
Prekomeren turizem 
ALI NAJ GREDO 
TURISTI KAR DOMOV?

Letošnji svetovni dan turizma smo proslavili s forumi, ki 
so obravnavali aktualne vidike turizma. V Budimpešti je potekal 
uradni forum Svetovne turistične organizacije na temo Turizem 
in digitalna transformacija, v Washingtonu pa forum Centra za 
odgovorni turizem na temo Prekomeren turizem: iskanje rešitev, ki 
sta ga podprla Svetovna turistična organizacija in Svetovni potovalni 
in turistični forum. Odprli so ga z besedami, da turizem trenutno 
zaznamujeta dva pomembna izziva: podnebne spremembe in 
prekomeren turizem, ki oba zahtevata resno obravnavo. Pričujoči 
sestavek informira o vsebini novega fenomena in iskanju rešitev.

Paradigme trajnostnega turizma 
V nekaterih primerih pripelje prekomeren turizem 

do organiziranega odpora proti turističnemu razvoju in se 
manifestira kot drugi novi (pod)fenomen: antiturizem. Lokalne 
kampanje proti turizmu smo videli v številnih destinacijah: 
Barceloni, Benetkah, Palmi de Mallorci, Amsterdamu in 

Povsod po svetu najdemo primere destinacij, ki beležijo prekomeren turizem, ker jih 

je prizadela lastna popularnost. Pretiran obisk in prenatrpanost presegata točko njihove 

sprejemne zmogljivosti. To lahko negativno vpliva na kakovost okolja, življenja lokalnih 

prebivalcev in zadovoljstvo obiskovalcev.

Dubrovniku. »Turisti, pojdite domov,« so v letu 2017 vzklikali 
prebivalci v Barceloni. »Ne želimo si biti tukaj,« so odgovarjali 
obiskovalci prenatrpanega Cornwalla poleti 2018. 

Razumevanje novih turističnih fenomenov in rešitev sta 
povezana z obstoječo paradigmo trajnostnega in odgovornega 
turizma, ki vključuje koncept treh stebrov trajnostnega turizma 
in sprožilce odgovornega turizma (slika 1). Koncept opredeljuje 
pozitivne in negativne vplive turizma na ekonomski, družbeno-
kulturni in okoljski steber trajnosti. Ker se je koncept sam po 
sebi zgodovinsko izkazal kot nezadosten za doseganje trajnosti 
v praksi, mu je bil dodan inštitut odgovornosti, ki se navezuje na 
implementacijo koncepta v prakso. Slednje pa je moč doseči 
samo, če se aktivirajo pogoji, to je sprožilci: če destinacija sledi 
trajnostni etiki in vrednotam, če pri razvoju turizma sodelujejo 
vsi deležniki, vključno lokalni prebivalci, in če je destinacija 
uspešna v zagotavljanju zadovoljstva obiskovalcev. 

Skupni imenovalec trajnostnega in odgovornega 
turizma so pozitivni in negativni vplivi turizma, ki jih deležniki 
zaznavajo v destinaciji.

Prekomeren turizem
Mnogi menijo, da je prekomeren turizem samo nov 

izraz za masoven turizem, ki ga je turistična skupnost osvojila 
že v prejšnjem stoletju. Vsebinsko gre v obeh primerih za 
turizem v prevelikem številu, ki ima pretirane negativne vplive 
na lokalna okolja, vključno na kakovost življenja prebivalcev 
destinacije in zadovoljstvo obiskovalcev. Vendar je glede na 
Collinsov elektronski angleški slovar beseda prekomeren 
turizem (angl. overtourism) nova beseda, ki v času nastajanja 
tega teksta še vedno čaka na presojo, če bo vpisana v 
slovar kot samostojen fenomen. Predlagatelji so predlagani 
izraz predstavili kot: »Fenomen popularne destinacije ali 
znamenitosti, ki ju preplavijo turisti na netrajnosten način.« 
Torej gre za (pretirane) negativne vplive na ekonomsko, 
družbeno-kulturno in naravno okolje destinacije, ki jih niti 
prebivalci niti obiskovalci ne želijo sprejeti, s turizmom pa v 
kraju postanejo nezadovoljni. 

Dolina Vrata je kot izhodiščna točka za vzpon na Triglav in obisk Julijcev vsako leto 
bolj obiskana. Poleg pozitivnih dejavnikov, ki jih prinaša povečan obisk, se pojavlja tudi 
nekaj motečih, ki, povezani med seboj, že prekomerno obremenjujejo dolino. Odražajo 
se v prašni onesnaženosti doline, ki jo povzroča promet na v večjem delu makadamski 
cesti, zmanjševanju varnosti vseh udeležencev v prometu skozi dolino, divjem parkiranju 
in kampiranju, povečevanju količine komunalnih odpadkov, posredno pa velik obisk 
vpliva tudi na živalstvo in rastlinstvo. Glede na vsa negativna dejstva in zbrane podatke 
se zavedamo vseh nevarnosti množičnega obiska. Zato je občina Kranjska Gora pripravila 
večfazni projekt, h kateremu je povabila partnerje in strokovno javnost. Na strokovnih 

posvetih, ki so se jih udeležili predstavniki TNP, Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda RS za varovanje kulturne 
dediščine, PZS, PD Dovje Mojstrana, DRI, d. d., Agrarne skupnosti in turizma, je bil sprejet sklep, da nadaljujemo z 
aktivnostmi pri reševanju tega problema. Fizična zapora doline v tej fazi ni predvidena, temveč bo šlo za mehki pristop 
omejevanja obiska, kot ga poznajo v alpskih dolinah v sosednjih državah. Projekt je zastavljen v smeri omejevanja 
prometa v času poletne sezone, uporabe javnega nadomestnega eko prevoza in spodbujanja obiska doline s kolesom ali peš.

V okviru projekta smo 18. avgusta izvedli promocijski dan Vrata 2018, v okviru katerega smo testirali način in pogoje, 
kot bi jih želeli v prihodnje. S spremenjenim prometnim režimom, ki je bil kombinacija odprtega in zaprtega sistema, 
smo močno omejili vstop motoriziranih vozil ter hkrati zagotovili nemoten in dovolj gost vstop z brezplačnim javnim 
prevozom, kolesom ali peš. Parkirišče v dolini pri Aljaževem domu je bilo omejeno na 150 vozil, pri slapu Peričnik pa na 
38. V Mojstrani je bilo na razpolago 400 brezplačnih parkirnih mest. Na vseh parkiriščih so bili prisotni informatorji 
in nadzorniki. Tega dne se je izjemno povečal obisk doline peš in s kolesom, javni prevoz pa je uporabilo prek 1000 
obiskovalcev, kar je preseglo vsa pričakovanja. Odzivi tako obiskovalcev kot medijev so bili zelo pozitivni in v smeri, da 
s projektom nadaljujemo. 

Kot vodja projekta želim k iskanju rešitev povabiti čim širši krog ljudi in v prihodnje vzpostaviti režim trajnostne 
mobilnosti, ki bo dolino Vrata razbremenila negativnih vplivov in dolgoročno pozitivno vplivala na to, da se ohrani kot 
naš biser pod Triglavom. 

Bogdan Janša, podžupan Kranjske Gore
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Ustrezni produkti odgovarjajo izzivom, kot so trenutno predvsem 
podnebne spremembe in prekomeren turizem. 

Slika 1: Trajnostni in odgovorni 
turizem – stebri in sprožilci



Kranjska Gora je v zadnjih desetih letih dajala velik poudarek na prepoznavnost lastne blagovne 
znamke kot poletne destinacije. Tako smo poleg glavne zimske sezone dobili tudi poletno z viškom 
v juliju in avgustu, v kateri je ustvarjenih skoraj 30% vsega turističnega prometa. 

Eden prvih ukrepov za desezonalizacijo in preusmeritev turističnih tokov je bila odločitev o 
organizaciji večjih športnih in kulturnih dogodkov zunaj glavnih viškov sezon. Tu bi predvsem 
rad izpostavil pomladne in jesenske športne dogodke (Goni Pony, Trail days, Planica 400) 
ter pester kulturni program v okviru adventa. Ker živimo v alpskem prostoru, je bil glavni 
turistični produkt kolesarstvo in pohodništvo vezan predvsem na poletni čas. Z načrtno izgradnjo 
nove turistične infrastrukture in izbiro lokacij so na področju Karavank, Mojstrane in Gozda 

Martuljka na voljo kolesarske steze in zavarovane planinske poti od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Velik pomen in možnost 
trženja destinacije prek celega leta pa dajeta tudi Nordijski center Planica in v letošnjem letu prenovljen IZC Korona. V podporo 
desezonalizaciji in preusmeritvi turističnih tokov smo januarja lansirali oglaševalsko kampanjo Kranjska Gora 365.

mag. Blaž Veber, direktor Turizma Kranjska Gora

Antiturizem
Če je morda prekomeren turizem zgolj novo 

poimenovanje za 40 let star fenomen, je antiturizem sam po 
sebi novost, ki zahteva novo pozornost. Na to je že leta 2017 
opozorila Svetovna turistična organizacija. 

Na spletu je moč najti le en angleški slovar, ki ponuja 
razlago fenomena antiturizem. Wiktionary obravnavani pojem 
pojasnjuje takole: »Antiturizem (angl. antitourism) pomeni 
nasprotovati turizmu.« Četudi takšna interpretacija odgovarja 
naši razpravi o prekomernem turizmu, moramo biti pozorni 
na pomen antiturizma v širšem kontekstu zgodovinske 
razprave o turizmu. Izraz se že dlje časa uporablja v sociološki 
turistični literaturi kot reakcija na negativen prizvok, ki ga 
nekateri pripisujejo besedam turist, turizem, turistično. 
Negativen prizvok izvira iz kritike masovnega turizma, ki se 
mu očita potrošniška naravnanost in usmerjenost v profit ter 
komercialna (torej neavtentična) vsebina. Za razliko od turista 
pravi popotnik išče avtentično izkušnjo in se obnaša drugače.

V kontekstu tega prispevka pa je relevanten novi pomen 
fenomena antiturizem, ki se navezuje na omenjene reakcije 
na pretirane vplive turističnega obiska turističnih destinacij, ki 
privedejo prebivalce do že omenjene parole »Turisti, pojdite 
domov«, obiskovalce pa do »Ne želimo si biti tukaj«. Ko se 
zadovoljstvo lokalnih prebivalcev s turizmom, to je z njegovimi 
negativnimi vplivi, ki so rezultat pretiranega obiska, sprevrže 
v nezadovoljstvo, začnejo nasprotovati turističnemu razvoju, 
projektom ali prisotnosti turizma v domačem kraju. Ko je pri 
obiskovalcih presežena točka preloma in se njihovo celotno 
zadovoljstvo z obiskom destinacije ali znamenitosti prevesi v 
nezadovoljstvo, izberejo druge destinacije oziroma znamenitosti.

Izzivi 
V poročilu, ki nosi naslov Obvladovanje uspeha. 

Management prenatrpanosti v turističnih destinacijah, 
Svetovni potovalni in turistični forum in podjetje McKinsey 

obravnavata fenomen prekomernega turizma. Poročilo je 
nastalo na osnovi intervjujev s pričevalci realnih primerov 
prekomernega turizma in naslavlja oblike negativnih vplivov, 
ki jih imenuje izzivi, povezani s prenatrpanostjo. 

Vplivi na tri stebre trajnostnega razvoja so obravnavani 
kot preobremenjena infrastruktura, grožnja kulturi in dediščini 
in kot škoda v naravnem okolju. Med sprožilci poročilo zaznava 
odtujene lokalne prebivalce in nezadovoljstvo obiskovalcev, ki 
je rezultat prenatrpanosti in njihovega dojemanja (pretiranih) 
negativnih vplivov turizma na okolja destinacije. Poročilo 
posebej izpostavlja tudi pomen sprožilca etika in vrednote, 
vendar ga ne postavi direktno v kontekst izzivov, zato ga na 
sliki 2 prikazujemo ločeno in brez povezav.

Rešitve 
Washingtonski forum je opozoril, da z vidika 

odgovornega upravljanja katere koli destinacije postaja 
prekomeren turizem realna možnost. Predstavljeni primeri 
so prikazovali izredno visoko intenzivnost in koncentracijo 
turizma na primeru mest, narodnih parkov, držav ali zgolj 
znamenitosti. Prekomeren turizem poleg visoke intenzivnosti 
in koncentracije lahko izzoveta tudi pretirana rast ali izredni 
dogodek, ki sprožita reakcijo pri prebivalcih oziroma padec 
zadovoljstva s turizmom pri kateri koli skupini deležnikov. 
Destinacije obvladujejo koncentracijo in intenzivnost obiska 
tako, da razporejajo obiskovalce v prostoru in času, urejajo 
turistični promet, uporabljajo cenovne strategije in dodatne 
dajatve, ki ustrezajo povečanemu povpraševanju, ali 
omejujejo dostop do destinacije ali znamenitosti. V povezavi 
s paradigmo trajnostnega in odgovornega turizma pa 

destinacije obvladujejo zaznave o prekomernem turizmu s 
posegi na vplive trajnostnega razvoja na vseh treh področjih 
in pri sprožilcih odgovornega turizma. Destinacije skrbno 
spremljajo vplive turizma in zadovoljstvo rezidentov in/ali 
obiskovalcev ter ustrezno ukrepajo, skladno s trajnostno 
etiko in razpoložljivimi informacijami. 

Za slovenske turistične destinacije, ki spodbujajo 
trajnostno rast turizma, naslovno vprašanje »Ali naj gredo 
turisti kar domov?« ni aktualno. Odgovorne destinacije se 
zavedajo izzivov, ki jih prinašata rast in koncentracija turizma, 
redno spremljajo vplive turizma in zadovoljstvo turističnih 
deležnikov ter na tej osnovi odgovorno načrtujejo razvoj in 
usmerjajo obiskovalce. 

prof. dr. Tanja Mihalič / Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 Mitja Sodja, Iztok Medja / slovenia.info
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Slika 2: Vplivi prekomernega turizma Monitoring zadovoljstva turističnih deležnikov z vplivi turizma je osnova za odgovorno načrtovanje razvoja turizma.


