani 1,5 milijona litrov nafte letno, zagotavlja pa
energijo za 600 stanovanj, 2 hotela, bazen in spa prostore. Majhno smučišče postaja vedno
bolj priljubljeno med družinami (Igluski, 2017).
Smučišče Tenna je prvo na svetu, ki ima solarno žičnico. V žičnico so vgrajeni kolektorji, ki
proizvedejo več električne energije, kot jo žičnica porabi, presežek pa se napaja v električno
omrežje. Letno proizvede 90.000 kWh, porabi pa jih le 29.000 kWh. Solarna žičnica je ena od
prvih na svetu, ki uporablja sistem, kjer so sončne celice vgrajene neposredno v žičnico.
Približno 80 sončnih plošč je vgrajenih v 450-metrski sistem, ki je obešen nad žičnico in zmore
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prepeljati 800 smučarjev na goro v eni uri. Da pa bi se izognili pomanjkanju energije v času
slabega vremena in snežnega viharja, je žičnica povezana z lokalnim električnim omrežjem.
Sončna žičnica sama poskrbi, da proizvede čim več električne energije z uporabo vrtljivih
sončnih kolektorjev, ki sledijo sončnim žarkom. Kolektorji se tudi samodejno nagibajo in s tem
odstranijo sneg (Borgobello, 2012).
Slika 18: Sončna žičnica Tenna

Vir: Sollar ski-lift Tenna, 2017

6.4 ŠVICARSKI PARKI
V Švici deluje šestnajst zavarovanih parkov, trije pa so še v fazi ustanovitve. Skupaj obsegajo
640.000 hektarov, kar je 15,5 % površine Švice. Parki so uspešen model in si prizadevajo za
ohranjanje in izboljšanje naravnih, krajinskih in kulturnih vrednot. Ponašajo se z veliko
raznolikostjo naravnih krajin, kot so različni gozdovi, reke, jezera, travniki, mokrišča, suhi
travniki ter ledeniki v Alpah. To povzroča pestrost rastlinstva in favne, zato v parkih živi
nadpovprečno število ogroženih vrst. Posebnost v Švici je to, da se lokalna skupnost odloči za
ustanovitev parka. Domačini se zavedajo pomena narave, zato se vedno več turistične
ponudbe nanaša na trajnostni turizem. Švicarji tržijo trajnostni turizem z oznako kakovosti
»Schweizer Pärke« (Švicarski parki). Tukaj se turisti srečujejo s prvotnimi naravnimi in
kulturnimi znamenitostmi. Prednost dajejo tradiciji in skrbi za okolje. Parki se nahajajo v Alpah
in gorovju Jura. Leta 1914 je bil ustanovljen prvi park v Alpah, Švicarski narodni park, ostalih
15 pa se je začelo razvijati kasneje. V parkih organizirajo številne izlete, festivale, kuharske
tečaje, tekmovanja in koncerte. Cilj poslanstva parkov je izobraževanje in ozaveščanje. Zavest
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in razumevanje za naravo in družbo je treba spodbujati s praktičnimi primeri. V ta namen
ponujajo številne razstave, izlete, večerne prireditve, učne table in tematske tedne (Schweizer
pärke, 2017).
1. UNESCO Biosphäre Entlebuch (Biosferni rezervat Entlebuch) praznuje že 10. obletnico.
Entlebuch je eden najbolj pestrih in raznolikih parkov. V njem je Laubersmad-Salwidili eden
najpomembnejših mokrišč na svetu po Ramsarski konvenciji. Turistični program v parku je
zelo raznolik. Turisti se lahko sprostijo v Kneippovem objektu ali blatni kopeli, na pohodu
po morski ali geomorfološki poti. Lahko pa se odpravijo na vodene izlete. Poleg enodnevnih
izletov imajo tudi večdnevne planinske izlete. Imajo tudi široko kulturno ponudbo, v
muzeju je prikazana zgodovina osmih skupnosti, imajo razne razstave in festivale. Gostitelji
cenijo svojo tradicijo in pustijo turistu, da v njej sodeluje. Gostinci pripravljajo številne
regionalne in sezonske izdelke. Med njimi je več kot 300 regionalnih izdelkov dobilo oznako
»Echt Entlebuch« (resnično pristno) (Schweizer pärke, 2017).
2. Naturpark Gantrisch (Naravni park Gantrisch) ima veliko kulturnih zgodovinskih
znamenitosti, kot so gradovi, stara kopališča, romarska pot Sv. Jakoba s samostanom,
kapela, cerkve, tri observatorije ter muzeje. Nekateri so celo mednarodnega pomena
(Schweizer pärke, 2017).
3. Parc naturel Gruyére Pays – D`enhaut (Naravni park Gruyére Pays – D`enhaut) je idealna
lokacija za šolarje, pohodnike in ljubitelje narave. V parku ponujajo široko paleto
dejavnosti, kot so sprehodi po snegu, sprehodi pod zvezdami, opazovanje metuljev ter
tradicionalne krušne delavnice (Schweizer pärke, 2017).
4. Naturpark Diemtigtal (Naravni park Diemtigtal) je najpomembnejša kmetijska pokrajina.
Tukaj je okoli 140 alpskih kmetij, kjer redijo 10.000 krav, goved, ovac in koz. Alpski sir
proizvajajo na več kot 60 kmetijah in je večinoma AOC4 certificiran. S svojo očarljivo
pokrajino, tradicionalno strukturo raztresenih naselij, skupaj z lepimi hišami in skupinami
stavb, Diemtigtal ponuja bogato, ampak skrbno ohranjeno arhitekturo, za katero so dobili
nagrado Henri-Louis-Wakker (Schweizer pärke, 2017).
5. Naturpark Pfyn-finges (Naravni park Pfyn-finges ) je priljubljen med ornitologi, saj je v
parku moč videti številne vrste ptic, nekatere že zelo redke. Poleg tega je tukaj eden
največjih borovih gozdov. Regija je zelo zanimiva tudi za raziskovalce, saj ima divjo reko
Rhono, razne ribnike, vodne travnike ter cvetlične travnike (Schweizer pärke, 2017).
6. Landschaftspark Binntal (Krajinski park Binntal) je znan po mineralih ter obsežnih
naravnih in kulturnih pokrajinah. Številne kapele, cerkve, hlevi, skladišča se štejejo med
kulturne znamenitosti, ki predstavljajo mesta (Schweizer pärke, 2017).
7. Naturpark Beverin (Naravni park Beverin) je znan po globokih soteskah, nedotaknjenih
vaseh, čistih planinskih jezerih in kozorogih. Ti živijo v pečinah gore Piz Beverin. Okoli gore
leži zaščiteno območje, ki gosti okoli 350 vrst divjih živali, ki jih lahko z malo sreče
obiskovalci vidijo na vodenih izletih. V parku domače mlekarne pridelujejo sire iz kozjega,
ovčjega in kravjega mleka. V parku ima smučišče Tenna tudi prvo solarno žičnico na svetu
(Schweizer pärke, 2017).
8. Parc Ela (Park Ela) je največji park v Švici in varuje naravno pokrajino in kulturno dediščino.
Pokrajino v parku sestavljajo cvetlični travniki, borovi gozdovi, soteske in nenazadnje
ledenik ter jezera. V parku imajo 850 kilometrov tematskih poti, kjer obiskovalci lahko
doživijo kulturno in geološko raznolikost (Schweizer pärke, 2017).
4

AOC (Appellation d'origine controlee) je certifikat, podeljen proizvodom, kot so vino, sir, maslo, in drugim
kmetijskim proizvodom pod geografsko označbo (Institut national de l`origine et de la qualité, 2018).
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9. Schweizerischer Nationalpark (Švicarski narodni park) je pionir med parki, ustanovljen je
bil že leta 1914 in je najstarejši narodni park v Alpah z najstrožjim zavarovanim statusom.
Park so ustanovili z namenom, da bi del švicarske gorske krajine pustili v celoti naravnemu
razvoju. S tem bi raziskali nastale spremembe. Kot rezultat tega je nastal eden
najpomembnejših laboratorijev na prostem v celotnih Alpah. Po mnenju Mednarodne
zveze za ohranjanje narave in naravnih virov se park uvršča v kategorijo 1 - divjina
(»wilderness area«). Po parku vodi veliko sprehajalnih poti, ki so dobro označene, vendar
za nekatere potrebujete posebno opremo. Na voljo so tudi vodeni izleti za ogled divjih
živali. Na vodenem ogledu si ogledujete živali ter rastlinje. Ogled traja 7 ur, prehodi se
okoli 14 kilometrov. V nacionalnem parku veljajo stroga okoljevarstvena pravila. V skladu
z njimi je zgrajena koča Chamanna Cluozza, kjer je možnost prenočitve, do nje pa se pride
s triurnim pohodom. Je edina možna prenočitev znotraj parka in se nahaja na višini 1882
metrov (Schweizer pärke, 2017).
Slika 19: Schweizerischer Nationalpark

Vir: Soldati, 2017
10. Biosfera Val Müstair (Biosferno območje Val Müstair) se razprostira na 198 kvadratnih
kilometrih. Tukaj živijo redke živalske in rastlinske vrste. Poleg naravnih znamenitosti se
nahaja tu tudi svetovno znana dediščina UNESCO-ja, benediktinski samostan Sv. Janeza.
Obiščemo lahko tudi zadnjo obstoječo tovarno ročnega tkanja v Švici, številne muzeje in
čudovite hiše z umetniško poslikanimi zunanjimi zidovi. Ekološke kmetije, ki jih je na tem
območju kar 80 %, turistom ponujajo regionalne kulinarične dobrote (Schweizer pärke,
2017).
11. Parc Jura Vaudois (Park Jura Vaudois) je bil ustanovljen leta 1973 z namenom ohranjanja
tradicionalne kulturne krajine s podpiranjem konvencionalnega upravljanja kmetijstva in
gozdarstva. Pokrajina je polna različnih živalskih vrst, kot sta gad in divji petelin, ter
različnih habitatov. V parku že 15 let ponujajo številne ekskurzije, kjer lahko opazujete
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največjo kolonijo mravelj v Evropi. Na gorskih travnikih se lahko učite tudi o podeželski
arhitekturi (Schweizer pärke, 2017).
12. Parc du Doubs (Park du Doubs) slovi pa številnih urarskih mestih ter vzreji Freiberških
konj. Zaradi odličnega javnega transporta je mogoč obisk številnih zunanjih aktivnosti v
naravi. Freibergova planota je raj za ljubitelje konj in gorskih kolesarjev. V zimskem času
je na voljo več kot 100 kilometrov tekaških prog (Schweizer pärke, 2017).
13. Parc régional Chasseral (Regionalni park Chasseral) ima številne označene poti, speljane
skozi vinograde in doline. Za degustacijo lokalnih dobrot je na voljo okoli petdeset
restavracij (Schweizer pärke, 2017).
14. Naturpark Thal (Naravni park Thal) s površino 140 kvadratnih kilometrov se nahaja na
območjih Basela, Berna in Züricha. Tukaj najdemo številne redke rastlinske in živalske
vrste, zaradi katerih je regija tako posebna. Na označenem pohodniškem omrežju
»Juraweg Thal« lahko obiskovalci na 57 tablah spoznajo geografijo, geologijo, zgodovino,
naravo, lov, kmetijstvo in gozdarstvo. Po dolgem sprehodu lahko ljubitelji narave noč
preživijo na seniku (Schweizer pärke, 2017).
15. Jurapark Aargau je pokrajina, ki zajema številne sadovnjake in pašnike. Ohranjajo tudi
običaje, posebej so znani Eierleset (tekmovanje z jajcem in žlico) v času velike noči
(Schweizer pärke, 2017).
16. Wildnispark Zürich Sihlwald (Park divjine Zürich Sihlwald) ponuja edinstveno
kombinacijo gozda, divjine in živali v bližini mest. 1100 hektarjev bukovega gozda
predstavlja naraven prostor za živali in rastline, poleg tega pa še pustolovščino za ljudi.
Speljanih je 73 km pešpoti, 59 km kolesarskih poti in 55 km jahalnih poti, ki čakajo na
odkritje. V parku se nahajajo tudi 200 let stara velikanska drevesa (Schweizer pärke,
2017).
Slika 20: Karta švicarskih parkov

Vir: Schweizer pärke, 2017
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Tri območja v Švici pa so še v v fazi postopka, da postanejo zavarovana območja: Progetto
parco nazionale del Locarnese (Narodni park Locarnese) in Parc naturel Périurbain du Jorat
(Naravni primestni park Jorat). Ta vsako leto pritegne milijon obiskovalcev, ki uživajo v svežem
zraku, miru in tišini oddaljeni od mesta. 7000 hektarjev velik gozd je največji nepretrgan gozd
v švicarskih nižinah. Zaradi lege ima veliko količino letnih padavin. Geologija omogoča, da se
voda shranjuje v številnih izvirih, mokriščih in močvirjih. Pokazatelj nedotaknjenosti območja
je tudi visoka biotska pestrost. Tukaj živijo žuželke, dvoživke, ptice, veliki sesalci in številne
rastlinske vrste. Tretje območje, ki je v fazi postopka, da postane zavarovano območje, pa je
Regionaler naturpark Schaffhausen (Regionalni naravni park Schaffhausen), ki skupaj s
tipičnimi vasmi ponuja obiskovalcu edinstveno naravno in kulturno izkušnjo (Schweizer pärke,
2017).
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7. MEDNARODNA PRIZNANJA IN NAGRADE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM


ADVENTURE TOURISM DEVELOPMENT
PUSTOLOVSKEGA TURIZMA 2011)

INDEX

2011

(INDEKS

RAZVOJA

Po indeksu razvoja pustolovskega turizma za leto 2011 (Adventure tourism development
index 2011) se je Švica uvrstila na 1. mesto med 197 državami. Po kriterijih indeksa razvoja
pustolovskega turizma se je uvrstila na prvo mesto zaradi široke mreže pešpoti, teh ima okoli
60.000 kilometrov. Država se zaveda svojega edinstvenega okolja in ga tudi izkorišča s
promocijo jezer, rek in ledenikov v kampanji »Year of water«. Švica je izkoristila naravne in
kulturne vire in tako ustvarila idealne pogoje za trajnostni turizem. Za ta uspeh je zaslužno
partnerstvo med vlado, privatnim sektorjem in samimi prebivalci Švice. To se vidi tudi pri
ustanovitvi Naravnega parka, kjer je potrebno soglasje prebivalcev, ki živijo na tem območju.
Mobilna aplikacija SwitzerlandMobility ima na voljo 600 pohodniških in kolesarskih poti ter
poti za vožnjo s kanuji. Švica ima tudi največ muzejev na prebivalca, teh je več kot 1000
(Adventure Travel Trade Association, 2011).


ENVIRONMENTAL PROTECTION INDEX (INDEKS VARSTVA OKOLJA)

Najvišje se je uvrstila tudi po Environmental protection index – Indeks varstva okolja (EPI).
Postavila je svetovni standard za obvladovanje onesnaževanja zraka s pomočjo uravnoteženih
predpisov in gospodarskih spodbud švicarske vlade, kot je dajatev CO2 za fosilna goriva iz leta
2008. Prva je tudi po merjenju onesnaževanja zraka, kar omejuje škodljive učinke na
ekosisteme in zdravje ljudi. Uvrstila se je med top deset držav in pri tem dosegla najboljše
rezultate kar pri 8 kriterijih od desetih. Leta 2011 je turizem prispeval 2,5 % celotnega BDP in
3,2 % celotne zaposlenosti. Pričakuje se, da bo prispevek turizma v obdobju 2012 do 2022
rasel za 1,5 % letno (Adventure Travel Trade Association, 2011).


ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX 2014 (INDEKS OKOLJSKE USPEŠNOSTI
2014)

V letu 2014 je Univerza Yale Švico ponovno uvrstila na 1. mesto med 178. državami po indeksu
okoljske uspešnosti (Environmental Performance index 2014) kot okolju najbolj prijazno
državo. Najboljše rezultate je imela v kakovosti in rabi vode ter biodiverziteti in habitatih,
kamor se štejejo naravni parki in druga zavarovana območja. Stoprocentno je bila ocenjena
tudi po zdravju in zdravstveni oskrbi. Malo slabše ocenjena je bila le kvaliteta zraka in
onesnaževanje (Environmental performance index, 2014).


THE TRAVEL & TOURISM COMPETITIVENESS REPORT 2015

Po poročilu The travel & tourism competitiveness report 2015 se je uvrstila na 6. mesto (The
travel & tourism competitiveness report 2015). Po okoljski trajnosti se je uvrstila na 1. mesto
izmed 141 držav. Švica ima infrastrukturo svetovnega razreda, ki je na 4. mestu, izjemno
ugodno poslovno okolje, 5. mesto, na 1. mestu pa je po človeških virih in trgu dela. Z naravnimi
viri se uvršča na 21. mesto, pri uveljavljanju najstrožjih okoljskih predpisov se uvršča na 2.
mesto, z razvojem industrije na poudarku okoljske trajnosti pa na 1. mesto. Kot slabost so
izpostavili le nizko cenovno konkurenčnost (World economic forum, 2016).
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ECO GUIDE TO MOUNTAIN RESORTS 2014/2015 (EKO VODIČ PO GORSKIH
LETOVIŠČIH 2014/2015)

V raziskavi Eko vodič po gorskih letoviščih (Eco guide to Mountain Resorts) 2014/2015 so se
med 29 najbolj trajnostnih mednarodnih smučišč uvrstila kar 3 švicarska smučišča. Ta
smučišča so Villars, Laax in Saas-Fee. Med kriteriji so bili najboljši po športnih sistemih,
učinkovitem upravljanju z energijo in obnovljivo energijo ter pri ravnanju z odpadki. Slabo so
bili ocenjeni le pri cenah vstopnic in posebnih ugodnostih za družine. Slabšo oceno so dobili
tudi zaradi pomanjkanja ciljev glede podnebja in emisij CO2 (Schweizer-tourizmus Verband,
2017).
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8. SKLEP
Turizem v Švici se je razvil že zelo zgodaj s prihodom angleških turistov na Ženevsko jezero
leta 1816. Kmalu so se začeli odpirati prvi hoteli in turistične organizacije. Dobra lega in
prometne povezave sta že zgodaj pripomogla k razvoju masovnega turizma. Sem so sprva
prihajali le bolj premožni turisti, po drugi svetovni vojni pa se je razvil masovni turizem. Ta ni
prinesel le koristi, ampak tudi težave. Prejel je mnoge kritike glede onesnaževanja, izgube
naravne krajine, degradacije površin in prevelike koncentracije turistov. V Švici so zato hitro
iskali nove možnosti razvoja turizma.
Koncept trajnostnega turizma se je razvil iz politike trajnostnega razvoja. Definicija
opredeljuje trajnostni turizem kot turizem, ki omogoča zadovoljitev potreb sedanjega
človeškega rodu in pri tem ne ogroža potreb prihodnjih generacij. Trajnostni turizem tako
varuje naravne vire in biološko raznovrstnost ter zadovoljuje potrebe obiskovalcev,
gospodarstva, okolja in lokalnih prebivalcev. Zagotavlja ekonomsko uspešnost poslovanja ter
vzdržuje zadovoljstvo turistov in krepi njihovo ekološko odgovornost. Poleg trajnostnega
turizma pa se pojavlja še ekološki turizem, ki izobražuje turiste in prispeva k ohranjanju
biološke raznovrstnosti in naravnega okolja ter prispeva k lokalnemu gospodarskemu razvoju.
V Švici sta razviti obe vrsti turizma.
To je v Švici še kako pomembno, saj turisti sem prihajajo predvsem zaradi narave. Prebivalci
se tega tudi zavedajo, zato so že leta 1914 ustanovili prvi park v Alpah, Švicarski narodni park,
v katerem so želeli ohranili naravo nedotaknjeno. Danes ima Švica 16 naravnih parkov, trije
so še v fazi ustanovitve. Parki so uspešen model za ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot.
To ohranja tudi pestrost rastlinstva in živalstva. V Švici živi tudi nadpovprečno število živali, ki
so drugod že ogrožene. Edinstvena je tudi pri demokratični ustanovitvi parkov, le-te izglasuje
lokalno prebivalstvo.
Vodilna je tudi pri uvedbi trajnostnega prometa, že leta 1898 je začela obratovati prva
elektrificirana zobata železnica v Švici, druga na svetu. Zobata železnica deluje še danes. Švica
ima danes zelo dobro razvit javni prevoz, železniško omrežje je v celoti elektrificirano in se
napaja iz lokalnih hidroelektrarn. Avtobusno omrežje uvaja avtobuse na hibridni pogon in želi
postati neodvisno od fosilnih goriv. To je dobra osnova za trajnostni turizem, saj je turizem
velik uporabnik prometa. Problem predstavlja predvsem letalski promet, za katerega
trajnostne rešitve še ni. Ker v Švici 16,2 milijona od skupnih 35,5 milijona nočitev prispevajo
domači turisti, ostalih 19,3 milijona nočitev pa prispevajo tujci , se le-ti z uporabo javnega
prometa lahko vedejo trajnostno, saj za prihod v Švico ne potrebujejo uporabe letala. Za
individualne izlete na sami turistični destinaciji imajo turisti na voljo najem električnega
avtomobila, s katerim lahko raziskujejo naravo, ne da bi le-to onesnažili. Glavna ovira pri
uporabi javnega prometa je bila, da turisti na sami destinaciji niso bili mobilni, zato se je večina
turistov raje odločala za uporabo avtomobila. Z uvedbo najema električnih avtomobilov in
avtobusov to ni več ovira, zato Švica s tega vidika omogoča trajnostne počitnice.
Švica ponuja tudi nekaj zanimivih inovativnih trajnostnih nastanitvenih zmogljivosti. Koča
Monte Rosa na višini 2883 metrov predstavlja nove ekološke standarde, zato jo imenujejo
tudi planinska koča prihodnosti. Koča je povsem samooskrbna glede pridobivanja energije ter
čiščenja vode. Stavba služi kot uspešen eksperimentalni projekt v gorah in tako ne onesnažuje
okolja. Prav tako iglujska vasica Iglu-Dorf, kjer so igluji vsako leto zgrajeni iz snega in spomladi
za njimi ostanejo le cvetoči travniki. Za bolj petične goste pa luksuzni hotel Whitepod
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omogoča trajnostno nastanitev z možnostjo smučanja. Vse te nastanitve so zgrajene iz
lokalnih naravnih materialov. Energijo pridobivajo iz obnovljivih virov, z vodo ravnajo
preudarno in ločujejo odpadke. Prav tako vključujejo še lokalno prebivalstvo in s tem krepijo
lokalno blaginjo. V kuhinji uporabljajo lokalne sezonske izdelke in kuhajo domačo hrano.
Nastanitve tudi dobro skrbijo za zaposlene in poskušajo zaposlovati lokalno prebivalstvo. S
tem tudi preprečujejo odseljevanje s podeželja. Poleg teh treh inovativnih nastanitev je v Švici
še veliko drugih trajnostnih hotelov in hostlov, ki so označeni z oznako Ibex fairstay.
Nastanitvene zmogljivosti promovirajo z uporabo javnega prevoza in zato pot označijo tudi na
spletnih straneh. Nekatere nastanitve so dostopne le peš. Tako je potovanje lahko res
trajnostno. Švica ima kar nekaj mest, kjer uporaba avtomobila ni mogoča, tam lahko turisti
uživajo v svežem zraku in miru.
Veliko pozornosti pa v Švici namenijo počasni mobilnosti v naravnih parkih. Turisti tukaj lahko
uživajo in občudujejo naravo. Spodbujajo pohodništvo, kolesarjenje in gorsko kolesarjenje,
vožnjo s kanujem poleti ter drsanje, sankanje, smučanje, hojo s krpljami in tek na smučeh
pozimi. Urejenih imajo 65.000 poti, označenih in opremljenih z informativnimi tablami.
Turistom so na voljo organizirane dejavnosti, ki jih vodijo lokalni vodiči. Lahko se na pot
odpravijo tudi sami s pomočjo mobilne aplikacije, ki jim kaže smer, zahtevnost in opis poti.
Tudi smučanje v Švici je lahko trajnostno. Smučišča zasnežujejo z nizkoenergijskimi sistemi za
zasneževanje, postavljajo solarne vlečnice, ki uporabljajo samo sončno energijo, promovirajo
uporabo javnega prometa ter ponujajo možnost okolju prijaznega bivanja v trajnostnih
hotelih.
Švicarski turizem je med vodilnimi v svetu, ko gre za trajnostno ravnanje. To je potrdilo tudi
več neodvisnih mednarodnih ocen. Pohvalili so tudi veliko mrežo gorskih in pohodniških poti,
vključitev lokalnega prebivalstva v storitve, raznolike kulturne dejavnosti, ohranjanje narave,
stroge okoljske zakone, nizko stopnjo brezposelnosti in gospodarske svoboščine. Dobro imajo
urejeno tudi zdravstvo, dobra je oskrba z vodo, ravnanje z odpadki in funkcionalen javni
prevoz. Naravni parki Švici omogočajo veliko biotsko raznovrstnost z nizkim številom
ogroženih vrst. Slabo je ocenjena le po primerljivosti cen, ki so dokaj visoke in zato niso
odstopne vsem. Švica si prizadeva, da bo še naprej ostala ena najbolj trajnostnih destinacij v
ekološkem, gospodarskem in družbenem smislu.
Švica ima pester izbor ponudbe trajnostnega turizma. Na splošno pa v švicarskem turizmu še
vedno velik del predstavlja množičen turizem. V Švici se nahaja kar nekaj trajnostnih hotelov
in drugih nastanitvenih objektov, ki so certificirani, zato jim lažje zaupamo, da so trajnostno
naravnani. Upoštevati pa je treba, da sami ponudniki predstavljejo le pozitivne značilnosti
svojega nastanitvenega objekta, ne pa tudi morebitnih negativnih značilnosti. Ni mogoče
vedeti, kako ravnajo turisti, ki pridejo v trajnostni hotel. Ne vemo, ali uporabljajo le javni
prevoz ter električne avtomobile ali se udeležujejo trajnostno naravnanih izletov na sami
turistični destinaciji. Lahko le predpostavljamo, da se vedejo bolj trajnostno. Švica na splošno
ponuja pestro izbiro trajnostnih storitev in če se turist odloči za tovrstni dopust, lahko nekaj
prispeva k varovanju okolja.
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9. SUMMARY
Tourism in Switzerland developed very early with the arrival of English tourists to Lake Geneva
in 1816. Soon, the first hotels and tourist organisations started to emerge. Good location and
transport links contributed to an early development of mass tourism. It needs to be noted,
though, that at first only wealthier tourists visited Switzerland and it was not until after the
Second World War that mass tourism fully developed. Along with benefits, mass tourism
brought some problems. It was criticised for pollution, loss of natural landscape, land
degradation, and tourism overcrowding. Therefore, the Swiss rapidly sought new
opportunities for development of tourism.
The concept of sustainable tourism has evolved from the sustainable development policy. The
definition itself describes sustainable tourism as tourism which meets the needs of present
generation without compromising those of future generations. Sustainable tourism thus
conserves natural resources and biodiversity, and satisfies the needs of tourists, the economy,
the environment and local people. Maintains the satisfaction of tourists and strengthens their
ecological responsibility. Another kind of tourism is emerging besides sustainable tourism,
namely ecological tourism. Ecological tourism enlightens tourists and contributes to the
conservation of biodiversity and natural environment. It also contributes to local economic
development. In Switzerland, both types of tourism are established.
This is extremely important for the country as tourists visit Switzerland mostly for its nature.
Inhabitants have long been aware of that so it was already in 1914 that the first park in the
Alps – the Swiss Natural Park – was founded with the purpose of keeping nature intact. Today,
Switzerland boasts 16 natural parks while three are still in the phase of establishment. The
parks represent a successful model for the preservation of natural and cultural values,
indirectly preserving the diversity of flora and fauna as well. Switzerland is known for an
above-average number of animals that are otherwise endangered. It is also unique in the
democratic establishment of the parks – the decision is put to the vote of local population.
In addition, Switzerland is one of the leading countries regarding the introduction of
sustainable transport. The first electrified rack railway in Switzerland – the second in the
world – was brought into service as early as 1898. It still operates today. Switzerland has a
well-developed public transport system: the railway network is fully electrified and powered
by local hydroelectric power plants; the bus services are introducing hybrid buses and strive
to become independent of fossil fuels. This is a solid basis for sustainable tourism since
tourism is a major transport user. The main problem is aviation, for which no sustainable
solution exists yet. In Switzerland, 16.2 million overnight stays are made by domestic tourists
from a total of 35.5 million overnight stays. The other 19.3 million overnight stays are made
by foreign tourists. They do not need to use an airplane for coming to Switzerland. For
individual tours at a specific tourist destination, tourists can rent electric cars, allowing them
to explore nature without polluting. The main obstacle to the use of public transport is fairly
limited mobility so most tourists usually prefer to use a car. With the introduction of rental
electric cars and buses that no longer presents an obstacle. From this perspective, Switzerland
is a suitable destination for sustainable holidays.
Switzerland offers some interesting innovative sustainable accommodation facilities as well.
The Monte Rosa Hut at the altitude of 2883 meters sets new ecological standards, which is
why it is also called the “mountain hut of the future”. The hut is completely self-sufficient in
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terms of energy recovery and water purification. The building serves as a successful
experimental project in the mountains and thus does not pollute the environment, likewise
the igloo village of Iglu-Dorf where each year the igloos are built from the snow and in the
spring only a flower meadow is left behind. For wealthier guests, the Whitepod Eco-Luxury
Hotel offers sustainable accommodation with the possibility of skiing. All these
accommodations are built from local natural materials. They get energy from renewable
sources, handle water with care and separate waste. They include the local population as
well, thereby enhancing local well-being. In the kitchen, local seasonal products are used and
meals of traditional cuisine are prepared. The facilities also take good care of their employees
and try to recruit local people, therefore preventing rural migration. In addition to the
aforementioned innovative accommodations, there are many other sustainable hotels and
hostels in Switzerland certified with the IBEX Fairstay label. Accommodation facilities promote
the use of public transport and mark the routes on their websites. Some accommodations are
accessible only on foot so the journey really is sustainable. In quite a few places in Switzerland
cars cannot be used – there, tourists can truly enjoy fresh air and peace.
Furthermore, a lot of attention in Switzerland is devoted to slow mobility in natural parks.
Here, tourists can enjoy and admire nature. The following activities are promoted: hiking,
cycling, and mountain biking; canoeing in the summer; skating, sledding, skiing, snowshoeing,
and cross-country skiing in winter. There are 65,000 arranged trails, which are marked and
equipped with information boards. Tourists can take part in organized activities run by local
guides. They can also set out by themselves using a mobile application that shows direction,
difficulty, and description of the route. In Switzerland, even skiing can be sustainable. Snow
is artificially produced by low-energy snow production systems, solar lifts that run solely on
solar energy are installed, the use of public transport is promoted, and tourists are offered
the possibility of environmentally friendly stay in sustainable hotels.
Swiss tourism is one of the world's leaders in sustainability. This has been confirmed by
several independent international ratings which in particular praise a wide network of
mountain and hiking trails, the involvement of local population in services, diverse cultural
activities, nature conservation, strict environmental laws, low unemployment rate, and
economic freedom. Health care, water supply, and waste management are well organized;
public transport is functional. Natural parks preserve high biodiversity with a low number of
endangered species. Switzerland is poorly rated only in terms of price comparability; prices
are fairly high and thus not accessible to everyone. In the future, Switzerland will strive to
remain one of the most sustainable destinations in ecological, economic, and social terms.
Switzerland has a variety of sustainable tourism offers, at least in the light of the above
arguments. I do believe, though, that in general mass tourism still presents a large part of the
Swiss tourism. In Switzerland, there are quite a few sustainable hotels and hostels that are
certified so it is safe to say that they really are sustainable. Switzerland generally offers a wide
range of sustainable services, and if a tourist decides in favour of this kind of vacation, he/she
can contribute something to environmental protection.
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