
OBISK SLOVENSKEGA 
PLANINSKEGA MUZEJA V ČASU 

PODNEBNIH SPREMEMB
Saša Mesec in Gaber Polajnar

Slovenski planinski muzej

Prispevek za simpozij Obisk gora v času podnebnih sprememb

Mojstrana, 20.06.2020



Slovenski planinski muzej avgusta 2020 
praznuje 10. obletnico odprtja.

V muzeju je turistično-informacijski center 
Turističnega društva Dovje – Mojstrana, 

muzej pa predstavlja tudi prvo slovensko 
informacijsko točko Alpske konvencije.



Slovenski planinski muzej se nahaja v 
Zgornjesavski dolini, ki leži v alpskem 

podnebnem pasu.

Turistična destinacija Kranjska Gora ima:

- dve izraziti sezoni: zimsko (december –
marec) in  poletno (julij, avgust)

(Vir: Turizem – strategija, …)



V Slovenskem planinskem muzeju 
nudimo:

individualne oglede, vodenja, delavnice, 
interaktivne pustolovščine: Triglavski izziv, 

Pobeg v bivak, virtualni zipline in 
marsikatere brezplačne aktivnosti 

(Poletna muzejska noč, adventna tržnica 
…)
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Metodologija

- iz statistike obiska sva izločila dneve, ko 
so bili v muzeju posebni dogodki in število 
obiskovalcev v okviru najavljenih skupin.

Podatke o obiskovalcih sva povezala s:

- podatki ARSA o izrednih dogodkih in

- podatki  meritev samodejne 
meteorološke postaje Zgornja Radovna.



Vrhunci SPM 2018 – naključni obiskovalci

Vrhunci SPM 2019 – naključni obiskovalci

datum obisk količina padavin [mm] dež nevihta izredni dogodki

14.08.2018 163 2,1 da da

25.06.2018 135 9 da ne

31.08.2018 115 11,2 da ne

25.08.2018 101 18,5 da ne

24.06.2018 88 0 ne ne

datum obisk količina padavin [mm] dež nevihta izredni dogodki

23.08.2019 168 7,50 da da

28.07.2019 156 9,40 da da neurja

24.08.2019 147 24,50 da da neurja

16.08.2019 111 16,70 da ne

21.08.2019 111 0,00 da da



2018 in 2019:

- izmed petih najbolje obiskanih dni v letu 
so bili trije (´18) oz. štirje (´19) v avgustu

- na štiri od petih najbolje obiskanih dni v 
letu so bile zaznane padavine

Padavine v letu 2018 zaznane 186-krat,

v letu 2019 pa 176-krat.



TIC Mojstrana: največji obisk v avgustu.

5 vrhuncev TIC ≠ 5 vrhuncev muzej

Prevladujejo sončni dnevi.

* Podatki iz www.wunderground.com tisti dan kažejo zanemarljivo količino padavin v 
Mojstrani

datum obisk količina padavin [mm] dež nevihta izredni dogodki

7.08.2019 111,00 37.6* ne ne

11.08.2019 91,00 1.1 da ne

30.06.2019 78,00 0 ne ne vročina in neurja

25.08.2019 77,00 9.4* ne ne

6.08.2019 68,00 0.2 da da

http://www.wunderground.com/


Največjo grožnjo Kranjski Gori kot 
turistični destinaciji pomenijo podnebne 

spremembe in posledično dviganje snežne 
meje.

Napovedi:

- toplejši vsi štirje letni časi, 

- izrazitejše bodo tudi vremenske ujme.
(Vir: zbornik Podnebne spremembe – KAJFEŽ, 43)



Toplejša poletja pomenijo daljšo sezono in 
to bi lahko vplivalo na povečan obisk.

Problemi:

- prostorska omejenost in

- večje tveganje za širjenje bolezni.



Podnebne spremembe bodo samo še 
dodatno poudarile obstoječe ranljivosti.

Zato poznavanje dinamike in posledic 
podnebnih sprememb predstavlja 

pomembno podlago za prilagoditev 
muzejskih in turističnih aktivnosti v bližnji 

prihodnosti.



V muzeju se zavedamo svoje odgovornosti 
in se z lastnim zgledom pripravljamo na 

spremembe:

- s projektom Obisk gora v času 
podnebnih sprememb;

- z digitalizacijo in objavljanjem vsebin na 
internetu in

- s pedagoškimi programi. 



VIRI:
https://www.lu-jesenice.net/wp-content/uploads/2012/11/Zgornjesavska-dolina-prebudi-se.pdf

https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/Znacilnosti%20podnebja%20splet.pdf

https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/TURIZEM_STRATEGIJA_K_4%2012%202015.pdf

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/zbornik_podnebne_spremembe_in_vplivi_na_razvoj_turizma.pdf

https://www.obcina.kranjska-gora.si/objava/253722

https://www.wunderground.com/weather/si/kranjska-gora/I053MOJS2

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/

https://www.lu-jesenice.net/wp-content/uploads/2012/11/Zgornjesavska-dolina-prebudi-se.pdf
https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/Znacilnosti podnebja splet.pdf
https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/TURIZEM_STRATEGIJA_K_4 12 2015.pdf
http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/zbornik_podnebne_spremembe_in_vplivi_na_razvoj_turizma.pdf
https://www.obcina.kranjska-gora.si/objava/253722
https://www.wunderground.com/weather/si/kranjska-gora/I053MOJS2
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/

