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Prizadevanja pri prehodu k nizkoogljični prihodnosti in vsebine povezane s podnebnimi vplivi so 
teme, ki v zadnjem obdobju zaznamujejo naš vsakdan. Razlage za trenutno stanje ter scenariji za 
prihodnost so številne, prav tako pa zavedanje in pristopi k ukrepanju.

Zadnji dve desetletji se v okviru zakonskih zahtev izdelujejo lokalni energetski koncepti, strategije, 
načrti, prav tako pa so bile oblikovane številne pobude z namenom doseganja ciljev na področju 
energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, kakovosti zraka, okolja, podnebnih sprememb, 
itd. 

Konvencija županov je ustanovljena leta 2008 v Evropi s ciljem zbrati lokalne uprave, ki se 
prostovoljno zavežejo, da bodo izpolnile in presegle cilje EU na področju podnebnih sprememb 
in energije. Pobuda, predstavlja prvi pristop po načelu od spodaj navzgor na področju lokalnih 
prizadevanj za omilitev podnebnih sprememb. 

Zavzemanje, da se mora področja, ki so bila obravnavana ločeno, obravnavati celostno je vse bolj 
prisotno. Leta 2015 sta se tako združili evropski pobudi Covenant of Mayors (blaženje) in Mayors 
Adapt (prilagoditev), v združeno pobudo Konvencija županov za podnebje in energijo (blaženje in 
prilagajanje).

V letu 2016, se je Konvencija županov za podnebje in energijo združila s pobudo Compact of mayors 
v Globalno konvencijo za podnebje in energijo. 

Danes Konvencija županov združuje več kot 7,500+ lokalnih in regionalnih skupnosti iz 57 držav, 
ki izkoriščajo prednosti svetovnega gibanja več interesnih skupin ter tehnične in metodološke 
podpore, ki jo nudijo posebni uradi. 

Podpisniki podpirajo skupno vizijo za leto 2050: pospeševanje razogljičenja, krepitev sposobnosti 
prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, ukrepanje s katerimi omogočajo svojim državljanom 
do varne, trajnostne in cenovno dostopne energije.

Gorenjske občine so januarja 2016 na Svetu gorenjske regije sprejele predlog Regionalne razvojne 
agencije BSC Kranj po izdelavi Trajnostnega energetsko podnebnega načrta Gorenjske. Sinergijski 
pristop k vprašanju trajnostnega razvoja namreč omogoča doseganje boljših rezultatov kot izoliran 
pristop, saj temelji na povezovanju in izmenjavi izkušenj. Prav tako bo načrt spodbujal sodelovanje 
med podjetji, raziskovalnimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi.

BSC Kranj je za izdelavo Trajnostnega energetsko-podnebnega načrta Gorenjske pridobil EU sredstva 
v okviru Programa Interreg Alpine Space – projekt PEACE ALPS (85% sofinanciranje izdelave TEN 
Gorenjska). Januarja 2016 je Svet gorenjske regije sprejel predlog Regionalne razvojne agencije BSC 
Kranj po izdelavi Trajnostnega energetskega načrta Gorenjske (TEN). V nadaljevanju je bila izražena 
podpora k pripravi Trajnostnega energetsko podnebnega načrta v okviru Konvencije županov za 
podnebne spremembe in energijo.

Za pristop h Konvenciji županov je bila potrebna politična podpora, in sicer sklep posameznega 
občinskega sveta o pristopu. V oktobru 2018 je bil sprejet še zadnji sklep občinskega sveta, s čimer 
je bila izražena politična podpora vseh 18 občin. H Konvenciji županov za podnebne spremembe 
in energijo Gorenjska regija tako pristopa kot skupina vseh gorenjskih občin s skupnim ciljem 
zmanjšati emisije CO2 na območju Gorenjske za najmanj 40 % do leta 2030 glede na izhodiščno 
leto 2005.

▶  Današnji življenski slog 
zahteva bistveno večjo rabo 
energije kot nekoč.

▶  Projekt Peace_Alps je 
dobitnik nagrade 
»EU Sustainable Energy 
Awards« za leto 2018. 
 
https://www.eusew.eu/
awards-public-vote

 Zaužita energija v obliki hrane
 Gospodinjska poraba energije
 Poraba energije za industrijo in kmetijstvo
 Poraba energije za transport
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Vir: Weijermars, R., 2011. Championing Sustainable Development and 
Corporate Governance. In: Building Corporate IQ
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▶ OSNOVNA EVIDENCA EMISIJ
Najpomembnejši pogoj za pripravo akcijskega načrta za trajnostno energijo je osnovna evidenca emisij. V skladu s Konvencijo županov mora osnovna 
evidenca emisij temeljiti na končni porabi energije.

Za Gorenjsko regijo se je zaradi kakovosti in relevantnosti podatkov za izhodiščno leto določilo leto 2005. 

Končna poraba energije in emisije CO2 v Gorenjski regiji v letu 2005, 2011, 2016 in 2030

▶ Cilj Gorenjske je zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2030 glede na izhodiščno leto 2005 za 40,15%

2005 2011 2016 2005 2011 2016 2030
% v 2030 
glede na 
leto 2005

% v 2030 
glede na 
leto 2016

Končna poraba energije (MWh) emisije CO2 [t]/ emisije ekvivalentov CO2 [t] emisije CO2 [t]/ emisije ekvivalentov CO2 [t]

občinske 
javne stavbe

60.097 56.606 50.728 18.626 17.544 16.212 11.793 36,7 27,2

javna 
razsvetljava

12.198 10.594 7.447 5.977 5.191 3.649 2.737 54,2 25

stanovanjske 
stavbe

1.457.215 1.443.330 1.307.262 393.646 267.845 230.085 175.965 55,3 23,5

industrija / 1.585.266 1.759.490 / 529.717 583.281 / / /

promet 424.092 468.076 595.209 107.268 119.852 153.299 124.041 -15,6 19

skupaj 525.517 314.536 40,15 21,99

▶  VIZIJA IN CILJI 
Prednostna področja ukrepanja, z namenom zmanjšanje emisij za 40% do leta 
2030 glede na izhodiščno leto 2005 trenutno vključujejo štiri področja ukrepanja, 
in sicer:
▶ občinske zgradbe, oprema/zmogljivosti
▶ stanovanjske zgradbe
▶ občinska javna razsvetljava
▶ promet

Trajnostni energetski načrt  v svojem drugem delu obravnava področja tveganj 
in ranljivosti, kjer so opredeljeni ukrepi na področju prilagajanja podnebnim 
spremembam in sicer za področja:
▶ gozdarstvo
▶ turizem
▶ promet

Zaradi celostnih ukrepov, ki so predvideni znotraj Trajnostnega energetsko 
podnebnega načrta Gorenjske so predvideni ukrepi blažitveni (B), prilagoditveni (P) 
in blažitveno-prilagoditveni (B+P). 

Strateška usmeritev na področju planiranja, ki smo si jo zadali v bodoče, je stalna 
nadgradnja trajnostnega energetsko podnebnega načrta z dodajanjem oz obravnavo 
vsebin in načrtovanje ukrepov in sicer na področju industrije, terciarnega sektorja, 
kmetijstva, odpadkov, voda, načrtovanja rabe tal, okolja in biotske raznovrstnosti, 
zdravstva, civilne zaščite in ukrepanja ob nesrečah ter drugih sektorjev.

Gorenjska: Prikaz spremembe temperature za obdobje 
2011-2040 glede na referenčno obdobje 1981-2010

▶ Splošni cilj Gorenjske je zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2030 glede na izhodiščno leto 2005 za 40,15%

Dvig temperature 
upoštevajoč scenarij 

RCP 4,5



│ TRAJNOSTNI ENERGETSKO-PODNEBNI NAČRT GORENJSKE TRAJNOSTNI ENERGETSKO-PODNEBNI NAČRT GORENJSKE │6 7 

RANLJIVOST IN TVEGANJA - PROMET
Gorenjska je skozi čas postajala prometno vse lažje dostopna in danes k 
njeni prometni dostopnosti prispeva odlična cestna povezava, zastarela 
železniška povezava in glavno državno letališče na Brniku. Promet je 
dejavnost, ki se odvija na prostem, zato je njegov potek nemogoče ločiti od 
vremenskih vplivov. V obdobju izrednih vremenskih dogodkov se prometni 
tok upočasni, včasih tudi ustavi, verjetnost za motnje pa poveča tudi visoka 
gostota prometnega toka. 

Občutljivost:
Podnebne spremembe poleg višjih temperatur prinašajo večjo gostoto 
izrednih vremenskih dogodkov. Slednji negativno vplivajo tako na 
infrastrukturo kot na prometnih tok. Predvsem se to kaže v izrednih 
padavinskih dogodkih, neurjih z močnim vetrom in točo, na udeležence 
v prometu pa vplivajo tudi vse pogostejši vročinski valovi. Gorenjska je 
zlasti izpostavljena pobočnim procesom in hudourniškim poplavam, ki 
so posledica obilnih padavin, vetrolomom, v višjih nadmorskih višinah pa 
ponekod tudi snežnim plazovom. Od prometnih sistemov je gotovo najbolj 
izpostavljen cestni promet, saj je najbolj množičen in tudi edini omogoča 
individualno uporabo. Težave v prometu so največje tedaj, ko izredni 
vremenski dogodki sovpadajo z veliko prometno obremenjenostjo.

Ključni potencialni vplivi:
Potencialni vplivi podnebnih sprememb na promet do leta 2030 bodo 
majhni do zmerni (ocena 2-3 na 5 stopenjski lestvici), prevladovali bodo 
negativni. Lahko pričakujemo: 
▶  več motenj in škode na infrastrukturi zaradi pobočnih procesov, kjer bo 

prizadeta zlasti infrastruktura na pobočjih, 
▶  večjo pogostnost poplav, ki bodo ogrožale prometno infrastrukturo,
▶  več vetrolomov, ki bodo prizadeli zlasti infrastrukturo v gozdovih,
▶ daljše ter pogostejše vročinske valove, ki ovirajo zlasti udeležence,
▶  nadaljnje ogrevanje zim, manj stroškov za zimsko službo in manj 

zimskega vremena.

Ključne sposobnosti prilagajanja:
Sposobnost prilagajanja podnebnim spremembam na področju prometa 
je ocenjena za cestni promet z večinsko oceno dobro, za železniški promet 
pa dobro do zadostno V splošnem velja:  
▶  sistem je hitro odziven za evidentiranje problematičnih odsekov,
▶  stroka je seznanjena s sodobnimi metodami sanacij,
▶  stopnja ozaveščenosti o vplivih podnebnih sprememb je pomanjkljiva,
▶  sistem javnega naročanja izbire izvajalcev del ni učinkovit,
▶  sistem obveščanja o stanju prometa je učinkovit in z leti postaja še boljši. 

Ranljivost:
Kot sintezo prilagoditvenih sposobnosti in potencialnih vplivov dobimo 
ranljivost prometnega sistema. Ranljivost cestnega prometa na podnebne 
spremembe do leta 2030 na Gorenjskem je majhna do zmerna. Vzrok temu 
je predvsem dejstvo, da podnebne spremembe do tedaj predvidoma ne 
bodo bistveno drugačne kot danes, zagotovo pa bo ceneje, manj stresno 
in bolj varno, če bomo nanje pripravljeni. Hkrati je sposobnost prilagajanja 
v cestno prometnem sistemu večinoma dobra, problem ostaja nizka 
stopnja zavedanja sistemskega prilagajanja, pozitivno pa je, da so sistemi 
projektiranja in vzdrževanja cest v Sloveniji razmeroma dobri. Hkrati je 
prometni sistem večinoma zadostno odziven na področju sanacij, manj pa 
na področju prilagajanj vnaprej. 

Tveganja: 
Tveganja na področju prometa zaradi podnebnih sprememb na 
Gorenjskem do leta 2030 so majhna do zmerna. Največja tveganja tako 
obstajajo za infrastrukturo in uporabnike infrastrukture na pobočjih v času 
intenzivnih vremenskih dogodkov (deževja, ki povzročajo hudourniške 
poplave in poškodovanje ali zasutje cest), na poplavljenih odsekih ali pa 
na infrastrukturi v gozdovih zaradi vetrolomov. Porast prometa na večini 
prometnih odsekov bo povečal izpostavljenost prebivalstva in občutljivost 
vseh sektorjev, ki bodo še bolj odvisni od prometa. Porast prometa ne bo 
enakomeren in tveganja bodo večja tam, kjer bo naraščanje prometnih 
tokov hitrejše. 

Po danes poznanih napovedih se lahko podnebne razmere po letu 2030 
spreminjajo še hitreje in prometni sektor bo zagotovo doživel še večje 
spremembe – ne le zaradi blaženja, pač pa tudi zaradi prilagajanja. Zato 
je zelo pomembno, da v obdobju do 2030 vse ukrepe izvedemo tako, da 
bodo skladni tudi s pričakovanji nadaljnjih podnebnih sprememb. Tveganja 
so odvisna tudi od stopnje prilagajanja. Bistveno manjša bodo, če bomo s 
prilagoditvenimi ukrepi začeli dovolj zgodaj.

Stanje tveganj, ki ga navajamo, velja ob upoštevanju prilagoditev, sicer 
bodo tveganja večja že v obdobju do leta 2030, to pa je povezano tudi z 
rastjo prometnih stroškov.

Rast prometne 
obremenjenosti na 
najbolj obremenjenem 
cestno prometnem
odseku Gorenjske regije 
(števno mesto: Vogle AC)

Ogrožena prometna infrastruktura pred poplavami, kot jih poznamo danes 
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RANLJIVOST IN TVEGANJA - GOZDARSTVO
Današnji gozdovi so naravno prilagojeni na relativno stabilno podnebje od 
zadnje ledene dobe, hkrati pa tudi spremenjeni zaradi človekovih vplivov 
– v alpskem prostoru se ta najbolj očitno odraža v povečanem deležu 
smreke. Sprememba podnebja predstavlja spremembo rastnih razmer za 
vsak posamezen gozdni sestoj, kar v najmilejši obliki privede do stresa za 
posamezna drevesa in rastline, v hujši obliki pa do zamenjave gozdnega 
sestoja in sestave gozdne združbe.  

Občutljivost gozdov na podnebne dejavnike in z njimi povezane vremenske 
pojave je odvisna od geografskega položaja gozda (nadmorska višina, 
geološka podlaga, tla, ekspozicija, mikroklima), vrstne sestave gozda 
(občutljivosti posameznih drevesnih vrst in medsebojnih povezav, odmika 
od naravne sestave gozda na posameznem rastišču) in strukture gozda 
(starost, dimenzije in razporeditev dreves). Na območju Gorenjske so 
najbolj občutljivi gozdovi z velikim deležem smreke na morenah in gruščih, 
na apnencu in dolomitu ter na prisojnih legah. Manj občutljivi so gozdovi 
na globljih tleh.  

Ključni potencialni vplivi
Vpliv podnebnih sprememb – ocena ogroženosti – na gozdove je odvisen 
od občutljivosti gozdov in njihove izpostavljenosti spremenjenim 
podnebnim razmeram. Iz ocene ogroženosti gozdov je razvidno, da se v 
povprečju podnebne razmere za gozdove na Gorenjskem do leta 2040 ne 
bodo bistveno poslabšale – do splošnega kolapsa gozdov ne bo prišlo. V 
naslednjih dvajsetih letih se bo za skoraj vse gozdove ogroženost povečala. 
Nadaljeval se bo proces pospešenih sprememb v vrstni sestavi in starostni 
strukturi gozdov. Ta proces bo potekal nepredvidljivo po celotnem območju, 
najbolj intenziven bo na že ogroženih območjih, zelo ogroženi pa bodo tudi 
gozdovi v nižinskem delu. 

Pri tem lahko na območjih kjer bodo spremembe potekale hkrati na večjih 
površinah pride tudi do začasnega ali trajnega zmanjšanja zagotavljanja 
varovalnih, proizvodnih in socialnih funkcij gozdov. To lahko privede do 
spremembe vodnih režimov, povečane poplavne ogroženosti in ogroženost 
zaradi erozije in zemeljskih plazov ter poškodb infrastrukture v soteskah in 
na strmih pobočjih.

Najbolj bodo prizadeti nekateri od trenutno najbolj donosnih gozdov, 
kar ima lahko – zaradi nihanj in zmanjšanja donosa ter spremembe vrst, 
količin in kakovosti lokalne ponudbe lesa – ekonomske posledice za lastnike 
gozdov in gozdno lesne verige.

Potencialne posledice negativnih vplivov podnebnih sprememb na gozdove 
vključujejo:
▶  spremembo vrstne sestave gozdov in pospešeno pomladitev gozdov;
▶  zmanjšanje oz. prenehanje zagotavljanja posameznih funkcij in 

ekosistemskih storitev gozdov, vključno z varovalno funkcijo;
▶  povečanje stroškov zagotavljanja varovalnih funkcij z obnovo gozda in 

infrastrukturnimi posegi;
▶   znižanje privlačnosti krajine za rekreacijo in turizem;
▶  povečanje stroškov sečnje lesa v sanitarnih sečnjah in hkratno znižanje 

cen lesa na trgu;
▶ zmanjšanje donosnosti gozdov za njihove lastnike;
▶   časovna nihanja oz. prekinitve donosov iz gozda kot posledica ujm in 

predčasne obnove sestojev.

Ključne sposobnosti prilagajanja: 

Ključna možna ukrepa za prilagajanje gozdarstva:

▶  povezovanje lastnikov za boljše obvladovanje podnebnih tveganj 
povezanih z gozdovi;

▶  zagotavljanje dolgoročne ekonomske trajnosti lastnikom prizadetim 
zaradi učinkov podnebnih sprememb.

Ključna možna ukrepa za prilagajanje gozdov:

▶  zamenjava drevesnih vrst v gozdovih;
▶ krepitev odpornosti mladih gozdov.

Ranljivost gozdov je odvisna od vpliva podnebnih sprememb in 
sposobnosti prilagajanja, ki vključuje tako naravne lastnosti gozda kot 
ukrepe človekovega gospodarjenja z gozdovi. 

V primeru, da se bo v tem času izvajalo predlagane  ukrepe, se je možno 
izogniti najbolj dramatičnim posledicam vplivov podnebnih sprememb. 

Ob interpretaciji ocene ranljivosti je treba upoštevati nepredvidljivost 
povezano z napovedmi in z dejanskim potekom podnebnih sprememb, pa 
tudi odziva ekosistemov nanje Zaradi tega je potrebno sprotno spremljanje 
dogajanja in prilagajanje odzivov nanj. 

Tveganja
Obstajajo naslednja tveganja za gozdove in gozdarstvo, ki bodo posledica 
vplivov podnebnih sprememb:
▶ suša v rastni dobi – bistveno zmanjšanje deleža smreke;
▶ vročinski valovi – dodaten stres za drevje in gozdove;
▶  gozdni požari – bistveno povečanje v letih s hudo poletno sušo in 

vročinskimi valovi;

▶ izredni padavinski dogodki –– pojav lokalnih zemeljskih plazov in erozije 
kot posledica obilnih deževij in hudourniških poplav, vse bolj pomembno 
tveganje zaradi pojava mokrega snega in žleda;
▶ močnejša neurja – povečanje tveganja zaradi vetrolomov;
▶  povečano tveganje zaradi toče v primeru sinergijskih učinkov z drugimi 

vplivi;
▶  toplejše zime – tveganje, ki predvsem okrepi negativne vplive drugih 

tveganj.
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RANLJIVOST IN TVEGANJA - TURIZEM
Gorenjsko je leta 2018 obiskalo 1.384.988 turistov, kar je 23,4 % vseh 
prihodov turistov v Slovenijo. Po velikem številu prenočitev na prebivalca 
močno izstopajo tri občine: Kranjska Gora, Bled in Bohinj. Višek turističnega 
obiska je v poletni sezoni.  

Občutljivost turizma na podnebne spremembe izhaja predvsem iz 
naravnogeografskih značilnosti posameznega turističnega cilja in 
odvisnosti lokalnega gospodarstva od turizma ter od posamezne turistične 
sezone. Z vidika naravnogeografskih dejavnikov je v splošnem bolj občutljiv 
zimski turizem ter turistični cilji, ki se nahajajo na poplavnih, plazljivih in 
erozijskih območjih - tam se škode zaradi izrednih vremenskih dogodkov 
že pojavljajo - ter tudi na zavarovanih območjih, kjer so nekatere naravne 
turistične privlačnosti še posebej občutljive na spremembe podnebja. Bolj 
je turizem odvisen od podnebnih in vremenskih dejavnikov, bolj je občutljiv 
na njihove spremembe. Z vidika družbeno-ekonomskih značilnosti je 
občutljivost večja v tistih krajih, kjer je gospodarstvo bolj odvisno od 
turizma.

Znotraj sektorja turizma smo posebej obravnavali zimski in poletni 
turizem. 

Ključni potencialni vplivi na zimski turizem:  
▶  Manjši stroški ogrevanja. (+)
▶  Krajši čas trajanja in manjša zanesljivost snežne odeje. (-)
▶  Zmanjšana kakovost smučišč (obratovanje samo nekaterih prog, manjša 

privlačnost ...). (-)
▶  Večje potrebe po razvoju turistične ponudbe v notranjih prostorih – 

neodvisno od vremenskih razmer. (-)
▶  Manj privlačna zimska pokrajina zaradi pomanjkanja snega. (-) 

Ključni potencialni vplivi na poletni turizem:
▶ Večji izdatki za hlajenje prostorov na nižjih nadmorskih višinah. (-)
▶  Poslabšanje kakovosti površinskih tekočih in stoječih voda, izguba 

nekaterih habitatov. (-)
▶ Podaljšanje poletne sezone. (+)
▶ Povečanje toplotne obremenitve turistov zaradi vročinskih valov. (-)
▶ Povečan obisk višje ležečih območij. (+)
▶  Poškodbe turistične infrastrukture zaradi povečanja erozije in poplav kot 

posledice izjemnih padavinskih dogodkov. (-)
▶  Začasno ali dolgoročno zmanjšan turistični obisk v primeru 

ponavljajočih se vremenskih dogodkov z večjo škodo. (-)  

Ključne sposobnosti prilagajanja zimskega turizma:   

▶  Povezovanje zimsko-športnega turizma z drugimi oblikami turizma.
▶  Usmerjanje turistične ponudbe v notranje prostore.
▶  Razširitev turistične ponudbe.
▶  Izboljšanje tehnologij umetnega zasneževanja, nameščanje dodatnih oz. 

novih sistemov umetnega zasneževanja. 

Ključne sposobnosti prilagajanja poletnega turizma:

▶  Ozaveščanje ljudi o ravnanju v primeru vročinskih valov, obveščanje o 
napovedanih vremenskih ujmah.

▶ Energetske sanacije stavb, izboljšani sistemi hlajenja.
▶  Izvajanje protipoplavnih in protierozijskih ukrepov, sanacija kritičnih 

objektov in škode.
▶ Umeščanje novih turističnih objektov na manj ogrožena območja.

Ranljivost je odvisna od potencialnih vplivov podnebnih sprememb in 
sposobnosti prilagajanja tem spremembam (kar zajema tako sanacijo kot 
tudi preprečevanje nastanka škode).

Ranljivost zimsko-športnega turizma je zaradi dviga temperatur in manjše 
količine snežnih padavin ocenjena kot visoka. Kljub temu da se smučišča 
že sedaj poslužujejo umetnega zasneževanja, v prihodnosti to ne bo 
več zadostna rešitev. Večina drugih prilagoditev, kot je premik na višje 
nadmorske višine ali na osojne lege, predvsem zaradi naravnogeografskih 
omejitev v glavnem ni mogočih. Najbolj ranljiva so smučišča, najmanj pa 
turistični nastanitveni objekti.

Pri poletnem turizmu so zaradi predvidenega dviga temperatur in vse 
pogostejših vročinskih valov z vidika naravnega okolja najbolj ranljiva 

jezera, najmanj pa turistični nastanitveni objekti. Zaradi povečanja 
pogostosti izrednih padavinskih dogodkov je največja ranljivost ocenjena 
za turistično infrastrukturo in superstrukturo.

Tveganja zimskega turizma: Največje tveganje je ob dvigu temperatur 
in zmanjšanju snežnih padavin prepoznano za smučišča. Gre predvsem 
za skrajšanje smučarske sezone in zapiranje nižje ležečih smučišč (ali 
posameznih prog). Stroški obratovanja bodo zaradi neugodnih naravnih 
razmer postajali vse višji, kar pomeni vse pogostejše težave pri ekonomsko 
upravičenem zagotavljanju potrebne debeline snežne odeje in obratovanju 
vseh (zlasti nižje ležečih in/ali prisojnih) smučišč oziroma smučarskih prog.

Tveganja poletnega turizma: Za poletni turizem največje tveganje 
predstavljajo izredni padavinski dogodki, ki bodo vse pogostejši. Izredni 
padavinski dogodki že sedaj povzročajo poškodbe turistične ter ostale 
podporne infrastrukture. Poškodbe začasno ali za daljši čas onemogočajo 
dostop do turističnih ciljev, kar povzroči upad obiska in izpade dohodkov, 
potrebna pa je tudi sanacija škode. Prilagoditvene sposobnosti so 
sicer zadostne, a mnogokrat je njihovo izvajanje prostorsko omejeno, 
drago, dolgotrajno in v nekaterih primerih zahteva precejšnje posege v 
(zavarovano) okolje 

Levi grafikon prikazuje trend upadanja števila mrzlih dni na območju Rateč, desni 
pa trend povečevanja števila vročinskih valov na območju Letališča J. P. Ljubljana. 

predstavlja zanesljivost snežne odeje ob dvigu snežne meje na določeno  nadmorsko višino 
izbranega smučišča. 



▶ NAČRT UKREPOV
            Izbrani ukrepi za prednostna področja ukrepanja
  

▶ PROMET

▶  Oblikovanje sistemskega okvira za financiranje trajnostne 
mobilnosti (B)

▶ Javni promet postane hrbtenica dnevnih migracij (B)
▶ Prilagoditev infrastrukture: predori na gorskih območjih (P + B)
▶  Načrti upravljanja obiska zavarovanih območij in drugih turističnih 

območij v gorskem svetu, saj bo pritisk poleti predvidoma večji (P +B)
▶ Sistem potujočih pisarn (delo na vlaku/avtobusu) (B + P)

▶ Prilagojeni delavnik v času vročinskih valov (P)
▶  Rekonstrukcija infrastrukture, da bo bolje prilagojena (manj ranljiva) 

na ekstremne vremenske dogodke. (P + B)
▶ Umirjanje prometa v turističnih območjih (B+P)
▶ Podopora prehodom na alternativne pogone v mobilnosti (B)
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▶ GOZDARSTVO

▶ Zamenjava drevesnih vrst v gozdovih (P)
▶ Krepitev odpornosti mladih gozdov (P)
▶  Povezovanje lastnikov za boljše obvladovanje podnebnih tveganj 

povezanih z gozdovi (P+B)
▶  Zagotavljanje dolgoročne ekonomske trajnosti lastnikom 

prizadetim zaradi učinkov podnebnih sprememb (B+P)

▶ TURIZEM

▶ Izravnava ogljičnega odtisa (B)

▶ Merjenje ogljičnega odtisa (B)
▶ Vključitev v zeleno shemo slovenskega turizma Slovenia Green (P+B)
▶ Kratke dobavne verige (P+B)
▶ Ozaveščanje in izobraževanje turističnega gospodarstva (P+B)
▶ Upravljanje s turističnim obiskom (P+B)
▶ Izvajanje tehnoloških in vedenjskih prilagoditvenih strategij (P)
▶ Podpora novim poslovnim modelom (P)
▶ Osveščanje obiskovalcev (P+B)
▶ Vzpostavitev modelov mehke mobilnosti za potrebe turizma (B+P)

▶ ENERGETIKA

▶ Ustanovljeni/dodeljeni usklajevalni in organizacijski organi (P)
▶  Vzpostavitev regionalnega celostnega informacijskega energetsko - 

podnebnega sistema (CIEPs) (P)
▶  Vzpostavitev centra OVE, URE in podnebnih sprememb (P)
▶  Forum regijskih inovacij na področju energetike in podnebnih 

sprememb (P)
▶ Energetska sanacija javnih, stanovanjskih in večstanovanjskih stavb (B)

▶  Energetska sanacija javne razsvetljave in uvedba dinamične 
razsvetljave (B)

▶  Postavitev sistemov OVE v območjih razpršene gradnje in težje 
dostopnih krajih (B)

▶  Diverzifikacija sistemov OVE v prehodu zagotavljanja energetske  
samozadostnosti (B)

▶ Identifikacija in vzpostavitev samozadostnih sosesk (B)
▶  Opredelitev območij onesnaženosti zraka zaradi emisij iz kurišč in 

prometa (B)
▶ Energetska revščina (B)
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Ustanovljeni/dodeljeni usklajevalni in organizacijski organi
Ustanovitev strukture na nivoju regije za izvajanje TEPN Gorenjske z 
dodeljenim osebjem, predvidenimi skupnimi proračunskimi sredstvi, 
načrtom vključevanja zainteresiranih strani in občanov, načrtom 
vključevanja novih sektorjev, načrtom spremljanja in ocenjevanja 
akcijskega načrta ter poročanja.

Vzpostavitev regionalnega celostnega informacijskega energetsko-
podnebnega sistema (CIEPs)
CIEPS je namenjen spodbujanju izvedbe ukrepov znotraj TEPN na podlagi 
digitalizacije energetsko-podnebnega načrtovanja. Omogoča jasno 
identifikacijo in krepitev potencialov občin, možnosti za investiranje, 
povezovanje in mobilizacijo sinergij med mesti, skupnostmi, podjetij, 
raziskavami in naložbami, ki predstavljajo sestavni del prehoda v pametne, 
trajnostne, vključujoče in rastoče lokalne skupnosti/regije.

Vzpostavitev centra OVE, URE in podnebnih sprememb
Oblikovanje izobraževalnega programa, ki bo vzdrževal kompetence 
ključnih akterjev relevantnih področij ter dvignil tehnična znanja 
za potrebe nadaljnjega izobraževanja, novih investicij in splošne 
ozaveščenosti. Namen je povezovanje ključnih deležnikov in njihova 
seznanitev s tehnološkimi možnostmi, ki izhajajo iz uporabe inovativnih 
tehnologij, materialov in metod dela. Center bo ustanovljen z namenom 
delovanja na nacionalni ravni.

Forum regijskih inovacij na področju energetike in podnebnih sprememb
Izvedba mednarodnega, večdnevnega srečanja v obliki delavnic in 
izobraževanj na temo energetsko podnebnih izzivov Gorenjske. Ciljne 
skupine so fakultete, srednje in osnovne šole iz Slovenije in drugih držav. 
K sodelovanju bodo pozvani tudi potencialni investitorji. Cilj je seznaniti 
mlade z izzivi trajnostnega razvoja in vzpostaviti sodelovanje med 
izobraževalnimi institucijami, industrijo in lokalno skupnostjo.

Energetska sanacija javnih, stanovanjskih in večstanovanjskih stavb
Načrtovanje nadaljnje sanacije stavb v regiji s ciljem zmanjšanja rabe 
energije in izpustov, povečanja izrabe OVE ter sistemov daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Do zaključka ukrepa se med drugim cilja na znižanje 
izpustov CO2 v skupni vrednosti prek 220.000 t glede na leto 2005 in 
izločitev uporabe kurilnega olja v javnih stavbah.

Energetska sanacija javne razsvetljave in uvedba dinamične razsvetljave
Vzpostavitev oz. nadgradnja obstoječih sistemov cestne razsvetljave s 
sistemi dinamične razsvetljave. Ukrep znižuje rabo in stroške energije, 
stroške vzdrževanja in delovanja sistema ter svetlobno onesnaževanje 
okolja.

Postavitev sistemov OVE v območjih razpršene gradnje in težje 
dostopnih krajih
Oblikovanje pilotnega programa za OVE, ki bo ponudil vpogled v 
samozadostnost gospodinjstev v razpršenih in težje dostopnih območjih 
ter spodbudil ljudi k zagotavljanju lastnih obnovljivih virov energije na teh 
območjih.

Diverzifikacija sistemov OVE v prehodu zagotavljanja energetske  
samozadostnosti
Ukrep predvideva izgradnjo solarnih sistemov, postavitev manjših 
vetrnih postrojenj, sistemov za izrabo plitkega geotermalnega potenciala 
ter drugih z namenom zagotavljanja zanesljivosti oskrbe z energijo, 
seznanitve s tehničnimi in tehnološkimi možnostmi, ki izhajajo iz uporabe 
novih in inovativnih tehnologij ter opredelitev primernosti tehnologij 
glede na ekonomsko in okoljsko sprejemljivost. Pri tem je poudarek na 
vzajemnosti izvedbe ukrepa z vzpostavitvijo hranilnih sistemov.

Identifikacija in vzpostavitev samozadostnih sosesk
Oblikovanje programa trajnostnega mikro gospodarstva na nivoju sosesk, 
ki se bo soočil s problemom zagotavljanja globalnega trajnostnega razvoja 
in globalnimi podnebnimi spremembami v vse večji urbanizaciji. Znotraj 
posameznih sosesk bodo posamezniki, podjetja in drugi aktivno sodelovali 
pri načrtovanju in realizaciji proizvodnje,oskrbe in skladiščenja z energijo 
ter prilagodljivosti odjema.

Opredelitev območij onesnaženosti zraka zaradi emisij iz kurišč in 
prometa
Zaradi onesnaženosti zraka je življenjska doba v Evropi krajša od 6 
mesecev do 3 let. Ukrep predvideva opredelitev najbolj onesnaženih 
območij, meritve koncentracij črnega ogljika in izdelavo načrta ukrepov za 
izboljšanje kakovosti zraka z namenom znižanja koncentracij na območjih, 
kjer te vplivajo na zdravje ljudi.

Energetska revščina
Opredelitev regijske politike ukrepanja, ki vključuje poleg opredeljenih 
ciljev in merljivih kazalnikov, nadgradnjo načrta svetovanja ter finančne 
pomoči tudi analizo morebitnih tveganj, kot npr. povečanje cen energije.

▶ Energetika - izbrani ukrepi
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Oblikovanje sistemskega okvira za financiranje trajnostne mobilnosti
Opredelitev skupnih ciljev občin ter zagotavljanje sredstev za izvajanje 
trajnostne mobilnosti. Aktivnosti izvajanja ukrepa vključujejo oblikovanje 
in delovanje sklada za izvajanje trajnostne mobilnosti, redefiniranje 
cestninske politike ter doseganje konsenza na državni ravni.

Podpora prehodom na alternativne pogone v mobilnosti
Prehod na alternativna goriva in zagotavljanje podporne infrastrukture za 
doseganje ogljične nevtralnosti.

Javni promet postane hrbtenica dnevnih migracij
Ukrep prispeva k učinkovitejšemu JPP in s tem omogoča povečanje 
trajnostne mobilnosti. Za povečanje učinkovitosti JPP bo potrebno 
zmanjšanje časa potovanja z avtobusi predvsem iz Bohinja, Kranjske Gore, 
Selške in Poljanske doline na način, da so omogočene hitre proge JPP proti 
Ljubljani.

Prilagoditev infrastrukture: predori na gorskih območjih
Prilagoditev ogrožene prometne infrastrukture omogoči povečanje 
odpornosti prometnega sistema ter zmanjšuje škodo ob izostanku 
migracij v primeru vremenskih ujm. Ukrep zaobsega popis odsekov, kjer 
pride v poštev taka gradnja, pripravo razpisov in izvedbo investicij.

Načrti upravljanja obiska zavarovanih območij in drugih turističnih 
območij v gorskem svetu, saj bo pritisk poleti predvidoma večji
Priprava načrtov upravljanja ter stalni monitoring, namen česar je 
zmanjšanje pritiskov zaradi prometa na občutljivih območjih. Pričakovani 
dvig povprečne letne temperature bo namreč v turizmu prispeval k daljši 
poletni sezoni, s tem pa bo večji prometni pritisk na zavarovana območja.

Sistem potujočih pisarn (delo na vlaku/avtobusu)
Namen sistema potujočih pisarn na vlaku ali avtobusu je zmanjšanje 
porabe energije in povečanje izkoriščenosti potovalnega časa ter 
konkurenčnosti JPP. Sistem potrebuje predvsem urejen brezžičen dostop 
do interneta ter začetno stimuliranje delodajalcev za uvedbo sistema v 
podjetju.

Prilagojeni delavnik v času vročinskih valov
Prilagojen delavnik v času vročinskih valov zmanjšuje vročinski stres 
posameznikov, saj tak sistem omogoča, da se na vročino občutljivi 
posamezniki na tak način izognejo vožnji v času največje toplotne 
obremenitve. Čas potovanja na delovno mesto se z ukrepom prilagodi 
temperaturnim razmeram.

Izvedba mobilnostnih načrtov za podjetja in ustanove, ki so velik 
povzročitelj prometa
Večja podjetja in državne ustanove so pomemben generator prometa. 
Ta se odvija z migracijami na in z dela ter med delovnim procesom. Cilj 
mobilnostnega načrta je optimizirati prihode in odhode na delo v smislu 
nižje motorizacije in manjšega ogljičnega odtisa. S tem podjetja dosežejo 
tudi prihranek, višjo stopnjo zadovoljstva in povezanosti zaposlenih ter 
prepoznavnost kot družbeno in okoljsko odgovorno podjetje.

Rekonstrukcija infrastrukture, da bo bolje prilagojena (manj ranljiva)
na ekstremne vremenske dogodke
Pričakovane podnebne spremembe bodo prispevale k večji ogroženosti 
prometne infrastrukture zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov, kot 
so poplave in pobočni procesi. Prilagoditev prometne infrastrukture 
pričakovanim ujmam vključuje identificiranje ogroženih odsekov, 
vzdrževanje ter izvajanje projektov rekonstrukcije prometne infrastrukture, 
predvsem predorov v gorskih območjih, viaduktov na območjih pogostih 
poplav, podhodov in podzemnih sistemov.

Umirjanje prometa v turističnih območjih
Umirjanje prometa v viških turistične sezone z uvedbo JPP, prehodom na 
električna vozila in zapiranjem motoriziranega dostopa do posameznih 
območij v terminih največjega obiska.

▶ Promet – izbrani ukrepi
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Izravnava ogljičnega odtisa
Vzpostavitev potrebnih ukrepov in razvoj programov, s katerimi občine 
vzpostavijo izravnavo ogljičnega odtisa, ki ga ustvarijo obiskovalci v 
destinaciji. Z izravnavo se dosega ogljično nevtralnost sektorja oziroma 
območja.

Merjenje ogljičnega odtisa
Izdelava strategije in orodij za merjenje in minimalizacijo ogljičnega odtisa 
obiskovalcev ter emisij, ki so povezane z investicijami v turistični sektor.

Vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma Slovenia Green
Identificirajo se ključni izzivi na vseh področjih uvajanja trajnostnega 
turizma ter ustrezni ukrepi na nivoju lokalne skupnosti.

Kratke dobavne verige
Vzpostavitev regionalnega centra kratkih dobavnih verig za potrebe 
turizma, ki bi povezal regionalne pridelovalce ter ponudnike.

Osveščanje in izobraževanje turističnega gospodarstva
Za turistično gospodarstvo kot nosilca turistične dejavnosti je ključno, da 
razume svojo vlogo v procesih razvoja trajnostnega turizma v destinaciji. 
Pristop k opredelitvi rešitev in priporočil za turistično gospodarstvo po 
posameznih področjih: energetska učinkovitost, zmanjševanje odvisnosti 
od fosilnih goriv ...

Upravljanje s turističnim obiskom
Vzpostavitev sistema za merjenje obstoječega turističnega obiska, 
opredelitev ocene nosilnih zmogljivosti destinacije, aktivno upravljanje z 
obiskom z namenom izogniti se preturizmu.

Izvajanje tehnoloških in vedenjskih prilagoditvenih strategij
Zagotavljanje konkurenčnosti turističnih destinacij kljub poslabšanju 
naravnih pogojev zaradi podnebnih sprememb.

Podpora novim poslovnim modelom
Razvoj novih poslovnih modelov, ki se osredotočajo na raznovrstne oblike 
turistične ponudbe s poudarkom na celoletni ponudbi, prestrukturiranju 
smučarskega turizma (nižje ležeča smučišča), uvajanju dodatnih oziroma 
dopolnilnih aktivnosti pozimi ...

Osveščanje obiskovalcev
Oblikovanje napotkov za odgovorni obisk, vzpostavitev spletne info. točke, 
oblikovanje programov motivacije za obiskovalce, preko katerih le-ti 
zmanjšujejo svoj okoljski odtis in so za aktivnosti tudi ustrezno nagrajeni.

Vzpostavitev modelov mehke mobilnosti za potrebe turizma
Prevozi turistov na destinacijo ter mobilnost znotraj destinacije so tiste 
aktivnosti, ki v največji meri doprinesejo k ogljičnemu odtisu. S tega vidika 
je za potrebe turizma nujno prilagoditi dostopnost z javnimi prevoznimi 
sredstvi, vzpostaviti sisteme mehke mobilnosti znotraj destinacije ter 
razviti produkte, ki spodbujajo kolesarjenje in pohodništvo.

▶ Turizem - izbrani ukrepi▶ Gozdarstvo - izbrani ukrepi
Zamenjava drevesnih vrst v gozdovih
Pri sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi učinkov podnebnih sprememb, in 
pri rednem pomlajevanju gozdov se zagotovi sadnja drevesnih vrst, ki so 
bolj odporne na podnebne spremembe kot sedaj prisotne vrste. Pri tem 
gre predvsem za zamenjavo smreke z listavci ali bolj odpornimi iglavci.

Krepitev odpornosti mladih gozdov
V mladih gozdovih naravnega izvora ali posajenih se zagotovi rastišču 
primerna in na podnebne spremembe odporna zmes drevesnih vrst. 
Izvedejo se prva redčenja v letvenjakih za povečanje stabilnosti in 
vitalnosti gozdnih sestojev.

Povezovanje lastnikov za boljše obvladovanje podnebnih tveganj 
povezanih z gozdovi
Razvoj mehanizmov skupnega ali vzajemnega gospodarjenja z gozdovi v 
razpršenem lastništvu, s katerim bo zagotovljena ustrezna zmogljivost za 
hitro ukrepanje ob ujmah, hkrati pa bo izboljšana tudi ekonomika rednega 
gospodarjenja.

Zagotavljanje dolgoročne ekonomske trajnosti lastnikom prizadetim 
zaradi učinkov podnebnih sprememb
Cilj ukrepa je omiliti negativne gospodarske posledice za lastnike 
gozdov preko podpore za čim nižje stroške sanacije škod v gozdovih 
in za zagotavljanje alternativnih virov dohodkov v času zmanjšane 
produktivnosti gozda. To je možno doseči z investicijami sredstev 
iz izrednih prihodkov v druge aktivnosti, zagotavljanjem plačil za 
ekosistemske storitve ali z vzajemnimi solidarnostnimi skladi.
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