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Izvleček
Možnosti za razvoj trajnostne mobilnosti v občini Bovec
Občina Bovec zavzema obsežno območje, v katerem se nahaja veliko naravnih
vrednot, obenem pa velik del občine zavzema tudi Triglavski narodni park. To
območje je predvsem v poletnih mesecih turistično zelo atraktivno. Ravno
zaradi naravnih vrednot , ki jih občina premore , in velikega turističn ega obiska
smo raziskali, kakšno je stanje trajnostne mobilnosti v občini. Predstavili smo
značilnosti mobilnosti v občini, poiskal i že obstoječe ureditve , ki sledijo
trajnostnemu razvoju mobilnosti in predlagali nekaj rešitev, s katerimi bi
razvili trajnostno mobilnost v občini ter s tem povečali kvaliteto življenja in
izgleda.
Ključne besede: občina Bovec, trajnostna mobilnost , trajnostni razvoj , promet

Abstract
The potential for development of sustainable mobility in the
municipality of Bovec
The municipality of Bovec occupies a large area in which there is a lot of
natural values and, moreover, a large part of the municipality occupies the
Triglav National Park. This area is ma inly in the summer months very attractive
for tourists. Precisely because of natural value and tourism attraction, we
explored how much sustainable mobility is developed in municipality. We
presented the characteristics o f mobility in the municipality , we found some
existing arrangements which follow sustainable development of mobility and
at the end we gave some solutions to develop sustainable mobility in the
municipality and thereby enhance the quality of life and looks.
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1. UVOD
Občina Bovec predstavlja najsevernejši del goriške statistične regije. Obsega
kar 367 km 2 veliko območje, s čimer se uvršča na mesto četrte največje občine
v Sloveniji. Upravno središče občine je Bovec. Območje občine se nahaja v
gorati pokrajini (Slovenske občine …, 2013), mobilnost pa je v teh območjih
bistveno drugačna kot drugje, predvsem se razlikuje z mobilnostjo v urbanih
regijah (Ogrin, 2012). Velik del občine zavzema Triglavski narodni park
(Slovenske občine …, 2013). Glede na to da je v občini tudi zavarovano območje
in da se nahaja v bolj občutljivi, alpski pokrajini , je pomembno, da bi se
razvijala in krepila trajnostna mobilnost. Predvsem zaradi nekoliko bolj
razpršene poselitve, manjšega števila prebivalcev in večje oddaljenosti od
mestnih središč je težje vzpostaviti uspešen javn i prevoz , zato je pomembno
poiskati druge možnosti za razvoj trajnostne mobilnos ti. Tako prevladuje
osebni promet, saj mu jav ni prevoz ni konkurenčen (predvsem s časovnega
vidika). Ker je občina znana predvsem kot turistična destinacija , se v turistični
sezoni število avtomobilov še poveča.
V nalogi bomo raziska li, kakšne so prometne značilnosti občin e in ali se
trajnostna mobilnost razvija , podali pa bomo tudi predloge, kako bi jo v
prihodnosti lahko bolj razvijali.

1.1. NAMEN IN CILJI
Namen zaključne seminarske naloge je raziskati možnosti za razvoj trajnostne
mobilnosti v občini Bovec. Tako bomo v nalogi preučili stanje in funkcioniranje
javnega prometa ter analizirali učinke prometa v primerjavi turistične z ostalo
sezono.
V nalogi smo si zadali naslednje cilje:
 pregledati stanje javnega prometa v sami občini in tudi v povezavi z
ostalimi središči;
 raziskati že obstoječe sisteme, ki omogočajo in vzpodbujajo trajnostno
mobilnost;
 predlagati, kako v prihodnosti razvijati mobilnost v luči trajnostnega
razvoja.

1.2. HIPOTEZE
V zaključni seminarski nalogi smo si zadali naslednj e delovne hipoteze:
 povezave javnega potniškega prometa znotraj občine in z drugimi
izbranimi središči so slabe ,
 trajnostna mobilnost v občini je slabo razvita in je šele v fazi razvoja ,

4



po zgledu nekaterih predstavnikov alpskih biserov bi lahko v občini
vključili nove možnosti mobilnosti (elektro vozila), uvedli kartico
ugodnosti.

1.3. METODE DELA
Za izdelavo naloge so bile uporabljene kabinetne in terenske metode dela.
Sprva je prevladovalo kabinetno delo, k i je vključevalo iskanje uporabne
literature (iz različnih spletnih strani, knjig) in kasneje tudi preučitev le -te. V
nadaljevanju je sledil terenski del preučevanja, ki je zajemal fotografiranje,
pregled obstoječe infrastrukture in intervjuvanje.

2. GEOGRAFSKI ORIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Občina Bovec zavz ema zelo veliko območje (367km 2 ) in je tako četrta največja
občina v Sloveniji (Slovenske občine …, 2013). Zaradi svoje velikosti in
posledično nekoliko bolj razpršene poselitve ter manjšega števila prebivalstva
ne moremo pričakovati, d a bi na celotnem obm očju uspešno vzpostavili
trajnostno mobilnost v takšni obliki, kakor jo poznamo v mestih , kjer sloni
predvsem na javnem potniškem prometu . Tako moramo na takšnih območjih
iskati drugačne rešitve, ki bi pripomogle k razvoju trajnostne mobilnosti . V
nalogi bomo največ pozornosti namenili analiziranju trajnostne mobilnosti v
največjem naselju občine, Bovcu . Pozornost bomo namenili tudi stanju v
drugih naseljih in območjih v občini, nalogo pa bomo zaključili s predlogi, kako
naprej razvijati trajnostno mobilnost .
V nadaljevanju tega poglavja bomo izluščili nekatere fizičnogeografske in
družbenogeografske značilnosti, ki ovirajo oz. spodbujajo razvoj trajnostne
mobilnosti.
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KARTA 1: KARTA OBČINE BOVEC

VIR PODATKOV: ATLAS OKOLJA, 2016.

2.1. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE BOVEC
Bovška kotlina, v kateri se nahaja tudi središčno naselje občine Bovec, je
ena največjih reliefnih poglobitev v Julijskih Alpah . Samo mesto Bovec je
edino naselje v občini, ki je nastalo sredi Bovške kotline, ostala naselja se
nahajajo ob njenih robovih (Kunaver, 1975). Bovška kotlina je naravno
gravitacijsko območje zgornjega toka reke Soče s pritoki in je tako postala
središče in prometno križišče pokrajine in občine . Tu se združujejo in
razdružujejo prometni tokovi iz juga proti severu in obratno. Promet
poteka iz južno ležečih slovenskih in italijanskih krajev proti Kanalski ,
Ziljski dolini ali proti Koroški in Savski dolini. Občina Bovec ima tako
centralno lego v zahodnem alpskem svetu (Kunaver, 2004 ).
Poleg same Bovške kotline so v občini še stranske, ožje doline. Prometno
pomembnejši sta dolina Koritnice, kjer pot vodi proti gorskemu prelazu
Predel, in dolina Trente, skozi katero vodi cesta proti Vršiču (Predstavitev
občine, 2011). Prelaz Predel povezuje občino Bovec z Italijo in občino Trbiž,
preko gorskega prelaza Vršič pa je povezana z občino Kranjska Gora . Na
jugu se Bovška kotlina zoži in preide v Srpeniško -Žagarsko kotanjo, kjer se
nahaja prelaz Učja , ki predstavlja povezavo med občino in Rezijo
(Predstavitev občine, 2011).
Skozi občino teče reka Soča s svojimi pritoki, ki predstavljajo fizično oviro
za promet (Kunaver, 2004) . Tako najdemo v občini številne mostove, ki so
6

bili zgrajeni za potrebe motornih vozil ali pa le za prehod kolesarjev ali
pešcev, pohodnikov. Hkrati je reka oblikovala dolino in tako omogočila
izgradnjo ceste, ki večino časa poteka ob njej.
Za občino je, kot je bilo že zgoraj nakazano, značilen razgiban relief, saj že
omenjene globoko izrezane doline obkrožajo visoka gorovja. Prometno so
bile tako zlasti pomembne doline , gorovja pa so prehod omejevala , zato so
pomembno vlogo pridobil i gorski prelazi (Poslovne cone Posočja, 2016).
Severni deli občine Bovec se nahajajo v Trigl avskem narodnem parku. V
območju parka se nahaja dolina Trente, zgornji del doline Koritnice in
ostali višji vrhovi (Mangart, Jalovec …) ter manjše doline (Municipality
Bovec, 2015). Triglavski narodni park podpira razvoj javnega prometa in
tudi trajnostno mobilnost, vendar to ovirajo manjša stalna naselja ,
množičen turistični obisk in neurejenost prometa ( Zakon o Triglavskem …,
2010; Triglavski narodni …, 2016).
Občina Bovec se uvršča v več podnebnih tipov. V večjih dolinah je
zmernokontinentalno podnebje zahodne in južne Slovenije, višji predeli
spadajo v podnebje nižjega gorskega sveta zahodne Slovenije, medtem ko
najvišji deli spadajo v podnebje najvišjega gorskega sveta . Padavinski
režim je submediteranski, več padavin je v jesenskih mesecih (oktober in
november) kot v preostalem delu leta (Ogrin, 1996). Značilna je visoka
količina padavin, največja v Sloveniji (Kunaver, 2004). Z vidika trajnostne
mobilnosti, predvsem kolesarjenja , je pomembno število dni s padavinami
in tudi povprečna letna temperatura. Ker novejših podatkov ni na voljo ,
kažejo podatki za obdobje 196 1–1990, da je padavinska postaja Plužna
zabeležila v povprečju 64 deževnih dni v letu s padavinami nad 10 mm
(Arhiv …, 2015). Povprečna letna temperatura za isto obdobje je znaša la
9,1 °C (Bovec, 2016). Ti podatki kažejo na ugodne pogoje za kolesarstvo , ki
je najbolj aktualno v spomladanskih in poletnih mesecih.
Predvsem v zimskem času prihaja zaradi oblikovanosti reliefa do
temperaturne inverzije, ki povzroči, da se prometne emisije zadržijo in
koncentrirajo dlje časa v dolinah. V poletnem času visoke temperature
povzročajo nastanek prize mnega ozona (Zrak, 2002). V Bovški kotlini
temperaturni obrat ni zelo izrazit, venda r pa je pogost v zimski polovici
leta, ko lahko traja tudi cel dan (Žiberna, 1999). Kot večina dolin je tudi
Bovška kotlina nekoliko nagnjena , kar omogoča, da zrak tudi v času
inverzije teče, zato je manj onesnažen kot v nekaterih drugih dolinah, kjer
stoji. Za samočistilne sposobnosti zraka je pomemben tudi pojav vetra ; v
zimskih mesecih je na obravnavanem območju pogost pojav f enskega vetra
(Kunaver, 2004).
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2.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKI VPLIVI NA RAZVOJ PROMETA V
OBČINI BOVEC
Občina Bovec se nahaja v goriški statistični regiji, ki je ena izmed najbolj
razvitih, predvsem v gospodarstvu . Glede na ustvarjen BDP na prebivalca v
letu 2012 je bila na četrtem mestu v državi. Tudi razpoložljivi dohodek na
prebivalca je med višjimi v Sloveniji, saj je regija na drugem mestu, za
osrednjeslovensko statistično regijo . Če pogledamo še nekaj podatkov o
mobilnosti, za to regijo ugotovimo, da se nahaja na prvem mestu po številu
avtomobilov na 1000 prebiv alcev (Goriška regija, 2015) .
Sama občina Bovec je zaradi svoje velikosti in reliefa redkeje poseljena. V
občini namreč v povprečju živi 9 prebivalcev na kvadratni k ilometer
(Slovenske občine …, 2013). Za primerjavo ima goriška statistična regija
51,2, Slovenija pa 101,6 prebivalca na kvadratni kilometer (Goriška regija,
2015). Takšna redka poseljenost ima vpliv na razvoj in izvajanje trajnos tne
mobilnosti, saj jo otežuje. Predvsem je težje vzpostaviti učinkovit javni
prevoz, obstajajo pa druge možnosti, ki so pri takšni poselitvi lahko
uspešne. Če upoštevamo le dolino oziroma posamezna naselja in ne
upoštevamo območij v občini, kjer prometa ni, je gostota večja. Bo vec ima
tako kar 81 prebivalcev na kvadratni kilometer, kar je več kakor v goriški
statistični regiji (SI-STAT, 2016).
Prebivalstvena struktura v občini ni ugodna, saj se prebivalst vo stara.
Naravni prirast je negativen. Povprečna starost prebivalcev v letu 2012je
znašala 45,9 let in je bila višja od povprečne starosti pr ebivalstva v
Sloveniji, ki je znašala 42,2 let. Povprečna starost se sicer na obravnavanem
območju v povprečju dviga hitreje kot v celotni državi (Slovenske občine …,
2013).
Gospodarstvo občine temelji na velikem številu malih in srednjih podjetij
(Poslovne cone Posočja, 2016 ). Le TKK (kemična in gradbena industrija) in
MAHLE Letrika Bovec (avtomobilska industrija ) zaposlujeta večje število
prebivalcev (Vizija in …, 2013; MAHLE Letrika …, 2016). Najpomembnejša
dejavnost v občini je turizem. Leta 2013 je bilo med delovno sposobnim
prebivalstvom (v starosti 15–64 let) 56 % zaposlenih ali samozaposlenih
oseb, kar je le za 1 % manj od slovenskega povprečja. Znotraj aktivnega
prebivalstva občine je bilo leta 2013 v pov prečju le 10, 1 % registriranih
brezposelnih oseb, kar je za kar 3 % manj kot v Sloveniji. Povprečna bruto
mesečna plača je znašala 1403,67 EUR, neto pa 935,95 EUR. Bruto mesečna
plača je bila tako v občini za 8 % nižja od slovenskega povprečja, neto pa
za 6 %. Takšne gospodarske značilnosti vplivajo tudi na število lastni kov
osebnih avtomobilov. Leta 2013 je vsak drugi prebivalec občine imel osebni
avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev) ( Slovenske občine …,
2013).
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3. UČINKI PROMETA NA GORSKA OBMOČJA
Nekatera gorska območja, predvsem turistično atraktivna , kamor spada tudi
občina Bovec, se srečujejo s prometnimi obremenitvami, ki pogosto presegajo
nosilne sposobnosti okolja. Zlasti zavarovana območja , kot je Triglavski
narodni park, so precej bolj občutljiva na velike prometne obremenitve, saj so
njihove nosilne sposobnosti manjše kot pri nižinskih območjih . Izrazit sezonski
obisk turistov, ki prispejo z lastnim prevozom, povzroča zgoščevanje
negativnih učinkov prometa. Zaradi prometnih obremenitev lahko prihaja do
konfliktov med lokalnim prebivalstvom in obiskovalci. Zmanjša se lahko tudi
doživljajska vrednost teh območij, kar pa vpliva na zmanjšano ekonomsko
vrednost, saj gre obenem tudi za turistična območja (Ogrin, 2012).
Večja količina prometa povzroča kar nekaj problemov: izpušne pline , gnečo,
zastoje, uničevanje cestišč ob turističnih atrakcijah, ob pomankanju parkirnih
mest prihaja do uničevanja travnate površine in cestni h robov (Ozis, Trpin,
2012). Poleg problemov z večjimi količinami prometa se pojavljajo tudi
družbeni učinki prometa, ki bodo opisani v nadaljevanju.
V alpskih območjih se onesnaževala , ki se sprostijo ali nastanejo v dolinah,
razpršijo na velikem območju zaradi posebnih meteor oloških pojavov, kot so
dolinski ali pobočni veter in temperaturna inverzija, in tako prizadenejo
občutljive ekosisteme (Promet in …, 2007). Res pa je, da se tudi onesnaževala
učinkovito redčijo zaradi nagnjenosti Bovške doline, ki omogoča, da z rak ves
čas teče, z njim pa tudi onesnaževala, ki se tako ne zadržujejo in koncentrirajo.
Dušikovi oksidi, ozon in sekundarni delci PM10 (delci s premerom < 10µm)
prizadenejo zdravje ljudi, ekosisteme in rastlinstvo. V primeru delcev in
dušikovih oksidov se največje koncentracije pojavijo predvsem pozimi, ozon
pa predstavlja največ težav v poletnem obdobju, ko sončna svetloba sproži
procese tvorjenja (Promet in …, 2007).
V alpskih dolinah se pojavlja tudi problem hrupa, ki ga povzroča promet. Hrup
lahko povzroči stres, vpliva na komunikacijske motnje zunaj in tudi znotraj hiš,
izgubijo se rekreacijske vrednosti okolja itd. Kot stranski učinek večanja
obsega prometa in njegove infrastrukture so odkrili, da vse bolj izginjajo
resnično »tiha območja«, kjer je mogoče odkrivati tišino v odsotnosti zvokov,
ki jih proizvaja človek. V gorskih območjih se zaradi drugačne prometne
infrastrukture (predori, mostovi) in posledično drugačnega širjenja zvoka
emisije hrupa razlikujejo od tistih v nižinah. Tudi zvok motorja je glasnejši v
gorskih območjih, saj vozila vozijo v nižjih prestavah z vi šjim številom vrtljajev.
Hrup se širi drugače tudi zaradi drugačne topografije. Ta namreč povzroči
podoben učinek širjenja zvoka kot v amfiteatru (prikazano na sliki 2), zato se
zaradi odboja zvoka od pobočij hrup zazna tudi na višji nadmorski višini. Tako
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ista raven emisije hrupa povzroči večjo obrem enitev hrupa v alpskih območjih
kot v ravninah (Promet in …, 2007).
SLIKA 1: POTOVANJE HRUPA V DOLINI

VIR PODATKOV: MOBILNOST IN …, 2008.

Gorska območja – tudi občina Bovec – se srečujejo z decentralizirano
poselitvijo. To vpliva na povečano odvisnost od osebnega avtomobila . Poleg
že zgoraj navedenih vplivov prometa prihaja tudi do njegovih učinkov na
družbenem področju. Javni prevoz zaradi specifične poselitve nudi povezave
le nekajkrat na dan . Posledično so nekatere skupine prebivalstva, kot so
invalidi, starejši, otroci in ljudje brez avtomobila, prikrajšane. Dostop do
osnovnih storitev je zanje omejen (Promet in …,2007).
V prihodnosti je pomembno gorska območja naredi ti dovolj dostopna ob
upoštevanju okoljskega ter socio -ekonomskega vidika (Promet in …, 2007).

4. TRAJNOSTNA MOBILNOST
»Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnosten način, kar vključuje hojo,
kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in podobno. Pomeni
zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnos ti za vse, pri čemer je
poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter
na spodbujanju trajnostnih potovalnih načrtov« ( Otrin in sod., 2013 ).
Trajnostna mobilnost je eden izmed razvojnih projektov, ki so v načrtu
Resolucije o nacio nalnih razvojnih projektih za obdobje med letoma 2007 in
2023. Predmet projekta so uvedba enotnih vozovnic, učinkovito obveščanje
potnikov v javnem potniškem prometu, intermodalna stičišča in arhitektura
inteligentnih transportnih sistemov (Gabrovec, Lep, 2007).
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Za razvijanje trajnostne mobilnosti je najprej potrebno omejevati rast
osebnega prevoza, a le tam, kjer so mo goče smiselne alternative zanj. Za
zagotavljanje trajnostne mobilnosti je potrebno izvajati ukrepe, ki so
usmerjeni k povpraševanju in ponu dbi (Gabrovec, Lep, 2007) . Sodobna družba
se sooča z razvojno dilemo, ko po eni strani želimo visoko raven dostopnosti
in mobilnosti, po drugi strani pa se želimo izogniti njunim negativnim učinkom
(Otrin in sod., 2013).
Slovenija je skupaj s sedmimi ostalimi alpskimi državami ter Evro psko unijo
podpisala Alpsko konvencijo, ki je mednarodna pogodba. Njen namen je
spodbujanje trajnostnega razvoja, s tem pa tudi trajnostne mobilnosti na
območju Alp. V 2. členu splošne obveznosti konvencija ureja tudi področje
prometa (Okvirna konvencija, 2016); zapisano je, da se države s podpisom
pogodbe zavezujejo k trajnostni prometni politiki. Trajnostno mobilnost naj
države skušajo izvesti s kombinacijo ekonomskih inštrumentov, različnimi
ukrepi urejanja prostora in planiranja prometa , omejujejo pa naj tudi
razširjanje obremenitev okolja zaradi prometa. Države bodo skušale
vzpodbujati javni potniški in železniški promet, cestni promet bodo omejevale
in se odpovedale gradnji novih cest višjega red a, vendar je zaradi geografskih
razmer in poselitvene strukture alpskega prostora, ki ne dovoljuje učinkovitih
prometnih povezav, ponekod vendarle potrebno vzpostavljanje zadostnih
prometnih infrastruktur za funkcioniranje individualnega prometa. Države so
se tudi zavezale, da bodo neodvisno od drugih regij, kolikor je mogoče ,
zmanjševale obremenitve okolja zaradi letalskega prometa, vključno z
letalskim hrupom (Protokol …, 2016).
4.1.

PRIMERI DOBRIH PRAKS TRAJNOSTNEGA PROMETA V
GORSKIH OBMOČJIH
Namen tega poglavja je predstaviti druga mesta, občine, ki se ravno tako kot
občina Bovec nahajajo v gorskem obm očju in imajo podobne pogoje za razvoj
trajnostne mobilnosti, a jim je uspelo vzpostaviti uspe šen sistem le-te. Primeri
dobrih praks so nam v po moč in zgled pri urejanju prometa v drugih območjih.
Vendar je potrebno vedeti, da ima vsak kraj svoje specifične geografske
značilnosti, ki vplivajo na razvoj in upravljanje prometa.
4.1.1. EVROPA
Za primere iz Evrope smo se osredotočili na kraje iz združenja Alpskih biserov
in izbrali dva, ki prikažeta primer dobre prakse v trajnostni mobilnosti. Alpski
biseri se namreč promovirajo kot turistično združenje majhnih alpskih krajev
s poudarkom na traj nostnem razvoju in tako tudi trajnostni mobilnosti. Ti kraji
so danes dosegljivi na okolju prijazen način , z avtobusom ali vlakom , vsak
lahko brez avtomobila preprosto doseže svoje cilje, obiskovalci lahko
uporabljajo nove možnosti mobilnosti, predvsem raz lična vozila na električni
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pogon, pa tudi kočije, kolesa …, pešci se lahko gibljejo daleč od prometnega
hrupa in izpušnih plinov (Vozelj, 2014).
4.1.1.1. WERFENWENG

Werfenweng je eden prvih krajev, ki je začel z razvojem trajnostne mobilnosti
in njenim uvajanjem v turizem. Do te ideje jih je privedla nekonkurenčnost
lastnega smučišča v primerjavi z okoliškimi turističnimi kraji. Njihov zgled je
bil švicarsko mesto Zermatt kot območje brez avtomobila. Ideja se je razvijala
počasi, vseskozi so tesno sodelovali z vsemi udeleženci, predvsem z lokalnim
prebivalstvom kot enim izmed pomembnih deležnikov. Morali so grad iti in
sodelovati v omrežjih , kot so občine v Alpah, Climate Alliance in Mobilito
(Vozelj, 2014). Najprej, leta 2000, so vpeljali S aMo kartico, ki jo prejme vsak
turist, ki prispe z javnim prometom (urejen je Werfenweng shuttl e, ki vozi iz
železniške postaje do Werfenwenga in nazaj vsaki 2 uri) ali na recepciji pusti
ključe svojega vozila , in mu omogoči, da je mobilen na okolju prijazen način ,
kartica pa zajema tudi nekatere druge ugodnosti in brezplačne storitve . Na
voljo so različni avtomobili na električni pogon in bio goriva (vozilo »kobilica« ),
različna vozila, ki spadajo v sklop ponudbe FUN MOBILITY (»segway«, skuterji
…) in seveda gorska kolesa. V zimskem času omogoča uporabo zimskega Ski
Busa, gondole in vožnjo s kočijo na saneh (The samo-idea …, 2016). To ponudbo
financirajo ponudniki storitev, ki prispevajo 1,4 €/nočitev. Poleg ponudbe za
mehko mobilnost SaMo kartica omogoča tudi brezplačne enodnevne izlete do
skakalnic v Bischofshofnu, trdnjave Hohenwerfen, Velikih ledenih jam in do
Salzburga ter pohode z lamami, plavanje v jezeru , vodene pohode, najem
tekaške, smučarske opreme in drsalk ter vstopnine. Pri vsem tem je pomembno
tudi njihovo sodelovanje z železnicami in lastniki zemljišč, saj se veliko
uporabljajo zasebne poti. V naselju uporabljajo fotovoltaično elektriko ; vso
elektriko, ki jo potrebujejo za električn a vozila, pridobijo od Sonca (Vozelj,
2014).
Tudi domačini so vključeni v sistem SaMo , in sicer je kar 280 gospodinjstev
vključenih v ponudbo SaMo za domačine. Za lokalno prebivalstvo so poskrbeli
z nudenjem vožnje krožnih avtobusov na relaciji Bischofshofen –Werfenweng
in nočnih prevozov (lokalni taksi EOLIS), s katerimi so imeli v mislih pr edvsem
mlade. Prebivalce spodbujajo, da otroke v šolo in vrtec pripeljejo br ez uporabe
avtomobila. Seveda lahko prebivalci podajajo tudi svoja mnenja in predloge za
izboljšave (Vozelj, 2014).
Za Werfenweng je pomembna lega, saj se nahaja 45 km južno od Salzburga in
ima odlične železniške in avtobusne povezave. Je tudi končno naselje, saj leži
v zatrepu doline , skozenj pa ne poteka tranzitni promet – to omogoča nadzor
in usmerjanje (Vozelj, 2014).
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Werfenweng je prepoznal uvajanje me hke mobilnosti v turizem kot tržno nišo.
Na podlagi ponudbe SaMo kartice raste njihova prepoznavnost na trgu , in sicer
ne le kot zimska ampak tudi kot poletna turistična destinacija. V naselju so
uredili tudi nove trgovine , vsekakor pa skrbijo za celostno podobo naselja v
luči trajnostnega razvoja. S tem so želeli okrepiti tudi samopodobo
Werfenwenga in dvigniti samozavest prebivalcev. Danes se ljudje sem
priseljujejo, mladi pa tu ostajajo. Vsak nov priseljenec dobi t. i. »paket
dobrodošlice«, ki ponuja nekaj možnosti uporabe mehke mobilnosti (Vozelj,
2014).
V Werfenwengu imajo tudi kar nekaj načrtov za prihodnost. Ž elijo si zgraditi
parkirišče pred vstopom v vas , ki bi bilo pokrito s fotovoltaičnimi celicami ,
skozi vas pa bi speljali pot z a pešce. Uvesti želijo tudi SaMo kartico za dnevne
obiskovalce (Vozelj, 2014).
SLIKA 2: PONUDBA VOZIL ZA IZVAJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

VIR: WERFENWENG …, 2015.

4.1.1.2. DOLINA VILL NÖSS

Dolina se nahaja na južnem Tirolskem v severni Italiji in je stranski rokav doline
Isarcio. Od Bolcana je oddaljena okrog 30 km.
Villnöss oziroma dolina Funes ni tako dober primer v izvajanju trajnostne
mobilnosti, kakor je to Werfenwen g, vendar smo jo izbrali, ker se ravno tako
kot občina Bovec nahaja v večji dolini obdani z gorovjem in je zaščitena pod
UNESCO-m (Villnöß, 2016), medtem ko se v občini Bovec nahaja narodni park .
Dolina je dolga 24 km in se vzpne do nadmorske višine 2500 metrov. Poleg
manjših naselij se v njej nahaja šest večjih naselij: Teis , St. Valentin, Sr. Jacob,
Coll, St. Magdalena in St. Peter (Villnöß, 2016). Leta 2009 je UNESCO to dolino
razglasil za naravno dediščino , zato je ponudba trajnostne mobilnosti
razširjena na celotno dolino (Vozelj, 2014). Tako kot v Werfenwengu ponujajo
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tudi tukaj kartico ugodnosti , t. i. DolomitiMobil card. Ta kartica nudi širo k
razpon ponudbe tako v dolini kot tudi v okolici. Gostom v dolini je na voljo
zastonj, veljavna je 1, 3 ali 7 dni, vključuje pa veliko brezplačnih storitev in
ugodnosti (Funes, 2016):
-

vse kraje v dolini dvakrat tedensko (sreda in petek) povezujejo poletni
avtobusi, ki pohodnike pripeljejo do izhodišč za pohode,
pozimi od ponedeljka do sobote vozi t. i. sankaški kurir, ob božiču in
ostalih zimskih praznikih pa dodatno vozi avtobus,
pohodni avtobus, ki vozi do Val Gardene,
možnosti prevoza ob raznih dogodkih, ki združuje jo pohodnike,
možnost brezplačne dnevne povratne karte za uporabo različnih žičnic
in gondol v poletnem in tudi zimskem času,
10-odstotni popust pri izposoji koles ali pri vodenih kolesarskih turah,
razni popusti ali brezplačni vstopi v muzeje, bazene, pokušine vina,
adrenalinske parke …
popust pri plačilu parkirnine za avtomobile.

V sistem so vključeni tudi regionalni vlaki na južnem Tirol skem ter vsi avtobusi
in žičnice v dolini (Mobilcard, 2016). Kraj je dosegljiv z vlakom, od železniške
postaje Bressanone pa vsako uro vozijo avtobusi (Villnöß, 2014).
SLIKA 3: JAVNI PREVOZ V DOLINI VILLNÖSS

VIR: PICTURE GALLERY, 2014.

4.1.2. SLOVENIJA
V Sloveniji sta ena najboljših primerov razvoja trajnostne mobilnosti in s tem
tudi omejevanja osebnega prometa v gorskih območjih Bohinj in Logarska
dolina. Sicer tudi Bled razvija trajnostno mobilnost in je vključen v združenje
Alpskih biserov, po Sloveniji pa najdemo kar nekaj območij, kjer so začeli z
razvojem trajnostne mobilnosti (Kranjska Gora, So lčavsko …). V nadaljevanju
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bo tako predstavljen o, kako so v Bohinju in Logarski dolini uredili probleme s
prometom in začeli razvijati traj nostno mobilnost .
4.1.2.1. BOHINJ

Glavni razlog za razvoj trajnostne mobilnosti je bila želja po okolju prijaznem
turizmu in prepoznavnost i Bohinja kot trajnostne destinacije . Tudi
prebivalstvo se je strinjalo s takšno idejo, saj so opazili, da je promet na
območju vedno gostejši. Povečani so bili in še vedno so prometni tokovi v času
božično-novoletnih oz. zimskih počitnic, ob smučarsko zanimivih koncih tedna,
v poletnem času pa predvsem v juliju in prvi polovici avgusta. V teh obdobjih
so moteči predvsem osebni av tomobili, ki povzročajo hrup, prometne zastoje,
gnečo in poslabšanje kakovosti zraka ter poškodbe zemljišč in vegetacije.
Zasičenost s prometom je naj večja na območju jezera, ki leži v ožjem območju
Triglavskega narodnega parka, kjer je v času najvišje sez one že presežen prag
nosilne sposobnosti okolja, kar sta pokazala dva indikatorja – indikator
čiščenja odpadnih voda in indikator obremenitve ceste infrastrukture (Vozelj,
2014).
V Bohinju so uvedli krožni avtobus od železniške postaje do Ribčevega Laza,
pozimi so uvedli Bohinj -ski vlak, kjer so v ceno ene karte združili povratno
vozovnico za vlak in prevoz do smučišča ter celodnevno karto za smučišče
Vogel in kosilo. Obiskovalcem skušajo kar največ storitev ponuditi v paketih,
ki vključujejo poceni ali ce lo brezplačen prevoz do neke lokacije ali pa
kombinirana prevozna sredstva, kot je Hike&Bike (Vozelj, 2014). V ta namen
so v projekt vključili Kartico gost Bohinja, ki gostom, ki v Bohinj u prespijo vsaj
dve noči, omogoča različne popuste in brezplačne stor itve:
-

brezplačni prevozi z avtobusi Alpetour po Bohinju,
brezplačen »hop-on«, »hop-off« avtobus na Pokljuko,
brezplačen najem električnih koles , ki so vključeni tudi v sistem
Park&Bike,
brezplačna vožnja z ladjama Bohinj in Zlatorog po Bohinjskem jezeru,
brezplačen ogled slapa Savica in muzejev v Bohinju ,
50-odstotni popust pri avtobusni vozovnici agencije Alpetour iz občine
Bohinj do vseh postajališč na relaciji do Ljubljane in v obratni smeri,
50-odstotni popust pri ceni vozovnice za vlak na relaciji Ljubljana–
Jesenice–Bohinjska Bistrica –Most na Soči –Nova Gorica in obratno,
20-odstotni popust na povratno vožnjo z nihalko na Vogel ,
5-odstotni popust pri vozovnici za avtovlak na relaciji Bohinjska
Bistrica–Most na Soči–Nova Gorica,
20-odstotni popust za razne dejavnosti v Bohinju (rafting, kolesarski
izleti, izposoja kajakov in kanujev …),
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-

10-odstotni popust na ceno izleta z muzejskim vlakom po Bohinjski progi
(Kartica …, 2014 ).

Ugodnosti se iz leta v leto tudi nekoliko spreminjajo. Obstaja tudi možnost, da
obiskovalci pustijo ključe svojega avtomobila na recepciji, potem pa
uporabljajo javni prevoz (Vozelj, 2014). V Bohinju je poskrbljeno tudi za
kolesarje, saj je urejena bohinjska kolesar ska pot, ki vodi mimo pomembnejših
kulturnih in naravnih znamenitos ti in je speljana po starih poteh ter poljskih
kolovozih, je pa tudi najkrajša povezava med Zgornjo in Spodnjo Bohinjsko
dolino. Pot je asfaltirana , namenjena tudi pohodnikom, rolerjem …,
prepovedana pa je za motorje, avtomobile in štirikolesnike ( Bohinjska …,
2014).
SLIKA 4: NAČRT KOLESARSKE POTI V BOHINJU

VIR: BOHINJ, 2011.

Kdor v Bohinju ostane manj kot dva dni , mora Kartico gost Bohinja kupiti, pri
čemer imajo lastniki električnih avtomobilov 50 -odstotni popust (Kartica …,
2014). V letu 2009 so v ponudbo uvedli tudi Kartico gost Bohinja brez
parkiranja, namenjeno vsem, ki v Bohinj pride jo z javnim prevozom. Ta kartica
je za polovico cenejša, njen namen pa je spodbujanje uporabe javnih prevoznih
sredstev. Za to je dobil Bohin j nagrado sejalec, ki jo podeljujejo za najbolj
inovativne projekte v slovenskem turizmu (Vozelj, 2014).
Bohinj aktivno sodeluje s Slovenskimi železnicami – poleg Bohinj-ski vlaka
nudijo tudi različne druge ugodne vozovnice. Vsako leto izvajajo Mednarodni
festival alpskega cvetja, za katerega gostje, ki pridejo z vlakom , dobijo
ugodnejše vozovnice . Uvedli so tudi Zeleni vikend, ko je vozovnica ravno tako
cenejša, hkrati pa vsak, ki prispe v Bohinj z vlakom in pomaga čistiti bohinjsko
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okolico ter se prevaža po dolini z javnim prevozom, dobi brezplačno nočitev z
zajtrkom v Bohinju (Vozelj, 2014).
V sodelovanju s CIPRO in drugimi organizacijami in občinami v Alpah vsako leto
izdelajo tudi knjižico voznih redov javnega potniškega prometa v Alpah (Vozelj,
2014). V poletnih mesecih je le-ta okrepljen.
V Bohinju so poskrbeli tudi za umirjanje prometa in njegovo omejevanje na
območjih okrog Bohinjskega jezera. Individualni promet skušajo tako
zaustaviti v Ribčevem Lazu in Bohinjski Bistrici, promovira jo se organizirani
prihodi turistov in obiskovalcev ter pospešujejo alternativne oblike
mobilnosti. Na območju jezera ne bodo povečevali števila parkirišč (Vozelj,
2014).
V prihodnosti želijo vzpostaviti sistem inteligentnega nadzora prometa, ki bi
uporabnike oz. obiskova lce Bohinja obveščal, kje lahko parkirajo svoj
avtomobil in od tam nadaljujejo potovanje z vlakom ali avtobusom, poročal bi
tudi o njihovih prihodih in morebitnih zamudah. Tako bi uporabniku omogočili
trajnosten prihod na destinacijo (Vozelj, 2014) .
4.1.2.2. LOGARSKA DOL INA

Zaradi naravnih vredno t je bila Logarska dolina razglašena za krajinski park.
Tako svojo podobo gradi na trajnostnem razvoju . Dolina je dolga 7 km in se
deli na tri dele: travnata Log in Prest ter gozdnati Kot (Predstavitev, 2016) .
Preden je bila dolina krajinski park, so do slapa speljal i cesto za avtomobile,
vendar se je število le-teh po močni motorizaciji v 70. in 80. letih začelo
kopičiti, ljudje so jih puščali povsod. Prvi korak k ureditvi prometnih razmer v
dolini je bila uvedba vstopnin za motorizirana vozila. Dolina za promet ni
zaprta, tako da se v njen zgornji del, k slapu Rinka, še vedno odpelje okrog 80
do 90 % obiskovalcev. V letu 2010 so vzpostavili brezplačno polnilno postajo
za električne avtomobile. Enkrat letno organizirajo tud i dan trajnostne
mobilnosti, katerega namen je ozaveščanje obiskovalcev o alternativnih
oblikah mobilnosti in doživetje parka brez avtomobila (Vozelj, 2014). Na več
lokacijah ponujajo izposojo gorskih koles, za izposojo pa so na voljo tudi
električna kolesa. Dolina ponuja tudi možnost vožnje s konjsko vprego
(Aktivnosti, 2016 ). Pri oblikovanju pohodniških paketov uspešno sodelujejo
tudi s sosednjo Železno Kaplo (Vozelj, 2014).
V prihodnosti upravljavci parka žel ijo vzpostaviti povezave javnega potniškega
prometa z ostalimi deli Slovenije in turističnimi centri v Kamniško -Savinjskih
Alpah. Povezava s Celjem je sicer vzpostavljena, vendar le enkrat dnevno,
poleti pa je sploh ni. V načrtu imajo tudi vzpostavitev krožnega kombija po

17

Solčavskem in minibus, ki bi ob vikendih vozil na relaciji Center Rinka –Solčava–
Logarska dolina (Vozelj, 2014).
Glavni razlog, da so sploh začeli s ponudbo trajnostne mobilnosti, je bila
močna želja po okolju prijaznem turizmu in tudi trajnostnem upravljanju
prostora. Lokalno prebivalstvo je to idejo pozdravilo in sodelovalo pri
oblikovanju programa. Vendar se domačini ne strinjajo s popolnim zaprtjem
doline za promet, kljub temu da imajo občani solčavske občine brezplačen
vstop. Nekaj časa so plačilu vstopnine za obiskovalce z motornimi vozili
nasprotovali v hotelu Plesnik, saj so se bali upada obiska. Vendar se je ta po
ustanovitvi parka povečal , spremenila pa se je tudi struktura turistov, saj ti
sedaj pustijo več denarja v dolini (Vozelj, 2014).
SLIKA 5: OBMOČJE PLAČILA ZA VSTOP V LOGARSKO DOLINO

VIR: LOGARSKA DOLINA, 2016.

5. PROMETNE ZNAČILNOSTI OBČINE BOVEC
V tem poglavju so prikazane značilnosti prometa na območju občine Bovec.
Poudarek na analizi prometa bo na območjih v dolini in v večjih krajih. Opisani
so različni prometni sistemi, saj bomo na podlagi tega lahko sklepali, kaj bi
bilo potrebno spremeniti, da bi sledili luči trajnostne mobilnosti.

5.1. OSEBNI PROMET
V občini Bovec stopnja motorizacije od leta 2001 že ves čas narašča. Leta 2014
je znašala 51 avtomobilov na 100 prebivalcev , torej je imel vsak drugi
prebivalec osebni avtomobil (SI-STAT, 2016). Naraščanje motorizacije v občini
lahko vidimo na spodnjem grafu (graf 1) , kjer smo naraščanje stopnje
motorizacije v občini Bovec primerjali s pod atki o celotni Sloveniji. Vidimo, da
je število avtomobilov na prebivalca v občini Bovec naraščalo hitreje kot v
celotni Sloveniji.
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GRAF 1: STOPNJA MOTORIZACIJE V OBČINI BOVEC MED LETOMA 2001 IN 2014
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VIR PODATKOV: SI-STAT, 2016.

Podatki o prometnih obremenitvah v občini kažejo (karta 2), da je največ
obremenitev v smeri iz Kobarida proti Žagi in naprej do Bovca. Za prometno
povezanost z drugimi kraji je nekoliko bolj pomemben (na podlagi prometnih
obremenitev) mejni prehod Predel, kakor pa Vršič. Po dolini navzgor se
količina prometa zmanjšuje. Za razporeditev prometa je pomembno tudi
križišče, kjer se promet razporedi proti prelazu Vršič in mejnemu prehodu
Predel. Gostota prometa se spreminja glede na to, ali je čas turistične sez one
ali ne.
Spodnja preglednica in karta prikazujeta povprečni letni dnevni promet (PLDP)
v občini leta 2014 . PLDP je bil največji na odseku Žaga –Kobarid (merilno mesto
Srpenica), saj je znašal 1825 vozil. Drugi najbolj obremenje n odsek je bovška
obvoznica do Žage, kjer je PLDP znašal 1449 vozil. Odsek z najmanjšim PLDP je
Strmec–Mangart, kjer je le-ta znašal 50 vozil.
PREGLEDNICA 1: PROMETNE OBREMENITVE PO ODSEKIH LETA 2014 V OBČINI BOVEC

SRPENICA
(Žaga–
Kobarid)
BOVEC
(Bovec
obvoznica–
žaga)
KORITNICA
(Trenta–
Bovec)

OSEBNA
MOTOR
VOZILA
1401
(77 97 (5 %)
%)
1120
%)

AVTOBUS

(78 120 (8 %)

792 (77 %)

99 (10 %)

19

27 (2 %)

TOVORNA
VOZILA
300 (16 %)

SKUPAJ

12 (1 %)

187 (13 %)

1449
(100 %)

7 (1 %)

122 (12 %)

1020
(100 %)

1825
(100 %)

KLUŽE
(Kluže–
Bovec)
MT PREDEL
(MP
Predel–
Kluže)
VRŠIČ
(Vršič
–
Trenta)
MT
UČJA
(Žaga–MP
Učja)
MANGART
(Strmec–
Mangart)

670 (75 %)

110 (12 %)

10 (1 %)

110 (12 %)

900
(100 %)

455 (74 %)

71 (12 %)

7 (1 %)

77 (13 %)

610
(100 %)

197 (62 %)

87 (27 %)

2 (1 %)

30 (10 %)

316
(100 %)

115 (77 %)

25 (17 %)

0

10 (6 %)

150
(100 %)

22 (44 %)

28 (56 %)

0

0

50
(100 %)

VIR PODATKOV: PROMETNE OBREMENITVE, 2016

Največji delež vozil z okoli 70 % predstavljajo osebna vozila , najmanjšega pa
avtobusi, in sicer le 1 %. Na prometnih odsekih, kjer je sama cesta bolj
atraktivna in tudi p olna naravnih lepot, najdemo velik delež motoristov, na
primer prometni odsek Strmec –Mangart, kjer le-ti predstavljajo kar 56 %
prometa. Zaradi tovarn TKK in MAHLE Letrika Bovec je v elik tudi delež tovornih
vozil.
KARTA 2: KARTA OBREMENJENOSTI CEST IN ŠTEVILO MOTORNIH VOZIL SKUPAJ LETA 2014 V OBČINI BOVEC

VIR PODATKOV: ATLAS OKOLJA, 2016; PROMETNE OBREMENITVE, 2016.
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Promet skozi občino ponekod poteka po ozki h cestah, kar predvsem v turistični
sezoni predstavlja oviro za pretočnost , obenem pa primanjkuje tudi površin za
pešce.
Promet skozi Bovec poteka preko glavnega trga, kjer je tudi nekaj parkirišč za
avtomobile (slika 7).
SLIKA 6: GLAVNI TRG V BOVCU

FOTO: BARBARA MALOVEC, 2016.

Da so razbremenili promet prek o trga, so leta 2006 zgradili obvoznico (slika 8)
okrog Bovca (Interventna …, 2006). Istega leta so z namenom umiritve prometa
čez center mesta obnovili tudi trg v Bovcu , avtobusno postajališče s trga pa so
premaknili drugam, v bližino kulturnega doma . S tem se je na glavnem trgu
zmanjšalo število parkirnih mest, vendar večjega koraka k ureditvi glavnega
trga v luči trajnostne mobilnosti ni bilo (Ureditev …, 2006).
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SLIKA 7: BOVŠKA OBVOZNICA

VIR PODATKOV: GEOPEDIA, 2016.

Trg ob nekaterih prireditvah (Čomparska noč) zaprejo in speljejo promet po
cestah okrog njega, kot je prikazano na spodnji karti ( karta 3). Običajno je trg
zaprt v poletnih mesecih, ko je ravno vrhunec turistične sezone, promet pa je
preusmerjen na ožje ulice, kjer se ob robu cestišča nahajajo tudi parkirna
mesta in so ulice tako manj primerne za povečan promet. Promet skozi center
Bovca je tako le začasno omejen in speljan po ulicah, ki niso primerno urejene
za takšne razmere . V središču je problem tudi mirujoči promet, ki zaseda kar
nekaj površin, ki bi bile lahko uporabljene za druge namene.
KARTA 3: KARTA ZAPRTEGA GLAVNEGA TRGA IN MOŽNI OBVOZI V BOVCU

VIR PODATKOV: ATLAS OKOLJA, 2016.
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V Bovcu je veliko parkirišč, ne le v samem centru, ampak tudi ob trgovini
Mercator in kulturnem domu, vendar so parkirišča v centru vedno zapolnjena.
Ker je Bovec majhno mesto in je vsak del mesta dostopen z le nekaj hoje, bi
lahko vsa parkirišča v strogem centru odstranili, saj bi zadostoval a parkirišča
ob kulturnem domu , lahko pa bi le-ta uredili tudi izven Bovca, kjer so že
asfaltirane površine in jih malokdo uporablja, na primer v industrijski coni ob
podjetju MAHLE Letrika .
Za ureditev prometa v središču Bovca predlaga m naslednje ukrepe:
-

-

zaprtje glavnega trga za motorni promet in njegovo ureditev za pešce ,
ureditev obeh obvozov, da bi promet potekal hitreje, saj sta poti zdaj
nekoliko preozki za dvosmerni promet; hkrati odstranitev parkirnih mest
(slika 9), predvsem na zgornjem obvozu,
po celotnem Bovcu bi lahko potekal le enosmerni promet , s tem pa bi
povečali površine za pešce in kolesarje.

SLIKA 8: ZGORNJI OBVOZ OB ZAPRTEM TRGU

FOTO: BARBARA MALOVEC, 2016.

V poletni sezoni je v občini zelo aktualno kajakaštvo in drugi vodni športi . Velik
del predstavlja zasebna plovba po reki in ravno ta ustvari veliko prometa v
občini. Obiskovalci se namreč z lastnim prevozom pripeljejo na vstopno mesto ,
avtomobile pa nato prevažajo na izstopna mesta. Ve liko je mirujočega prometa
na vstopno–izstopnih mestih za koriščenje Soče za plovbo (slika 10). Občina bi
lahko ta promet omejila z uvedbo javnega potniškega prometa, ki bi povezoval
ta mesta. Območja, ki so primerna za parkiranje ob Soči so neurejena in
brezplačna, zato so v poletni sezoni vedno polna , kar daje okolju manj
privlačen izgled. Predvsem ob vročih poletnih vikendih, ko je veliko
enodnevnih turistov, ti v želji, da bi pustili svoje vozilo čim bližje bregu ob
Soči, pogosto pustijo svoje avtomobile tudi na območjih ob glavnih cestah
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(predvsem relacija Bovec –Trenta), ki so neprimerna za parkiranje, s tem pa
degradirajo okolje .
SLIKA 9: MIRUJOČ PROMET NA VSTOPNO-IZSTOPNEM MESTU V OBČINI BOVEC

FOTO: BARBARA MALOVEC, 2016

Prelaz Vršič je v poletnih mesecih privlačna začetna točka za pohodnike.
Problem na Vršiču j e, da je v višku sezone premalo parkirnih mest. Leta 1995
je občina Bovec skup aj z občino Kranjska Gora začela od junija do septembra
zaračunavati parkirnino in uredila nekaj dodatnih parkirišč . V najvišji sezoni je
le-teh še vedno nekoliko premal o, kar bi lahko rešili z usmerjanjem na javni
prevoz ali pa z omejitvijo parkiranja (Ogrin, 2012).
V letošnjem letu so v občini potekali pogovori o možnosti postavitve polnilnic
za avtomobile na električni pogon ( Novica, 2016). S tem bi v občini lahko začeli
graditi tudi nadaljnjo ponudbo za električna vozila in izposojo različnih
električnih vozil (avtom obili, kolesa …).
V občini so ljudje odvisni od avtomobila in tako s e predvsem mladi povezujejo ,
da si delijo avtomobil za pot do večjih središč v Sloveniji, na primer do
Ljubljane ali Nove Gorice. V tem kontekstu moramo omeniti tudi starejše , ki
nimajo vozniškega dovoljenja ali svojega avtomobila. Z aradi majhnega števila
avtobusnih povezav in celo neobstoječih povezav javnega potniškega prometa
med nekaterimi vasmi v občini niso mobilni in so odvisni predvsem od svojih
družinskih članov. Ena izmed rešitev bi lahko bil »carpooling«, torej delitev
avtomobila do neke destina cije, kot je to že uveljavljeno pri mladih.

5.2. ANALIZA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
Avtobusne povezave znotraj občine in tudi z drugimi kra ji izven občine so
slabe, saj so redke in tako za prebivalce kot turiste manj privlačne, saj so
časovno veliko bolj zamudne kakor lasten prevoz .

24

Število avtobusnih prevozov znotraj občine in le -te z ostalimi središči
(Ljubljana, Nova Gorica, Most na Soči …) se spreminja glede na obdobja v letu.
Nekateri vozni redi veljajo za del leta, ko poteka šolski pouk, drugi le v poletnih
ali zimskih mesecih .
V času šolskega pouka avtobusni prevozi učencev v osnovno šolo v Bovec
omogočajo, da imajo predvsem starejši občani, ki poleg otrok največ
uporabljajo ta javni prevoz, povezavo z Bovcem , vendar samo zjutraj (iz Trente
okrog 7.15, iz ostalih krajev okrog 7.30) in po končanem pouku p opoldne nazaj
(običajno ob 13.00 in 14.00 ; Komac, 15. 5. 2016).
Druge povezave med kraji v občini potekajo na podlagi povezav Bovca z
ostalimi kraji (Ljubljana, Nova Gorica …). Pogostost povezav z javnim potniškim
prevozom se spreminja, saj je v poletni sezoni le-teh nekoliko več kakor v
ostalih delih leta. Na spodnji sliki (slika 10) je prikazan vozni red avtob usnih
prevozov iz Bovca v Kranjsko Goro . Vidimo lahko, da s 1. 7. dodajo dodatne
termine za odhode, s čimer se prilagodijo tudi turistom, ki v poletnih mesecih
obiščejo bovško občino, vendar to velja le za povezave s Kranjsko Goro, ne pa
tudi za povezave z Novo Gorico in Ljubljano .
SLIKA 10: VOZNI RED JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA IZ KRANJSKE GORE V BOVEC IN OBRATNO

VIR: VOZNI REDI V ALPAH, 2016.
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Poleg podjetja Avrigo v občino v poletnih mesecih prek V ršiča vozi tudi
Alpetour, ki nudi eno povezavo iz Ljubljane v Bovec in nazaj. Večkrat na dan ,
natančneje šestkrat , pa v Bovec in nazaj vozi avtobus iz Kranjske Gore
(Avtobusni vozni redi, 2016) . Na podlagi teh voznih redov vidimo, da je v občini
z javnim potniškim prometom najslabše povezana vas Log pod M angartom, ki
ima avtobusno povezavo z Bovcem le v sklopu šolskega avtobusa.
V tej zimski sezoni je bil od Bovca do Trbiža organiziran brezplačen avtobusni
prevoz predvsem z misli jo na tiste, ki so v občini prespali in so si želeli smučati
(Smučanje, 2016 ), saj ob zaprtju Kanina to v Bovcu ni bilo mogoče .
V bovški občini ni železniškega prometa, vendar se le 45 min stran v občini
Tolmin nahaja železniška postaja Most na Soči. Z boljšimi avtobusnimi
povezavami, sodelovanjem s Slovenskimi železnicami, posebnimi ugodnostmi
in promoviranjem uporabe železniškega prevoza ter nadaljnjega prestopa na
avtobus, bi lahko nekaj obiskovalcev preusmerili v takšen način prihoda v
občino.

5.3. KOLESARSKI PROMET
Predvsem v poletnih mesecih je v občini zanimivo kolesarjenje, tako gorsko
kot cestno. Relief je razgiban, zato je mestno kolesarjenje tudi v samem Bovcu
oteženo, prav tako ni urejenih kolesarskih stez . Ob reki Soči so gozdne poti, ki
so namenjene tako pohodnikom kot kolesarjem . Ob poteh se nahajajo le table,
ki kažejo smer. Predvsem v Bovcu je veliko agencij, ki izposojajo kolesa (slika
12).
SLIKA 11: IZPOSOJA KOLES V BOVCU

FOTO: BARBARA MALOVEC, 2016.

Pomembna kolesarska infrastruktura so tudi stojala za kolesa, ki se nahajajo
na kar nekaj mestih v Bovcu, najdemo jih pred vsemi večjimi trgovinami, pošto,
kulturnim domom in nekaterimi bari. Lahko b i jih postavili tudi k osnovni šoli .
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V času turistične sezone je na cestah veliko kolesarjev, poleg njih pa ozk e ceste
v občini zapolnjuje še veliko motornega prometa. To predstavlja grožnjo
kolesarjem, ki so na cesti bolj ranljivi. Ena izmed takih točk je tudi cesta na
Vršič.

5.4. OBMOČJA ZA PEŠCE
V občini Bovec je veliko sprehajalnih in pohodniških poti. Problemi s potmi za
pešce so večinoma le v Bovcu in nekaterih vaseh, kjer skozi poteka glavna
cesta. Tak primer je Log pod Mangartom, saj ob glavni cesti , ki vodi na mejni
prehod Predel, ni pločnikov in prehodov za pešce . V Bovcu je na veliko
območjih ob glavni cesti pločnik zelo ozek oziroma ga celo ni, ponekod se
nahaja le na eni strani, vendar ni prehoda čez cesto, ki bi pešcem omogočil
varno prečkanje ceste z ene strani s pločnikom na drugo (slika 13).
SLIKA 12: ENO IZMED OZKIH CESTIŠČ BREZ PLOČNIKA ZA PEŠCE

FOTO: BARBARA MALOVEC, 2016

Pri prečkanju ceste pešcem predstavlja oviro tudi bovška obvoznica, kjer ravno
tako primanjkuje prehodov za pešce. V samem Bovcu bi lahko center zaprli za
motorni promet in tako ustvarili več površin za pešce , le- te bi lahko pridobili
tudi z ureditvijo enosmernega prometa skozi Bovec.
Letos je bilo s strani občine javljeno, da bo glavni bovški trg julija in avgusta
zaprt za motorni promet ter bo tako namenjen prireditvam, vendar se to ni
zgodilo. Zaprejo ga l e ob nekaterih večerih, ko je na glavnem trgu koncert ali
prireditev.
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5.5. LETALSKI PROMET
V občini, natančneje ob Bovcu, se nahaja tudi športno letališče. Sicer v večini
leta ni veliko pristankov ali vzletov z njega, vendar pa se v poletnih mesecih
število poletov drastično poveča. Nad letališčem namreč iz letal skačejo s
padalom, kar povzroči veliko več hrupa, saj sta v zraku običajno po dve letali
– eno, ki vzleta, in drugo, ki pristaja – ali pa celo tri . Število poletov v enem
dnevu je odvisno od količine ob iska in vremena. Tako ob lepem vremenu z enim
letalom vzletijo vse tja do 30 -krat (Osebni vir, 31. 7. 2016). Poleg omenjenih
vzletov pa so še vzleti za panoramske polete.
V Sloveniji je raba motornih zrakoplovov določena z zakonom o letalstvu. Le ta ne vsebuje posebnih predpisov za »heliski« ali panoramske lete v naravnih
območjih. Zakonski osnutek za spremembo zakona iz leta 1981 o Triglavskem
narodnem parku predlaga, da bi še naprej zmanjševali zvočno onesnaženje z
določitvijo mejnih vrednosti za v ire hrupa in s prepovedjo gradnje novih
letališč. Omejitve veljajo samo za motorne zrakoplove, ne veljajo pa za
jadralna letala, jadralna padala, zračne balone itd. (Predpisi pogodbenic …,
2016).

6. OBSTOJEČE OBLIKE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Izpostavimo lahko tud i primer dobre prakse trajnostne mobilnosti v občini , ki
ga predstavlja ureditev prometa na Mangartski cesti , najvišji cesti v Sloveniji,
ki ima predvsem turistični namen . Čeprav je cesta v državni lasti , je leta 1995
občina dobila dovoljenje, da zaračunava parkirnino na Mangartskem sedlu. Leto pobirajo na prvi tretjini poti. Pobran i denar gre lokalni zadrugi in je
namenjen lokalnemu razvoju Loga pod Mangartom . Tako imenovana ekološka
taksa znaša 5 € (Ogrin, 2012). To je dober začetek, vendar bi morali to idejo
še nadgraditi vsaj z možnostjo javnega prevoza na Mangartsko sedlo .

7. ODNOS DELEŽNIKOV DO TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Za lažjo predstavo , kako predstavniki občine gledajo na razvoj trajnostne
mobilnosti in kaj že imajo v načrtu razvoja, smo opravili krajši intervju z
županom. Poleg tega smo opravili intervju tudi z lastnikom podjetja, ki nudi
turistično ponudbo. S pomočjo le-tega bomo v nadaljevanju lažje predstavili
ugotovitve o stanju trajnostne mobilnosti in predloge za ureditev trajnostne
mobilnosti v občini.
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7.1. INTERVJU Z ŽUPANOM
(Vir: Mlekuž, V., Trajnostna mobilnost v občini Bovec, 2016. )
Kot enega največjih problemov v občini smo v nalogi izpostavili mirujoč promet
na vstopno-izstopnih mestih, zato nas je zanimalo , ali imajo v občini že kakšne
načrte za ureditev tega problema. Na občini so odgovorili, da je odlok že
narejen, območja parkirišč so odkupljena in v lasti občine. Veliko razmišljajo v
smeri ureditve tega problema, saj se zavedajo, da je na teh me stih vedno več
vozil, ki kvarijo izgled občine in hkrati tudi uničujejo cestišča ob parkiriščih .
Letos je v načrtu zaprtje glavnega trga v juliju in avgustu, na občini trenutno
ne nameravajo zapreti trga za celo leto, saj so prebivalci že nad dvomesečnim
obdobjem zaprtja trga nezadovoljni. Si cer si na občini želijo, da bi bilo v
prihodnosti zaprtje trga pozitivno podprto, kar je mogoče le z ozaveš čanjem
ljudi o koristih razvoja trajnostne mobilnosti. Poudarili pa so, da bi pred
zaprtjem trga za celoletno ob dobje bilo potrebno urediti primeren obvoz .
V načrtu imajo ureditev kolesarske poti, ki bi potekala vse od Trente skozi
občini Kobarid in Tolmin do Tolmina. Vendar je problem s pridobivanjem
evropskih sredstev, ki bi zelo pripomogla pri takšnem projektu. Trenutno
poteka ureditev poti za maraton, ki bo kasneje namenjena kolesarjem in tudi
pešcem, s tem bo narejen prvi korak do izgradnje celotne pot i.
6. junija bo otvoritev polnilnice za električna vozila pri kmečki trgovini v
Bovcu, kar sta sofinancirali občina in kmetijska zadruga. Če bo potrebno, bodo
v prihodnosti razmišljali v smeri izgradnje še kakšne .
Za prihodnost imajo načrte po izboljšanju povezav javnega potniškega
prometa, želijo jih izboljšati predvsem z dolino Trente, saj je tam veliko
kampov, kjer je v poletnih mesecih veliko turistov, ki bi želeli priti do Bov ca.
Seveda bi te izboljšane povezave koristile tudi domačinom. Skušajo se prijaviti
tudi na različne razpise, ki bi pomagali financirati tra jnostno mobilnost.
Urejajo različne strategije, ki bi sledile razvoju v luči trajnostne mo bilnosti.

7.2. INTERVJU S PONUDNIKOM TURISTIČNIH STORITEV
(Vir: Komac, P., Stanje prometa v občini Bovec, 2016)
Najprej nas je zanimal o dgovor na vprašanje, kako se mu zdi urejen promet v
občini. Meni, da bi za urejenost prometa morali veliko bolj poskrbeti, po
zgledu nekaterih ostalih turističnih destinacij. O menil je predvsem Bohinj kot
zgled za urejeno parkiranje. Sam se zaveda, da je urejanje prometa v luči
trajnosti dolgotrajen proces, vendar se mu zdi , da je občina v razvoju in
urejanju le-tega prepočasna in ji to ni prioriteta. Meni, da bi bilo najboljše
začeti tako, da bi vzpodbudili turiste , da bi za prihod v občino izbrali
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trajnostno mobilnost in s tem nekoliko zmanjšali število osebnih avtomobilov
čez turistično sezono . Kot največji problem v urejenosti prometa izpostavlja
neurejenost parkirnih mest ob Soči i n glavnih turističnih zanimivostih (slap
Boka, slap Virje …) ter s tem tudi parkiranje turistov povsod , kjer le najdejo
prostor, da pustijo svoj avtomobil . Meni, da bi morali omejiti prostor za
parkiranje osebnih avtomobilov ob Soči in s tem tudi na vstopno-izstopnih
mestih, urediti bi morali tudi mesta, kjer bi se lahko ustavljale le agencije ,
kakršno ima sam – te k Soči pripeljejo več oseb hkrati , saj uporabljajo kombije
ali pa celo avtobuse .
Na vprašanje o stanju kolesarskih poti je povedal, da je velik poudarek v občini
na gorskem kolesarstvu , manj pa na cestnem kolesarstvu. Povedal je, da
obstaja veliko poti za gorske kolesarje, vendar so zelo slabo označ ene ali pa
sploh niso, nekje so celo uničene, ker se teh poti ne ureja. Za cestne kolesarje
pa v občini kolesarskih poti sploh ni , kar se mu ne zdi primerno . Na veliko
območjih so ceste zelo ozke (Bovec, cesta proti Trenti …) in bi bilo potrebno
poskrbeti za kolesarje. Tudi za pešce je slabo poskrbljeno, saj v Bovcu ni
urejenih pločnikov, ampak morajo hoditi po cestišču .
Kot lastnik agencije ne razmišlja, da bi motorna vozila zamenjal za tista na
električni pogon ali na bio goriva, saj je to večji denarni vložek. O tem bi začel
razmišljati, če bi to začela spodbujati sama občina Bovec in mogoče celo
ponudila kakšno subvencijo ali druge ugodnosti .
Prepričan je, da bi , v primeru da bi občina razvijala trajnostno mobilnost, to
pritegnilo več gostov, saj je občina Bovec znana po lepi naravi, kjer se lahko
ljudje sprostijo, in bi z manjšo količino osebnega prometa in krepitvijo
trajnostne mobilnosti lahko postali še bolj prepoznavn i, okolje pa še bolj
privlačno . Krepitev trajnostne mobilnosti se mu zdi pomembna tudi zato, ker
je del občine v Triglavskem narodnem parku .

8. UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA UREDITEV TRAJNOSTNE
MOBILNOSTI V OBČINI BOVEC
V občini Bovec bi z razvojem trajnostne mobilnosti želeli vzpodbuditi lokalne
prebivalce, da bi v večji meri uporabljali druga prevozna sredstva in ne le
osebne avtomobile. Po drugi strani želijo, da bi se po zgledu Bohinja,
Werfenwenga in drugih podobnih krajev, občina lahko tržila s pomočjo
trajnostne mobilnosti in na takšen nači n privabljala turiste ter jih hkrati
vzpodbudila, da uporabljajo različne oblike trajnostne mobilnost i ob samem
prihodu v občino in tudi v njej.
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Z vzpodbujanjem domačinov k uporabi trajnostne mobilnosti in izboljšanju
javnega prevoza bi v centru Bovca občina lahko zmanjšala število mirujočega
prometa in jih tudi vzpodbudila , da za obisk drugih krajev v ali izven Slovenije
ni potrebno uporabljati osebnega vozila. Ob dobrem razvoju trajnostne
mobilnosti bi tudi v občino prispelo manj turistov z osebnim vozilom, če pa bi
že, bi bilo urejeno parkirišče , kjer bi parkirali – s tem bi omejili sedanje
nenadzorovano parkiranje povsod , kjer se le najde prostor. Z urejenimi
kolesarskimi progami, javnim potniškim prometom in drugimi oblikami
trajnostne mobilnosti bi tako turiste kot domačine vzpodbudili, da bi se po
celotni občini premikali na okolju prijaznejši način. Tako imamo glavne cilje,
ki bi jih želeli z razvojem trajnostne mobilnosti uresničiti:
-

manj mirujočega prometa predvsem v Bovcu, ob Soči in glavnih
turističnih atrakcijah,
večja uporaba javnega potniškega prometa, koles ali drugih oblik
trajnostne mobilnosti za doseganje nekega cilja znotraj ali izven občine,
več urejenih površin za pešce v Bovcu.

Na podlagi vseh navedenih podatkov in intervjujev smo prišli do veliko
ugotovitev in predlogov, kako bi lahko izboljšali in uredili mobilnost v občini
in to v smeri trajnostnega razvoja , da bi dosegli zgoraj naveden koncept in
glavne cilje. V naslednjih poglavjih bomo predstavili ugotovitve pri posamezni
vrsti mobilnosti in predloge za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti , vključili
bomo tudi načrte občine, ki jih skušajo uresničiti .

8.1. OSEBNI PROMET
Pri osebnem prometu lahko ugotovimo, da je le -ta največji problem v občini.
Stopnja motorizacije je naraščala hitreje kot v Sloveniji, dodaten pritisk pa
osebni promet povzroča v turistični sezoni. Takrat je predvsem ob Soči veliko
mirujočega prometa, kar slabša izgled pokrajine in jo obenem degradira. Skozi
Bovec so zmanjšali količino prometa s pomočjo obvoznice. Vendar je v centru,
na glavnem trgu in v njegovi bližini veliko mirujočega prometa. V občini
predstavlja problem tudi mirujoč promet na Vršiču.
Z izvedbo kar nekaj predlogov bi lahko zmanjšali količino osebnega prometa v
občini. Kakor smo že zgoraj navedli, bi bil prvi korak dokončno zaprtje glavnega
trga v Bovcu in njegov a ureditev predvsem za pešce. Vendar bi morali primerno
urediti prometne obvoze. Seveda pa to ni tako preprosto, s aj občina s strani
prebivalstva nima podpore za njegovo zaprtje. V Bovcu je veliko parkirišč, ki
glede na velikost mesta niso potrebna, saj je vsak njegov del dosegljiv peš v le
nekaj minutah. Tako bi lahko ostala le parkirišča, ki se nahajajo ob kulturnem
domu in Mercatorju. Da bi zmanjšali ali omejili količino mirujočega prometa
ob Soči, bi bilo potrebno parkirišča urediti, računati parkirnino in omogočiti
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cenejšo alternativo, predvsem javni prevoz med posameznimi vstopno izstopnimi mesti in Bovcem ali pa taksi. Ureditev parkirišč je že v načrtu
občine. Problem na Vršiču bi lahko rešili s tem, da bi nekoliko povečali število
parkirnih mest ali pa omejili parkiranje ter ljudi preusmerjali na javni prevoz,
vendar bi bilo za to potrebno izboljšati povezave ja vnega potniškega prometa.
V občini bi lahko ponujali možnost izposoje trajnostnih prevoznih sredstev ,
predvsem možnost uporabe električnega avtomobila namesto lastnega
osebnega vozila, vendar mora občin a najprej poskrbeti za izgradnjo električnih
polnilnic. Otvoritev za prvo , ki se nahaja na parkirišču ob k mečki trgovini, je
bila šestega junija. V ponudbo bi lahko na podlagi tega vključili še druge
možnosti, električna kolesa in motorje ter vozila na biogoriva. Seveda bi pri
tej ponudbi morali sodelovati turistični ponudniki v občini , ki bi le-to tudi
delno financirali po zgledu Werfenwenga, kjer ponudniki turističnih storitev
prispevajo 1,4 €/nočitev. Šele po tej fazi bi lahko v občini Bovec tako kot v
Werfenwengu in Bohinju ponudili kartico ugodnosti, ki bi turistom v zameno
za odložitev ključa svojega avtomobila ali prihod z javnim potniškim prometom
omogočila uporabo trajnostnih vozil ali cenejšo uporabo javnega potniškega
prometa, katerega povezave pa bi bilo pred tem potrebno izboljšati.

8.2. JAVNI POTNIŠKI PROMET
Kot smo že ugotovili, javni promet v občini Bovec ni dobro razvit , njegova
največja težava pa je malo povezav.
Kljub temu da občina želi boljše povezave s Trento, bi bilo z a ureditev javnega
potniškega prometa nesmiselno doda jati termine avtobusnih prevozov, z
izjemo turistične sezone . Smiselneje bi bilo dodati ure prevozov, ki bi bile
ljudem na voljo, vendar bi morali potrebo po prevozu predhodno najaviti. To
bi delovalo kot n ekakšen taksi, vendar v sklopu javnega potniškega prometa.
Tako bi se l ahko približali mladim in jim ponudili pr evoze tudi v večernih urah.
Omogočili bi lahko tudi javni prevoz na Mangartsko sedlo iz Bovca in tudi iz
manjšega parkirišča pred vzponom na Mangart, na katerem lahko parkiraš brez
plačila ekološke takse. Seveda pa bi bilo zelo pomembno izboljšati povezave z
železniško postajo na Mostu na Soči. Po zgledu Bohinja bi bilo potrebno uvesti
pakete, s katerimi bi ljudi pritegnili k uporabi prevoza z vlakom in nato
prestopom na avtobus do Bovca. Bilo bi tudi zanimivo, če bi z mislijo na
pohodnike uvedli posebne prev oze na mesta, kjer so pomembne začetne točke
za pohodnike.
Italija je blizu, s tem pa tudi mesto Trbiž , ki je od Bovca oddaljeno 25 km
oziroma 40 min. V Trbižu se nahaja tudi železniška postaja , zato bi lahko uredili
prevoz do tega mesta, ki je bil letos sicer urejen le v zimskem času zjutraj in
popoldne za prevoz smučarjev.
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S Kranjsko Goro so povezave v poletnem času pogoste, bistveno slabše pa so v
zimskem času, ko avtobusi prek Vršiča ne vozijo. Tako bi lah ko uredili dodatne
prevoze do Kranjske Gore v zimskem času in časovno krajše povezave do
Ljubljane in Nove Gorice, saj le -te sedaj niso konkurenčne osebnemu prevozu .
Avtobusi namreč za isto razdaljo potrebujejo skoraj še enkrat več časa kot
avtomobili.

8.3. KOLESARSKI PROMET
V občini Bovec je za kolesarje z vidika poti slabo poskrbljeno, saj ni kolesarskih
stez, prevladujejo poti, ki so namenjene gorskim kolesarjem. Vendar pa je pred
vsemi pomembnimi ustanovami veliko stojal za kolesa in tudi veliko možnosti
izposoje koles, predvsem gorskih. V visoki turistični sezoni je na cestah veliko
kolesarjev in še več avtomobilov, sploh na ozkih cestah so kolesarji bolj
ogroženi.
V prvi vrsti bi bilo zato potrebno poskrbeti za kolesarske st eze skozi Bovec.
Potem bi le-te lahko uredili ob bovški obvoznici in tudi naprej do najbližje vasi,
Čezsoče, kjer se po ozki in vijugasti poti za kolesarjenje odloči veliko ljudi.
Stojala za kolesa bi lahko postavili še ob osnovni šoli in s tem spodbudili otroke
za uporabo kolesa do šole. Ena izmed možnosti ureditve kolesarskega prometa
bi bila tudi ureditev kolesarske poti po celotni dolini v občini Bovec, ki bi
potekala po že uhojenih gozdnih poteh, ki že danes privlačijo veliko predvsem
gorskih kolesarje v, z ureditvijo le -te pa bi lahko nanjo preusmerili kar nekaj
kolesarjev z ozkih cest. To ima občina že v načrtu, kolesarska pot pa bi potekala
vse od Trente do Tolmina. Prvi korak v izvedbi tega načrta je letošnje urejanje
poti za maraton. Občina skuša za izvedbo tega projekta pridobiti evropska
sredstva, vendar jim to do zdaj še ni uspelo.

8.4. OBMOČJA ZA PEŠCE
V občini je veliko površin za sprehajanje in pohodništvo, veliko je poti , kjer se
lahko pešci izognejo glavnim cestam in avtomobilom. Edini problem
predstavljajo ozke ulice v Bovcu, kjer ni pločnikov , a bi morali biti vsaj n a eni
strani ceste. Ponekod bi morali dodati prehode za pešce – predvsem pri
prehodu bovške obvoznice in pa v samem Bovcu za prečkanje ceste iz strani ,
kjer ni pločnika, na tisto s tran, kjer je. Prehode za pešce in pločnike bi
potrebovali tudi v nekaterih vaseh, izpostavili bi predvsem Log pod
Mangartom, ki se nahaja na obeh straneh glavne ceste . V samem centru Bovca
bi ob zaprtju glavnega trg a ta lahko postal namenjen pešcem, venda r kot že
večkrat omenjeno prebivalci tega ne podpirajo.

8.5. LETALSKI PROMET
Ker se je število poletov iz letališča v Bovcu povečalo (predvsem od prejšnjega
leta do danes), bi v prvi fazi morali omejiti število poletov, ki bi jih lahko letala,
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ki prevažajo skakalce s padalom, opravila, saj ti najpogosteje uporabljajo
letališče v poletni sezoni. S tem bi omejili predvsem emisije hrupa, ki jih veliko
letal hkrati povzroča nad dolino vse od jutra pa do večernih ur .

9. ZAKLJUČEK
V občini Bovec je razvoj trajnostnega prometa šele na začetku. Stopnja
motorizacije narašča, javni prevoz je potisnjen na stranski tir predvsem zaradi
dolgega časa, ki ga potnik p otrebuje od ene točke do druge, do nekaterih delov
občine pa z njim sploh ni možno priti. Ima pa občina Bovec za razvoj trajnostne
mobilnosti velik potencial. Tudi na sami občini imajo veliko načrtov, kako bi
izboljšali prometne razmere in sledili trajnostni mobilnosti.
V občini je veliko površin za pe šce in pohodnike, poleg že šte vilnih kolesarskih
poti bi lahko uredili še dodatne , ki bi poskrbele za umik kolesarjev s cest. Kljub
temu pa predvsem v turistični sezoni manjkajo dodatne povezave javnega
potniškega prometa in povezave z večjimi središči izven občine. Problem so
tudi mobilnostne navade občanov, ki za svoj prevoz najraje uporabljajo osebni
avtomobil, saj tako prihranijo čas, in pa navade turistov, ki zaradi slabih
povezav javnega potniškega prometa in poman jkanja ostalih možnosti prevoza
(električna vozila, električna kole sa …) ravno tako izberejo avtomobil. To
razvoj trajnostne mobilnosti upočasnjuje, dodaten pritisk na okolje pa
predstavljajo tudi pogosti letalski poleti v poletnem času z bovškega letališča.
Občina Bovec je sicer velika, vendar je sam kraj Bovec majhen, prav tako so
majhne tudi razdalje med kraji. To lahko spodbudi uporabo kolesa in hojo, saj
je potovalni čas razmeroma kratek. Tudi podnebje v občini kaže na ugodne
pogoje za kolesarstvo, hojo in ostale nemotorizirane oblike prometa. Redka
poselitev je omejitveni dejavnik za razvoj boljših povezav z javnim potniškim
prometom, zato bi bilo smiselno razmisliti o promoviranju deljenja avtomobila
in uvedbe »taksija« v konceptu javnega potniškega prometa, kjer bi se ljudje
vnaprej prijavili, če bi potrebovali prevoz . Izgradnja obvoznice mimo Bovca je
razbremenila mestno jedro , vendar ni vplivala na razvoj trajnostne mobilnosti.
Stalnega zaprtja glavnega trga v Bovcu (za celo leto ) še nekaj časa ne bo, saj
je sprememba prometnih nav ad (predvsem občanov) dolgotrajen proces. V
občini so poskrbeli, da je bila letos junija že postavljena polnilnica za
električna vozila. N a podlagi tega obstaja možnost, da bi začeli z nadaljnjo
ponudbo trajnostne mobilnos ti z možnostjo izposoje električni h avtomobilov
in koles. Potem bi lahko omejili količino avtomobilov na cestah v občini. Velik
problem predstavlja tudi osebna plovba po reki Soči, saj je zaradi neurejenih
parkirišč in poman jkanja ostalih možnosti prevoza – sploh javnega – med temi
mesti na vstopno-izstopnih mestih veliko mirujočega prometa, včasih pa
postane parkirišče tudi rob cestišča.
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Ob začetku trajnostno naravnanega prometnega načrtovanja bi bilo potrebno
vložiti velik finančni vložek, ki bi na dolgi rok zagotavljal učinkovite
spremembe v kakovosti bivanja in okolja. Občina bi s tem lahko postala t udi
turistično še bolj privlačna .

10.

SUMMARY

In the municipality of Bovec is development of sustainable mobility just at the
beginning. The number of vehicles is increasing, pu blic transport is side lined,
mainly due to the long time that the traveller needs from one point to another.
Some parts of the municipality cannot be reached with public transport. The
municipality of Bovec has great potential for the development of susta inable
mobility. Also in the municipality, they have a lot of plans on how to improv e
the traffic situation and improve sustainable mobility.
In the municipality there are many areas for pedestrians and hikers, in
addition to a lot of areas for cyclists, t hey could add more roads that would
help withdraw cyclists from the narrow roads. Nevertheless, there is lack of
additional public transport connections, particularly in the tourist period and
further connections with the major centres outside the municipa lity. The
problem is the mobility habits of citizens, for their transport they mostly use
car, especially because it can save time and also, the habits of tourists mainly
because of poor public transport connections and lack of other options of
transport (electric vehicles, electric bicycles…), they also choose a car. This
slows down the development of sustainable mobility, additional pressure on
the environment are also frequent airplane flights during the summer from
airport in Bovec. Bovec municipality i tself is large, but Bovec is very small and
distances between places are not long. This can be useful for helping speed up
use of bicycles and walking, because travel time is relatively short. The climate
in the municipality indicates favourable conditions for biking, walking and
other non-motorized forms of transport. Sparsely populated are as in the
municipality is the limiting factor for the development of better links with
public transport, it would be reasonable to consider the promotion of
carpooling and the introduction of the “taxi” in the concept of public
transport, where people would have to sign up if they would need
transportation. Construction of bypass Bovec relieved the town from traffic
but did not affect the development of sustainable mobili ty. The closure of
main square in Bovec for the whole year will not happen so soon, since the
change in traffic patterns in people is a time -consuming process. The
municipality provide d for the rapid construction of the filling station for
electric vehicles, which will stand in June. On this basis they can start further
offer of sustainable mobility, with the opportunity to rent electric cars,
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bicycles. On this basis it could limit the amount of cars on the roads in the
municipality. A major problem in the municipality represents the personal
navigation on the river Soča, as a result of unregulated parking and lack of
transportation options , especially public transportation between parts close
to the river where people start and end with navigation, these pa rking lots are
full and even side of the road becomes a parking lot.
At the beginning of a sustainable transport planning it would be necessary to
invest large financial investment, which would in the long term, constitute an
effective change in the quality of life and the environment. The municipality
would thereby also become more tourist attractive than it already is.

36

11.

VIRI IN LITERATURA

Aktivnosti. Krajinski park Logarska dolina. 2016. URL: http://www.logarska dolina.si/index.php?id=5 (Citirano 9. 5. 2016).
Arhiv – opazovani in merjeni meteorološki podatki po Sloveniji. ARSO. 2015.
URL: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/ (Citirano 1. 5. 2016).
Atlas okolja. Agencija republike Slovenije za okolje. URL:
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
(Citirano 10. 5. 2016).
Aviofun, 2016. Število poletov z letalom v občini Bovec (osebni vir, 31. 7.
2016). Bovec.
Avtobusni vozni redi. Alpetour potovalna agencija. 20 16.
http://www.alpetour.si/avtobusni -vozni-redi (Citirano 13. 5. 2016).

URL:

Bohinj po indijansko in kolesarjenje po novi bohinjski kolesarski stezi . Nastja.
2011. URL: http://www.nastja.com/node/614 (Citirano 8. 5. 2016)
Bohinjska
kolesarska
pot.
Bohinj
S lovenija.
2014
URL:
http://www.bohinj.si/si/dozivetja/bohinjska_kolesarska_pot (Citirano 8. 5.
2016).
Bovec.
ARSO.
2016
http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/bovec.htm
(Citirano 1. 5. 2016).
Funes.
DolomitiMobil
card.
2016.
villnoess.com/ (Citirano 30. 7. 2016).

URL:

URL:

http:// www.dolomiticard -

Gabrovec, M., Lep, M., 2007. Trajnostna mobilnost in regionalni razvoj. V:
Likar, V. (ur.). Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj. Ljubljana,
Založba ZRC, str. 111 –118.
Goriška regija.
Statistični urad Republike Slovenije. 2015 URL:
http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Region/Index/11 (Citirano 30. 3. 2016).
Interventna obvozna cesta Bovec. Cestno podjetje Gorica. 2006.
http://www.cpg.si/druzba/novice/2006070714542299/Interventna%20obvozn
a%20cesta%20Bovec/ (Citirano 11. 5. 2016).
Kartica
gost
Bohinja.
Bohinj
Slovenija.
2014
URL:
http://www.bohinj.si/si/poletje/mehka_mobilnost/kartica_gost_bohinja
(Citirano 8. 5. 2016).

37

Komac, P., 2016. Stanje prometa v občini Bovec (osebni vir, 29. 7. 2016).
Čezsoča.
Komac, S., 2016. Vozni redi šolskih avtobusov (osebni vir, 15. 5. 2016).
Čezsoča.
Kunaver, J. 1975. Bovška kotlina. V: Kunaver, J. (ur). Vodnik ekskurzij po
Zgornjem Posočju. Ljubljana, Geografsko društvo Slovenije, str. 20 –24.
Kunaver, J. 2004. Reliefne in nekatere druge naravne značilnosti Bovške
pokrajine. V: Sivec, S., Bovški zbornik: ob 800 -letnici prve pisne omembe
župnije Bovec, 1192 –1992. Tolmin, Tolminski muzej, str. 99–128.
Logarska
dolina.
Google
maps.
2016
URL:
https://www.google.si/maps/@46.418393,14.6413572,3a,75y,217.67h,76.44t
/data=!3m6!1e1!3m4!1s_JY9GpkKzwshUYmNrNvq2Q!2e0!7i13312!8i6656?hl=
sl (Citirano 9. 5. 2016).
MAHLE
Letrika
Bovec
d.o.o.
MAHLE.
2016.
URL:
http://www.mahle.com/mahle/en/about -mahle/locations/2193.jsp (Citirano
30. 4. 2016).
Mlekuž, V., 2016. Trajnostna mobilnost v občini Bovec (osebni vir, 18. 5. 2016).
Bovec.
Mobilcard.
Mobilcard.
2016.
http://www.mobilcard.info/en/mobilcard.asp (Citirano 1. 5. 2016).

URL:

Mobilnost in promet v Alpah. Alpska konvencija. 2008. URL:
http://www.alpconv.org/sl/activities/younggeneration/Transalpin/Document
s/Transalpin%20-%20sl.pdf (Citirano 5. 5. 2016).
Municipality
of
Bovec.
Wikipedia.
2015.
https://en.wikipedia.org/wiki/Municipality_of_Bovec (20. 4. 2016).

URL:

Novica. Občina Bovec. 2016. URL: http://obcina.bovec.si/novica?start=20
(Citirano 13. 5. 2016).
Ogrin, D., 1996. Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik, 68, str. 39 –56.
Ogrin, M., 2012. Sustainable mobility in Slovenian Julian Alps. Dela, 38, str.
89–108.
Okvirna
konvencija.
Alpska
konvencija.
2016.
URL:
http://www.alpconv.org/sl/convention/framework/default.html (Citirano: 1.
5. 2016).
38

Otrin, K., Benčina, M., Živčič, L., Resnik Planinc, T., Plevnik , A., 2013.
Trajnostna mobilnost, priročnik za učitelje v srednjih šolah. Ljubljana,
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 84 str.
Ozis, L., Trpin, J., 2012. Trajnostna mobilnost in dostop do turističnih
znamenitosti na Irskem. Geografski obzornik, 59, 4, 2–28 str.
Picture
gallery.
Alpine
pearls.
2014.
URL:
http://www.alpine pearls.com/en/pearls -of-the-alps/italy/villnoess/picture -gallery.html
(Citirano 7. 5. 2016).
Poslovne
cone
Posočja.
Posoški
razvojni
center.
2016.
http://www.prc.si/programi -projekti/poslovne-cone-zgornjega-posocja
(Citirano 4. 3. 2016).

URL:

Predpisi pogodbenic, ki urejajo uporabo motornih vozil in zračnih plovil na
motorni
pogon
v
Alpah.
2016.
URL:
www.alpconv.org/sl/publications/alpine/Documents/20111222%20Study_mot
or_vehicles_planes_sl_fin.pdf (Citirano 31. 7. 2016).
Predstavitev
občine.
Občina
Bovec.
2011.
http://obcina.bovec.si/predstavitev -obcine (Citirano 16. 4. 2016).

URL:

Predstavitev. Krajinski park Logarska dolina. 2016. URL: http://www.logarska dolina.si/index.php?id=1 (Citirano 9. 5. 2016).
Promet in mobilnost v Alpah. 2007. Innsbruck, Stalni sekretariat Alpske
konvencije,
151
str.
URL:
http://www.alpconv.org/sl/publications/alpine/Documents/rsa1_sl.pdf
(Citirano 5. 5. 2016).
Prometne obremenitve. Ministrstvo za infras trukturo. 2014. URL:
http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/poda
tki_o_prometu/ (Citirano 11. 5. 2016).
Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju prometa.
Alpska
konvencija.
2016.
URL:
http://www.alpconv.or g/sl/convention/protocols/Documents/20111215%20P
rotokolPrometVerkehr.pdf (Citirano 1. 5. 2016).
SI-STAT.
Statistični
urad
republike
Slovenije.
2016.
URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp (Citirano 10. 5.
2016).
Slovenske občine v števi lkah. Statistični urad Republike Slovenije. 2013. URL:
http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/10 (Citirano 30. 3. 2016).
39

Smučanje.
Dolina
Soče
Bovec.
2016.
http://www.bovec.si/zima/smucanje/ (Citirano 13. 5. 2016).

URL:

The samo-idea: one card – endless possibilities. Werfenweng. 2016. URL:
http://www.werfenweng.eu/EN/SAMO/Card/ (Citirano 7. 5. 2016).
Triglavski
narodni
park.
Wikipedia.
2016.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Triglavski_narodni_park#cite_note -5
2016).

URL:
(20. 4.

Ureditev
bovškega
trga.
Posočje.
2006.
http://www.posocje.net/novica/2006/12/ureditev -bovskega-trga
11. 5. 2016).

URL:
(Citirano

Villnöß.
Alpine
pearls.
2014.
URL:
http://www.alpine pearls.com/si/biseri/italija/villnoess.html (Citirano 7. 5. 2016).
Villnöß.
Wikipedia.
2016.
URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/Villn%C3%B6%C3%9F (Citirano 7. 5. 2016).
Vizija in poslanstvo. TKK. 2013. URL: http://www.tkk.si/si/o -podjetju/vizija-inposlanstvo (Citirano 30. 4. 2016).
Vozelj, T., 2014. Vpliv trajnostne mobilnosti na turistični razvoj manjših
alpskih krajev na primeru združenja Alpski biseri. Zaključna seminarska naloga.
Ljubljana, Filozofska fakulteta, oddelek za geografijo, 77 str. URL:
http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/zaksem_201409_tanja_vozelj.pdf
(Citirano 6. 5. 2016).
Vozni
redi
v
Alpah.
CIPRA.
http://www.pzs.si/javno/vozni_redi_v_alpah_2016 -si.pdf
2016).

2016.
(Citirano

URL:
31.8.

Werfenweng als bestes Beispiel für sanfte Mobilität . Nachrichten. 2015. URL:
http://www.nachrichten.at/reisen/tourismus/Werfenweng -als-bestesBeispiel-fuer-sanfte-Mobilitaet;art20134,2061578 (Citirano 7. 5. 2016).
Zakon o Triglavskem narodnem parku. Uradni list. 2010.
http://www.uradni-list.si/1/content?id=98680 (Citirano 20. 4. 2016).

URL:

Zrak.
Poročilo
o
stanju
okolja.
2002.
URL:
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%2
0o%20stanju%20okolja%20v%20Sloveniji/zrak.pdf (Citirano 1. 5. 2016).

40

Žiberna, I., 1999. Temperaturni obrat v hriboviti Sloveniji. Dela , 13, str. 237–
248. URL: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC -N5B48XQK (Citirano 1.
5. 2016).

41

12.

SEZNAM KART, PREGLEDNIC, GRAFOV IN SLIK

SEZNAM KART
Karta 1: Karta občine Bovec ....................................................................... 6
Karta 2: Karta obremenjenosti cest in število motornih vozil skupaj leta 2014
v občini Bovec......................................................................................... 20
Karta 3: Karta zaprtega glavnega trga in možni obvozi v Bovcu ................... 22

SEZNAM PREGLEDNIC
Preglednica 1: Prometne obremenitve po odsekih leta 2 014 v občini Bovec 19
SEZNAM GRAFOV
Graf 1: Stopnja motorizacije v občini Bovec med letoma 2001 in 2014 ........ 19
SEZNAM SLIK
Slika 1: Potovanje hrupa v dolini .............................................................. 10
Slika 2: Ponudba vozil za izvajanje trajnostne mobilnosti ........................... 13
Slika 3: Javni prevoz v dolini villnö ss ........................................................ 14
Slika 4: Načrt kolesarske poti v Bohinju .................................................... 16
Slika 5: Območje pl ačila za vstop v Logarsko dolino ................................... 18
Slika 6: Glavni trg v Bovcu ....................................................................... 21
Slika 7: Bovška obvoznica ........................................................................ 22
Slika 8: Zgornji obvoz ob zaprtem trgu ...................................................... 23
Slika 9: Mirujoč promet na vstopno -izstopnem mestu v občini Bovec .......... 24
Slika 10: Vozni red javnega potniškega prometa iz Kranjske gore v Bovec in
obratno .................................................................................................. 25
Slika 11: Izposoja koles v Bovcu ............................................................... 26
Slika 12: Eno izmed ozkih cestišč brez pločnika za pešce ............................ 27

13.

SEZNAM PRILOG

Priloga 1: Intervju z županom občine Bovec, Valterjem Mlekužem .............. 43
Priloga 2: intervju Z lastnikom turistične agencije, Primožem Komacom ..... 44

42
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1.
Letos bo glavni bovški trg julija in avgusta zaprt, ali ste v občini
razmišljali, da bi ga za motorni promet zaprli za celo leto?
2.
Ali imate v načrtu urejanje parkirnih mest ob S oči in s tem tudi računanje
parkirnine, kakor je to praksa v drugih občinah, npr. ob Bohinjskem jezeru? Ali
bi bili takrat v poletnem času pripravljeni uvesti javni prevoz med vstopno izstopnimi mesti?
3.
Ali boste v prih odnosti poskrbeli za ureditev kolesarskih poti v Bovcu in
po dolini?
4.
Ali imate že v načrtu , kdaj bodo stale polnilnice za električne
avtomobile?
5.
Ali imate še kakšne dodatne načrte glede prihodnosti za izvajanje
trajnostne mobilnosti?
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PRILOGA 2: INTERVJU Z LASTNIKOM TURISTIČNE AGENCIJE, PRIMOŽEM KOMACOM

1.

Kako se vam zdi, da je urejen promet v občini Bovec?

2.

Kaj je, z vašega zornega kota, največji problem v prometni urejenosti?

3.

Kako se vam zdijo ureje ne kolesarske poti in območja za pešce?

4.

V svoji agenciji ponujate spuste z rafti, kajaki … Za transport uporabljate

motorna vozila. Ali bi bili v prihodnosti pripravljeni le -ta zamenjati z vozili na
naravi bolj prijazen pogon (elektrika, plin …)?
5.

Ali se vam zdi, da bi turistična ponudba v občini Bovec lahko slonela na

trajnostni mobilnosti, če bi se le -ta razvila?
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