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Izvleček
Vpliv trajnostne mobilnosti na turistični razvoj manjših alpskih krajev na primeru
združenja Alpski biseri
Na primeru Alpskih biserov smo raziskali vpliv trajnostne mobilnosti na zaslužek, lokalno
prebivalstvo, okolje in turistično ponudbo. Raziskava je potekala s pomočjo telefonskih anket
ali po elektronski pošti. Opravljenih je bilo 21 anket od zastavljenih 29, od teh je bilo 20
primernih za analizo. Štirje niso bili dosegljivi ali niso želeli sodelovati. Opravljeni so bili še
intervjuji v Werfenwengu, Logarski dolini, Bohinju, na Bledu in v Kranjski Gori. V
slovenskem turizmu so na področju trajnostne mobilnosti najuspešnejši v Bohinju. Sledi
Logarska dolina (in celotno Solčavsko). Bled, član Alpskih biserov se zaveda odgovornosti in
potrebe po trajnostnih ukrepih, vendar temu zaenkrat ne posveča dovolj pozornosti. Kranjska
Gora ima pripravljene trajnostne načrte za določena območja, a oviro predstavljajo finance,
nezainteresiranost prebivalcev ter pretekli razvoj turizma. Med člani Alpskih biserov so
nekateri izjemno naklonjeni trajnostni ponudbi (Werfenweng, Weissensee in Hinterstoder),
saj njihovi trenutni in nadaljnji razvojni načrti temeljijo na trajnostni ponudbi. V drugi skupini
so kraji z manj zanimanja za tovrstno ponudbo (Ceresole Reale, Villnöß, Moena, Tiers).
Slednjih nismo mogli pridobiti za sodelovanje v naši raziskavi. V tretji skupini so kraji, ki
članstvo v združenju izkoriščajo za promocijo in se za trajnostno ponudbo manj zanimajo
(izpostavimo Bled in Berchtesgaden). To so kraji z dolgo turistično tradicijo, kar jim
zagotavlja stalen obisk turistov. Trije člani (Karneid - Steinegg, Deutschnofen, Welschnofen)
z letom 2015 izstopajo iz druženja. V prihodnje bi bilo smiselno spremljati dogajanje v
posameznih krajih: novosti, nove ukrepe, dogajanje v izstopajočih, morebitne nove člane.
Ključne besede: Alpski biseri, trajnostna mobilnost, trajnostni turizem, trajnostni razvoj
Abstract
Impact of sustainable mobility on tourist development of small alpine resorts on the case
of the Alpine Pearls association
A study was carried out on the impact of sustainable mobility on tourist services, income,
local residents and the environment of Alpine Pearls members. The study was based on
surveys carried out over the phone or via e-mail. 21 out of 29 surveys were completed, though
only 20 were suitable for analysis. Some members could not be reached or declined to
participate. Interviews were carried out in Werfenweng, Austria, as well as in Logarska
dolina, Bohinj, Bled and Kranjska Gora. Out of the Slovenian resorts, Bohinj offers a higher
number of soft mobility services than others. Next is the Solčava area with Logarska dolina.
Bled, as an Alpine Pearls member, is aware of the responsibilities of membership and the
steps it needs to take to become more sustainable, but has so far done very little. Kranjska
Gora is aware of the importance of sustainable mobility in tourism, but it must overcome
insufficient funding, poor motivation among residents and past tourist development. Some
Alpine Pearls members are completely devoted to sustainable tourism (Werfenweng,
Weissensee and Hinterstoder). Other resorts are less enthusiastic about this type of tourist
services (Ceresole Reale, Villnőß, Moena, Tiers). They were unwilling to participate in our
study. The third group consists of resorts which take advantage of membership in the Alpine
Pearls to promote themselves as sustainable. (Bled and Berchtesgaden). These are established
tourist resorts with a long tradition and a good reputation which guarantees income. Three
members will withdraw their membership in 2015. We speculate the reason may lie in their
lack of enthusiasm. We recommend monitoring the situation in the association: new modern
measures, the situation in former members and any potential new members.
Keywords: Alpine Pearls, sustainable mobility, sustainable tourism, sustainable development
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1 UVOD
Trajnostni razvoj je termin, ki ga v današnji družbi pogosto uporabljamo. Vsi bi radi bili del
trajnostnega razvoja, živeli trajnostno itn., ko pa pride do konkretnih dejanj, ponavadi ne
vemo točno, kaj naj počnemo, kaj točno trajnost sploh pomeni. V pomoč nam je prva
definicija trajnosti, ki jo je podala Brundtlandina komisija: »Trajnostni razvoj pomeni
zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi pri tem ogrožali sposobnost prihodnjih
generacij za zadovoljevanje svojih potreb« (Our Common Future, 1987, str. 37). Trajnostni
razvoj se torej nanaša na vsa področja človekovega delovanja. V tem delu smo se osredotočili
le na del trajnosti, tj. na trajnostno mobilnost, in njeno vlogo v turizmu. »Trajnostna
mobilnost ali mehka mobilnost se nanaša na nemotoriziran promet (mobilnost, ki jo poganja
energija človeka). Torej na pešce, kolesarje, rolerje, vozila na elektriko, pridobljeno iz OVE
… Lahko bi jo poimenovali mobilnost brez vpliva« (La Rocca, R. A., 2009, str. 85).
»Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnosten način, kar vključuje hojo, kolesarjenje,
uporabo javnega potniškega prometa in podobno. Pomeni zagotavljanje učinkovite in
enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega
prometa in porabe energije na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov« (Trajnostna
mobilnost. Priročnik za učitelje v srednjih šolah, 2013, str. 12). Namen dela je raziskati vpliv
trajnostne mobilnosti na turistični razvoj manjših alpskih krajev na primeru združenja Alpski
biseri. Iz tega bi lahko ugotovili, ali trajnostna mobilnost prispeva k večjemu številu turistov
in večjemu dohodku ter hkrati ne povzroča negativnih učinkov v pokrajini in družbi. Alpske
bisere smo si izbrali, ker gre za eno bolj prepoznavnih in večjih združenj v Alpah, ki se
promovira kot turistično združenje majhnih alpskih krajev s poudarkom na trajnostnem
razvoju in trajnostni mobilnosti. Ker so v združenju večinoma manjši kraji, bi lahko sklepe
raziskave projicirali na ostala manjša turistična območja v Alpah in mogoče tudi tam razvili
koncept turizma s trajnostno mobilnostjo. Raziskava je potekala s pomočjo anketiranja članov
Alpskih biserov. To smo storili po telefonu ali elektronski pošti, v primeru, da je bilo
anketirancem to ljubše. Na tem mestu moramo izpostaviti dejstvo, da so ankete, poslane po
elektronski pošti, mnogo bolj skope z informacijami. Morda anketiranci niso razumeli
vprašanj, prav tako pa ni bilo mogoče postavljati podvprašanj in dodatnih vprašanj, kot bi jih
lahko po telefonu. Opravljenih je bilo 21 anket od zastavljenih 29. Štirje namreč niso bili
dosegljivi niti po telefonu niti na razne elektronske naslove (Moena in Ceresole Reale), drugi
niso želeli odgovarjati oz. se nismo mogli sporazumeti v angleščini (Villnöß in Chamois).
Trije člani pa z letom 2015 izstopajo iz združenja, zato tam nismo dobili odgovorov na
anketo, smo pa jih povprašali o razlogu za izstop. Bilo je očitno, da o temi ne želijo
razpravljati in podati preveč informacij, sprva jih je tudi zanimalo, kje bodo te informacije
objavljene. Lahko rečemo, da se prek njihove pripravljenosti podati informacije o članstvu v
Alpskih biserih in posledicah članstva vidi njihov odnos do trajnostne mobilnosti in
združenja, zato smo pri nekaterih povzetkih pogovorov navedli tudi njihovo reakcijo na
anketo. Opravili smo 4 terenske vaje: v Logarsko dolino in Solčavsko, Bohinj, Kranjsko Goro
in Werfenweng. Opravili smo tudi telefonski pogovor z direktorico zavoda Turizem Bled.
Namen prvih treh terenskih vaj je bil ugotoviti, kako močno je trajnostna mobilnost prisotna v
slovenskih turističnih krajih in med njihovimi prebivalci, intervju v Werfenwengu s
predsednikom Alpskih biserov Petrom Brandauerjem pa je podal nekaj več informacij o
samem delovanju združenja. Bled je bil pri tem še posebej pomemben, saj je trenutno edini
slovenski predstavnik med Alpskimi biseri, zato smo želeli ugotoviti, kakšno trajnostno
mobilnost ima razvito in kako članstvo v Alpskih biserih vpliva na tamkajšnjo turistično
ponudbo. O trajnostni mobilnosti v turističnih območjih je bilo napisanih že kar nekaj
člankov, o Alpskih biserih pa napisanega ni pravzaprav še nič. Zato so podatki v tej nalogi
novi in aktualni. Večina informacij o združenju je na voljo na spletu, od koder smo tudi sami
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črpali dodatne informacije v primeru, da jih anketiranec ni podal dovolj, in tako dopolnili
svoje delo.
Postavljena delovna hipoteza se glasi: trajnostna mobilnost ne zavira razvoja manjših alpskih
krajev, temveč koristi lokalni skupnosti in ne povzroča negativnih učinkov v okolju in družbi.
2 VLOGA TURIZMA IN PROMETA V ALPAH
S povprečno gostoto prebivalstva 60 prebivalcev na kvadratni kilometer Alpe sodijo med
območja, ki so redko, vendar izrazito neenakomerno poseljena. Z demografsko-geografskega
vidika je mogoče v Alpah zaznati naraščajočo urbanizacijo (predvsem v nizko ležečih
dolinah), po drugi strani pa povečano depopulacijo (v manjših gorskih občinah). Le v
posameznih gorskih vaseh, kjer za tamkajšnje prebivalce turizem predstavlja glavni vir
dohodka, je mogoče zaznati rast števila prebivalcev. V Alpah se porabi 10 odstotkov več
energije na prebivalca, kot je evropsko povprečje. Največji porabnik energije je ogrevanje
gospodinjstev, saj jih velika večina še ni energijsko saniranih. Turizem in promet sta
naslednja večja problema. Osebni avtomobil namreč uporablja 84 odstotkov dopustnikov v
Alpah (CIPRA, 2014).
V Alpah se srečujemo z velikim številom majhnih zaselkov na visoki nadmorski višini, vsak
pa potrebuje svojo povezavo z dolino. Poleg tega med temi dolinami potekajo avtocestne
povezave med metropolitanskimi območji znotraj ali na obrobju Alp. Na območju Alp je
približno 8364 km železniških prog. Švica in Avstrija imata najgostejšo železniško mrežo,
poleg hitrih železnic pa imata še dobro razvito omrežje neelektrificiranih prog, ki povezujejo
manjše doline z glavnimi. Vse alpske države si prizadevajo izboljšati potniški in tovorni
železniški promet z optimizacijo že obstoječe infrastrukture. Primeri takšnega sodelovanja se
odvijajo na relaciji Lyon–Torino (52 km dolg predor prek francosko-italijanske meje),
načrtovani koridor Maurienne, Brenner in Turski koridor. Eden osnovnih temeljev EU je prost
pretok blaga, storitev in oseb. To neposredno vodi v povečanje prometa in nastanka t. i. ozkih
grl v alpski regiji s specifičnimi morfološkimi lastnostmi. Ozka grla se v alpskem transportu
pojavljajo tako v cestnem kot železniškem prometu. Pri cestnem je vzrok naraščanje količine
osebnih avtomobilov. Glavna ozka grla so predori ter z njimi povezana varnostna vprašanja in
urbana območja kot končna točka tovornega in potniškega prometa. Z gostejšim prometom
okoli 50 000 vozil na dan se praviloma soočajo ceste v vzhodnem delu Alp v bližini večjih
mest. Najgostejši promet imajo cesta A12 v dolini reke Inn v Avstriji (40 000 vozil/dan), cesta
A41 pri Chambéryju v Franciji ter A1 pri Mariboru v Sloveniji. Železniški promet je
najpomembnejša alternativa cestnemu. Lokalni in regionalni vlaki predstavljajo povezave
med mestom in okolico in povezave na nacionalni ter mednarodni ravni. Razvoj železniškega
prometa je šel v dve smeri. Manjše proge so ponekod zaprli in v nekaterih perifernih regijah
nadomestili z avtobusnim prevozom. Po drugi strani pa je javni železniški promet v nekaterih
območjih narasel. Švicarski železniški prevoznik SBB poroča o dvigu števila potnikov z 275
milijonov v letu 2005 na 285 milijonov v letu 2006. V mnogih območjih Alp je avtobusni
potniški promet edina oblika javnega prometa, ki pa zaradi naraščajoče uporabe osebnih
avtomobilov postopoma upada in mu marsikje grozi ukinitev ali zmanjšanje števila voženj na
minimum. Vseeno pa se v določenih delih Alp trudijo za promocijo uporabe javnega
avtobusnega prometa. Nekatera regionalna podjetja so se razvila iz tradicionalnega poštnega
avtobusa, npr. avstrijski Postbus ali švicarski PostBus Switzerland Ltd. V Avstriji podjetje
Postbus deluje v sedmih regijah in opravi 70 odstotkov avtobusnega transporta v teh regijah z
235 milijoni potnikov na leto. V Švici je v letu 2006 več kot 100 milijonov potnikov
prepotovalo 94 milijonov kilometrov. Avtobusi pa vozijo tudi na t. i. »Route Express Lines«
in švicarske Alpe povezujejo tudi s kraji v Italiji. V nekaterih regijah v Franciji, kot je Bourg-
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en-Bresse, prav tako deluje avtobusni prevoznik s kar 30 avtobusi na območju s 150 000
prebivalci. Pokrajina Belluno v Italiji pa je vzpostavila Dolomiti Bus, ki povezuje 67 občin v
Alpah. Z več kot 60 milijoni počitniških gostov, dodatnimi 60 milijoni dnevnih turistov in več
kot 370 milijoni nočitev letno so Alpe največje počitniško območje v Srednji Evropi. Turizem
pa je med drugim tudi pomembna gospodarska dejavnost, saj je okrog 10 odstotkov alpskih
občin odvisnih od turizma. Večina turističnih nočitev je v poletni sezoni, vendar je zimska
sezona še vedno pomembna zaradi večjega dobička. Glede na naraščajoče število obiskov
lahko v prihodnje pričakujemo tudi večjo gostoto prometa, saj med turisti prevladuje uporaba
osebnega avtomobila (Alpine convention, Report on the state of the Alps, Transport and
Mobility in the Alps, 2007).
Slika 1: Prevozna sredstva v alpskem turizmu

Vir: Trajnostni turizem v Alpah, Poročilo o stanju Alp, 2013.

2.1 PRAVNA UREDITEV TURIZMA IN PROMETA V ALPAH
»Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki jo je sklenilo 8 alpskih držav ter EU z
namenom spodbujanja trajnostnega razvoja na področju Alp in zaščite interesov tam živečega
prebivalstva. Pogodba vsebinsko pokriva okoljsko, družbeno, gospodarsko in kulturno
dimenzijo. Podpisali so jo leta 1991. Alpska konvencija v 2. členu Splošne obveznosti ureja
tudi področje turizma in prostega časa ter prometa« (Alpska konvencija, 2014).
2.1.1 Protokol Turizem
Cilj protokola je v okviru veljavne ureditve prispevati k trajnostnemu razvoju alpskega
prostora s turizmom, ki je sprejemljiv za okolje, in s posebnimi ukrepi in priporočili, ki
upoštevajo interese tamkajšnjega prebivalstva in turistov. Protokol v 29 členih med drugim
ureja mednarodno sodelovanje, sodelovanje teritorialnih skupnosti, obvladovanje ponudbe,
usmeritve razvoja turizma, pospeševanje kakovosti, usmerjanje turističnih tokov, omejitve
razvoja zaradi naravnega okolja, območja miru, politiko razvoja nastanitvenih zmogljivosti,
žičnice, posebne tehnike urejanja površin, športne aktivnosti, spodbujanje inovacij,
sodelovanje med turizmom, kmetijstvom, gozdarstvom in obrtjo, raziskave in obveščanje.
Izpostavili bi 13. člen Promet in prevoz turistov, ki določa, da: » … pogodbenice spodbujajo
ukrepe za omejevanje prometa z motornimi vozili v turističnih krajih in podpirajo zasebne ali
javne pobude za boljšo dostopnost turističnih krajev in središč z javnimi prevoznimi sredstvi
in spodbujajo turiste k uporabi takega prostora« (Alpska konvencija, protokol Turizem, 1998,
str. 5).
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2.1.2 Protokol Promet
»Pogodbenice se zavezujejo k trajnostni prometni politiki, ki zmanjšuje obremenitve in
tveganja na področju znotrajalpskega (promet s ciljem in izvorom v alpskem prostoru) in
čezalpskega prometa (promet s ciljem in izvorom zunaj alpskega prostora), na mero, ki je
sprejemljiva za ljudi, živali in rastline kot tudi za njihove življenjske prostore, med drugim z
večjo preusmeritvijo prometa (zlasti tovornega) na železnico. Zagotavljati morajo
znotrajalpski in čezalpski promet s povečanjem uspešnosti in učinkovitosti prometnih
sistemov in s spodbujanjem okolju in virom prijaznih nosilcev prometa ob ekonomsko
sprejemljivih stroških« (Alpska konvencija, Protokol Promet, 2000, str. 2).
Posebej izpostavljamo 13. člen Turistični objekti: ta določa, »da bodo pogodbenice ob
upoštevanju ciljev tega Protokola preverile vpliv nadaljnje gradnje turističnih objektov na
promet in po potrebi sprejele preventivne in kompenzacijske ukrepe za dosego ciljev tega ali
drugih protokolov, pri čemer je treba dajati prednost javnemu prometu«. Prav tako se
zavezujejo k »podpiranju ureditve in ohranitve območij z omejenim prometom in brez
prometa, ureditev turističnih krajev, kjer je prepovedana vožnja z avtomobilom, kot tudi
sprejemanju ukrepov za spodbujanje prihoda in bivanja gostov brez avtomobilov« (Alpska
konvencija, Protokol Promet, 2000, str. 7).
»Skoraj 30 odstotkov vseh toplogrednih plinov na območju Alp prispeva prometni sektor. V
primerjavi z evropskim povprečjem je v Alpah delež poti, opravljenih z osebnim
avtomobilom, višji tudi zaradi prostočasnega in turističnega prometa. Za alpske doline in
prehode so značilni izredno visoka obremenjenost s hrupom in onesnaževalci zraka v
dolinskih legah kakor tudi veliki posegi v pokrajino zaradi izgradnje prometne infrastrukture.
Vse to vpliva na rastlinski in živalski svet ter kakovost življenja ljudi, ki živijo ob tranzitnih
poteh in v počitniških regijah« (CIPRA, 2014).
V prihodnje naj bi bila krepitev sodelovanja med Alpami ter okoliškimi metropolami in
regijami urejena v evropski strategiji za alpski prostor (EUSALP), imenovani tudi
makroregionalna strategija za Alpe (CIPRA, 2014). Strategija vključuje 7 držav, v katerih leži
to gorovje, in se bo razvijala na podlagi že obstoječih izkušenj in makroregionalnih strategij
(npr. Strategija Evropske unije za regijo Baltskega morja in Strategija Evropske unije za
Podonavje). Za oblikovanje te strategije so se odločili, ker je alpsko območje ena večjih
evropskih proizvodnih regij, kjer živi in dela 70 milijonov ljudi, hkrati pa privlači milijone
turistov letno. Srečuje pa se z resnimi izzivi:

gospodarsko globalizacijo, ki od območja pričakuje, da oblikuje lastno prepoznavno
identiteto, ki bo inovativna in konkurenčna;

novimi demografskimi trendi, ki so posledica staranja prebivalstva in novih
migracijskih tokov;

podnebnimi spremembami in posledicami za okolje, biotsko raznovrstnost,
življenjske pogoje in vse prebivalce;

izzivi, povezanimi z energijo;

specifično geografsko lego v Evropi kot tranzitna regija in unikatnimi geografskimi in
naravnimi značilnostmi.
Za reševanje teh izzivov je potrebno boljše sodelovanje med regijami in državami. Nova
strategija se bo osredotočala na 3 tematske prioritete: okolju prijazno mobilnost,
konkurenčnost in inovativnost ter trajnostno upravljanje z energijo, naravnimi in kulturnimi
viri. Strategija bo temeljila na že obstoječih makroregionalnih strategijah, za kar ne bodo
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potrebna nova finančna sredstva EU niti nove zakonodajne spremembe (European
Commission, 2014).

3 ALPSKI BISERI
3.1 ZAČETKI
Alps mobility I je bil pilotni projekt za razvoj okolju prijazne mobilnosti, povezan z
elektronskimi informacijskimi sistemi glede turističnih nastanitev v alpskih regijah. Projekt
temelji na sodelovanju med regijami, ki igrajo pomembno vlogo v alpskem turizmu. Cilj
projekta je bil ustvariti okolju prijazne in prilagodljive prometne strategije potovanja v Alpah
in gibanja turistov na sami počitniški destinaciji. Trije glavni cilji so bili:

vzpostaviti mednarodno sodelovanje za pospeševanje okolju prijaznega potovanja
med vključenimi regijami;

izvajati konkretne ukrepe za vzpostavitev mehke mobilnosti;

povezati regije in skupnosti v mrežo in postaviti zgled ostalim počitniškim
destinacijam (Alps Mobility, 2014).
Pilotni projekt se je osredotočil na razvoj in vzpostavitev mehke mobilnosti med regionalnimi
prometnimi križišči s kombinacijo železniškega in avtobusnega prometa, taksi prevozov,
kolesarjenja, ladij, trajektov in drugih oblik javnega prevoza. Vzporedno s tem so se zavzeli
za razvoj sistema obveščanja preko povezave voznih redov javnega prometa s turističnimi
informacijami. Z namenom izvajanja ukrepov za medregionalno mehko mobilnost so med
seboj povezali pilotne regije v treh sosednjih državah. Komuniciranje z javnostjo o izvajanju
ukrepov mehke mobilnosti, promocija potovanja brez avtomobila in preživljanje počitnic brez
osebnega prevoza so spremljali ostale ukrepe. V Avstriji sta pilotni regiji bili Pongau in
zvezna dežela Salzburg, v Nemčiji območji Berchtesgaden in Oberallgäu, v Italiji pa območje
Dolomitov in avtonomni pokrajini Bolzano in Trento ter regije Benečija, Lombardija, Karnija
in Furlanija - Julijska krajina. Turistične organizacije in ponudniki storitev javnega prometa
so bili vključeni v operativne naloge v vsaki regiji. Projekt je financirala Evropska unija,
oblasti posameznih regij in skupnosti ter privatni sektor. Projekt se je končal leta 2001 (Alps
Mobility, 2014).
Projekt Alps mobility II – Alpski biseri je nastal na podlagi rezultatov pilotnega projekta Alps
mobility I in predvsem na podlagi odličnega sodelovanja med avstrijskimi, nemškimi in
italijanskimi partnerji. Pridružili so se partnerji iz Francije in Švice. Ta projekt se je izvajal
med majem 2003 in septembrom 2006, stal je 3 216 960 €. Glavni cilj je bila ustanovitev
enotne inovativne ponudbe v ekoturizmu pod skupnim imenom »Alpski biseri«, ki združuje
turistično zanimive destinacije s trajnostno mobilnostjo (Alps Mobility II, 2009).
Alpine Pearls je 29. januarja 2006 ustanovilo 17 ustanovnih članic. Pobudnik je bil avstrijsko
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami. Od leta 2007 do 2013
je Alpine Pearls sprejel še 12 novih članov (Alpski biseri, 2014).
Prijazna mobilnost ali mehka mobilnost pomeni trajnostno, podnebju prijazno in s tem okolju
prizanesljivo gibanje, ki je v alpskih biserih zagotovljeno, saj je mogoč prihod z vlakom ali
avtobusom, določeni predeli pa so popolnoma zaprti za promet. V mnogih biserih so na boljo
inovativna, okolju prijazna e-vozila. E-kolesa, imenovana Alpine Flyer, ponujajo Bad
Reichenhall, Berchtesgaden, Werfenweng, Arosa, Tiers, Interlaken, Sauris, Forni di Sopra,
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Welschnofen in Deutschnofen. V krajih Interlaken, Werfenweng in Berchtesgaden so na voljo
dvokolesniki segway. Največjo izbiro na področju e-vozil ponuja Werfenweng (Alpski biseri,
2014).
Kraji v združenju Alpski biseri so morali pred pristopom uvesti kakovostne ukrepe na
področju mobilnosti in turizma. Njim naj bi sledili tudi turistično množični kraji v širši regiji
in promovirali počasen, umirjen dopust (Alps Mobility II, 2009).
Slika 2: Prvotni Alpski biseri

Vir: Alps mobility, 2014.

Prvotni člani Alpskih biserov so francoski Les Gets, nemški Bad Reichenhall in
Berchtesgaden. V Italiji so sodelovali Chamois v avtonomni pokrajini Dolina Aoste, Sauris in
Forni di Sopra v avtonomni pokrajini Furlanija - Julijska krajina, turistične organizacije na
območju Rosengarten - Latemar s štirimi skupnostmi (Deutschnofen, Steinegg, Tiers in
Welschnofen), turistična združenja doline reke Eisack s skupnostmi Ratschings in Villnöß v
avtonomni pokrajini Bolzano ter pokrajina Belluno (skupnost Feltre in Pieve di Cadore). Med
prvimi sta bila še švicarska Arosa in Interlaken ter avstrijski Werfenweng.
Alpski biseri so leta 2007 dobili nagrado Climate Star, ki se podeljuje na področju trajnostne
mobilnosti in zaščite podnebja. V letu 2008 pa so prejeli nagrado VCÖ, ki se ukvarja s širšo
uporabo okoljsko trajnostne, socialno ustrezne in ekonomsko učinkovite mobilnosti (Alps
mobility II, 2009). V letu 2011 pa so Alpski biseri dobili nagrado Tourism for Tomorrow
združenja World Travel & Tourism Council, ki si prizadeva za potovanje kot pravico in
svoboščino vsakega posameznika, ekonomsko rast na račun turizma z ustvarjanjem novih
delovnih mest v lokalnih skupnostih ter trajnostno rast in razvoj (wttc, 2014).
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3.2 ALPSKI BISERI DANES
Alpine Pearls je mreža 29 počitniških krajev, ki izpolnjujejo zahteve po okolju prijaznem
počitnikovanju. Vsi kraji skupaj podpirajo mobilno prijazno potovanje, zadali pa so si
konkretne cilje in skupaj storili prve korake:

okolju prijazno počitnikovanje,

so dosegljivi na okolju prijazen način (z vlakom in avtobusom),

mobilno prijazen dopust je zelo enostaven zahvaljujoč široki paleti uslug,

vsak lahko brez avtomobila enostavno doseže svoje cilje,

ohranjajo svoje regionalne posebnosti in lepoto,

uporabljajo alternativno energijo,

obiskovalec lahko uporabi nove možnosti mobilnosti, kot so razna elektrovozila,

pešci se lahko svobodno gibajo, daleč od prometnega hrupa in izpušnih plinov,

ohranjajo kulinarično in kulturno raznolikost (Alpski biseri, 2014).
Slika 3: E-vozila Alpskih biserov

Vir: Alpski biseri, 2014.

Vse od leta 2006 se združenje Alpski biseri financira samo. Vsak član plača letno članarino
12 000 €. Denar se steka v skupni proračun, s katerim potem financirajo promocijo Alpskih
biserov, medijske dogodke in druge dejavnosti. Vsak član mora pripraviti letno poročilo.
Partnerji, s katerimi že tradicionalno sodelujejo, so DB (nemške železnice) in ÖBB (avstrijske
železnice) ter nekateri regionalni ponudniki storitev. Sodelovanje večinoma poteka na
področju oglaševanja in promocijske dejavnosti. Kljub določenim oviram, ki se pojavljajo pri
njihovem delu, so Alpski biseri povezani v močno mrežo. V letu 2011 so potekale dejavnosti
na področju promocije regionalnih kulinaričnih posebnosti, v letu 2012 pod geslom
»Inovativna električna mobilnost«, v letu 2013 »Počitnice v zaščitenih območjih« in v letu
2014 »Neoviran dostop do gora za družine z otroki, starejše in gibalno ovirane« (Project
management…, 2013).
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Slika 4: Alpski biseri danes

Vir: Alpski biseri, 2014.

V združenju Alpski biseri trajnostni turizem pojmujejo kot kombinacijo »mehkih« turističnih
dejavnosti ter okolju prijazne mobilnosti. To vključuje dva vidika: prvi je potovanje do same
počitniške destinacije, najbolje z avtobusom ali vlakom. S tem se izognejo nepotrebnim
prepotovanim kilometrom z avtom ali letalom. Drugi vidik se tiče mobilnosti na sami lokaciji.
Goste želijo odvrniti od uporabe avtomobila na dopustu in pripraviti do uporabe drugih
prometnih sredstev: avtobusov, kombijev, kočij, koles … Združenje Alpski biseri poglavitno
promovira trajnostno mobilnost, vendar so pomembni tudi drugi vidiki. Osredotočajo se na
ohranjanje tradicionalne arhitekture in uporabo tradicionalne in lokalno pridelane hrane ter se
s tem poskušajo izogniti kar največ prepotovanim kilometrom prehranskih izdelkov. Skušajo
pa tudi uporabljati energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov. Menijo, da goste privablja
celoten paket ponudbe oziroma široka paleta storitev, ki jih ponujajo, ne le trajnostna
mobilnost. Alpski biseri se bolj kot na zimsko sezono osredotočajo na poletno. Pozimi mora
veliko smučišč izdelovati umetni sneg, za kar potrebujejo veliko količino vode in energije,
poleg tega pa je takrat večja potreba po energiji v hotelih, zato je zimski turizem težje narediti
trajnosten. Tri članice združenja skušajo delovati tudi na tem področju: Arosa in
Welschnhofen delujeta skupaj na projektu za zaščito podnebja in zmanjšanje porabe energije
pri smučanju in izdelovanju snega. Tretji član je Werfenweng, ki si prizadeva, da bi smučarji
prihajali z vlakom, in ponuja brezplačen prevoz do vasi. Alpski biseri sami po sebi ne
oglašujejo smučanja, pač pa druge zimske aktivnosti: krpljanje, tek na smučeh, vožnjo s pasjo
vprego, drsanje … Prizadevajo si, da bi bilo smučanje karseda okolju prijazno. Združenje je
od leta 2006 razvilo zelo močno blagovno znamko, pod katero se tržijo vse članice. Prav tako
pomagajo pri promociji trajnostne mobilnosti pri lokalnem prebivalstvu. Prav tako znotraj
združenja poteka izmenjava informacij, ki koristi predvsem manjšim članom pri njihovem
delovanju. Opazili so, da število obiskovalcev v članicah združenja postopoma narašča. Ne
vedo, ali je razlog v trajnostni mobilnosti, upajo pa, da vsaj malo pripomore k temu. Opažajo
tudi, da vse več turistov prispe z vlakom. Izpostavljajo dejstvo, da lažje vzpostavijo
sodelovanje z večjimi podjetji, kar bi ena sama vasica težje dosegla. Manjše vasi, ki
vzpostavijo trajnostno ponudbo, jo izpopolnijo, promovirajo in resno razvijajo, so za
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obiskovalca bolj pristne. Pri večjih turističnih središčih, kjer je razvit množični turizem, pa je
trajnostne poteze težje opaziti in včasih se zdi, da ponujajo trajnostne aktivnosti zato, ker so
modne. Slogan Alpskih biserov je »Kakovost pred količino« (Schirmer, S., What the Alpine
Pearls project is all about. An interview with Karmen Mentil, 2014).
Združenje Alpski Biseri je uvedlo t. i. Biserno kartico (Alpine Pearls Card), ki je namenjena
zgolj prebivalcem vključenih krajev. Namen kartice je spodbujati izmenjavo med
posameznimi biseri in olajšati spoznavanje drugih biserov. S kartico so prebivalci enega kraja
deležni brezplačnih storitev ali popustov v drugih krajih, ki so ponavadi pogojeni z nočitvijo v
tem kraju. Tako na primer na Bledu ponujajo brezplačno enourno turo s kolesom v primeru
nočitve v določenem hotelu (Alpski biseri, 2014).
Po besedah Petra Brandauerja, predsednika Alpskih biserov, mora za sprejetje v Alpske bisere
neka občina izpolnjevati že omenjene kriterije, preden vloži prošnjo za pristop. Potem začne
teči enoletno obdobje, kjer izpolnjevanje kriterijev preverijo, kraj obiščejo predstavniki vseh
Alpskih biserov. Po enem letu kandidat postane polnopraven član združenja. Članarina, ki jo
člani plačujejo, se večinoma (80 odstotkov) nameni za promocijo Alpskih biserov, torej za
vzdrževanje in nadgradnjo uradne spletne strani. V preteklosti so vrteli tudi oglase na nemških
televizijskih kanalih, vendar se je zdaj tovrstna dejavnost preselila na splet. Turisti, ki
obiščejo Alpske bisere, pridejo tja zaradi koncepta trajnostne mobilnosti in se pozitivno
odzivajo na ponudbo. Glede širjenja združenja Alpskih biserov pa g. Brandauer poudari, da je
pomembna kakovost storitev in ne količina. Torej ni pomembno oz. njihova prioriteta ni
postavljanje neke meje, koliko članov naj bi združenje imelo, pomembno je, da stojijo za
svojimi načeli. Zaenkrat sprejemajo samo občine (naselja, vasi) in ne celotnih regij, saj so
slednje močan turistični akter že same po sebi. V Alpske bisere pa se povezujejo majhna
središča in v okviru močne organizacije lobirajo in konkurirajo drugim – imajo več možnosti
pri pogajanjih z velikimi družbami, kot je DB (Brandauer, P., O delovanju Alpskih biserov,
2014).
3.3 STRATEGIJA RASTI IN STATUT
Alpine Pearls ima trenutno 29 članov, od tega jih prihaja:
- 16 iz Italije,
- 4 iz Avstrije,
- 3 iz Švice,
- 3 iz Francije,
- 2 iz Nemčije,
- 1 iz Slovenije.
Trenutno ni uravnotežene porazdelitve med alpskimi državami. Lihtenštajn in Monako nista
zastopana. Trenutno se med člane sprejema samo kraje, ne pa posameznih regij, čeprav to v
statutu ni jasno določeno:
5. člen
Vrste članstva
…
Redni člani so tisti, ki v celoti sodelujejo pri delu društva, in so lahko le:
- turistične organizacije krajev ali regij, ki so Alpski biseri;
- (politične) občine tistih krajev, ki so Alpski biseri.
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Za kraj, ki je Alpski biser, lahko pridobi članstvo le ena pravna oseba (občina ali turistična
organizacija), ki je določena v samem kraju. Upravni odbor je do sedaj možnost članstva
regije večkrat zavrnil. Zanimanja za članstvo v Alpskih biserih je v zadnjih dveh letih daleč
največ v Italiji.
Problematika
Združenju še ni uspelo doseči jasno prepoznavnega profila krajev in s tem tudi združenja
Alpski biseri v povezavi s prijazno mobilnostjo, podnebju prijazno počitniško ponudbo in
trajnostnim razvojem. Kraji, ki niso pri združenju Alpskih biserov, so v povezavi s prijazno
mobilnostjo pogosto boljši ali bolj prepoznavni. Tako je za samo združenje izgradnja profila
še težja. Poleg tega je to pogosto tudi razlog, da primernih krajev ne morejo prepričati, da bi
se včlanili (»Že sedaj delamo bolje in ne želimo slabiti našega profila,« je osnovni ton). Prišlo
je tudi do nesorazmerja, saj je Italija v primerjavi z ostalimi izredno močno zastopana.
Cilji
1. Nadaljnji obstoj Alpskih biserov je potrebno zaščititi.
2. Prizadevati si je potrebno za uravnovešenost med posameznimi državami.
3. Člani združenja Alpskih biserov morajo biti v svoji regiji vodilni glede prijazne mobilnosti
in podnebju prijazne počitniške ponudbe. Kraji, ki so že sedaj priznani in poznani po svoji
prijazni mobilnosti, se morajo nujno pridružiti združenju Alpskih biserov.
4. Prilagoditev meril naj bi privedla tudi do izboljšanja profila Alpskih biserov oziroma
članov tega združenja.
5. Obstoječe člane je potrebno spodbuditi, da bodo res izpolnjevali kriterije.
6. Za nove kandidate naj se uvede nekakšna prehodna faza pred polnopravnim članstvom:
»Kandidat za Alpski biser«. V tem prehodnem obdobju bi se kraj lahko pripravil na članstvo
in odpravil pomanjkljivosti v zvezi z merili. Prehodno obdobje bi moralo trajati najmanj eno
leto.
7. Dokončna zgornja meja se ne bo določala, vendar pa je kakovost pred količino.
8. V Italiji se novih članov ne bo aktivno iskalo, dokler se ne vzpostavi vsaj približno
ravnovesje med alpskimi državami z ozirom na njihove deleže v Alpah.
Vir: Štravs Podlogar E., Predlagana strategija rasti, posredovano 28. 3. 2014.
4 ČLANI ALPSKIH BISEROV
4.1 LES GETS
Les Gets je član združenja že od vsega začetka. Razloga za pridružitev sta bila močna želja po
okolju prijaznem turizmu in prepoznavnost. Vse okoliške kmetije imajo mlade naslednike.
Lokalno prebivalstvo je bilo ob sprejetju v združenje ravnodušno, v turizem pa so kar precej
vključeni: zaposleni so v hotelih, restavracijah in drugih storitvah. Opravljajo tudi sezonska
dela, ponujajo nastanitev za turiste in prodajajo lokalne izdelke. Les Gets ponuja svojim
obiskovalcem alternativna prevozna sredstva, ki so brezplačna. Organizirane so vožnje z
malimi vlakci in krožni prevozi do vasi iz doline in do najbližje železniške postaje. Občina
ima strategijo trajnostnega razvoja, nove projekte pa financirajo s pomočjo EU ali regionalnih
organov. Trenutno razvijajo kolesarsko mrežo, vožnje z električnim avtobusom in sodelujejo
z domačini za izboljšanje nastanitev (Osebni vir, 28. 4. 2014).
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V kraju Les Gets avtomobila ne potrebujemo. Celotno območje lahko raziščemo z javnimi
prevoznimi sredstvi, saj med vasmi vozita dva lokalna avtobusa in majhen vlak, uredili pa so
tudi novo cono za pešce v centru vasi. Ponujajo kartico Multi Pass Portes du Soleil, ki odpira
dostop do 23 žičnic in več kot 850 km pohodniških poti. Sicer je kraj dosegljiv z avtobusom
in vlakom. Železniška postaja Cluses et Thonon-les-Bains je od kraja Les Gets oddaljena le
22 km. Avtobusna povezava omogoča neprekinjen in zanesljiv prihod ter odhod (Alpski
biseri, 2014).
Portes du Soleil Multi-Pass je na voljo za 2 €/dan. Na voljo je tudi sezonska ponudba za
lokalno prebivalstvo za 65 €. Na njihovi spletni strani so na voljo tudi vse informacije o
potovanju z vlakom za obiskovalce iz Velike Britanije. Prav tako na njihovi spletni strani
najdemo sopotnike za skupno vožnjo z avtomobilom (carpooling), vse informacije o voznih
redih za vlake, avtobuse, taksije, krožne prevoze. Les Gets je razvil znamko »Escale Nature«,
v katero je povabil vse ponudnike nastanitev. Vsi vključeni v znamko se zavezujejo k
upoštevanju 37 kriterijev za upravljanje z energijo, vodo, odpadki, hrupom… Naslednja
njihova znamka je »Nature event«, ki je bila predstavljena julija 2012. Pokriva pet področij:
hrano, transport, komunikacije, izbor lokacije za dogodke, nastanitev. Nekaj primerov
ukrepov, ki so jih vpeljali:

čiščenje z naravnimi čistili;

lokalno proizvedena sadje in zelenjava;

v poletni sezoni moka, proizvedena v regiji Haute-Savoie in uporabljena v lokalni
pekarni, 100-odstotno naravno pivo brez aditivov; …
Da bi dvignili zavest obiskovalcev in lokalnih prebivalcev, so sprejeli številne ukrepe:

v letu 2000 so odprli centralno kotlovnico na lesno biomaso, ki ogreva 12 občinskih
stavb;

vsi podjetniki so se zavezali k varovanju okolja (inštalacija toplotnih črpalk,
geotermalnih sistemov, organska vina, lokalni izdelki, …);

vse brošure in kartice so iz recikliranega materiala;

določenim vozilom so omejili hitrost z namenom manjše porabe energije;

radijski operater Chery Nord uporablja le energijo sončnih celic;

vsakoletna čistilna akcija na vseh smučarskih površinah (Les Gets, 2014).
Slika 5: Vlak za prevoz po vasi

Vir: LesGets, 2014.
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Les Gets je dober primer ukrepov, ki jih lahko uporabimo za omejevanje dostopa osebnih
vozil do turističnega centra in tako zagotovimo, da prispeli turisti svoje avtomobile
uporabljajo karseda malo. Z upoštevanjem tega so čez nekaj let uvedli naslednje pogoje:
gradnja dveh podzemnih garaž (ena ob vstopu v naselje); oženje cest brez možnosti za
parkiranje, zasnova 1500 m pločnikov, da bi spodbudili ljudi k hoji; podvojitev omrežja
brezplačnega krožnega avtobusa z rednimi intervali voženj; plačilo sezonskim delavcem za
potovanje z vlakom (Trajnostni turizem v Alpah, Poročilo o stanju Alp, 2013).
4.2 PRALOGNAN LA VANOISE
Pralognan je v združenje vključen že 10 let. Vključili so se zaradi močne želje po okolju
prijaznem turizmu. Lokalno prebivalstvo je idejo pozdravilo. V kraju so zaposleni večinoma
odrasli, študentje le deloma, večina delovnih mest pa je v turizmu. Študentje se lahko
zaposlijo v krajši poletni sezoni, ki traja 3 mesece, ali pa v 5–6 mesecev dolgi zimski sezoni,
večinoma v hotelih. Zaposleni v kraju so lokalni prebivalci, samo en hotel najema delavce iz
tujine. V kraju biva okrog 700 ljudi, letno pa imajo 8000 nočitev. V strukturi turistov opažajo,
da je vse več mladih družin. Kar se tiče lokalnega prebivalstva, pa mladi odhajajo iz kraja v
večja mesta. Kljub temu večina kmetij ima naslednike. Priznavajo, da je v naselju veliko
starejšega prebivalstva, ki težje sprejema novosti glede trajnostne mobilnosti ali turizma
nasploh. Prebivalstvo je zaposleno v turističnih dejavnostih, opravlja sezonska dela in prodaja
lokalne izdelke v majhnih trgovinah, predvsem planinski sir. Problemi, s katerimi se
srečujejo, so povezani predvsem s pomanjkanjem denarja in večjimi razdaljami med
storitvami in objekti. Težave se pojavljajo tudi z lastniki zemlje, saj so ta območja pozimi
smučišča, poleti pa kmetijska obdelovalna zemlja, ki je ne morejo uporabljati v turistične
namene. V prihodnje si prizadevajo za vzpostavitev električnega vlaka do naselja (Osebni vir,
14. 4. 2014).
Naselje se nahaja v francoskem narodnem parku Vanoise, katerega korenine segajo v leto
1922, in tudi zato ima okoljevarstvo tu dolgo tradicijo. Ponosni so tudi na svojo kulinarično
ponudbo. Vas je dolga 2 km in tu lahko obiskovalec vse doseže peš. Obiskovalci se
poslužujejo turističnega vlakca in krožnega avtobusa. Poleti Pralognan ponuja preko 250 km
pohodniških poti, pozimi pa je znan po krpljanju, teku na smučeh ter saneh s pasjo vprego
(Alpski biseri, 2014).
Pralognan la Vanoise je v letu 2007 imel 735 prebivalcev (Carte France, 2014).
4.3 TERMIGNON
Termignon se je Alpskim biserom pridružil 1. 1. 2014, saj so v tem videli priložnost za
povečanje turističnega obiska, saj bi postali zanimivejši za turiste. Celoten proces pridružitve
je vodil župan Termignona, ki je želel vstopiti v združenje; on je tisti, ki je mestnemu svetu
predstavil ta načrt in jih prepričal v vstop. O kakršnihkoli vplivih pridružitve na dobiček,
število obiskovalcev, delovna mesta in podobno še ni mogoče govoriti. So pa opazili, da se je
povečalo zanimanje medijev za Termignon. Lokalno prebivalstvo je idejo o pridružitvi
pozdravilo. Zaposleni so v turističnih ustanovah in ponujajo zasebne nastanitve ali prodajajo
lokalne izdelke. Kmetje pozimi delajo kot smučarski inštruktorji, poleti pa obdelujejo kmetije,
ki jih je veliko. Kmetije imajo mlade naslednike. Če se pojavi kakšna ovira z lokalnim
prebivalstvom, jo uspešno rešijo z dogovori. Termignon se nahaja v dolini Haute Maurienne
Vanoise in je med tremi turističnimi naselji v dolini vodilno na področju trajnostne
mobilnosti. Načrtov za prihodnost imajo veliko. Razvijajo sistem »varnega štopanja«.
Razvijajo tudi t. i. trojno ponudbo za vsakega turista: prevoz, nastanitev in mehko mobilnost v
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samem kraju. Imajo razvito mrežo kolesarskih poti za električna kolesa, prav tako imajo
vzpostavljen avtobusni prevoz od vasi do železniške postaje (Osebni vir, 14. 4. 2014).
Vas Termignon leži na nadmorski višini 1300 metrov. Kraj je obiskovalcu dostopen v vseh
letnih časih, ima pa tudi dobre povezave z okoliškimi naselji. Termignonci so posebej znani
po sirih bleu de termignon in beaufort. Termignon je optimalno integriran v projekt okolju
prijazne mobilnosti Haute Maurienne Vanoise in ponuja krožne prevoze iz vasi direktno v
park, pozimi vozi konjska kočija, vse leto pa vozijo avtobusi in taksiji. Gostom ponujajo tudi
kartico Pass Exploration, ki nudi številne aktivnosti na področju kulture, kulturne dediščine,
športa in animacije, saj je Termignon del mreže gorskih kolesarskih stez VTT – FFC Haure
Maurienne Vanoise (Alpski biseri, 2014). V letu 2011 je v Termignonu živelo 418 ljudi, v
celotnem območju Haute Maurienne Vanoise pa 2670 ljudi (Cchautemaurienne, 2014).
4.3.1 HAUTE MAURIENNE »REZO POUCE« – »REZO PALEC« - mreža organiziranega
štopanja
To je prva organizirana štoparska mreža v Franciji. Sodelovanje je prostovoljno. Vsak, ki želi
sodelovati kot voznik ali potnik, podpiše pogodbo in dobi svojo izkaznico s sliko in
registracijsko številko. Vsak potnik nato počaka na za to označenih mestih in je v primeru, da
mu kdo ustavi, dolžan pokazati svojo izkaznico. Vsak ponudnik prevoza pa mora na
vetrobranskem steklu imeti posebno zeleno nalepko REZO POUCE. Prav tako se je dolžan
predstaviti z izkaznico. Potnik lahko potuje do sosednje vasi, do smučišča, do izhodišča za
pohode in podobno. Točk ustavljanja je veliko, vsak pa lahko na njihovi spletni strani
predlaga nove. Za varnost potnika je poskrbljeno tako, da ob vstopu v vozilo zahteva
izkaznico voznika, lahko pa tudi pošlje sporočilo SMS z voznikovo številko ter registracijsko
številko REZO POUCE na uradno telefonsko številko in tako omogoči sledljivost svojega
potovanja. Sodelujoče občine ne prevzemajo odgovornosti za morebitne težave. Uporaba
sistema je na lastno odgovornost. Mladoletne osebe dobijo zeleno izkaznico, ki dokazuje, da
jo uporabljajo z dovoljenjem staršev. Registrira se lahko vsak, ki je starejši od 16 let. Vsak
potnik naj bi spoštljivo ponudil plačilo za vožnjo (0–10 km = 0,5 €, 10–20 km = 1 €, 20–30
km = 2 €, 30–40 km = 3 €), od voznika pa je odvisno, ali plačilo sprejme ali odkloni. Za
razliko od »carpoolinga« lahko Rezo Pouce uporabljamo, kadar hočemo. Ideja se je rodila na
podlagi treh ugotovitev o tem, kdaj želimo souporabljati avtomobil. Prvič: za dolge razdalje
(npr. Toulouse–Nantes). Drugič: za srednje razdalje (redni vozači, vsakodnevno na delo).
Zadnja in najpomembnejša ugotovitev pa je, da tovrstno souporabo avtomobila najbolj
potrebujemo ob spontanih odločitvah za izlete. Nadalje so ugotovili, da je 75 odstotkov
potovanj v Franciji opravljenih na razdalji manj kot 10 km ter da ljudje premalo uporabljajo
platforme, ki ponujajo carpooling, še posebej na podeželju. Cilji REZO POUCE so:
- dopolniti obstoječo mrežo javnega prometa,
- ustvarjati družbene vezi,
- organizirati mrežo varnejšega štopanja,
- zmanjšati uporabo avtomobilov (Eckern, P., Project Ecomobility, Haute Maurienne,
Vanoise, 2014).
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Slika 6: Postajališče za štoparje

Vir: Ville-negrapelisse. Le rezo pouce, 2014.

4.4 DISENTIS/MUSTER
Disentis se je vključil med Alpske bisere v letu 2013. Razlog za vključitev je bila močna želja
po okolju prijaznem turizmu, v tovrstni dejavnosti pa prav tako vidijo popularno tržno nišo.
Prebivalstvo je vključitev podpiralo že od začetka in so sodelovali z razvijalci projekta.
Zaenkrat še ne opažajo, da bi zaradi pridružitve Alpskim biserom prišlo do porasta
turističnega obiska, prav tako ni porasta zanimanja med turisti zgolj zaradi pridružitve.
Ocenjujejo pa, da sta se kakovost življenja in življenjski standard povečala, kljub temu da v
kraju ni novih gostiln, restavracij, hotelov ali drugih objektov. Na splošno ocenjujejo, da se
lokalno prebivalstvo ne ukvarja preveč s turizmom niti to ne pripomore k bolj živi skupnosti,
ocenjujejo pa, da je pridružitev Alpskim biserom prinesla več pozitivnih kot negativnih
učinkov. Domačini opravljajo le sezonska dela v turizmu in prodajajo lokalne izdelke.
Finančno pomoč dobijo od občine oz. države (Osebni vir, 2. 4. 2014). V letu 2012 je tam
živelo 2045 ljudi. (Schweizerische eidgenossenschaft, 2014).
Kraj Disentis/Muster se nahaja v kantonu Graubünden, ki ima še vedno močno retoromansko
tradicijo, je pa hkrati tudi območje najvišjih smučišč v Švici, območje izvira Rena, v literaturi
znano kot rojstni kraj Heidi. Kraj se nahaja na nadmorski višini 1130 m. Dostopen je z avtom,
avtobusom in vlakom. V naselju je 8 hotelov. V Disentisu tako poleti kot pozimi ponujajo
številne turistične aktivnosti. Pohodništvo in gorništvo sta mogoča vse leto, posebej so
ponosni na kanjon Rena, ki je znan kot švicarski Grand Canyon, ter pot »Senda Sursilvana«.
V kraju se nahaja tudi benediktinski samostan, ustanovljen že v 8. stoletju (My Switzerland,
2014), del katerega je tudi ekološka kmetija, ki proizvaja mlečne izdelke, ter gimnazija
(Disentis Sedrun, 2014). Trajnostni mobilnosti prilagojen prihod in odhod je možen preko
železniške postaje Disentis iz Chura z retsko železnico ali z vlakom Glacier Express, ki
povezuje Zermatt in St. Moritz. Železniška postaja leži v središču Disentisa tik ob športnem
centru in pri spodnji postaji žičnice Disentis, mnogi hoteli pa imajo organiziran prevoz od
postaje do hotela. V Disentisu je obiskovalcu na razpolago brezplačni krajevni avtobus. V
času bivanja lahko avto brezplačno parkirajo, okolico pa raziskujejo z okolju prijaznimi
prevoznimi sredstvi, kot so elektrokolesa, električni avtomobili, turne smuči, in krplje.
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Disentis obkrožajo številne planine in pašniki, med njimi so mnoga območja zaščitena kot
naravni rezervat (Alpski biseri, 2014).
4.5 INTERLAKEN
Interlaken je v organizaciji Alpski biseri že od vsega začetka. Pridružili so se zaradi močne
želje po okolju prijaznem turizmu in ker so to videli kot popularno tržno nišo. Vendar v času,
odkar so člani združenja, niso opazili večjih sprememb. Prebivalstvo se je povečini strinjalo s
pridružitvijo k organizaciji. Lokalno prebivalstvo je zaposleno v turističnih dejavnostih,
opravljajo sezonska dela, nudijo zasebne nastanitve in prodajajo lokalne izdelke. Težav z
lokalnim prebivalstvom pri raznih projektih nimajo (Osebni vir, 16. 4. 2014).
V Interlaknu in v regiji Jungfrau je možno optimalno gibanje brez avtomobila. Na voljo je
okoli 25 različnih prevoznih sredstev, kot so vlaki, gondole in hibridni avtobusi. Številne
kartice združenja in karte za večkratno vožnjo nudijo popuste na normalne vozovnice.
Ponujajo kartico za goste, ki omogoča popolno mobilnost v premeru 20 kilometrov, pri čemer
so v določenih conah vožnje z avtobusom in vlakom zastonj. Pozimi vozijo brezplačni
smučarski avtobusi iz Berna, Lyssa, Biela in Thuna direktno do smučišč regije Jungfrau.
Obiskovalcem so na voljo številna nova elektrovozila (e-kolesa, e-avtomobili, e-skuterji,
segway). Na voljo so tudi vožnje s kočijo, vlakec, ki ga vleče konjska vprega, in električni
minivlakec. Na smučišču v Interlaknu od leta 2004 deluje vozilo, ki ga poganja vodik. Vsi ti
ukrepi uvrščajo Interlaken v društvo Swiss Alps 3000, društvo za alpsko mobilnost brez
izpušnih plinov (Alpski biseri, 2014). V društvu Swiss Alps 3000 so marca 2004 začeli s
pilotnim projektom, ko so v Kleine Scheidegg predstavili vozilo za teptanje snega na vodik
Hydocat 1. Odzivi so bili pozitivni, predvsem pa ima društvo močno podporo prebivalstva
(Swiss Alps 3000, 2014). Občina Interlaken ima okrog 5883 prebivalcev (Interlakengemeinde, 2014).
Slika 7: Teptalnik snega na vodik

Vir: SwissAlps3000, 2014.
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4.6 AROSA
Arosa je član združenja že od vsega začetka. Glavni razlogi za pridružitev so bili
prepoznavnost in promocija kraja kot trajnostne destinacije ter želja po okolju prijaznem
turizmu. Arosa je majhen turističen kraj, zato pridružitvi ne morejo pripisati večjih sprememb.
Glavna dejavnost je turizem, ljudje se v njem zaposlujejo in zato tudi prihajajo v kraj – to so
lahko družine, mladi, … Med slednjim in članstvom v združenju Alpski biseri ne vidijo
povezave. Prebivalstvo se je večinoma strinjalo s pridružitvijo združenju. Turisti se
poslužujejo brezplačnega skibusa, gondole ter avtobusnega prevoza v poletni sezoni, ki spada
v kartico Arosa All-inclusive. V Arosi je na voljo regionalni vlak, ki vozi vsako uro (Rhaetian
Railway) in pripelje obiskovalca do Chura, mesta v bližini Arose. V Arosi lahko v zimski
sezoni uporabljajo brezplačni avtobusni prevoz, v ponudbo All-inclusive Arosa Card pa je
vključen tudi poleti. Večina hotelov ima organiziran prevoz gostov od železniške postaje do
hotela s svojimi avtobusi, gostje pa se lahko pripeljejo tudi s kočijo. Turistični urad dobro
sodeluje z občino pri pripravi in izvedbi projektov in obveščanju javnosti ter sodelovanju z
občani (Osebni vir, 14. 4. 2014).
Arosa se zaveda, da bo uspešnejša, če se promovira kot zeleno turistično središče. Primarni
cilj vseh projektov je osvestiti svoje obiskovalce in ponuditi trajnostno mobilnost. Arosa
sodeluje v več organizacijah in projektih, ki to spodbujajo: Alpski biseri in Climate Neutral
Winter Holiday Package, s katerim si prizadeva zmanjšati emisije CO2 svojih obiskovalcev.
Kot prva turistična destinacija želijo vzpostaviti ekosklad. Vanj se že steka denar od prodaje
ovinkov na cesti Chur–Arosa na spletni strani kurvensicher.ch. Kraj ponuja tudi e-kolesa za
kolesarske ture na priljubljeni trasi eBike Gourmet Trail, ki združuje zabavo s kolesarjenjem
in kulinaričnimi dobrotami. Prav tako je mogoče na polnilni postaji ponovno napolniti kolo ali
električni avtomobil (Arosa, 2014). V letu 2012 je v Arosi stalno prebivalo 2199 prebivalcev
(Schweizerische Eidgenossenschaft, 2014).
4.7 BAD REICHENHALL
Bad Reichenhall je v združenju že od vsega začetka. Glavni razlog za pridružitev je bila
močna želja po okolju prijaznem turizmu, to pa so videli tudi kot potencialno tržno nišo.
Poleg tega se ljudje zato priseljujejo v kraj, mladi ostajajo v kraju po končanem
izobraževanju, prav tako pa so opazili, da kot turisti v njihov kraj prihaja vse več mladih
družin. Odzivi lokalnega prebivalstva na pridružitev so bili različni, nekateri so pridružitev
podpirali, drugim je bilo vseeno. Lokalno prebivalstvo je zaposleno v hotelih, barih,
restavracijah in drugih turističnih podjetjih. Ponujajo zasebne nastanitve in prodajajo lokalne
izdelke. Zavest o varovanju okolja je v Bad Reichenhallu močna in ima dolgo tradicijo.
Naselje je zdraviliški turistični kraj s številnimi naravnimi bogastvi, kot so alpska sol in gorski
bor. Trenutno razvijajo projekt Slow-Bike Tours in pohodno pot Salzalpensteig, ki ju
financirajo javno-zasebna partnerstva iz EU, Avstrije in Nemčije (Osebni vir, 15. 4. 2014).
Bad Reichenhall, znan po soli, spada med bolj priljubljena bavarska zdravilišča in letovišča.
Kot alpski biser zagotavlja prijazno mobilnost s prihodom z vlakom ali avtobusom. Ponuja
možnost nakupa kartice gostov, s katero lahko čez dan brezplačno uporabljamo avtobus po
celotnem mestnem predelu. Obiskovalci lahko uporabijo tudi najstarejšo v originalu
ohranjeno velikokabinsko vzpenjačo na 1600 metrov visoki vzpetini Predigtstuhl. Po dobro
razvejani kolesarski mreži lahko uporabijo tudi e-kolesa Swissflyer (Alpski biseri, 2014).
V letu 2012 je v mestu živelo 17 101 prebivalcev (Stadt Bad Reichenhall, 2014).
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4.8 BERCHTESGADEN
Berchtesgaden je alpski biser že vse od ustanovitve. Pridružili so se zaradi močne želje po
okolju prijaznem turizmu, v tem pa so prav tako videli popularno tržno nišo. Od pridružitve so
opazili porast novih delovnih mest predvsem v prevozništvu ter dvig dohodka od turizma.
Lokalno prebivalstvo je idejo pozdravilo. Zaposleni so v turističnih storitvah, ponujajo
zasebne nastanitve in prodajajo lokalne izdelke. Težave pri tovrstnem turizmu vidijo v tem, da
čedalje več turistov obišče deželo Berchtesgaden in uporablja brezplačni podeželski avtobus,
zaradi česar bo njegovo financiranje s strani občine v prihodnje vse težje. V prihodnje želijo
izboljšati že obstoječo ponudbo. Poleg tega z nacionalnim parkom Berchtesgaden sodelujejo
pri projektu »Haus der Berge«. Gre za izgradnjo informacijskega centra, ki bo obiskovalce
obveščal o živalih, rastlinah in habitatih tega območja. Z občino oblikujejo projekt, ki bi
obiskovalcem med njihovim obiskom omogočil najem e-avtomobilov (Osebni vir, 16. 4.
2014).
Berchtesgaden slovi po zgodovinskih znamenitostih, kot so solni rudnik, Orlovo gnezdo oz.
Kehlsteinhaus in kraljevi dvorec. Pozimi so na voljo manjša smučišča, primerna za družine.
Obiskovalcem ponujajo t. i. počitniško kartico, ki je istočasno tudi avtobusna vozovnica,
veljavna za turistično regijo Berchtesgaden - Königsee. Gostje se na vseh progah RVO
(Regionalni promet Zgornje Bavarske) lahko vozijo brezplačno. V samem kraju ponujajo ečolne na jezeru Königsee, tedensko karto RVO za vso deželo in berchtesgadensko planinsko
doživetje za pohodnike v narodnem parku. Poleg tega je mogoče kolesarjenje z Movelom –
kolesarski izleti z e-kolesi Swiss-flyer po dobro razvejani mreži kolesarskih stez. Prav tako je
možna izposoja dvokolesnikov segway (Alpski biseri, 2014).
V letu 2013 je v Berchtesgadnu živelo 7655 ljudi (GeoNames geographical database, 2013).
Slika 8: Movelo izposojevalnice e-koles

Idea o Movelu se je rodila leta 2005 v Bad Reichenhallu. V
deželi Berchtesgaden je namreč glede na topografijo območja in
demografske značilnosti obiskovalcev mogoča množična uporaba
koles. Začelo se je sodelovanje Turističnega urada z proizvajalci
koles in drugimi ponudniki storitev. Leta 2006 so v deželi
Berchtesgaden odprli prvo postajo Movelo z 28 e-kolesi, 7
postajami in 4 menjalnicami baterij. Danes je Movelo največji
evropski ponudnik električne mobilnosti v turizmu. V 80
počitniških destinacijah v Nemčiji, Avstriji, Belgiji, Franciji,
Španiji in Italiji je več kot 5000 koles, 1500 izposojevalnih postaj
in 1000 menjalnic baterij (Movelo, 2014).
Vir: movelo.com, 2014.

4.9. MALLNITZ
Mallnitz je del združenja od leta 2009. Glavni razlog za pridružitev je bila priložnost, da
pritegnejo več turistov. Prav tako menijo, da je to izredno ugodna vrsta turizma za Mallnitz,
saj ni tranzitnega prometa, imajo mednarodno železniško postajo in nacionalni park Visoke
Ture. Odkar so se pridružili, se je dohodek od turizma znatno dvignil, vendar le v poletni
sezoni. Prav tako so med turisti bolj prepoznavni. Lokalno prebivalstvo je bilo vključeno v
proces sprejemanja nove strategije in so se z njo večinoma strinjali. Menijo, da imajo
prebivalci na voljo več aktivnosti, predvsem so ponosni na svoja e-kolesa. Na splošno menijo,
da je vključitev prinesla več pozitivnih kot negativnih učinkov, vendar pravijo, da so stroški
21

turizma za tako majhen kraj, kot je Mallnitz, še vedno visoki, vendar so storitve, ki jih dobijo
za ta denar, odlične. Pri oblikovanju svoje ponudbe imajo občasne težave z lastniki zemljišč
pri uporabi gozdnih cest ter pašnikov za dvokolesnike segway. Imajo urejen krožni prevoz od
železniške postaje do vsakega nastanitvenega objekta. Prav tako v poletnih mesecih vozi
pohodniški avtobus, pozimi pa smučarski avtobus. Možno je najeti dvokolesnike segway in ekolesa. Prizadevajo si za vzpostavitev pogostejših povezav »pohodniškega avtobusa« na
vsako uro, ki se financira iz pobiranja parkirnin. V centru naselja načrtujejo t. i. »deljeni
prostor«. Prav tako želijo izboljšati zimske vozne rede za alpiniste, smučarje in obiskovalce
zimskih prireditev (Osebni vir, 7. 4. 2014).
Mallnitz leži na nadmorski višini 1200 m na stičišču treh visokoležečih dolin na Koroškem in
je idealno izhodišče za pohode v parku Visoke Ture. Pozimi Mallnitz nudi najvišje koroško
smučišče Ankogel in ledenik Mölltaler. Lastnikom kartice Mobilitäts-Pass so na voljo
različne brezplačne storitve. Ponudba e-koles raste iz leta v leto. Ima mednarodno železniško
postajo Mallnitz - Obervellach, mednarodni hitri vlaki vozijo na dve uri, vsak dan je več
direktnih povezav z Nemčijo in Dunajem. Ob rezervaciji lahko gostje naročijo prevoz do
prenočišča. Za goste prenočišč, ki so partner združenja Alpine Pearls, je ta usluga brezplačna
(Alpski biseri, 2014).
Mallnitz ima 811 prebivalcev (Statistik Austria, 2014).
Slika 9: Del "zabavne mobilnosti"

Vir: Mallnitz, 2014.

4.9.1 KONCEPT »DELJENEGA PROSTORA«
Ta koncept vključuje odstranitev semaforjev, znakov, talnih označb in pločnikov z namenom
spodbuditi voznike k razmišljanju. Koncept je zasnovan na teoriji uravnavanja tveganja, ki
pravi, da smo ljudje nagnjeni k določeni meri tveganja in prilagodimo svoja dejanja v skladu z
nevarnostjo v okolju. V prometu to pomeni, da v varnem okolju vozimo hitreje in manj
previdno, kot bi v okolju z prežečo nevarnostjo. Koncept je na Nizozemskem zasnoval Hans
Monderman, zdaj pa se koncept širi še v druga mesta po svetu, v Veliko Britanijo, na Novo
Zelandijo, in v ZDA (Linddell, 2013). Rezultati uvedbe »deljenega prostora« na
Nizozemskem, v Skandinaviji in Veliki Britaniji so pokazali, da je pretok prometa boljši, da je
zrak manj onesnažen in da so udeleženci bolj previdni, kar pomeni varnejše okolje za vse, s
tem pa se izboljšajo tudi socialni odnosi (Mestna občina Ljubljana, 2009).
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4.10 LIMONE PIEMONTE
Limone Piemonte se je Alpskim biserom pridružil po letu 2010. Glavna razloga za to
odločitev sta bila močna želja po okolju prijaznem turizmu ter nove možnosti trženja. Odkar
so se pridružili, še niso opazili nobenih sprememb na področju zaposlenosti lokalnega
prebivalstva ali demografskih značilnosti kraja. Domačini so se večinoma strinjali s
pridružitvijo in so v turizem vključeni tako, da so zaposleni v hotelih, restavracijah ali drugih
storitvah. Kot težavo navajajo nesporazume z lastniki zemljišč, kjer se izvajata pohodništvo in
gorsko kolesarjenje. Vse leto vozi avtobus, ki povezuje zaselke z glavnim naseljem, v zimski
sezoni se odvijajo tudi krožni prevozi do smučišč. Občina pomaga pri promociji in pripravi
dogodkov, povezanih s trajnostno mobilnostjo. Trenutno skušajo kar najbolj izboljšati
obstoječo ponudbo v skladu z omejenim proračunom (Osebni vir, 25. 4. 2014).
Limone Piemonte se nahaja v pokrajini Cuneo, vendar se ga množični gorski turizem nikoli ni
dotaknil. Železniška postaja Limone Piemonte, ki leži na mednarodni progi Torino–Cuneo–
Ventimiglia, se nahaja v starem delu mesta, le nekaj sto metrov od žičnic. V zimski sezoni na
tej relaciji vozi avtobus, čez vse leto pa delujejo žičnice, ki goste prepeljejo do majhnih
alpskih koč. Poleti deluje kolesarski park s spusti vse do centra ali pa po visokogorskih cestah,
ki povezujejo kraje s Francijo ali pa vzdolž »Via del Sale« z Ligurijo (Alpski biseri, 2014). V
občini je v letu 2013 živelo 1467 ljudi (Istat, 2014).
4.10.1 PROJEKT ALCOTRA
Slika 10: Projekt Alcotra

Župan Limone Piedmonta
Franco Revelli je pred tremi
leti vsem županom v
pokrajinah Imperia, Cuneo
in Nica predlagal projekt
oživitve bivše vojaške ceste
Monesi–Colle di Tenda.
Projekt, vreden 1 875 000 €,
se financira s pomočjo
Evropske unije in je sedaj že
v zaključni fazi. Cilj
projekta
je
zavarovati
infrastrukturo na visokih
nadmorskih
višinah,
obnoviti že uničene dele in
povezati skupnosti, ki živijo
ob tej cesti (Limone
Piemonte, Alcotra, 2014).
Vir: Stradaexmilitare…, 2014.

23

4.11 CERESOLE REALE
To je eden od biserov, ki ga nismo mogli doseči po telefonu, elektronski pošti ali drugih
elektronskih naslovih.
Ceresole Reale je imela leta 2010 164 prebivalcev (Istat.it, 2014).
Ceresore Reale je majhno naselje v provinci Torino v visokogorski dolini Orco. Kraj leži na
vhodu v naravni park Gran Paradiso, ki mu pravijo kar italijanski Yosemite. Poleti iniciativa
»A piedi tra le Nuvole« omejuje možnost dostopa z avtomobilom. Ob dnevih, ko je promet
omejen, nudijo bogat program, ki razveseljuje vse obiskovalce. Poleti imajo vzpostavljene
krožne avtobusne povezave. Kraj lahko dosežemo z vlakom do postaje Pont Cavalese, od
koder vozi avtobus v Ceresole Reale (Alpski biseri, 2014).
4.12 PRAGELATO
Alpskim biserom so se pridružili leta 2012 zaradi želje po okolju prijaznem turizmu, hkrati pa
se jim je to zdela odgovorna odločitev. Lokalno prebivalstvo je bilo sprva navdušeno, potem
pa so postali nekoliko ravnodušni, sicer pa večjih težav ni. Kraj ponuja krožne avtobusne
prevoze med vsemi zaselki na odročnih območjih, ki so namenjeni tudi dnevnim pohodnikom
in kolesarjem. V poletni sezoni ponujajo tudi električna kolesa. Lokalno prebivalstvo je
zaposleno večinoma v lokalnem okolju. Izpostavili so prodajo lokalnih izdelkov (mleko in
mlečni izdelki, krompir, med, likerji, leseni spominki za turiste, lajne domače izdelave,
tradicionalni kosi pohištva, …). Avtobusi večinoma vozijo od Sestriera do Torina. Turistični
urad in občina dobro sodelujeta. Občina pomaga pri financiranju novih ukrepov, če so ti
ekonomsko donosni. Trenutno poskušajo razširiti znamko Alpski biseri, predvsem cilje, za
katere si prizadeva (o glavnih konceptih: spoštovanje okolja, trajnostna mobilnost, OVE,
varstvo podnebja, trajnostni turizem, …) (Osebni vir, 16. 5. 2014).
Pragelato je imel konec leta 2010 794 prebivalcev (Istat.it, 2014). Pri svoji ponudbi
izpostavljajo pohode v naravnih rezervatih Banchetta - Vallonetto in Beth in po visokogorskih
pašnikih vzdolž tematske poti Praisentif, ki pripoveduje o regionalnem pašniškem
gospodarstvu, in kolesarjenje po krožni poti po dolini Val Troncea (Alpski biseri, 2014).
4.13 COGNE
Cogne se nahaja v narodnem parku Gran Paradiso. Gozdovi obdajajo večji del doline, ki se na
eni strani razširi v Prato di Sant'Orso. Ker naselje leži ob vznožju gore Gran Paradiso, je
odlična izhodiščna točka za številne pohode. Cogne ponuja 70 kilometrov smučarskih in
tekaških prog. Vse leto obratuje krožni avtobus od središča vasi v vse okoliške predele.
Smučarski avtobus povezuje glavno parkirišče in vsa smučišča. Obiskovalcu je na voljo tudi
200 električnih koles. Dostop do Cogneja je možen prek železniške postaje Aosta, od koder
vozi avtobus na vsaki 2 uri (Alpski biseri, 2014).
Cogne se je pridružil združenju leta 2011. Glavna razloga za to odločitev sta bila
prepoznavnost in večja privlačnost za turiste. Odkar so se pridružili, še niso opazili večjih
sprememb pri dohodku od turizma ali sprememb v demografiji in zaposlenosti lokalnega
prebivalstva. Slednje se je s pridružitvijo večinoma strinjalo in so v turizem vključeno tako,
da nudijo zasebne nastanitve, prodajajo lokalne izdelke in so kako drugače zaposleni v
turistični ponudbi. Turizem lokalnega prebivalstva ne moti in konflikti se ne pojavljajo.
Problem, ki ga izpostavijo, je, da lokalno prebivalstvo iz manjših okoliških zaselkov pri
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prevozu do Cogna (pri čemer je povprečna razdalja 3 km) še vedno rajši uporablja avtomobile
in ne javnega prometa ali električnih koles. V občini imajo vzpostavljen avtobus med
okoliškimi zaselki in Cognom, ki vozi večkrat na dan. Od 2013 je ta prevoz brezplačen za
turiste in lokalno prebivalstvo. Občina Cogne in Turistični urad sodelujeta pri razvoju
projektov mehke mobilnosti. Po uspešnem projektu vzpostavitve 200 električnih koles in
brezplačnega avtobusa se zdaj ukvarjajo z proizvodnjo čistejše energije in varčevanjem z
energijo. Začeli so s projektom vzpostavitve centralnega ogrevanja na okolju prijazna goriva.
Prav tako je v teku projekt vzpostavitve sistema za prodajo lokalnih izdelkov, ki bo spodbujal
ljudi k udejstvovanju v turizmu in prodaji turističnih uslug in oddaji sob in apartmajev. Vse
odkar so se pridružili, promovirajo spoštovanje okolja in njemu prijazno mobilnost (Osebni
vir, 24. 4. 2014).V občini Cogne je v letu 2012 živelo 1443 ljudi (Citypopulaton, 2014).
4.14 CHAMOIS - LA MAGDELEINE
Chamois je edina občina v Italiji, ki ni dosegljiva z avtomobilom, temveč samo z vzpenjačo,
peš ali s kolesom. Za krajevni prevoz oseb in prtljage od vzpenjače do vasi in hotelov so na
razpolago gorska kolesa, e-kolesa in ostala alternativna prevozna sredstva. Chamois lahko
dosežemo iz krajev Aosta, Torino in Milano preko železniškega in avtobusnega križišča
Chatillon, od koder nadaljujemo z regionalno avtobusno linijo Chatillon–Valtournenche v
Buisson. Od Buissona se z moderno vzpenjačo v petih minutah povzpnemo na Chamois. Cena
povratne vozovnice je 2 € (Alpski biseri, 2014).
V tem kraju pod Matterhornom na nadmorski višini 1815 metrov živi 100 ljudi, ki so uspeli
ohraniti svoje stare običaje, jezik in arhitekturo. Je član Alpskih biserov že od leta 2006. V
letu 2012 sta se Chamois in La Magdeleine povezala in skupaj postala Alpski biser. To
omogoča turistom, da obiščejo dve lokaciji z uporabo trajnostne mobilnosti. Obe naselji tesno
sodelujeta in sta povezani s kolesarskimi potmi in pešpotmi (razdalja med njima je 30 minut
hoje). V zadnjem času sodelujeta na področju športnih in kulturnih prireditev. La Magdeleine
leži na nadmorski višini 1644 metrov in ima 100 prebivalcev (Chamois-La Magdeleine,
2014).
Slika 11: Chamois, vas brez avtomobila

Vir: GaetanoLoPresti, 2009.
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4.15 MOENA
Moena se nahaja na stiku dolin Val di Fassa in Val di Fiemme. Oba glavna trga v naselju sta
zaprta za promet. Zimske obiskovalce dva smučarska avtobusa prepeljeta v vse kraje doline
Val di Fassa. V prihodnje naj bi mobilnost znotraj kraja zagotovljala mreža izposoje e-koles,
uvedba krožnega prevoza in direktna povezava med osrednjim parkiriščem in žičnicami.
Prihod do Moene z vlakom je prek postaje Bolzano (oddaljena 80 km) ali Auer (50 km od
Moene), od tam pa z avtobusom v dolino Val di Fassa (Alpski biseri, 2014).
V letu 2010 je imela Moena 2709 prebivalcev (Istat, 2014).
V Moeni obiskovalcem in lokalnim prebivalcem kot alternativo avtomobilom ponujajo
uporabo e-koles. Kolesarska mreža je dobro razvita. Nekaj hotelov celo spodbuja uporabo
koles in javnega transporta tako, da nudijo popust na svoje storitve v wellness centru ali v
restavraciji za tiste, ki med bivanjem pustijo ključe avtomobila na recepciji (Moena, 2014).
4.16 FORNI DI SOPRA
Naselje je v združenju že od ustanovitve leta 2006. Glavna razloga za vključitev sta bila
močna želja po okolju prijaznem turizmu in večja prepoznavnost. Odkar so se pridružili, se
občinska uprava trudi promovirati mehko mobilnost in trajnostni razvoj. Najuspešnejši so na
področju obnove planinskih koč in zaščite živali in rastlin. Lokalno prebivalstvo je bilo sprva
ravnodušno in se ni vključevalo v projekte. Zdaj so seznanjeni z občinskimi projekti na
področju mobilnosti, posamezniki pa se vanje tudi vključujejo. Odkar so se priključili
Alpskim biserom, niso opazili večjega porasta turističnega obiska, večinoma zaradi
ekonomskih razmer, prav tako se ni opazno dvignila prepoznavnost med turisti. Ocenjujejo,
da ima lokalno prebivalstvo sedaj boljše oskrbne storitve, kljub temu da v kraju ni nove
turistične infrastrukture. Se pa lokalno prebivalstvo redko vključuje v turizem, skupnost ni nič
živahnejša ali aktivnejša. Dejstvo je, da je lokalnemu prebivalstvu na voljo več rekreativnih
dejavnosti in prireditev. Lokalno prebivalstvo opravlja le sezonska dela v turizmu, se pa
ukvarja tudi s prodajo raznih izdelkov. Glavna težava je oddaljenost naselja od železniških
postaj Videm, Calalzo in Belluno. Se pa kljub temu trudijo razvijati in vzdrževati lokalno
avtobusno mrežo in zimski avtobus. Prav tako se občina trudi ljudi, društva in ponudnike
turističnih storitev usmerjati k ravnanju v skladu s politiko Alpskih biserov. Trenutno se
ukvarjajo s projektom centralnega ogrevalnega sistema, namestitvijo sončnih celic ter LED
razsvetljavo, vseskozi na področju varovanja narave ter vzpostavitvijo poti »argento vivo«.
Slednja se nahaja v bližini športnega središča in je sistem, zasnovan za ohranjanje in
izboljšanje človekove fizične pripravljenosti in mobilnosti telesa (Osebni vir, 4. 4. 2014). V
letu 2010 je tu bivalo 1071 ljudi (Istat, 2014).
Forni di Sopra leži v naravnem parku furlanskih Dolomitov, zaščitenih v okviru UNESCO
svetovne dediščine. Do Fornija lahko pripotujemo z avtobusom. Najbližje večje prometno
križišče je 90 km oddaljeni Videm, od koder redno vozijo avtobusi do Tolmezza, od tam pa
do Forni di Sopra. Mogoč je tudi mobilno prijazen prihod preko Beljaka. Avtobusne povezave
so tudi preko železniških postaj Calalzo di Cadore (oddaljene 56 km) in Carnia (94 km)
(Alpski biseri, 2014).
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4.17 VILLNÖß
Vilnöß/Funes je ime za celotno dolino, ne le za naselje. Dolina je dolga 24 km in se vzpne do
nadmorske višine 2500 metrov. V skupnosti Villnöß se poleg malih zaselkov nahaja šest
večjih naselij: Teis, St. Valentin, St. Jacob, Coll, St. Magdalena in St. Peter (Villnoes, 2014).
Dolino Val di Funes je UNESCO leta 2009 razglasil za svetovno naravno dediščino, zato je
ponudba trajnostne mobilnosti razširjena na celotno dolino. Vse kraje v dolini med seboj
povezujejo avtobusi, pozimi pa »sankaški kurir«. Na voljo je tudi 7-dnevna vozovnica, s
katero lahko brezplačno uporabljamo ves javni promet v dolini Val di Funes. Kraj je dosegljiv
z vlakom do postaje Bressanone, od koder vsako uro vozijo avtobusi. Na voljo je tudi
Južnotirolska kartica mobilnosti (Alpski biseri, 2014).
V občini Villnöß je bilo konec leta 2010 2552 prebivalcev (Istat.it, 2014).
4.18 RATSCHINGS
Alpskim biserom so se pridružili leta 2007. Glavni razlog je bila želja privabiti več turistov,
hkrati pa to vidijo kot popularno tržno nišo. Večina prebivalcev se je z vstopom strinjala. Pri
uvajanju novosti nimajo težav z lokalnimi prebivalci. Obiskovalci lahko prispejo z avtobusom
ali vlakom, v kraju nudijo najem e-koles, v zimskem času smučarski avtobus, poleti pa
pohodniški avtobus (»hiking-bus«). Letos so se odločili za nakup električnih avtomobilov, ki
jih bo mogoče najeti. Projekt je financirala občina (Osebni vir, 15. 5. 2014).
Ratschings je imel konec leta 2013 4369 prebivalcev (Istat.it, 2014).
Najbližja železniška postaja je Vipiteno, ki ima povezave z Brennerjem, kjer se ustavijo vsi
IC in EC vlaki. Od Vipitena lahko v dolino prispemo z vlakom ali taksijem. Kraj je vključen v
Južnotirolsko kartico mobilnosti, ki omogoča brezplačno vožnjo z vsemi javnimi prevoznimi
sredstvi po vsej Južni Tirolski (Alpski biseri, 2014).
4.19 WELSCHNOFEN, DEUTSCHNOFEN, KARNEID-STEINEGG
V dolini Eggental (dolina Val d'Ega) se nahajajo trije biseri: Karneid-Steinegg (Collepietra),
Deutschnofen (Nova Ponente) in Welschnofen (Nova Levante). V teh treh biserih odgovora
na anketo nismo dobili. Po nekajkratnih telefonskih klicih smo izvedeli, da vsi trije kraji z
letom 2015 izstopajo iz Alpskih biserov. Kot je po telefonu dejala uslužbenka turističnega
urada, je bila to odločitev občine. Welschnofen je namreč vas z veliko prometa, turisti tja
prispejo predvsem z avtomobili. Menijo, da članstvo v Biserih pomeni zmanjšanje prometa,
uvedbo e-koles, in car-sharinga ter druge ukrepe, kar je za njih (pre)težko. Povedala je, da jih
pri vpeljavi ukrepov ovira predvsem lokacija na višjih nadmorskih višinah. Glede na to so se
skupno odločili, da izstopijo, saj niso dober zgled mobilnosti. Zagotovila pa je, da izstop ni
povezan s financami (Osebni vir, 26. 5. 2014).
Novica, da trije kraji izstopajo iz Alpskih biserov, je bila presenetljiva, še bolj pa razlog za
izstop. Če bi bili razlogi finančni (a trdijo, da niso), bi razumeli njihove težave, tako se zdi, da
je tu prisotno pomanjkanje zanimanja za in navdušenja nad trajnostno mobilnostjo. Očitno
tudi komunikacija med njimi in ostalimi kraji v združenju ni idealna, saj lahko pri drugih
uvajajo novosti kljub oviram, kot so lokacija, relief in naklon. Ostali kraji bi lahko bili zgled.
V tem primeri bi dejali, da je združenju spodletelo, saj bi morali biti zgled eden drugemu, si
med seboj pomagati pri iskanju rešitev. Iz prebranega gradiva o teh treh vaseh sklepamo, da je
njihova težava v tranzitnem prometu – osebni avtomobili, ki se vozijo po teh slemenskih
cestah in naprej po gorski cesti Statale 48 delle Dolomiti, predvsem ob viških sezone. Njihov
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izstop iz biserov si lahko razlagamo tako, da jim primanjkuje idej, rešitev za ta prometni
problem ali pa ni ključne osebe, ki bi to reševala, zato je zanje lažje, da izstopijo iz združenja
in obdržijo tistih nekaj ponudb trajnostne mobilnosti za turiste, ki jim to nekaj pomeni in se za
takšen dopust odločajo, njihova ostala ponudba pa je »klasična«. Menimo, da bi se lahko lotili
trajnostne mobilnosti in izkoristili svoje potenciale. Tranzitne turiste bi povabili na enodnevni
obisk in jim ponudili parkiranje pred vstopom v vas in jim omogočili brezplačen javni prevoz
do kulturnih in naravnih znamenitosti (krožni avtobusni prevoz). Večdnevne obiskovalce pa
bi pozvali k neuporabi avtomobila in prihodu z vlakom. Kraji so od te postaje oddaljeni
največ 30 minut z avtom, kar ne bi smelo predstavljati večje ovire. Lahko sklepamo, da se vse
te vasi preživljajo večinoma s turizmom in da je zaslužek večji, če izvajajo konvencionalni
turizem, kot pa če bi uvajali neke nove ukrepe trajnostne mobilnosti, za katere bi morali najti
ustrezne vire financiranja.
Kljub vsemu pa lahko na spletni strani doline Eggental zasledimo, da v krajih Latemar in
Rosengarten ponujajo počitniške pakete, kjer obiskovalec ne potrebuje avtomobila. Vključen
je tudi prevoz od železniške postaje do nastanitvenega objekta. Gostje dobijo posebno kartico
za brezplačno uporabo javnega prometa (Eggental, green holidays, 2014). Na tem mestu lahko
sklepamo, da so se kraji v dolini povezali in ponudbo trajnostne mobilnosti začeli razvijati v
lastni režiji in ne želijo več biti pod okriljem ali morda diktatom določil Alpskih biserov in na
teh temeljih svojo ponudbo samostojno razvijajo naprej.
4.19.1 KARNEID - STEINEGG (CORNEDO - COLLEPIETRA)
Vas Cornedo - Collepietra leži sredi južnotirolskih Dolomitov na nadmorski višini 300–1800
metrov. V bližini se nahajata edina zvezdarna in sončni observatorij na južnem Tirolskem ter
grad Cornedo. Turistično društvo Cornedo - Collepietra nudi vožnje s kočijo in vodene
pohode do naravnih in kulturnih znamenitosti v okolici. Obiskovalcem je na voljo
Južnotirolska kartica mobilnosti (veljavna 1, 3 ali 7 dni), ki omogoča brezplačno vožnjo z
vsemi javnimi prevoznimi sredstvi po vsej Južni Tirolski: brezplačno uporabo vzpenjač
(Rosengarten, Latemar, Seiseralm) 3 do 7 dni, s 7-dnevno južnotirolsko kartico mobilnosti pa
dobimo do 100 odstotkov popusta na izbrane ponudbe za prosti čas. Na voljo je tudi muzejska
kartica mobilnosti, s katero lahko uporabljajo južnotirolske avtobusne in železniške linije
skupaj s prostim vstopom v 80 južnotirolskih muzejev. V Cornedo - Collepietra lahko
obiskovalec prispe z vlakom v Bolzano, od tam pa pelje vsako uro linijski avtobus do 14 km
oddaljenega Collepietra (Alpski biseri, 2014). Skozi vas poteka tudi Strada Statale 48 delle
Dolomiti, gorska cesta, ki povezuje dolino zgornje Adiže in pokrajini Trento in Beluno z
Avstrijo (Collepietra, 2014).
4.19.2 DEUTSCHNOFEN (NOVA PONENTE)
Vas se nahaja na sončni terasi med masivoma Latemar in Catinaccio. Deutschnofen v
zimskem času ponuja predvsem tek na smučeh in smučanje v znanem smučarskem središču
Latemar, poleti pa je izhodišče za mnoge sprehode in izlete, ponuja pa tudi ture za gorske
kolesarje. Nudijo tudi alternativne dejavnosti, kot so jahanje, tenis, kegljanje in golf. Tja
lahko prispemo z vlakom do železniške postaje Bolzano, kjer obiskovalca pričaka gostitelj
(Alpski biseri, 2014). Vas se nahaja na nadmorski višini 1350 metrov (Eggental, 2014).
Deutschnofen je imel v letu 2013 3902 prebivalcev (Istat.it, 2014).

28

4.19.3 WELSCHNOFEN (NOVA LEVANTE)
Vas je imela leta 2013 1910 prebivalcev (Istat.it, 2014). Ponudba na njihovi spletni strani
izpostavlja jezero Lago di Carezza ter njegov mit. Posebnost je les tamkajšnjega gozda, iz
katerega izdelujejo violine. Imajo tudi 3 jahalne šole, novost pa je sprehod z lamami in
alpakami. Vas lahko dosežemo z vlakom do Bolzana, od koder vozi avtobus vsako uro do
Welschnofna (Alpski biseri, 2014). Naselje se nahaja na nadmorski višini 1182 metrov
(Eggental, Nova Levante, 2014).
4.20 TIERS
Tiers se nahaja v regiji Catinaccio - Latemar v bližini biserov Deutschnofen, Welschnofen in
Karneid-Steinegg. Vprašalnik za raziskavo smo v Tiers poslali po elektronski pošti v skladu z
nasvetom uslužbenca urada, s katerim smo govorili po telefonu. Odgovor na vprašalnik je bil
izjemno (sklepamo, da namerno) pomanjkljivo izpolnjen, zato konkretnejših novejših
informacij o tem, kaj se dogaja s tem biserom, nimamo.
Do Tiersa lahko prispemo z vlakom do Bolzana, potem pa z avtobusnim prevoznikom SAD
do Tiersa. Tiers leži na nadmorski višini 1020 metrov in ima 978 prebivalcev (Istat.it, 2014).
Nahaja se med največjo visoko planino Evrope, Alpe di Siusi, in dolomitskim masivom
Catinaccio. Leži ob vhodu velikega naravnega parka Sciliar - Catinaccio. Skozi park ponujajo
vodene pohode, na voljo pa je tudi 10 plezališč. Imajo stalne avtobusne povezav do žičnic.
Pozimi vsake pol ure vozi smučarski avtobus do smučarske arene Lago di Carezza, povezava
z Bolzanom je na vsako uro. Na voljo je tudi kartica mobilnosti Rosengarten Latemar, ki jo
obiskovalec kupi za 13 €, velja pa 7 dni. Prav tako je na voljo Južnotirolska kartica ugodnosti
(Alpski biseri, 2014).
4.21 VALDIDENTRO
Valdidentro se je Alpskim biserom pridružil leta 2011, saj so v tem videli priložnost za
pridobivanje turistov, hkrati pa za izboljšanje prepoznavnosti. Lokalno prebivalstvo se je s
tem večinoma strinjalo ali pa so bili do tega ravnodušni. Večina prebivalstva je zaposlena v
občinskih službah ali v turizmu. Opravljajo tudi sezonska dela v turizmu, ponujajo zasebna
prenočišča (Osebni vir, 26. 5. 2014).
Vsem prenočevalcem ponujajo brezplačno uporabo javnih prometnih sredstev v kraju
Valdidentro in regiji Alta Valtellina. Dnevno vozi okrog 40 avtobusov, ki zagotavljajo
optimalno prometno povezavo v okoliškimi naselji. Valdidentro lahko dosežemo z vlakom in
od postaje nadaljujemo z avtobusom do Bormia, tam pa prestopimo na avtobus za Valdidentro
(Alpski biseri, 2014). V letu 2010 je imel Valdidentro 4068 prebivalcev (Istat.it, 2014).
4.22 MOOS IM PASSEIERTAL
Alpskim biserom so se pridružili z letom 2010 v želji po pridobitvi več turistov in boljši
prepoznavnosti. Lokalno prebivalstvo je idejo pozdravilo in so se strinjali s pridružitvijo.
Ljudje so večinoma zaposleni v lokalnem okolju, ukvarjajo pa se tudi s prodajo lokalnih
izdelkov, predvsem hrane. Vsako uro vozi avtobus Plan–Merano, v Meranu je glavna
železniška postaja. Trenutno razvijajo digitalne vodiče za obiskovalce, ki bodo pohodnikom
omogočili raziskovanje okolice (Osebni vir, 27. 5. 2014).
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V letu 2007 so vas Plan, ki je del občine Moso, zaprli za promet. Od vhoda v kraj je vožnja
dovoljena le še domačinom in gostom tamkajšnjih prenočišč. V naselju nudijo vožnjo s
kočijo, gorsko kolesarjenje in vodene naravoslovne pohode. Pozimi vozijo t. i. »vaški
ekspres« in dva avtobusa med parkirišči pred naseljem in njegovim jedrom in žičnicami.
Mogoče je kupiti tudi Južnotirolsko kartico mobilnosti (Alpski biseri, 2014). Poleg že
omenjenih pa je na voljo tudi kartica BusCard Merano, s katero obiskovalec 7 dni uživa
brezplačen avtobusni prevoz v širšem območju (Passiertal, 2014).
Moos im Passiertal je imel v letu 2010 2168 prebivalcev (Istat.it, 2014).
4.23 HINTERSTODER
Alpskim biserom so se pridružili leta 2007. Kot razlog izpostavijo dejstvo, da je promet v
kraju močno narasel in v želji, da bi ga zmanjšali, so se pridružili Alpskim biserom in začeli z
ukrepi trajnostne mobilnosti. Župan občine in predsednik združenja Alpski biseri sta koncept
predstavila občanom. Hinterstoder je bil pilotna vas v regiji in prvi so uvedli nova prometna
določila in mrežo avtobusnih prevozov. Od občanov se pričakuje, da jim sledijo in jih
uporabljajo. Domačini so zaposleni večinoma v turizmu, nekaj novih delovnih mest se je
pojavilo z odprtjem avtobusnega podjetja. Opažajo, da je kakovost turistične ponudbe boljša,
odkar so se pridružili združenju. Kot težavo izpostavljajo dejstvo, da mladi po končanem
študiju zapustijo kraj, saj zanje ni služb. Tudi v turizmu se ne želijo zaposlovati, saj mnogi
B&B ponudniki nimajo mladih naslednikov. Prav tako pa ni veliko kmetij v bližnji okolici.
Občani so sprva dvomili v trajnostno naravnano ponudbo, na začetku je bilo precej težav, saj
koncepta niso poznali, zdaj ko že vidijo rezultate, pa ne nasprotujejo več. Marsikdo je že
investiral v nakup električnega avtomobila, uporabljajo tudi električna kolesa in ostalo
ponudbo trajnostne mobilnosti. Po pristopu so začeli z gradnjo centralne kurilnice, na katero
se zdaj priklaplja vse več uporabnikov, tako zasebnikov kot hotelov. Za lokalne prebivalce so
na voljo tudi cenejše železniške vozovnice do Linza. Trenutno gradijo novo avtobusno
postajo, želijo pa izboljšati ponudbo za t. i. Pyrn-Priel Card, ki ponuja številne ugodnosti v
celotni regiji (prevoze, nočitve, hrano, …) za večdnevne obiskovalce (Osebni vir, 16. 5.
2014). Hinterstoder je v začetku leta 2013 imel 923 prebivalcev (Statistik Austria, 2013).
4.24 NEUKIRCHEN
Alpskim biserom so se pridružili leta 2008. Glavna razloga sta bila močna želja po okolju
prijaznem turizmu in priložnost pritegniti več turistov. V kraju ponujajo prevoze z avtobusi,
električnimi kolesi po dolini, žičnicami, namenjenimi turistom, večdnevnim obiskovalcem,
pohodnikom – ponudba je vključena v t. i. Wildkogel Card. Odkar so se pridružili Alpskim
biserom, so nova delovna mesta nastala predvsem v prevozništvu (avtobusni prevozniki).
Domačini so zaposleni v lokalnem okolju. Odkar so se pridružili, so opazili porast števila
turistov in zaslužka, saj je tovrstna turistična ponudba precej »trendna«. Opažajo, da je v kraju
več mladih družin, prav tako mladi ostajajo v kraju; tudi kmetije ter hoteli ali druga lokalna
podjetja imajo mlade naslednike. Imajo tudi veliko B&B ponudnikov. Odločitev za vstop v
združenje je sprejela občina in potem idejo predstavila občanom, ki so idejo podprli. Večina
občanov pogosto uporablja avtobus in vlak. Izpostavljajo, da se je prometna infrastruktura
močno izboljšala, odkar so član Alpskih biserov (kolesarske poti, ceste, avtobusne in
železniške postaje, …). Z domačini nimajo posebnih težav, z njimi so večinoma v dobrih
odnosih in pogosto sodelujejo. Pri financiranju projektov pomagata tudi zvezna vlada in
občina. V prihodnje želijo izboljšati in razširiti ponudbo za Wildkogel Card. Letos
nameravajo vpeljati najem e-koles in dograditi kolesarske poti (Osebni vir, 16. 5. 2014).
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Do Neukirchna najlažje pridemo z železnico, saj nas pripelje direktno v Neukirchen am
Grossvenediger. V kraju poudarjajo pohodništvo, saj južni del območja Wildkogel leži v
nacionalnem parku Visoke Ture (Alpski biseri, 2014).
Število prebivalcev je leta 2013 znašalo 2506 (Statistik Austria, 2014).
Wildkogel Card je trodelna. Obiskovalcu nudi brezplačne dejavnosti, dejavnosti in storitve, na
katere ima 50-odstotni popust, ter dejavnosti z 10-odstotnim popustom. Brezplačni so vsi
avtobusni prevozi na območju, železnica Pinzgau, kabinska žičnica, vstopnina v bramberški
muzej za ogled razstave Minerali in kristali, igranje mini golfa, enkrat tedensko uporaba
bazena ter vse pohodniške karte in priročniki (Wildkogel-card, 2014).
4.25 WEISSENSEE
Weissensee se je pridružil združenju 1. 1. 2013. Glavna razloga za to sta bila močna želja po
okolju prijaznem turizmu in prepoznavnost. Odkar so se pridružili, se je dohodek iz turizma
opazno povečal, opažajo pa tudi povečanje mladih družin med obiskovalci. Lokalno
prebivalstvo se je z vstopom v združenje večinoma strinjalo, manj kot 10 odstotkov ljudi pa ni
želelo, da bi se vključili. Lokalno prebivalstvo je zaposleno v vseh turističnih storitvah,
opravljajo sezonsko delo in nudijo namestitve za turiste. Na turistični agenciji povedo, da jih
je malce strah, saj ne vedo, kako bodo letošnji stalni gostje reagirali na mnoge novosti,
povezane z mehko mobilnostjo, pri njih je večja verjetnost, da novih pravil ne sprejmejo.
Weissensee sodeluje v projektu »Klima aktiv«, ki jih trenutno finančno in organizacijsko
podpira. V poletni sezoni 2014 so pripravili mnoge novosti. Med visoko sezono vozi po
naravnem parku krožni avtobus med 8.00 in 19.30 na vsake pol ure. Dodatno so vzpostavili
krožni avtobus do postaje Greifenburg, ki obiskovalce pripelje do točne nastanitve in ob
odhodu tudi nazaj na postajo. Avtobuse lahko uporabljajo tudi gibalno ovirani ljudje in ljudje
z invalidskimi vozički.
Slika 6: Krožni kombi od železniške postaje do naselja

Vir: Weissensee, 2014.

Novo v ponudbi je »Adventure Pass Weissensee Mobile +«, ki je nadgradnja prejšnje »Guest
card« in vključuje vse vrste mobilnosti v parku, dobi pa jo vsak, ki prenočuje. Vse te
dejavnosti so financirane s parkirninami na parkiriščih v Techendorfu, Nagglu in Nausachu,
kjer je postavka 6 €/dan oz 1,5 €/uro. Lokalnim prebivalcem je na voljo letni najem parkirišča
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za 80 € ali sezonski za 45 €. Pred vhodom v Weissensee pa je brezplačno parkirišče Praditz,
kjer lahko dnevni obiskovalci pustijo svoj avto in uporabijo krožni avtobus. Ponujajo tudi
najem e-koles Movelo ob jezeru Weissensee.
Slika 7: Maskota, lisjak MoBili

Vir: Weissensee, 2014.

Maskota parka je lisjak MoBilli, ki obiskovalce obvešča o možnostih parkiranja, vožnjah
avtobusa in drugih aktivnostih v parku. Pojavlja se na lokacijah, kjer je na voljo kakšna oblika
mobilnosti (Osebni vir, 28. 4. 2014).
Naravni park Jezero Weissensee je s projektom mehke mobilnosti postal zgled na področju
turizma v harmoniji z naravo oz. okolju prijaznega turizma. V letu 2013 je bil nagrajen z
nagrado »Carinthian VCÖ Mobility« (Weissensee, 2014).
4.26 WERFENWENG
(Vir: Brandauer, P., Trajnostna mobilnost v Werfenwengu. 2014)
V letu 1994 se je Werfenweng znašel na razpotju. S svojim smučiščem namreč niso mogli več
infrastrukturno konkurirati okoliškim turističnim krajem. Priredili so delavnico, kjer so
obravnavali 3 teme: koncept mobilnosti, kakovost okolja in avtomobilsko mobilnost. Njihov
zgled je bil švicarsko mesto Zermatt kot območje brez avtomobila. A zavedali so se, da
primer Zermatta pri njih ne bi uspel. Leta 1995 so se z idejami prijavili na državni projekt kot
pilotno območje turizma brez avtomobila. Ideja se je razvijala počasi, vseskozi so tesno
sodelovali z vsemi udeleženci, še posebej z lokalnim prebivalstvom kot enim od pomembnih
deležnikov. Treba je bilo graditi na in sodelovati v omrežjih, kot so Občine v Alpah, Climate
Alliance in Mobilito.
V okviru INTERREG III so začeli s projektom Alps Mobility II – Alpine Pearls. Bistvo tega
projekta je bila trajnostna mobilnost kot del turizma in kot dodana vrednost turizmu.
Združevali so manjša, slabše prepoznavna, neuveljavljena turistična središča. Kriteriji za
vstop so bili:
- dostopnost z javnim prometom in uporaba javnega prometa na kraju samem,
- FUN MOBILITY kot del dodane vrednosti,
- kakovost storitev in informacij glede mobilnosti,
- vključitev lokalnih proizvodov v ponudbo,
- uporaba OVE, ….
… torej celostna trajnostna slika.
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Slika 8: Ponudba "zabavne mobilnosti"

Vir: Werfenweng, 2014.

Werfenweng je pionir pri uvajanju mehke mobilnosti v turizem, saj to bili med prvimi, ki so
to prepoznali kot tržno nišo. Začetki mehke mobilnosti segajo v leto 2000, ko vpeljejo SaMo
Card. Po tem so opazili občuten porast obiska. Skupaj s to kartico namreč naraste njihova
prepoznavnost na trgu ne le kot zimska, temveč tudi kot poletna počitniška destinacija. V
naselju živi 950 ljudi. Veliko od njih je tudi zaposlenih v kraju samem, ostali se vozijo
drugam. Zaposleni se pripeljejo tudi od drugod, ker določenih kadrov v občini ni. Hoteli
zaposlujejo tudi tujce. Za lokalne prebivalce nudijo krožne avtobusne prevoze Bischofshofen–
Werfenweng, nočne prevoze (ki jih uporabljajo predvsem mladi), uredili so nove trgovine in
celostno podobo naselja. Odprla se tudi nova delovna mesta. Želeli so okrepiti samopodobo
kraja in dvigniti samozavest prebivalcev. Danes je Werfenweng prebivalstveno rastoča
občina. Mladi ostajajo v kraju. Vsak nov priseljenec dobi tudi t. i. »paket dobrodošlice«, tj.
nekaj možnosti uporabe mehke mobilnosti, ki jih lahko izkoristi. Trenutno ima občina
podpisanih 48 dogovorov s posameznimi družinami. Kar 280 gospodinjstev je vključenih v
ponudbo SaMo za domačine. Spodbujajo jih, da bi otroke v šolo in vrtec pospremili peš in ne
z avtomobilom. V okviru skupnosti pa lahko prebivalci podajo mnenja in predloge za
izboljšave.
V naselju je več kot 100 turističnih ponudnikov. Največji turistični objekt v naselju je
ekološki hotel, ki je bil zgrajen pred dvema letoma in ima 400 ležišč ter 80 zaposlenih.
Ogreva se s centralno kotlovnico na biomaso, ima pa tudi svojo vrtino za vodo. Kraj se je
sprva tržil kot smučarska destinacija, danes pa ponujajo široko paleto zimskih dejavnosti;
obiskujejo jih raznovrstni gostje, ne le smučarji. Poletna sezona večinoma temelji na
pohodništvu in izletih v mesto Salzburg.
Za Werfenweng je pomembna predvsem njihova lega. Nahaja se namreč 45 km južno od
Salzburga, ima pa tudi odlične železniške in avtobusne povezave. Je tudi končno naselje v tej
dolini, leži v zatrepu doline in skozenj ni tranzitnega prometa, ves ostali promet pa lahko
nadzirajo in usmerjajo.
Vsak gost, ki obišče Werfenweng, dobi SaMo Card, če prispe z javnim prometom ali na
recepciji pusti ključe svojega vozila. S to kartico obiskovalcu nudijo številne brezplačne
storitve:
- uporabo Werfenweng shuttla, ki vozi vsaki 2 uri s postaje Bischofshofen do
Werfenwenga in nazaj. Gostje, ki prispejo z avtobusom ali vlakom, ga lahko
uporabljajo ves čas svojega obiska;
- prevoze z lokalnim taksijem ELOIS, ki vozi tudi ponoči;
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-

najem vozila »kobilica« (grasshopper), ki vozi na biogorivo;
najem električnega vozila za 4 ljudi;
najem zanimivih dvo- ali večkolesnikov kot del ponudbe FUN MOBILITY;
najem gorskih koles;
enodnevne izlete do skakalnice v Bischofshofnu, Velikih ledenih jam, Salzburga ter
trdnjave Hohenwerfen;
plavanje v sicer umetnem jezeru z gorsko vodo;
voden pohod po okoliških tematskih poteh;
uporabo zimskega Ski Busa in gondole;
najem tekaške in smučarske opreme, drsalk in brezplačne vstopnine;
vožnjo s kočijo na saneh, pohod z lamami; …

Slika 9: »E-lois« taksi

Vir: Werfenweng, 2014.

Brezplačno ponudbo v okviru SaMo Card financirajo ponudniki storitev, ki v ta namen
prispevajo 1,4 €/nočitev. V Werfenwengu je 80 odstotkov ponudnikov prenočišč vključenih v
SaMo Card ponudbo.
Pri delovanju največ sodelujejo z železnicami (DB, ÖBB). Z lastniki zemljišč nimajo večjih
konfliktov in razne morebitne zaplete sproti rešujejo. Največkrat se nanašajo na uporabo
zasebnih poti. Vse več je pritiska za povezovanje s tujim kapitalom, kar ni vedno nujno dobro.
Ekološki hotel je že v nemški lasti, vendar pa so lokalni ponudniki prenočišč večinoma
družinska podjetja.
V naselju uporabljajo fotovoltaično elektriko in vso elektriko, ki jo potrebujejo za razna
električna vozila ter vse ulične svetilke, pridobijo iz sonca.
Sprva so se bolj skromno promovirali. Imeli so prispevke na bavarski televiziji, reklama se je
širila ustno. Danes promocija poteka večinoma po spletu. Pred uvedbo koncepta so bili lokalni
prebivalci izjemno skeptični. Njihovi turisti so namreč večinoma prihajali iz Nemčije, ki je
družba, močno navezana na avtomobile.
Slika 10: E-smile električna vozila

Vir: Werfenweng, 2014.
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Načrtov za prihodnost jim ne manjka. Želijo zgraditi parkirišče pred vstopom v vasjo, ki bo
pokrito s fotovoltaičnimi celicami, skozi vas pa bi speljali pot za pešce. Želijo tudi uvesti
SaMo Card za dnevne obiskovalce, vendar so predvsem gostinci skeptični glede tega, kako bi
svoje stranke prepričali, naj uporabljajo mehko mobilnost. V strategiji razvoja so postavili
tudi zgornjo mejo turističnih postelj, ki znaša 3000 (zdaj jih imajo 2000). To naj bi še
omogočalo uspešno in kakovostno ponudbo.
5 ALPSKI BISERI V SLOVENIJI
5.1 STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA 2012–2016
»Nadaljnji razvoj turizma bo temeljil na izkušnjah zadnjih dvajsetih let in spoznanj iz še
stoletja pred tem. Poudarja se trajnostni koncept razvoja turizma na vseh treh ravneh:
konkurenčnosti, poslovnem okolju ter trženju. Med glavne vsebinske cilje nove strategije pa
spadajo konkurenčnost, kakovost življenja in blaginja lokalnega prebivalstva, ugled in razvoj
slovenskega turizma ter prepoznavnost in ugled Slovenije v svetu. Vse te vsebine spremlja
temeljna usmeritev v trajnostni razvoj, skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno
okolje, menedžment okoljskih vplivov in kakovosti okolja, prehod v nizkoogljično družbo
itd.« (Strategija razvoja slovenskega turizma…, 2012, str. 16).
»Ključnega pomena za uresničevanje načel trajnostnega razvoja v turizmu je, da si bodo za
uresničevanje načel trajnostnega razvoja prizadevali tudi odločevalci in ključni nosilci razvoja
Slovenije na drugih področjih (kmetijstvo in gozdarstvo, promet, zdravje, okolje in prostor,
idr.)« (Strategija razvoja …, 2012, str. 40).
»Trajnostni turizem upošteva sedanje in bodoče ekonomske, družbene in okoljske vplive ter
zadovoljuje potrebe obiskovalcev, gospodarstva, okolja in lokalnih prebivalcev« (UNEP,
Tourism, 2014).
5.2 BLED
Pobudnik ideje za pridružitev Bleda k Alpskim biserom je bil njihov predsednik Peter
Brandauer. Ob svojem obisku na Bledu je županu Janezu Fajfarju, ki je tudi trenutni
podpredsednik združenja, in predsednici Turizma Bled Evi Štravs Podlogar predstavil ta
koncept. Oba sta sprva imela pomisleke glede pridružitve predvsem zaradi nerealiziranih
projektov, kot je npr. blejska obvoznica. Kljub vsemu so se odločili za pridružitev in sklenili,
da se bodo na Bledu stvari glede trajnostne mobilnosti sproti in vztrajno spreminjale. Ob
pristopu k združenju mora bodoči član izpolniti pristopne obrazce. Takoj zatem so na Bledu
imeli skritega gosta, ki je preveril, če se realno stanje ujema z napisanim. Bled je član
združenja od 1. 1. 2008. Osnovni pogoj za pristop k organizaciji je možnost dostopa z
vlakom, kar ima Bled urejeno prek postaje Jezero in Lesce Bled, od koder je možen prevoz z
avtobusom. V zadnjem času hoteli svojim gostom ponujajo brezplačen transfer od železniške
postaje do hotela. V luči trajnostne mobilnosti na Bledu nudijo vožnjo z električnimi kolesi in
vlakcem, kočije, pletne in polnilnice za električne avtomobile. Na jezeru motorni čolni niso
dovoljeni. Znotraj samega združenja se Bled najbolj povezuje z Werfenwengom in
Interlaknom. V zadnjem času iščejo tudi povezave z Weissenseejem, ki se nahaja v soseščini.
Z raznimi obiski med člani predvsem spoznavajo primere dobre prakse. Zaradi same
pridružitve ni bilo potrebno spremeniti infrastrukture ali graditi nove, saj je Bled že predtem
deloval na področju urejanja komunalne in cestne infrastrukture ter ureditve vaških jeder.
Zdaj se ukvarjajo z e-mobilnostjo, uredili so tudi ponudbo segwayev (Štravs Podlogar, E.,
Bled kot član Alpskih biserov. 2014).
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Blejski kamp je bil že pred vključitvijo nekaj posebnega in primer dobre prakse s svojo
ponudbo glamping. Ponujajo namreč t. i. »gozdne vile«, majhne lesene hiške za kampiranje,
ki omogočajo bivanje v stiku z naravo. Postavljene so v odmaknjenem delu kampa, obkrožene
z zelenjem, izolirane in ogrevane. Narejene so iz ekološko obdelanega macesnovega lesa in
krite z macesnovimi skodlami (Sava hotels resorts, 2014).
Eden večjih problemov na Bledu je predvsem stoječi promet. To skušajo urejati s sistemom
parkirnin, ki so v bližini jezera dražje. Na večji razdalji od jezera pa so organizirana tudi
brezplačna parkirišča. Med sezono vozi tudi javni avtobus do vseh pomembnejših blejskih
znamenitosti. Letos pa so v sodelovanju z Alpetourom vzpostavili avtobus Hop on – Hop off
med Bledom in Pokljuko ter Bledom in Radovljico. S Slovenskimi železnicami sodelujejo le
tako, da omogočajo kolesarjem prijazen prevoz. Menijo, da so cene vlaka dovolj nizke, sploh
iz primorske strani, da omogočajo nemoten prihod obiskovalcev. Na nivoju države največ
sodelujejo z Bohinjem ter znotraj Regionalne destinacijske organizacije Gorenjska, katere
nosilec je Turizem Bled. V letu 2011 so dobili tudi priznanje na področju ločevanja
odpadkov. Zavedajo pa se, da bo treba še veliko storiti glede osveščanja občanov o uporabi
avtomobila, saj je to, kot je bilo že prej omenjeno, velik problem, kajti zaposleni na Bledu
prihajajo večinoma iz okoliških naselij, kar se odraža v polno zasedenih blejskih parkiriščih. Z
občani sicer komunicirajo preko občinskega glasila, organizirali pa so tudi izlet v
Werfenweng, ki je zgled na področju trajnostne mobilnosti. Z občani nimajo večjih
problemov, niti z lastniki zemljišč. Člani Turističnega društva Bled imajo na razpolago eno
uro brezplačne vožnje z električnim kolesom, prav tako pa jim je na voljo kartica ugodnosti za
storitve v ostalih Alpskih biserih. Domačini sicer dobro poznajo turistično ponudbo Bleda in
jo včasih tudi sami koristijo. Niso pa vključeni v razvojne projekte in ne dajejo pobud za
spremembe. Občina in TD Bled se zavedata, da bi na področju vključevanja domačinov
morala sama storiti več in dati pobude ali izbrati takšne projekte (Štravs Podlogar, E., Bled
kot član Alpskih biserov. 2014).
Bled svojim obiskovalcem, ki prenočujejo na Gorenjskem, ponuja Zeleno kartico gosta
Gorenjske. S to turistično kartico ugodnosti lahko gostje Gorenjske koristijo posebne popuste
za oglede številnih turističnih znamenitosti, izjemne kulinarične užitke, športne aktivnosti in
cenejše avtobusne prevoze ter uporabo električnih koles. Bled letno obišče 300 000 gostov,
ustvarijo pa 600 000 nočitev. 95 odstotkov je tujih gostov, veliko iz drugih celin, prevladujejo
pa Angleži, Nemci in Italijani. Podatkov o tem, ali je pridružitev Alpskim biserom vplivala na
porast obiska, nimajo. Odziv turistov na alternativne načine mobilnosti je pozitiven. Gostje, ki
se na Bledu zadržujejo dlje, se te ponudbe tudi poslužujejo, ostali, predvsem Azijci, ki
prenočijo le enkrat, pa ponudbo poznajo, vendar je ne uporabljajo. Po šestih letih v
organizaciji se zavedajo, da je treba na področju mobilnosti še veliko postoriti. Članstvo v
združenju Alpski biseri prinaša pozitivne gospodarske učinke in korist lokalni skupnosti. V
aprilu so odprli Informacijsko središče Triglavskega narodnega parka – Triglavska roža na
Bledu (Štravs Podlogar, E., Bled kot član Alpskih biserov. 2014).
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Slika 11: Avtobus Hop on-Hop off na Bledu

Vir: Bled.si, 2014.

Zasebna iniciativa je zgradila tudi t. i. Garden Village, posebno ekološko turistično vas, ki se
je odprla junija 2014. Vas s svojo recepcijo, trgovino, restavracijo ipd. ponuja bivanje v
hiškah na drevesih, šotorih na kolih in dveh luksuznih apartmajih (Garden Village Bled,
2014).
Blejski filmski festival 2014 pa bo poleg tekmovalnih projekcij svetovne in evropske filmske
produkcije ponudil tudi možnosti za razmislek o pomenu vode in iskanju rešitev za ohranitev
vodnih virov (BledFF, 2014).
5.3 BOHINJ
Glavna razloga za razvoj ponudbe, ki vključuje trajnostno mobilnost, sta bila prepoznavnost
Bohinja kot trajnostne destinacije in močna želja po okolju prijaznem turizmu. Prebivalstvo
območja je takšno idejo pozdravilo in sodelovalo pri oblikovanju programa, saj so sami
prepoznali potrebo po umirjanju vse gostejšega prometa na območju, katerega pritisk je iz leta
v leto naraščal. V Bohinju so tri prevladujoče dejavnosti lesna industrija, kmetijstvo in
turizem. Lokalno prebivalstvo se večinoma zaposluje v teh dejavnostih. Kmetije večinoma
imajo naslednike, vendar tiste bolj oddaljene v Gorjušah in Koprivniku izgubljajo svojo
vitalnost, saj na njih biva le še ostarelo prebivalstvo ali starejši samski moški. Občina si
prizadeva za povezavo dejavnosti v kmetijstvu, turizmu in lesni industriji, saj s tem
pripomorejo k ohranitvi delovnih mest, dvigu prihodka in nadaljnjemu razvoju. Brezposelnost
je glede na državno povprečje tukaj nizka. Kaže se povpraševanje po dobrih kuharjih in
natakarjih. Odkar so začeli s trajnostno mobilnostjo, so v letu 2013 opazili, da je v zgornjem
delu Bohinjske doline večja frekvenca obiskovalcev (Langus, K., Trajnostna mobilnost v
bohinjskem turizmu, 2014).
Prebivalstvo območja ima na voljo več oskrbnih storitev. V teku je gradnja kanalizacijskega
omrežja in glavne čistilne naprave. Sprejeli so tudi odlok o daljinskem ogrevanju z biomaso.
V letu 2013 so vzpostavili krožni avtobus od železniške postaje do Ribčevega Laza, kar se je
izkazalo za uspešno potezo. Pozimi so uvedli Bohinj-ski vlak, ki je bil množično uporabljen,
saj za 32 € v paketu združuje povratno vozovnico za vlak, prevoz do smučišča, celodnevno
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karto in kosilo. Na postaji Most na Soči je bil vlak tako poln, da sprevodnik ni mogel več
preverjati vozovnic (Langus, K., Trajnostna mobilnost v bohinjskem turizmu, 2014).
Trudijo se, da bi obiskovalcem ponudili kar največ storitev v paketih (vikend paketi,
festivalski paketi, prevoz v povezavi z dogodkom, nastanitvijo, kosilom …), ki vključujejo
poceni ali celo brezplačen prevoz od neke točke na drugo lokacijo ali pa kombinirana
prevozna sredstva, kot je paket Hike&Bike. S tem bi spodbudili obiskovalce k uporabi
javnega prometa in zmanjšali število osebnih avtomobilov na sami destinaciji. S tem
namenom so začeli s projektom Kartica Gost Bohinja, s katero gostom, ki v Bohinju prespijo
najmanj dvakrat, nudijo možnost brezplačnega parkiranja ter različne ugodnosti v Bohinju in
v drugih krajih na območju Julijskih Alp, pa tudi v Ljubljani:
 do 20-odstotni popusti za najem koles,
 50-odstotni popust pri najemu električnih koles,
 30 odstotkov cenejši avtobusni prevozi z agencijo Alpetour,
 30 odstotkov popusta pri vožnjah s poletnim avtobusom,
 50-odstotni popust za prevoz s turistično ladjo,
 50 odstotkov popusta pri vožnji z avtovlakom,
 50 odstotkov popusta na nakup kartice Gost Bohinja za lastnike električnih
avtomobilov (Bohinj, 2014).
V letu 2009 so v ponudbo uvedli še Kartico Gost Bohinja brez parkiranja, namenjeno vsem, ki
v Bohinj pridejo z javnim prevozom. Ta kartica je za polovico cenejša, njen namen pa je
spodbujanje uporabe javnih prevoznih sredstev, zanjo pa so dobili nagrado sejalec, ki jo
podeljujejo za najbolj inovativne projekte v slovenskem turizmu (Slovenija.Info, 2014).
Druga možnost, ki jo imajo obiskovalci na voljo, je Zelena kartica gosta Gorenjske. Z njo
lahko obiskovalci koristijo posebne popuste za oglede turističnih znamenitosti, kulinarične
užitke, športne aktivnosti in ostala doživetja v celotni regiji (Slovenian-Alps, 2014).
Vsako leto uspešno izvajajo Mednarodni festival alpskega cvetja, za katerega v sodelovanju s
Slovenskimi železnicami obiskovalcem ponujajo ugodne vozovnice. Prav tako že skoraj
tradicionalno poteka Zeleni vikend, kjer vsak, ki prispe v Bohinj z vlakom (vozovnica je
cenejša), pomaga čistiti bohinjsko okolico in se prevaža po dolini z javnim prevozom, dobi
brezplačno nočitev z zajtrkom v Bohinju. V letu 2010 se je Bohinj potegoval za laskavi
naslov Evropska destinacija odličnosti – EDEN. Nagrada se je takrat za las izmuznila, si je pa
prislužil naziv EDEN finalist. V okviru tega tekmovanja leta 2013 pa je Bohinj prijavil
Mednarodni festival alpskega cvetja in si prislužil posebno priznanje (Bohinj, Mednarodni
festival …, 2013).
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Slika 12: Bohinjska kolesarska pot

Vir: Bohinjska kolesarska pot…, 2012.

V poletni sezoni 2014 uvajajo številne novosti (Langus, K., Trajnostna mobilnost v
bohinjskem turizmu, 2014):
1. Brezplačni avtobus po Bohinju, ki je bil do sedaj 30 odstotkov cenejši za imetnike
kartice Gost Bohinja. Izdelani so že letaki voznih redov avtobusov. Sistem se financira
tako, da 15 odstotkov cene krije Alpetour, 35 odstotkov se krije iz plačila za kartico
Gost Bohinj, 50 odstotkov pa krijejo Zavod za turizem Bohinj in hotelirji. Hotelirji
imajo namreč dogovor o poslovnem sodelovanju, v katerem sodeluje 117 partnerjev in
preko katerega se odločajo o višini prispevka.
2. Uvajajo krožni avtobus Hop-on Hop-off Bohinj–Pokljuka–Bled, ki bo vozil med
vikendi v času poletne sezone.
3. Potekajo dogovori za 50 odstotkov cenejši prevoz z vlakom med Ljubljano, Bohinjsko
Bistrico in Novo Gorico. Pri tem naj bi 30 odstotkov stroškov krile Slovenske
železnice, 20 odstotkov pa Turizem Bohinj s pobiranjem parkirnin.
4. Prizadevajo si za brezplačne prevoze turistične ladje na jezeru, ki so bili do sedaj 50
odstotkov cenejši za imetnike kartice.
5. Dogovorili so se za uvedbo možnosti, da obiskovalci pustijo ključe svojega
avtomobila na recepciji, potem pa med dopustom uporabljajo javni prevoz. Za dodatno
spodbudo bodo letos uvedli nagradno žrebanje za enotedenski dopust na Sejšelih.
6. V sodelovanju s CIPRO in drugimi organizacijami v Alpah so v letu 2013 izdelali že
peto knjižico voznih redov javnega potniškega prometa v Alpah.
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7. Aktivne kolesarje spodbujajo k uporabi kolesa tudi na dopustu na več načinov.
Urejena je bila bohinjska kolesarska pot, speljana po starih poteh in poljskih
kolovozih, ki uporabnika pelje mimo vseh pomembnejših kulturnih in naravnih
znamenitosti doline. Začne se za vasjo Bitnje ob savskem mostu in se vije ob Savi
Bohinjki čez Brojsko polje, skozi Brod, mimo Stare Fužine in skozi Studor do Srednje
vasi. Po najkrajši poti povezuje Zgornjo in Spodnjo Bohinjsko dolino. Vsaka točka na
poti je zasnovana s prav posebnim namenom. Vse klopi, počivališča in table so
postavljene tako, da na klopeh sedimo obrnjeni natančno v smeri najzanimivejših
razgledov (Bohinjska kolesarska pot…, 2012).
8. Preko programa LEADER so kupili tudi 10 e-koles in jih vključili v sistem
Park&Bike.
9. V dolgoročnem načrtu je še razvoj sistema inteligentnega nadzora prometa, ki bi ga
financiral norveški finančni mehanizem. Sistem bi uporabnike oz. obiskovalce
območja obveščal, kje lahko parkirajo svoj avtomobil in od tam nadaljujejo potovanje
z vlakom ali avtobusom, poročal bi o njihovih prihodih in zamudah. Tako bi
uporabniku
omogočili
trajnosten
prihod
na
destinacijo.
Slika 19: Promocija javnega prometa v Bohinju

Vir: Bohinj.si, 2014.

V občini Bohinj je v letu 2013 bivalo 5197 ljudi (Si-STAT, 2014).
Bohinj Park Hotel je bil zgrajen z najvišjo stopnjo okoljske ozaveščenosti in je trenutno eden
najbolj naprednih in energijsko varčnih hotelov v Srednji Evropi. To je hkrati tudi prvi
ekološki hotel v Sloveniji, ki je pri gradnji upošteval visoke standarde za varstvo okolja
(Trajnostni turizem v Alpah, Poročilo o stanju Alp, 2013, 78).
Število nastanitvenih kapacitet je v obdobju od leta 2007 do 2012 naraslo za 20 odstotkov in
konec leta 2011 je bilo na razpolago 6471 stalnih ležišč. Najbolj je naraslo število hotelskih
nastanitvenih kapacitet ter zasebnih sob, apartmajev in hiš. Največ nastanitvenih kapacitet je v
Bohinjski Bistrici (23,4 odstotkov), ob Bohinjskem jezeru v Ukancu (17,8 odstotkov) in v
Ribčevem Lazu (16,6 odstotkov). (A analiza turistične destinacije Bohinj, str. 106).
Leta 2011 je število tujih gostov znašalo 51,4 odstotkov vseh obiskovalcev. Skupaj je Bohinj
leta 2011 obiskalo 136 183 turistov. V letu 2011 je bilo opravljenih 376 496 nočitev, od tega
54,6 odstotkov tuji in 45,4 odstotkov domači gostje. Tuji gostje se v Bohinju zadržijo
nekoliko dlje kot domači (A analiza turistične destinacije Bohinj, str. 119).
Oktobra 2013 je bil sprejet sklep za začetek projekta gradnje daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso v Bohinjski Bistrici. Na to omrežje se bodo priklopili javni objekti v centru naselja
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(šola, vrtec, kulturni dom, občinska stavba, zdravstveni dom, gasilski dom) ter tudi zasebni
objekti (trgovina Lopa, stanovanjski bloki, trgovina Mercator in stanovanja, hotel Tripič,
cerkev, župnišče, trgovina Mercator v centru naselja). S tem se bodo opustile obstoječe
individualne kotlovnice na fosilna goriva, občina pa bo dosegla zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, izboljšala bivalno okolje, postala bo manj odvisna od fosilnih goriv in
prihranila pri stroških za energijo (Dokument identifikacije investicijskega projekta, 2013).
V Bohinju se trenutno s turizmom ukvarjata dve kmetiji. Vzrok za tako majhno število je še
vedno dober dohodek na kmetijah, saj je običajno ena oseba s kmetije zaposlena še drugje,
ostali pa se ukvarjajo z osnovno kmetijsko dejavnostjo in ne razmišljajo o dopolnilnih
dejavnostih oz. nimajo začetnega kapitala za dokončno ureditev prostorov na kmetiji
(Program razvoja turizma v Bohinju, 2006, str. 82).
V prvi polovici leta 2011 so ponudniki kmetijskih in rokodelskih pridelkov in izdelkov v
Bohinju prepoznali potrebo po celoviti, načrtovani in spremljani kakovosti in skupni
promociji in trženju njihove ponudbe. V sklopu izvajanja delavnic vseh deležnikov se je
pokazalo, da sam znak kakovosti »Najboljše iz Bohinja« ne zadovolji vseh pričakovanj.
Pojavila se je potreba po celoviti znamki, ki bi predstavljala destinacijo Bohinj iz turističnega
vidika, kakor tudi znak kakovosti za pridelke, izdelke in storitve ter programe doživetij.
Rodila se je ideja o destinacijski/kolektivni znamki, ki bi z vzpostavljenim sistemom
podeljevanja znaka kakovosti pod skupno znamko destinacije Bohinj vplivala na večjo
prepoznavnost Bohinja v mednarodnem okolju (Načrt razvoja znamke podeželske alpske
destinacije Bohinj, 2012, str. 60).
Slika 20: Znamka "Bohinj"

Vir: Načrt razvoja …, 2012.

5.3.1 UMIRJANJE PROMETA V BOHINJU
Povečane prometne tokove na območju Bohinja beležijo v času božično-novoletnih oz.
zimskih počitnic, ob smučarsko zanimivih koncih tedna, v poletnem času pa predvsem v juliju
in prvi polovici avgusta. Moteči so predvsem osebni avtomobili, ki povzročajo hrup,
prometne zastoje, gnečo in poslabšanje kakovosti zraka ter poškodbe zemljišč in vegetacije.
Zasičenost z motornim prometom je največja na območju jezera, ki leži v ožjem območju
Triglavskega narodnega parka, kjer je v času najvišje sezone že presežen prag nosilne
sposobnosti okolja, kar sta pokazala indikatorja obremenitve cestne infrastrukture in indikator
čiščenja odpadnih voda. Za potrebe umirjanja prometa so določili tri območja, kjer se določi
maksimalno število motornih vozil, ki se lahko v danem trenutku zadržujejo v posameznem
območju:

Prvo območje: Bohinjsko jezero, Voje, planina Blato in Vogar;
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Drugo območje: Spodnja in Gornja dolina, Ribčev Laz;

Tretje območje: Bohinjska Bistrica z okoliškimi naselji.
Uresničevanje umirjanja prometa bo potekalo tako, da se omejuje dostop turističnega
motornega prometa do jezera, da se večino individualiziranega motornega prometa zaustavi v
Ribčevem Lazu in Bohinjski Bistrici, da se promovira organizirane prihode turistov in
obiskovalcev v Bohinj ter da se pospešuje alternativne oblike mobilnosti. Prav tako naj ne bi
gradili novih ali povečevali obstoječih parkirišč v prvem območju. Naj tej točki je pomembna
rešitev pomanjkanja parkirišč pod smučiščem Vogel smučarski avtobus (Umirjanje prometa,
2009).
Slika 21: Prometni tokovi v Bohinju

Vir: Bohinj.si, 2014.

5.4 KRANJSKA GORA
(Vir: Černe, V., Trajnostna mobilnost v kranjskogorskem turizmu, 2014).
Glavni razlog, da so začeli s ponudbo, ki vključuje trajnostno mobilnost, je močna želja po
okolju prijaznem turizmu. Lokalno prebivalstvo je takšne ideje pozdravilo, hkrati pa so v tem
videli večjo možnost medsebojnega sodelovanja in povezovanja. Občina je v sodelovanju s
CIPRO in še nekaterimi občinami Zgornje Gorenjske pripravila program Umirjanje prometa.
Občina se zaveda pomembnosti prometne ureditve doline Vrata. Sprva je pobuda prišla iz
lokalnega okolja, iz Mojstrane. Naredili so analize možnih rešitev. Predlagali so izgradnjo
nekaj parkirišč ob vhodu v dolino, vpeljavo krožnega avtobusa, ureditev postajališč in samega
cestišča. Projekt trenutno stoji. Lokalno prebivalstvo namreč nima več močnega interesa po
kakšni korenitejši spremembi, kljub temu da bi to lahko izkoristili za dodaten zaslužek ali
samozaposlitev.
V občini je prevladujoča dejavnost turizem. Drugih dejavnosti je malo. Imajo okoli 100
kmetij, ki so večinoma živinorejske. Samo poljedelstvo ni donosno, saj je rodna doba rastlin v
tem alpskem območju kratka – junij, julij, avgust – to pa je čas, ko so šole zaprte, hoteli pa
imajo specifično povpraševanje. Kljub temu so uspešni pri trženju sira (Hlebanjev sir),
šampinjonov, rdeče pese, pire in konoplje. Na področju trženja volne in volnenih izdelkov se
počasi prebujajo in trženje teh še ne poteka. Se pa počasi obuja pletenje, s katerim se
ukvarjajo predvsem brezposelni. V občini je potreba po zaposlovanju le določenih kadrov –
dobrih kuharjev in natakarjev –, medtem ko ni potrebe po računalniških inženirjih ali drugih
kadrih, za katere se mladi izšolajo dandanes, saj dejavnosti, v katerih bi našli zaposlitev, v
občini preprosto ni. Lokalno prebivalstvo pa je zaposleno v majhnih trgovinah, pekarnah, kot
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animatorji ali turistični vodiči. Vodilni v turizmu pridejo od drugje. Prav tako v zadnjem času
študentje iščejo poletno delo kot natakarji ali podobno. Kljub temu pa opažajo, da izšolani
kader ne ostaja v kraju, temveč si iščejo službo izven občine, večinoma v Ljubljani.
Posledično ni opaziti porasta števila mladih družin. Kmetije v občini pa v večini imajo
naslednike. Občina postopoma sprejema ukrepe za zadržanje mladih s tem, da spodbuja
obrtništvo in mlado podjetništvo (primer: nek par je odprl trgovino z lokalnimi proizvodi
Židana marela). Drugih strategij pa zaenkrat še niso sprejeli, saj potreb po raznih drugih
poklicih ali odprtju drugih delovnih mest preprosto ni.
Registrirali so tudi lastno blagovno znamko »Moje naravno iz Doline«, ki povezuje doma
pridelano hrano in rokodelske izdelke, ki so nastali na podlagi dolgoletnih značilnosti in
tradicije prebivalcev Zgornjesavske doline. Pravico do uporabe znamke podeljuje Občina
Kranjska Gora; znamka predstavlja znak pristnosti v ostrih alpskih razmerah pridelanih
prehrambenih izdelkov, pijač, domačih ter drugih izdelkov in storitev, ki jih potrdi posebej za
to osnovana komisija (RRA Zg. Gorenjska, 2013. Moje naravno iz Doline. Jesenice,
Medium).
Oskrbne storitve na domu imajo močno socialno noto. Poteka dostava ekološke hrane v
gajbicah, hkrati ista oseba dostavlja ljudem zdravila iz jeseniške lekarne, odnaša položnice in
podobno.
Občina ima lastno čistilno napravo Tabre, v letu 2014 pa uvajajo subvencije za male čistilne
naprave za bolj oddaljena gospodinjstva. Eno izmed hotelskih podjetij je izdelalo načrt za
gradnjo centralne ogrevalne postaje, vendar projekt trenutno stoji. Lahko bi rekli, da se v
občini lokalna zavest prebuja. Občani imajo zamisli za razvojne projekte in se v primeru, da
občina ne reagira dovolj hitro, organizirajo kar sami. Primer tega je bilo novoletno
okraševanje, ko so občani sami postavili lučke. Sami organizirajo tudi čistilne akcije.
Pripravlja pa se tudi oživitev kopališča Jasna. Krajevne skupnosti so precej živahne. V
Mojstrani in Gozdu Martuljku pripravljajo letna kresovanja, pohode z baklami, druženja ob
dnevu čarovnic, v Ratečah pa letno organizirajo tudi Vaški dan, ki je posvečen lokalni
etnološki dediščini. Ljudje se udeležujejo delavnic in akcij, kot so sajenje avtohtonih vrst
jablan, čiščenje tujerodnih vrst rastlin, delavnic »Pehtina zelišča«. Krajevna skupnost
Kranjska Gora pa se ukvarja predvsem s prireditvami za turiste.
Težav z lokalnim prebivalstvom večinoma nimajo. Če se pojavi kakšna ovira, jo z dogovori
rešijo. Vsi skupaj si prizadevajo za zajezitev gradnje novih vikendov. Prebivalstvo sodeluje v
turizmu tako, da ponujajo apartmaje za obiskovalce. Samo 2 kmetiji ponujata sobe, ostali
apartmaje. Ga. Černe to pripiše »tradicionalni gorenjski zaprtosti«. Opažajo, da se mladi v
kraju močno zgledujejo po turistih in tudi sami uporabljajo turistične ponudbe kraja, ne želijo
se ukvarjati z resnim delom. Redki posamezniki želijo na račun turizma hitro in dobro
zaslužiti, vendar to ni vedno nujno v skladu z zakonom. Lastnikom zemlje je namreč
prepovedano pozidati kmetijsko zemljo s turističnimi objekti.
V prihodnje si prizadevajo za vključitev lokalnega prebivalstva v delovanje skupnosti,
zajezitev gradnje vikendov, izgradnjo kopališča Jasna ter vzpostavitev poletnih adrenalinskih
dejavnosti. V luči trajnostne mobilnosti sodelujejo v projektu IDAGO, v katerem sodelujejo
občine Jesenice, Kranjska Gora in Trbiž, ter obiskovalcem ponujajo prevoz z avtobusom ali s
kolesom od Planine pod Golico do Belopeških jezer. Poleg tega so v poletni sezoni
vzpostavili avtobusni prevoz prek Vršiča. Tovrstno ponudbo že v večji meri uporabljajo turisti
in tudi občani, ki jim občina delno subvencionira vozovnice. Tistim obiskovalcem, ki pridejo
na Vršič z avtom, zaračunavajo parkirnino, ki jo izmenično pobirata občina Kranjska Gora in
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Bovec. Še vedno menijo, da je v Dolini slabo urejen javni promet, saj ga lokalno prebivalstvo
v večji meri ne uporablja. Tranzitni promet se je močno zmanjšal po odprtju predora
Karavanke in tako sedaj z njim ni večjih težav. Izjemno gost promet pa po ocenah nastane le
okrog osemkrat letno, ob večjih prireditvah ali ob vikendih, počitnicah, zaradi dostopa do
smučišč in vikendov. Načrt občine je bila izgradnja nadzemne parkirne hiše na začasnem
parkirišču ob drugem vhodu v Kranjsko Goro, sedaj pa so se odločili za izgradnjo podzemne.
Dejstvo je, da lastniki počitniških objektov v občini ne uporabljajo javnega prometa, kar je
povsem razumljivo. Na oddih namreč prinesejo vso opremo, oblačila, tudi hrano in druge
potrebščine.
Slika 22: Tabla ob vstopu v dolino Tamar

Ob vstopu v dolino Tamar stoji tabla, ki obiskovalce
obvešča o zaprtju doline za vsa vozila na motorni pogon.
V letu 1999 so na tem mestu postavili zaporno rampo, ki
je preprečevala vstop vozilom v zimskem času vsak dan
od 00.00 do 24.00 ure, v letnem času od 1. 5. do 31. 10. pa
vsak dan od 8.00 do 18.00. Izjema pri vstopanju so bili
lastniki zemljišč, inšpekcijske službe, gozdarske službe in
vzdrževalci. V času zapore je med 12.00 in 14.00 uro
dovoljen izhod obiskovalcem iz Tamarja (Odlok o
prometni ureditvi…, 1999). Zapornico so odstranili in tja
postavili obveščevalno tablo. Na območju Planice pa so
uredili dovolj parkirnih mest, s katerimi upravlja Zavod
Planica in v skladu s sklepom Občinskega sveta pobira
parkirnino. Nadzor nad izvajanjem odloka imajo redarji,
občinski inšpektorji in nadzorniki TNP.
Vir: Luštrek, J, 2012.

Občina Kranjska Gora ima 5347 prebivalcev (SI-STAT, 2014).
Na območju Planice si pri organizaciji večjih dogodkov že več let prizadevajo delovati v
skladu s smernicami trajnostnega razvoja. V prvi sezoni so v Planico prepeljali z vlakom 1220
ljudi, izboljšali krožne povezave, postavili zabojnike za ločevanje odpadkov, uvedli kavcije za
embalažo, povečali ponudbo lokalne hrane. Na področju prometa so se zavezali k povečanju
kapacitete javnega prevoza, nadaljevanju trenda omejevanja dostopa v Planico in okolico z
osebnimi avtomobili, in da obiskovalcem omogočijo prihod z vlakom in avtobusom,
optimizirajo obstoječi sistem krožnih prevozov in vanj vključijo večje število potnikov, v
sodelovanju s Prevoz.org predstavijo spletno aplikacijo carpooling in druge (Planica,
trajnostni razvoj, 2014).
Kolesarska pot treh dežel je pilotni projekt pri izgradnji kolesarskih poti na dolge proge in je
nadaljevanje kolesarskih poti med Italijo in Avstrijo. V Sloveniji se je projekt začel leta 2001,
ko so označili prvi del poti od mejnega prehoda Rateče do Kranjske Gore in Gozda Martuljka. Leta 2012 so končali zadnji del poti z mostom v Gozdu - Martuljku. Kolesarska
pot je samostojna pot na opuščeni železniški progi v naravnem okolju in odmaknjena od
glavne ceste. Pot je asfaltirana, široka 2,5 m in se pridruži lokalni cesti na mestih, s katerimi
omogoča ogled turističnih znamenitosti. V mestih je ob kolesarski poti vsa potrebna
infrastruktura, npr. najem koles. Ta kolesarska pot je primer dobre prakse, saj omogoča
počasni turizem in si prizadeva spodbujati lokalne turistične znamenitosti z razširitvijo
njihove prepoznavnosti (Trajnostni turizem v Alpah, Poročilo o stanju Alp, 2013, str. 59).
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Slika 13: Kolesarska pot treh dežel, most čez Savo

Vir: Kraji.eu, 2014.

5.4.1 UMIRJANJE PROMETA V DOLINI VRATA
Iz nekdaj pašniškega, gozdarskega in oglarskega območja se je ta ledeniška dolina spremenila
v turistično zelo obiskano, kar povzroča številne prometne probleme. Dosedanja štetja
prometa kažejo, da se ob vrhuncu sezone skozi dolino pelje prek 300 vozil in tako se dolina
Vrata spreminja v pravo parkirišče. Makadamska cesta v dolino je ozka in ni kos prometnim
obremenitvam, kolesarjenje in pešačenje ob cesti pa je zaradi prahu in številnih vozil
neprijetno. Uredili naj bi tri območja umirjanja prometa. V prvem je dolina Vrata od konca
Mojstrane do Aljaževega doma. Tu je potrebno obstoječe parkirne površine urediti in jim
določiti zmogljivosti. Drugo območje sta Mojstrana in Dovje, kjer naj bi uredili parkirišča, ki
bodo prevzela promet, sicer namenjen v dolino Vrata. V tretje območje pa so uvrstili
Zgornjesavsko dolino od Mojstrane do Kranjske Gore, ki je tranzitno in prometno pomembno
območje, kjer omejevanje prometa ni smiselno (Umirjanje prometa, 2009).
5.5 SOLČAVSKO
Občina Solčava je imela ob koncu leta 2013 523 prebivalcev in je s 5 prebivalci/km2
najredkeje poseljena občina v Sloveniji, vendar je občina kljub svoji majhnosti ena
najživahnejših v Sloveniji. Občino sestavljajo štiri naselja: Logarska Dolina, Robanov Kot,
Podolševa in občinsko središče Solčava s 208 prebivalci (Si-STAT, 2014).
To je zgornji del Savinjske doline, ki ga obdajajo Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, po
katerih potekajo občinske meje (Občina Solčava, 2013).
Letno Solčavsko obišče 120 000 turistov, večina se napoti v enega od dveh krajinskih parkov:
1. Robanov kot, ustanovljen leta 1950. Park je nastal na pobudo domačinov, z namenom
ohraniti naravo in območje neokrnjeno. 80 odstotkov tega območja je v lasti kmetije
Roban. Območje je popolnoma zaprto za ves promet, vključno s kolesarji. Od
območja, kjer lahko pustimo avto, tj. pri kmetiji Govc, pa do konca doline je približno
ura hoda. Gospodinja na kmetiji nam pove, da kršiteljev te prometne določbe ni
veliko, se pa tu in tam pojavi kdo, ki neustrezno parkira, ali kakšen kolesar, ki pa ga
prijazno opozorijo na pravila. Pove še, da ljudje pravila spoštujejo tudi zato, ker vidijo,
da je dolina čista in urejena.
2. Logarska dolina, ki sicer ni zaprta za promet, pač pa tam poskušajo promet omejiti oz.
zaustaviti turiste že pred vhodom v dolino, tako da bi se ti odpravili po dolini peš. To
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poskušajo doseči z raznimi pohodnimi, tematskimi potmi in vstopnino za vozila v
park.
Poleg teh parkov pa je mogoče videti še marsikaj drugega, saj je območje t. i. »vroča točka
zavarovane narave«, saj se na 103 km2 nahajajo kar 104 naravne vrednote. Oba parka skupaj z
Naturo 2000 zavzemata kar 80 odstotkov površine občine. Na Solčavskem je močna tudi
kulturna in etnološka dediščina, predvsem pa je močno čutiti navezanost na zemljo. Domačini
že od nekdaj živijo z naravo, ki jim nudi možnost preživetja. Tako se največ ukvarjajo s
predelavo lesa in volne ter pripravo živilskih izdelkov. Večino lesa prodajo kot hlodovino,
znan je kakovostni solčavski macesen. Avtohtona pasma jezersko-solčavske ovce ima
izjemno kakovostno volno, ki jo še danes uporabljajo za mnoge izdelke. Kmetije na območju
so veliko večje od slovenskega povprečja. Na Solčavskem je 50 akrivnih kmetij v obliki
celkov, od tega se jih 18 aktivno ukvarja s turizmom, 26 pa z dopolnilnimi dejavnostmi.
Polovica kmetij se nahaja nad 1000 m nad morjem, Bukovnik pa je s 1329 m najvišje ležeča
kmetija v Sloveniji. Povprečna velikost Solčavske kmetije je 130 ha, Matkova kmetija pa je s
700 ha največja v bivši Jugoslaviji. Razlogov za tako velike kmetije je več, najpomembnejši
je najbrž ta, da zemlja teh kmetij leži na pobočjih gora in planin in je pogosto težko dostopna,
neobdelana oz. neuporabna (Slapnik, M., Trajnostni razvoj Solčavskega, 2014).
13. aprila 2011 je svoja vrata odprl Center za trajnostni razvoj Rinka, ki stoji v središču
Solčave. Stavba je zgrajena iz lokalnega lesa in drugih materialov, v njej pa delujejo
Turistična informacijska točka, razstave o Solčavskem, multimedijska dvorana, razstavnoprodajni prostor za kulinarične izdelke in izdelke domače obrti, podjetniški inkubator in
občinski prostori. Vas Solčava je še pred 30 leti stagnirala. Prebivalstvo je bilo večinoma
ostarelo, mladi niso kazali zanimanja za obnavljanje in aktivnosti. S centrom Rinka je občina
dosegla razbremenitev ostalih bolj obremenjenih turističnih točk, hkrati pa je pridobila center
za druženje domačinov in raznovrstne prireditve. Občina je leta 2009 dobila naziv Evropska
destinacija odličnosti. Center so zgradili s pomočjo evropskih sredstev, danes pa je tam
zaposlenih 5 ljudi iz občine. Prostore podjetniškega inkubatorja uporabljajo tudi tujci. Že
nekaj let pri njih deluje finski poslovnež. Pomembno za občino je to, da je večina ljudi
zaposlena znotraj občine, nekaj pa se jih tudi pripelje od drugod. V vasi Solčava deluje tudi
osnovna šola do 5. razreda, ki pomaga pri ohranjanju utripa v vasi. Kmetije, ki se nahajajo na
prisojnih pobočjih dolin, pa dobro sodelujejo s samim centrom in občino. Odpadke ločujejo
na domu in jih vozijo v zbirni center. Greznico ima vsak svojo, načrtujejo pa tudi izgradnjo
rastlinske čistilne naprave na kmetiji Bukovnik. Vidi se, da imajo ljudje v Solčavi močno
željo po ohranjanju svoje identitete in narave ter da jim delovnega zagona ne manjka. O tem
pričajo tudi številni projekti, ki jih trenutno razvijajo: izgradnja cestne turistične infrastrukture
na panoramski cesti (razgledne ploščadi), čistilne naprave, preobrazba kašč v turističnoizobraževalne objekte, projekti ustvarjanja zelenih delovnih mest, ki omogočajo zaposlitev
mladih v njihovi stroki in še mnogi drugi (Slapnik, M., Trajnostni razvoj Solčavskega, 2014)
5.4.1 LOGARSKA DOLINA
Logarska dolina je naselje v občini Solčava z 107 prebivalci, od katerih 63,6 odstotkov
predstavljajo ljudje, stari med 15 in 64 let (Si-STAT, 2014).
Naselje se nahaja v dolini, ki je dolga 7 km in se deli na 3 dele: travnata Log in Prest ter
gozdnati Kot. Obdajajo jo številni vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp. Svoj pečat pa so prostoru
vtisnile tudi kmetije, ki so skozi stoletja ustvarjale kulturno krajino. Logarska dolina je bila
leta 1987 razglašena za krajinski park in odtlej svojo podobo gradi na trajnostnem razvoju in
kakovostni turistični ponudbi (logarska-dolina.si, 2014).
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Lepote Logarske doline so že od nekdaj privlačile obiskovalce. V 60. letih je bila do slapa
Rinka že speljana cesta za prve avtomobile. Po močni motorizaciji pa so razmere v 70. in 80.
letih postale nevzdržne. Ljudje so svoje avtomobile puščali povsod, pojavljala se je gneča, še
posebej ob vikendih in praznikih. Ljudje so imeli piknike vsepovprek, smeti pa niso
pospravljali za sabo. Zato je občina Mozirje leta 1987 razglasila Logarsko dolino za krajinski
park, kar pa položaja še vseeno ni rešilo. Leta 1992 so lastniki zemljišč in objektov (14
partnerjev) ustanovili družbo Logarska dolina, d. o. o., in prosili občino, naj jim da park v
upravljanje. Naslednji korak je bila uvedba vstopnin za motorizirana vozila, kar je njihov vir
dohodka. V naslednjih dveh letih so dolino postopoma očistili in s tem upravičili plačilo
vstopnine. Razvoj kraja sicer temelji na kmetijstvu, gozdarstvu in turizmu. Po ustanovitvi
parka se spalne kapacitete sicer niso močno povečale – objekti za 300 prenočevalcev so že
postavljeni. So se pa vsi udeleženci zavezali, da zemlje ne bodo prodajali za gradnjo vikendov
in tako ohranili zemljo enotno in le v rokah domačinov, posledično pa si tako zagotovijo
turistični obisk in nočitve, kar jim predstavlja vir dohodka. Namen ustanovitve parka je bil
tudi umiriti promet v dolini, ki sicer za promet nikoli ni bila popolnoma zaprta, s čimer se
strinjajo tudi domačini. Še vedno pa se okrog 80–90 odstotkov obiskovalcev odpelje v zgornji
del doline. V letu 2010 so vzpostavili brezplačno polnilno postajo za električne avtomobile, v
hišici, ki je bila nekoč kašča, pa so vzpostavili turistični informacijski center. Enkrat letno,
ponavadi v juniju, organizirajo tudi Dan trajnostne mobilnosti, katerega namen je ozaveščanje
obiskovalcev o alternativnih oblikah mobilnosti in doživetje parka brez lastnega vozila,
ponujajo pa vožnjo s kolesi. Želja upravljavcev parka je predvsem vzpostavitev
javnoprometne povezave z ostalimi deli Slovenije in turističnimi centri okrog KamniškoSavinjskih Alp. Povezava s Celjem sicer je vzpostavljena, vendar le enkrat dnevno, poleti pa
je ni. Uspešno pa sodelujejo s sosednjo Železno Kaplo pri oblikovanju pohodniških paketov.
Leta 2002 so zgradili kotlovnico na biomaso, ki ogreva hotel Plesnik in osrednji del doline.
Prej so se ogrevali na kurilno olje, kar pa je bilo glede na veliko količino biomase, ki jih
obkroža, nesmiselno. Zgrajena je bila tudi mehansko-biološka čistilna naprava, na katero
postopoma priklapljajo objekte. Podjetje Logarska dolina, d. o. o., zaposluje 3 osebe, poleti pa
zaposlijo še študente (Prašnikar, D., Trajnostna mobilnost v turizmu Logarske doline, 2014).
Slika 14: Tabla ob vstopu v Logarsko dolino

Vir: Cetinski.si, 2010.

Glavni razlog, da so začeli s ponudbo, ki vključuje trajnostno mobilnost, je bila močna želja
po okolju prijaznem turizmu in trajnostnem upravljanju prostora, delno tudi zato, ker so v tem
videli popularno tržno nišo s ponudbami v poletnem času. Lokalno prebivalstvo je to idejo
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pozdravilo in sodelovalo pri oblikovanju programa, saj je večinoma tudi ustanovitelj družbe
Logarska dolina, d. o. o., ki je upravljalec parka. Vendar pa se domačini ne strinjajo s
popolnim zaprtjem doline za promet, kljub temu da imajo občani Solčavske občine brezplačen
vstop. Občasno pa je hotel Plesnik tudi nasprotoval plačilu vstopnine za obiskovalce z
motornimi vozili, saj so se bali upada obiska. Od ustanovitve parka dalje se je večina
prebivalstva na kmetijah začela ukvarjati tudi s turizmom kot gostinci, vodiči, ponudniki
lokalnih izdelkov – vsi so samozaposleni. Dohodek iz turizma se je tako jasno povečal.
Trenutno v dolini ni generacije študentov niti družin z malimi otroki, kmetije pa imajo mlajše
naslednike. Turistični obisk se je povečal, vendar opažajo tudi, da se je spremenila struktura
turistov, saj ti sedaj tu pustijo več denarja. Povedo, da je bila njihova prepoznavnost med
turisti vedno visoka, sedaj pa so prepoznavni na drugačen način. Lokalno prebivalstvo ima
sedaj na voljo čistilno napravo, kotlovnico na biomaso, dostava na dom pa poteka tam, kjer se
ukvarjajo z gostinstvom. Posledično ocenjujejo, da se je kakovost življenja lokalnega
prebivalstva občutno dvignila in izboljšala. Vsi prebivalci so vključeni v turizem, skupnost pa
je bolj povezana. Lokalno prebivalstvo ima sicer na voljo več možnosti za rekreacijo in
preživljanje prostega časa, vendar tega ne izkoristijo, ker v turizmu delajo. Ocenjujejo, da se
je sprejetje takšne strategije razvoja pokazalo kot izredno učinkovito in ima več pozitivnih kot
negativnih učinkov, lokalno prebivalstvo pa je sprejelo takšen način življenja. Pri svojem delu
se srečujejo predvsem s finančnimi težavami in prostorskimi omejitvami. Parkirišče ob vhodu
v dolino ima premajhno kapaciteto za velik obisk ob sončnih poletnih vikendih. Načrtov in
projektov jim ne manjka. Želijo vzpostaviti krožni kombi po Solčavskem, ki bi vozil dvakrat
na teden. Želijo vzpostaviti tudi minibus, ki bi vozil ob poletnih vikendih na relaciji Center
Rinka–Solčava–Logarska dolina. Povezujejo se z Železno Kaplo in oblikujejo skupne
pohodniške pakete. Vse pa počnejo v luči zmanjšanja prometa v dolini (Prašnikar, D.,
Trajnostna mobilnost v turizmu Logarske doline, 2014).
6 SKUPNA ANALIZA ODGOVOROV
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj ključnih informacij, pridobljenih s pomočjo anket.
Analiziranih je bilo 20 anket.
Pri odgovorih se je pokazalo, da se le v 9 od 20 anketiranih krajev povečuje število
prebivalcev, mladi ostajajo v kraju, prevzamejo kmetije in družinsko dejavnost. Vsi kraji
potrebujejo le določene kadre v turizmu, ostali prebivalci morajo iskati zaposlitev izven
območja. Kmetije imajo le v 5 od 20 anketiranih krajih mlade naslednike. Drugje imajo
majhno število kmetij in jim to ne predstavlja večjega problema. Polovica anketirancev opaža
porast prihoda mladih družin kot turistov, kar kaže na to, da so paketne ponudbe zanje še
izjemno zanimive. Pri nadaljnjem oblikovanju ponudbe bi zato bilo smiselno dati poudarek na
mladih družinah. Glede na demografske trende pa bi bilo smiselno oblikovati ponudbo tudi za
starejše pare in jim tako omogočiti trajnostno mobilne počitnice v Alpah.
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Grafikon 1: Glavni razlog za pridružitev

Kaj je bil glavni razlog za pridružitev Alpskim biserom?
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Kot je razvidno iz grafa, večina krajev navaja močno željo po okolju prijaznem turizmu kot
glavni razlog za pridružitev. Ostali trije razlogi so med seboj precej izenačeni. Pri tem
vprašanju je bilo mogoče izbrati več odgovorov in večinoma so izbrali močno željo po okolju
prijaznem turizmu v kombinaciji s še enim drugim.
Pri možnosti »drugo« pa so navajali:
- ustreza legi našega kraja (ni tranzitnega prometa, bližina mednarodne železniške
postaje, …)
- promet je v naselju presegel normalne meje,
- to se je zdelo kot odgovorna odločitev.
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Grafikon 2: Odziv lokalnega prebivalstva
Kako se je lokalno prebivalstvo odzvalo na idejo o pridružitvi Alpskim biserom?
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Večina odgovorov kaže na to, da so prebivalci sprejeli novo trajnostno naravnano strategijo.
Nikjer prebivalstvo ni nasprotovalo pridružitvi. So pa posamezni kraji (npr. Forni di Sopra)
izpostavili dejstvo, da je bilo prebivalstvo na začetku skeptično in zaskrbljeno, saj niso
poznali koncepta Alpskih biserov in niso vedeli, ali bo zadeva v praksi delovala. Zdaj
povečini sodelujejo z občino ali turističnim centrom in ponekod že sami podajajo nove
predloge. V Pralognanu je bilo težje uvajati ukrepe trajnostne mobilnosti, ker tam večinoma
živi starejše prebivalstvo, ki je manj odprto za novosti.
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Grafikon 3: Sodelovanje lokalnega prebivalstva v turizmu

Kako lokalno prebivalstvo sodeluje v turizmu?
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Grafikon 4: Delež lokalnega prebivalstva aktivnega v turizmu
Več lokalnega prebivalstva se ukvarja s turizmom.
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Kljub temu da je v turizem vključenega
veliko prebivalstva, pa večina anketirancev
tega ne more pripisati vključitvi v Alpske
bisere. Pri novo pridruženih tega sploh ne
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Grafikon 5: Lokalno prebivalstvo in storitve
Lokalno prebivalstvo ima na voljo več in boljše storitve.
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(ceste,
pločnike, avtobusne in železniške
postaje, nove avtobusne in železniške
povezave, kolesarske poti, ponudbo ekoles in drugih alternativnih prevoznih
sredstev), nove trgovine, boljše
rekreacijske površine. Ponekod so
zgradili centralno čistilno napravo ali
centralno kurilnico, na katero se želi
priklopiti vse več uporabnikov. Tisti, ki
so se združenju komaj pridružili, pa o
večjih spremembah še ne morejo
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Grafikon 6: Porast turističnega obiska
Odkar smo član Alpskih biserov, beležimo porast turističnega obiska.
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Pričakovali smo, da se bo obisk v
teh krajih povečal, vendar pa
večina krajev ne beleži porasta
turističnega obiska. Razlogi za to
so različni:
- nekateri
kraji
so
v
združenju premalo časa, da
bi
lahko
govorili
o
povečanem obisku zaradi
članstva,
- drugi
pravijo,
da
povečanega obiska ne
morejo
pripisati
zgolj
članstvu v Alpskih biserih,
- nekateri poudarjajo, da je
obisk manjši oz. slabši
zaradi
gospodarske
in
finančne krize.
Posamezni kraji pa imajo povečan
obisk le v delu leta – ali izključno
v zimski ali pa poletni sezoni.
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Preglednica 1: Skupen prikaz odgovorov
Leto
pridružitve

Glavni razlog

Odziv
domačinov ob
pridružitvi

Sodelovanje
domačinov

Povečan
turistični
obisk

Večja
prepoznavnost
med turisti

Boljša
infrastruktura
v kraju

Les Gets

2006

Večja
prepoznavnost
kot okolju
prijazna
destinacija

Ravnodušnost

Ni
sprememb

Da

Pralognan

2006

Želja po
ekoturizmu

Navdušenje

Sezonska dela v
turizmu, prodaja
pridelkov in
izdelkov,
zasebne
nastanitve
Sezonska dela v
turizmu, prodaja
pridelkov in
izdelkov,
zasebne
nastanitve

Da

Termignon

2014

Priložnost za
povečanje
turističnega
obiska

Navdušenje

Disentis/Muster

2014

Navdušenje

Interlaken

2006

Želja po
ekoturizmu,
priljubljena tržna
niša
Želja po
ekoturizmu,
priljubljena tržna
niša

Arosa

2006

Strinjanje

Bad Reichenhall

2006

Večja
prepoznavnost
kot okolju
prijazna
destinacija
Želja po

Sezonska dela v
turizmu, prodaja
pridelkov in
izdelkov,
zasebne
nastanitve
Sezonska dela,
prodaja lokalnih
izdelkov in
pridelkov
Sezonska dela v
turizmu, prodaja
pridelkov in
izdelkov,
zasebne
nastanitve
Sezonska dela,
prodaja lokalnih
izdelkov in
pridelkov
Prodaja
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Strinjanje

Navdušenje in

Da

Mlado
prebivalstvo,
mlade družine,
nasledniki na
kmetijah
Ne

Prebivalstvo je
večinoma
zaposleno v
lokalnem
okolju
Da

Novi projekti

Da

Ni sprememb

Ne

Ne

Informacij
še ni

Informacij še ni

Informacij še ni

Da

Da

Informacij
še ni

Informacij še ni

Informacij še ni

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

/

Da, vendar
tega ne
pripisujejo
članstvu

Da, vendar tega
ne pripisujejo
članstvu

Da

Ne

Ne

Da, vendar

Da, vendar tega

Ni sprememb

Da

Delno

Krepitev
sodelovanja med
občino in
turističnim
uradom
Razvoj omrežja

Razvoj
kolesarskega
omrežja,
Strategija
trajnostnega
razvoja
Želijo električen
vlak do vasi,
nove ideje težje
vpeljejo, ker je
starejše
prebivalstvo manj
dovzetno zanje
Razvoj
kolesarskega
omrežja,
sodelovanje v
projektu »Rezo
Pouce«
Vzpostavitev
učinkovitega
javnega prometa

ekoturizmu,
priljubljena tržna
niša
Želja po
ekoturizmu,
priljubljena tržna
niša

ravnodušnost
Navdušenje

Berchtesgaden

2006

Mallnitz

2009

Priljubljena tržna
niša, ustreza legi
kraja

Strinjanje

Weissensee

2013

Večja
prepoznavnost,
želja po
ekoturizmu

Strinjanje

Hinterstoder

2007

Velik problem
naraščajočega
prometa

Strinjanje

Neukirchen

2008

Želja po
ekoturizmu

Navdušenje

Limone Piemonte

2012

Strinjanje

Pragelato

2012

Želja po
ekoturizmu,
priljubljena tržna
niša
Želja po
ekoturizmu

Cogne

2011

Večja
prepoznavnost,
povečanje obiska

Strinjanje
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Navdušenje,
ravnodušnost

pešpoti, ki se
nadaljuje v
sosednje države
Avtobusi so
brezplačni,
izboljšanje
obstoječe
ponudbe
Vpeljati
pohodniški
avtobus,
smučarski
avtobus, koncept
deljenih površin v
centru vasi
Nove paketne
ponudbe, kartice
za goste

pridelkov,
zasebne
nastanitve
Ponujajo
zasebne
nastanitve,
prodaja lokalnih
izdelkov
Sezonska dela v
turizmu, prodaja
pridelkov in
izdelkov,
zasebne
nastanitve

tega ne
pripisujejo
članstvu
Da

ne pripisujejo
članstvu
Da

Da

Da

Delno

Da - vendar
le poleti

Da

Ni sprememb

Ne

Ne

Opravljajo
sezonska dela,
ponujajo
zasebne
nastanitve
Sezonska dela v
turizmu, prodaja
pridelkov in
izdelkov,
zasebne
nastanitve
Ponujajo
zasebne
nastanitve,
prodaja lokalnih
izdelkov
Zaposleni so v
turizmu

Da

Da

Da

Da

Ne

Ni
sprememb

Da

Da

Ne

Da

Izboljšava
paketnih ponudb
za goste

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Ni sprememb

Ni sprememb

Da

Izboljšati
ponudbo
Wildkogel Card,
boljše kolesarske
poti
Izboljšanje
turistične
ponudbe

Zaposleni so v
turizmu,
prodajajo
lokalne izdelke
Sezonska dela v
turizmu, prodaja
pridelkov in
izdelkov,

Ni
sprememb

Ni sprememb

Ni sprememb

Da

Da

Ni
sprememb

Ni sprememb

Ni sprememb

Da

Ne

Širijo pomen
znamke Alpski
biseri, ekološko
ozaveščanje
Energetska
obnova vasi,
izboljšanje
ponudbe,

Forni di Sopra

2006

Večja
prepoznavnost,
želja po
ekoturizmu

Ravnodušnost,
nezanimanje

Ratschings

2007

Strinjanje

Valdidentro

2011

Moos im
Passeiertal

2010

Priložnost za
povečanje
obiska,
priljubljena tržna
niša
Priložnost za
povečanje
obiska,
priljubljena tržna
niša
Prepoznavnost,
priložnost za
povečanje obiska
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zasebne
nastanitve
Sezonska dela v
turizmu, prodaja
lokalnih
izdelkov

ozaveščanje o
Alpskih biserih
Obnova
planinskih koč,
energetska
obnova vasi,
spodbujanje
prebivalcev k
zdravemu
življenjskemu
slogu
Želijo uvesti eavtomobile

Ni
sprememb

Ni sprememb

Ni sprememb

Ne

Ne

Podaja lokalnih
izdelkov,
zasebne
nastanitve

Ni
sprememb

Ni sprememb

Ni sprememb

Ne

Ne

Strinjanje

Sezonska dela v
turizmu,
zasebne
nastanitve

Ni
sprememb

Ni sprememb

Ni sprememb

Ne

Ne

Izboljšati javni
promet

Navdušenje

Sezonska dela v
turizmu, prodaja
pridelkov in
izdelkov,
zasebne
nastanitve

Ni
sprememb

Da

Da (avtobusne
povezave)

Ne

Da

Želijo uvesti
digitalne vodiče
za obiskovalce
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7 SKLEP
Posamezni člani Alpskih biserov so v združenju različno dolgo. Večina jih je že od vsega
začetka leta 2006, so pa tudi takšni, ki so se pridružili pred letom ali dvema. Zanimivo je, da
so novo pridruženi člani izjemno aktivni pri izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti in kažejo
zanimanje za še večje spremembe v korist okolja in ljudi, čeprav konkretnih rezultatov še ne
morejo izpostaviti. Popolno nasprotje pa so trije kraji, ki iz združenja izstopajo: KarneidSteinegg, Welschnofen in Deutschnofen. Kljub temu da so vsi trije člani že od vsega začetka,
so se odločili za izstop, ker ne morejo doseči želenih rezultatov. Na tem mestu in z
informacijami, ki jih imamo, lahko sklepamo, da je njihov začetni interes in zagon minil in da
niso uspeli najti rešitve za zmanjšanje tranzitnega prometa in preusmeritev turistov na javni
promet. Verjetno je tudi zanimanje lokalnega prebivalstva posledično manjše, če ni pravih
rezultatov. Stvar je v bistvu presenetljiva. Alpski biseri naj bi vendar delovali povezovalno,
naj bi sodelovali, si medsebojno pomagali in bili drug drugemu za zgled. Trije izstopajoči bi
se lahko marsikaj naučili od ostalih in njihove ideje prilagodili domačim razmeram. Mogoče
pa samo ni prave osebe, ki bi projekt peljala naprej. Poleg tega pa naj bi predstavniki Alpskih
biserov enkrat letno obiskali vse kraje in se na lastne oči prepričali, kakšno je stanje. Potrebno
bi bilo podrobneje raziskati, kaj menijo o treh izstopajočih članih. Glede na aktualne
informacije na njihovi spletni strani pa se območje Eggental, kjer se nahajajo tudi vsi trije
izstopajoči, samostojno udejstvuje na področju trajnostne mobilnosti. Opazili smo več
paketnih ponudb za obiskovalce, ki vključujejo uporabo javnih prevoznih sredstev. Na
podlagi tega bi lahko sklepali, da trženje pod znamko Alpskih biserov temu območju ni
ustrezalo, morda jih je s svojimi določili celo zaviralo. Vsekakor je razveseljivo dejstvo, da
nadaljujejo s trajnostno mobilnostjo v turizmu.
Bisere bi lahko uvrstili v tri skupine. V prvo umeščamo tiste, ki so v združenju že dlje in
uspešno izvajajo ukrepe trajnostne mobilnosti ter jim novih idej ne manjka (izpostavljamo
Werfenweng, Les Gets, Forni di Sopra in Hinterstoder). Prebivalstvo je sprejelo nov način
življenja in sodeluje z občino ter turističnim centrom, turizem so sprejeli kot del vsakdanjika
in razumejo, da jim to nudi zaslužek. Tržijo se s pomočjo in na račun trajnostne mobilnosti. V
drugo uvrščamo tiste, ki so v združenju že dlje, vendar so sprejeli le malo ukrepov, povezanih
s trajnostno mobilnostjo, oz. le toliko, da upravičijo svoje članstvo. Prebivalstvo je v teh
krajih s konceptom trajnostne mobilnosti relativno slabo seznanjeno, to so dokaj prometno
obremenjeni in turistično tranzitni kraji. Predstavniki teh krajev se zavedajo pomembnosti
trajnostne mobilnosti in nujnosti ukrepov, vendar so pri uvajanju le malo uspešni. Ti kraji so
tradicionalna turistična območja in njihov dohodek je odvisen od konvencionalnega turizma.
Trajnostna ponudba v promociji in storitvah nima večje vloge. Med slednje uvrščamo Bled,
Berchtesgaden, Bad Reichenhall, Pralognan … Tretja skupina pa so člani, ki so se pridružili v
zadnjih treh letih (izpostavljamo Weissensee, Termignon, Disentis/Muster in Pragelato). Vsi
so uspešni pri izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti in razvijajo vedno nove ideje. Ponekod
je prebivalstvo o tem sicer še skeptično, vendar podpirajo tovrsten razvoj in so vključeni v
turizem. Čutiti je pozitivno naravnanost in optimizem na področju mobilnosti.
Na podlagi tega lahko sklepamo, da bodo novi člani krenili po prvi ali drugi poti. Menimo, da
je naloga združenja, da prepreči drugi scenarij. Lahko bi celo rekli, da je združenju do neke
mere spodletelo. Izstop članov ali zelo majhno zanimanje za trajnostne ukrepe se ne bi smela
zgoditi. Potemtakem je bistvo Alpskih biserov le trženje in promocija pod skupno znamko in
je torej združenje v nevarnosti, da jih premami zaslužek in ne želja po trajnostnem razvoju. V
nekaterih krajih (npr. v Termignonu) so povedali, da je odločitev za vstop med Alpske bisere
sprejel župan, čemur je turistični urad in prebivalstvo potem moralo slediti. Termignon je pri
uvajanju trajnostne mobilnosti sicer zelo uspešen, vendar menimo, da brez začetnega
sodelovanja z lokalnim prebivalstvom ne gre. Enaka zgodba se je odvila na Bledu, kjer je prav
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tako župan sprejel odločitev o vstopu, prebivalstvo pa o Alpskih biserih in prednostih članstva
ne ve prav veliko. Potrebna sta postopen razvoj in sodelovanje z lokalnim prebivalstvom in
ponudniki storitev, saj bi turizem moral koristiti tudi njim. Treba je tudi izpostaviti dejstvo, da
so prav vsi anketiranci izjemno pozitivno ocenili članstvo v Alpskih biserih. Verjetno lahko to
pripišemo dejstvu, da so pred vstopom pričakovali predvsem dobro promocijo in večjo
prepoznavnost, kar so tudi dosegli.
Združenje je sicer pomembno za ozaveščanje turistov alpskega območja. Kot največje
turistično območje Srednje Evrope so Alpe izjemno prometno obremenjen prostor. Potrebna
je izgradnja drage in zahtevne prometne infrastrukture, ki med drugim tudi uniči podobo
pokrajine, zmanjša kakovost življenjskega prostora ljudi in živali ter samega rekreacijskega
prostora, onesnažuje zrak, vodo in prst. Zato je nujno potrebno preusmeriti turistične tokove
na javni promet predvsem v času visoke sezone. Če pa to pripomore k novim delovnim
mestom, razvoju naselij, trženju lokalnih izdelkov, boljšemu bivalnemu okolju in ohranjanju
kulturne dediščine, za kar si Alpski biseri prizadevajo, pa je to še dodana vrednost.
Ob pregledu anket smo ugotovili, da ni povezave med tem, v kateri državi se nek kraj nahaja,
in njegovo uspešnostjo v trajnostni mobilnosti. Največ Alpskih biserov je v Italiji. Tam
imamo primere turistično izjemno uspešnih krajev (npr. Chamois - La Magdeleine, Forni di
Sopra, Cogne …) in hkrati tri kraje, ki iz druženja izstopajo.
Vsem članom Alpskih biserov je skupna ponudba počitniških paketov. Vanje je večinoma
vključen poceni prevoz do kraja, nastanitev, določene dejavnosti in ponekod tudi prehrana,
izposoja sezonske rekreativne opreme, ipd. Ta način je za turiste boljši, ker je njihov prihod in
odhod povsem brezskrben, vse vštete aktivnosti pa so zanje cenejše kot sicer. V turističnem
kraju zmanjšajo število avtomobilov, usmerijo turiste na javni promet, ustvarijo nova delovna
mesta v prevozu potnikov in tako ustvarijo pričakovane oz. nadzorovane turistične tokove, saj
vedo, kje se bo turist gibal in da ne bo le brezciljno taval okoli. Turista torej usmerijo na
ustaljene poti, pripravljeno ponudbo. Odzivi turistov so v vseh krajih izjemno pozitivni.
Večina obiskovalcev se tja odpravi prav zaradi njihove trajnostne ponudbe in paketne
ponudbe, ker jim to omogoča brezskrben dopust v stiku z naravo in lokalno ponudbo. V novo
pridruženih krajih so sicer izrazili manjšo skrb o tem, kako se bodo stalni gostje prilagodili
novi trajnostni ponudbi. V Weissenseeju so izrazili skrb, da se njihovi stalni gostje ne bi
strinjali z novimi ukrepi glede trajnostne mobilnosti, medtem ko novi gostje tja pridejo ravno
zaradi slednje in jo sprejmejo kot del počitnic.
Alternativna mobilnost, ki jo posamezni kraji ponujajo, je izjemno zanimiva in je ideja, ki bi
jo lahko uporabila tudi druga turistična območja: e-kolesa, dvokolesniki segway, razne
eksotične oblike koles, »konferenčno kolo«, …
V slovenskem prostoru po svoji trajnostni mobilnosti v turizmu najbolj izstopa Bohinj. V
zadnjih nekaj letih so na tem področju storili ogromno in nedvomno jim bo uspelo priti med
najuspešnejše Alpske bisere. Pri njih je izjemnega pomena železnica, ki pripelje do Bohinjske
Bistrice in jo lahko v poletni in zimski sezoni izkoristijo za prihod turistov. Lokalna skupnost
ima močno željo po zmanjšanju števila avtomobilov na območju Bohinja in se strinja s
trajnostno strategijo. Dosedanji ukrepi so namreč prinesli le pozitivne odzive s strani turistov
in domačinov. Bohinj je torej dober zgled, kako trajnostna mobilnost v turizmu pripomore k
bolj kakovostnemu bivalnemu in rekreativnemu okolju in kljub temu omogoča zaslužek.
Bohinj želi postati prepoznavna trajnostna destinacija. Na Solčavskem in s tem tudi v
Logarski dolini je njihov celotni razvoj naravnan trajnostno. Želijo preprečiti odseljevanje
prebivalcev, dvigniti produktivnost domačega okolja in to uspešno tržiti, na ta račun povečati
turistični obisk in turiste preusmeriti iz avtomobila na kolo ali pešačenje. Slabost, s katero se
soočajo, je odsotnost železnice in slab avtobusni potniški promet. Njihov ukrep je zato zapora
dolin in ureditev parkirišč pred dolino oz. uvedba vstopnin za avtomobile v dolino, da tam
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zmanjšajo promet. Kranjska Gora ima dolgo turistično zgodovino in njen pretekli razvoj ni bil
v skladu s trajnostjo. Med drugim težavo predstavljajo tudi počitniške hišice in stanovanja na
tem območju, kajti njihovih lastnikov ne morejo preusmeriti na avtobuse, saj ob svojem
prihodu s seboj pripeljejo veliko količino osebne lastnine, ki pa bi jo bilo izjemno težavno in
nepraktično strpati na avtobus. Do Kranjske Gore tudi ni železniške povezave, kar pomeni
odvisnost od avtobusnega prometa. V vseh krajih so izpostavili dejstvo, da je promet izjemno
povečan le do osemkrat letno ob vročih počitniških koncih tedna oz. viških zimske sezone.
Nesmiselno bi bilo za to graditi velike parkirne prostore in posegati v naravno okolje.
Alternativa temu je vzpostaviti dobre povezave javnega prometa in prepričati turiste, da se ga
poslužujejo. Od Bleda kot člana Alpskih biserov bi pričakovali mnogo več truda pri promociji
trajnostne mobilnosti ne le med turisti, temveč tudi med domačini. Turiste tja privabljajo z
idilično podobo jezera in otoka ter okusnimi kremnimi rezinami, ampak na tej sliki ni površin,
polnih stoječe pločevine, in počasno premikajočih se kolon na cesti ob jezeru. Upamo si trditi,
da bi Bohinj imel mnogo manj turističnih prihodov z avtomobilom, če bi jih že na Bledu
prepričali v uporabo javnega prometa. Bilo bi tudi smiselno, da se Bled in Bohinj povežeta
(po zgledu Chamoisa in La Magdeleine) in skupaj vstopita v Alpske bisere, vendar po naših
informacijah interesa za to ni. Bled očitno raje izvaja konvencionalni turizem, ki zagotovo
prinaša dobiček, kot pa uvaja alternativne, mogoče zanje tvegane ukrepe. Zagotovo se bo ob
naraščajočem številu avtomobilov tudi na Bledu moralo nekaj spremeniti. Možnosti imajo
veliko, zgledov prav tako. Potrebna je pobuda in prebujenje ljudi.
Mnoga turistična območja Slovenije so z javnim prometom nedostopna, zato je tam v viških
sezone izjemno veliko avtomobilov. Za takšna območja bi bilo smiselno uvesti ukrepe na
področju trajnostne mobilnosti po zgledu Alpskih biserov in zgoraj opisanih slovenskih
primerov. Lahko bi zaprli dolino in naprej omogočili pot le kolesarjem in pešcem ali pa uvedli
krožni avtobus do parkirišča pred dolino. Uvedli bi javni promet med večjimi mesti, od koder
turisti prihajajo, in turističnimi kraji in tako zmanjšali odvisnost od avtomobila. Če so ta
turistična območja na višjih nadmorskih višinah, bi avtomobile lahko ustavljali ob vznožju,
tam uredili parkirišče in naprej krožni prevoz z avtobusom ali kombijem. Na ta način bi
omogočili obiskovalcem bolj pristen dopust v sožitju z naravo. Ti prevozi bi se lahko
financirali s pobiranjem parkirnin na začetnem parkirišču. Prav tako bi se obisk za gostince na
teh območjih povečal (dokaz za to je med mnogimi drugimi dom v Tamarju, kjer se je po
zaprtju doline za motorni promet obisk povečal). Zgledov je veliko, možnosti prav tako.
Vendar je v Sloveniji financiranje takšnih projektov največkrat prepuščeno občini, ki pa
denarja ali zanimanja za takšne projekte nima. Članstvo v Alpskih biserih bi za večino
slovenskih turističnih krajev bilo bolj finančno breme kot kaj drugega, ta denar pa bi lahko
uporabili za koristnejše namene, v prvi vrsti za razvoj turistične infrastrukture. Možnost v
Sloveniji bi bila, da se vsi manjši turistični kraji med seboj povežejo pod neko skupno
znamko, ki bi zastopala trajnostni razvoj turizma. Članarina bi po našem mnenju bila
nesmiselna, saj večino občin že tako pestijo finančne težave. Cilji združenja bi bili predvsem
promocija, medsebojno svetovanje in preusmerjanje turistov na javni potniški promet. Tako bi
se ti kraji tržili kot trajnostne turistične destinacije, pripomogli bi k bolj zdravemu okolju in
hkrati zmanjšali število avtomobilov na cestah. Območja v Sloveniji, ki bi po našem mnenju v
svoj turizem lahko vpletla trajnostno mobilnost, so:
- kraji nad dolino Soče (npr. Čadrg), ki so z motornimi vozili težje dostopni ali
nedostopni, bi lahko uvedli krožne prevoze za prenočevalce v njihovi vasi, za
pohodnike, ki jim določena vas ali planina pomeni izhodišče, ali za dnevne
obiskovalce in bi tako uspešneje tržili svojo turistično ponudbo;
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kraji v občini Jesenice, npr. Planina pod Golico, kjer bi izkoristili pogoste prihode
vlakov do Jesenic in ustavili motorni promet na Jesenicah, naprej pa vpeljali krožne
avtobuse za pohodnike in druge obiskovalce;
- zasavski kraji in tamkajšnje izletniške točke, saj ima Zasavje prav tako odličen dostop
z vlakom in pogoste avtobusne povezave. Med kraji vozi lokalni avtobus, ki pa ga
prebivalci ne uporabljajo pogosto;
- Brkini s svojo sadno cesto, ki so že sedaj priljubljeno kolesarsko območje, lahko pa bi
pritegnili še več obiskovalcev in tako oživili območje, hkrati pa uspešno tržili svoje
pridelke in izdelke;
- Haloze, ki so marsikje precej zarasle in zapuščene, bi lahko turistično oživele (morda
tudi prebivalstveno), ponudile svoje pridelke, izkoristile železniško povezavo do Ptuja,
naprej pa obiskovalce prevažale s kombijem ali avtobusom.
Kot smo že dejali, je največ odvisno od želje lokalnih prebivalcev in denarnih virov območja,
potreben pa je tudi močan zagovornik, oseba, ki idejo razvije, izvede in vodi.
-

Postavljeno delovno hipotezo lahko v celoti potrdimo. Na podlagi opravljenih anket in
intervjujev smo ugotovili, da trajnostna mobilnost v turizmu ne zavira niti prebivalstvenega
niti gospodarskega razvoja kraja. Še več, lokalni skupnosti koristi, saj omogoča boljšo
infrastrukturo, delovna mesta in možnost zaslužka. Trajnostna mobilnost torej nima
negativnih učinkov na okolje in družbo.

8 SUMMARY
Members of Alpine Pearls have been part of the association for varying periods of time, most
of them from its conception in 2006, though some joined the association within the past two
years. It is interesting to see that new members are incredibly enthusiastic, even though they
have not yet been able to show results. On the other hand, some of its members – Karneid Steinegg, Welschnofen and Deutschnofen – will withdraw their membership because they
can't reach their stated goals. Based on the information available to us, we can only assume
they have lost interest, have been unable to find a solution to reduce transit and the motivation
of the locals is probably low. The situation is actually surprising. Alpine Pearls should work
together, be connected, act as an example to one another and offer each other assistance.
Current information on the Eggental valley website, however, indicates that they offer
package deals for tourists that include soft mobility policies. Therefore they may still practice
soft mobility, just not under the Alpine Pearls brand.
We could divide members into three distinct groups. The first group consists of those
members which have been in the association for a long period of time (Werfenweng, Les
Gets, Forni di Sopra, Hinterstoder …). They have had success in implementing soft mobility
policies and continue to develop new, creative ideas. The residents have accepted a new
lifestyle and cooperate with the municipality and the tourist office. They have accepted
tourism as part of their environment and understand that tourism is a part of their income. The
second group consists of those members which have done very little to implement soft
mobility policies, but have done enough to justify their membership (Bled, Bad Reichenhall,
Berchtesgaden …). Their residents are not familiar with the concept of soft mobility.
Members often experience problems with heavy traffic. Those are usually established,
traditional tourist resorts, the income of which depends on conventional tourist services. Bled
is also one of these. The third group consists of newer members (Termignon, Weissensee,
Disentis/Muster). They have all been successful at implementing soft mobility policies and
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developing new ideas. Residents might still be apprehensive, but they generally support such
new ideas.
Presumably, new members will fall either into the first or the second group with time. This
could also mean that the association has failed in a way. Membership withdrawal or a lack of
interest in soft mobility should not be occurring; otherwise the purpose of Alpine pearls is
limited to marketing and promotion under a common brand. If that is the case, the association
is in danger of becoming only interested in generating income. The decision about joining the
Alpine Pearls association should also be made with the consent of all residents and not onyl
by the mayor or the tourist office. Soft mobility policy in tourism should be introduced
gradually and in agreement with the local community. After all, they are the ones who benefit
from tourism. It should be said that all the interviewees have had nothing but positive
experience with the association. We assume this is due to the fact they joined the association
with the expectation they would be able to promote themselves and get more media coverage
and those expectations have been met.
Alpine Pearls is a very important tool for raising awareness among tourists in the Alpine
region, the largest tourist area in Central Europe. Tourism-related traffic causes air, water and
soil pollution, it requires appropriate infrastructure which is an eyesore in the landscape, ruins
our living space and is very expensive to build. Therefore it is important to redirect tourism
flows to public transport.
The analysis of the questionnaires has shown there is no correlation between the country the
member is in and its success at implementing soft mobility policies. Most members are
located in Italy, where some of the members are extremely successful (Chamois-La
Magdeleine, Forni di Sopra, Cogne …), while some plan to withdraw from the organisation
altogether.
All Alpine Pearls offer package deals which include transport to and from the resort,
accommodation, activities and meals. Packages are extremely popular among tourists because
they offer more affordable prices and allow tourists to relax on their holidays. This also
allows resorts to create “expected tourist currents” by predicting the itinerary of the tourist.
Among Slovenian tourist resorts, Bohinj stands out with its soft mobility services. Lately it
has done a great job at implementing new ideas and it will doubtless become a successful
Alpine Pearls member. Access by train is of vital importance for Bohinj. Locals also have a
strong desire to reduce the number of tourists arriving by car. Bohinj serves as an example of
soft mobility in tourism which creates a higher standard of living and a higher-quality holiday
environment while at the same time making a profit. Solčava with Logarska dolina is also
trying to become a sustainable community. Its wish is to increase the number of residents,
increase the productivity of its community and raise awareness among its visitors about soft
mobility. Its biggest obstacle is the absence of railway links and poor bus connections. The
valleys have therefore been closed for traffic and parking lots have been built at the entrance.
Kranjska Gora is a traditional tourist resort with few soft mobility policies in place. The area
is home to a high number of secondary homes, the owners of which find it extremely
impractical to transport their luggage on buses. Kranjska Gora is not accessible by train. All
of these resorts have recorded an increase in the number of tourists visiting by car only around
8 times per year. Therefore it would be uneconomical to build new parking spaces or garages.
As an Alpine Pearls member, Bled should do more to promote and implement soft mobility
policies among tourists as well as among locals. Tourists are won over by the idyllic island
and lake, but the truth is that Bled struggles with traffic congestion. It would make logical
sense forBled and Bohinj to cooperate and join Alpine Pearls together, but no interest in doing
so has been expressed. Bled remains more interested in conventional tourism which brings
higher profits than risky sustainable tourism. Considering increasing tourist numbers and
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traffic, something is bound to happen and to be sure, Bled, too, will eventually adopt soft
mobility policies.
Many other Slovenian tourist areas are not accessible by public transport and face traffic
congestion during peak season. Those areas would be well-advised to adopt some of the ideas
from the Alpine Pearls association. More valleys could be closed for motorised traffic and be
only made accessible by bike and on foot. Cars could be left in parking areas at the entrance
and shuttle buses could drive through the valley. Public transport should be arranged between
towns and tourist areas to provide everyone with access to pristine nature. Public transport
could be funded by parking charges. For most Slovenian tourist areas, Alpine Pearls
membership would only be a financial burden. Small tourist villages in Slovenia should
connect and create their own brand. Its goal would be to promote soft mobility in tourism. No
membership fee would be charged, since those municipalities already face financial
difficulties. Instead, the money could be invested in the promotion of soft mobility and public
transport. Such areas may include:
- the hamlets in the Soča Valley, such as Čadrg;
- the hamlets in the municipality of Jesenice, such as Planina pod Golico. Jesenice is
accessible by train, traffic could be stopped at Jesenice;
- Brkini, already a bicycle-friendly destination;
- the Haloze area, which has been partly deserted and left uncultivated. New tourist
flows may revive the area. Ptuj is accessible by train, from which there are bus lines to
Haloze;
- the Zasavje area with its great accessibility by train and the local bus network.
Any new developments depend on the readiness of the residents to adopt new ideas. Funding
is also an important issue and usually falls on the municipality with little interest in soft
mobility policies.
The findings of this study have demonstrated that soft mobility policies in tourism enhance
demographic and economic development of specific travel destinations. The local community
only benefits from such policies as they provide it with improved infrastructure and income
opportunities. Soft mobility has no negative effects either on the environment or the
community.
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Tanja Vozelj

Priloga 1
Questonnaire
» Effect of sustainable mobility on development of small alpine towns on the case of the
Alpine Pearls organization. «
1. When did you join the Alpine Pearls organization?
___________________________________________________________________2. What was the main reason you joined? (Circle max. 2 answers.)

Publicity, recognisability.

Strong desire for eco-friendly tourism.

It was an opportunity to attract more tourists.

We see it as a popular market niche.

Other: ____________________________________.
3. What types of soft mobility do you offer (train, bus, e-bikes, e-cars, … how can
visitors arrive?
_____________________________________________________________________
4. Since you joined, have you noticed any of these changes: (Yes/No)

There have been new job openings in different work fields. (Where, how
many?)

Residents are employed in the local area.

They drive to more distant job centres.

The income in tourism has risen considerably.

We have seen an increase in young families.

Young people stay, live in local area after they finish school/university.

Farms have young successors.
5. Did the locals accept the idea of joining? (Circle max. 2 answers.)
* They welcomed the idea, participated in forming the strategy, were included in the
process.
* They mostly agreed.
* They were indifferent about it.
* They did not want to participate.
* They disapproved of the idea.
* Other: _____________________________.
5. How strongly do you agree with these statements: (Circle the right number.)
(5-strongly agree, 4-agree, 3-neutral , 2-disagree, 1-strongly disagree)
Since we joined the Alpine Pearls organisation …
 There have been more tourists visiting our resort. 5 4 3 2 1
 We have been more recognisable among tourists. 5 4 3 2 1
 Better services have been provided to locals (which ones:  garbage disposal,
electricity, heating ...). 5 4 3 2 1
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 We estimate the living standard/quality of life of locals has risen. 5 4 3 2 1
 There are more shops, restaurants, markets, bars in the resort. 5 4 3 2 1
 More locals have been involved in tourism. 5 4 3 2 1
 The local community has been more alive and active. 5 4 3 2 1
 The locals have had a variety of activities available in their free time, there have been
more sport activities, festivals, …
543
21
 The benefits of joining are more obvious than the negative effects. 5 4 3 2 1
 The local residents have embraced the new lifestyle. 5 4 3 2 1
6. Do you think there are any negative effects of joining the organization and if so,
what are they?
_____________________________________________________________________
7. How are the locals involved in tourism? (Circle the suitable answers.)
 Are employed in municipal services, hotels, bars, restaurants, …
 Do seasonal work.
 Offer private accommodation.
 Sell local products (which ones:  food, souvenirs …).
 Other: ___________________________.
8. Were there any problems upon joining/before joining the Alpine Pearls
organization?
Yes - Which ones?
No.
9. Have you had/do you have any problems with land owners when implementing
your policy and activities?
____________________________________________________________________
10. Do visitors/locals often violate rules or your soft mobility policy? (How and how
often?)
__________________________________________________________________
11. How is public transport organised in your resort/village/town? (bus, train, ebikes, …)
_____________________________________________________________________
12. Does the municipality or the state help you with your projects, ideas, … If so,
how?
____________________________________________________________________
13. What projects are you currently working on? Are you trying to improve your
tourist offer? (Who funds the projects?)
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Priloga 2
VPRAŠALNIK (Logarska dolina, Bohinj in Kranjska gora)
»Vpliv trajnostne mobilnosti na turistični razvoj manjših alpskih krajev na primeru
združenja Alpski biseri.«
1. Kaj je bil glavni razlog, da ste začeli s ponudbo, ki vključuje trajnostno mobilnost?
(Obkroži največ 2 odgovora.)
* Zaradi prepoznavnosti, publicitete.
* Zaradi močne želje po okolju prijaznem turizmu.
* Da bi postali turistom bolj všečni.
* Ker v tem vidimo popularno tržno nišo.
* Drugo:_________________________________
2. Kako je lokalno prebivalstvo sprejelo idejo o trajnostni mobilnosti, tovrstnem
turizmu? (Obkroži največ 2 odgovora.)
* Idejo so pozdravili, so sodelovali pri oblikovanju programa, sodelujejo že od začetka.
* S tem so se strinjali.
* Stvar jih ne zanima.
* Pri tem ne želijo sodelovati.
* S tem se ne strinjajo.
* Drugo:_____________________________________.
3. Odkar ste začeli s turistično ponudbo, ki je bolj trajnostno naravnana, ste opazili
katero od naslednjih sprememb:
- V kraju je prišlo do porasta števila delovnih mest v različnih dejavnostih (v katerih najbolj?).
- Ljudje se večinoma zaposlujejo v lokalnem okolju / se vozijo v bolj oddaljene zaposlitvene
centre.
- Se je povečal dohodek iz turizma.
- Opažamo porast števila mladih družin / mladi po šolanju ostanejo v kraju.
- Kmetije imajo mlade naslednike.
- Drugo: ____________________________.
4. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami.
(1-nikakor se ne strinjam, 2-večinoma se ne strinjam, 3-ne morem se odločiti, 4-večinoma se
strinjam, 5- popolnoma se strinjam).
Odkar smo začeli s trajnostno mobilnostjo, trajnostno naravnano turistično ponudbo ipd.,
a. se je turistični obisk povečal.
54321
b. smo bolj prepoznavni med samimi turisti.
54321
c. ima lokalno prebivalstvo na voljo več oskrbnih storitev (komunala, dostava dobrin na dom,
oskrba z elektriko, ogrevanjem, …).
54321

74

d. ocenjujemo, da se je kakovost življenja lokalnega prebivalstva dvignila in izboljšala.
54321
e. je v kraju več trgovin, restavracij, barov, apartmajev, ostalih ponudnikov storitev.
54321
f. je več lokalnega prebivalstva vključenega v turizem.
54321
g. je krajevna skupnost bolj živahna in aktivna.
54321
h. ima lokalno prebivalstvo več možnosti za rekreacijo in preživljanje prostega časa.
54321
i. Sprejetje takšne strategije razvoja se je pokazalo kot izredno učinkovito in ima več
pozitivnih kot negativnih učinkov.
54321
j. Lokalno prebivalstvo je sprejelo takšen način življenja, takšno ureditev.
54321
5. Kaj menite, kateri so negativni učinki takšne ureditve, trajnostne mobilnosti in
tovrstnega turizma?
___________________________________________________________________________
6. Kako so domačini vključeni v projekte? (Obkroži ustrezne odgovore.).
* So zaposleni v gostilnah, barih in ostalih turističnih storitvah.
* Opravljajo le sezonska dela v turizmu.
* Nudijo zasebna prenočišča.
* Prodajajo lokalne izdelke (spominke, hrano, pridelke, …).
* Drugo. (vodiči, animatorji, …).
7. Se pri svojem delu srečujete s kakšnimi ovirami, problemi?
___________________________________________________________________________
8. Imate težave z lastniki zemljišč pri izvajanju raznih dejavnosti?
9. Ali obiskovalci (mogoče domačini) pogosto kršijo pravila prometne ureditve ali druge
uredbe?__________________________________________________________________
10. Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Razvijate kakšne nove ponudbe in projekte?
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Priloga 3
Intervju Werfenweng (9. 5. 2014)
1. Is there anything unique about your resort, something other Alpine Pearls do not have? (Do
you offer something unique?)
2. Do you cooperate with other Alpine Pearls resorts?
3. What did you have to change in the village/resort to meet the Alpine Pearls criteria (roads,
streets, parking spaces, accommodation, water, heating, sewage and electricity)?
4. How do you manage parking, public transport?
5. Do you cooperate with different service providers (railways, buses, municipal services)?
6. Do you cooperate (as a tourist resort) with the local
community/municipality/government/EU? If so, how? (projects, financial help).
A) What was the reaction of the local residents? Did they accept the idea of soft mobility,
environmentally friendly tourism and the first steps of joining the Alpine pearls?
B) And now, after some time, how would you assess the adjustment of the locals to tourism,
tourists, sustainable mobility.
C) How would you characterise the relationship between locals and developers of the
project/the tourist office and tourists?
Č) Have you had any conflict with land owners (regarding ski slopes or the like)?
D) Are the locals involved in tourist services/activities? How? (employment - how many
people?)
E) Are there any services for locals? How do they benefit from Alpine Pearls membership?
F) Were there any plans to include the locals in the Alpine Pearls services/ project? Did they
participate in the forming of your strategy?
G) Do you feel that they would like to participate more? Do they have any suggestions for
improvements and are they heard? Is there a plan to include them more in the future?
H) Where do your employees come from?
I) Do locals use your soft mobility tourist services? Do many tourists refuse to use them?
J) Have there been any economic benefits (for the village/municipality) after joining Alpine
Pearls?
K) What would you say the benefits of being part of the Alpine Pearls are and are there any
negative effects?
7. Do you have data about the number of visitors to your resort before you joined Alpine
Pearls?
8. What has the response of the tourists been like? Do they like your services, do they have
any suggestions?
9. What are your plans for the future? Any improvements? (Who is the main investor in any
new projects?)
- What are the criteria for joining Alpine Pearls?
- Who makes the decision to accept a resort into the Alpine Pearls association? (Is there a
committee / a board that makes the decision?)
- Do you have annual meetings?
- If one of the Pearls decides to implement a new soft mobility service/project, do you inspect
its implementation on-site? Do you monitor the members in any way?
- I understand there is a membership fee; how high is it? How is that money spent?
- How does being a part of the Alpine Pearls benefit the participating communities, the locals?
- What do tourists say, do they embrace the services of the Alpine pearls? Have they provided
any feedback?
- How large do you think the Alpine Pearls association can become? (Number of members?)
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Priloga 4
Intervju Bled 29. 4. 2014
1. Kdo je bil pobudnik ideje za pridružitev Alpskim biserom?
2. Kako je potekal proces sprejetja ideje o vstopu v organizacijo, kako se je rodila ideja?
3. Kdaj točno ste se odločili vstopiti?
4. Kaj smatrate kot unikat vaše ponudbe, vašega kraja, nekaj, kar vas ločuje od drugih krajev
v organizaciji? Ponujate kaj unikatnega?
5. Ali sodelujete z drugimi kraji v Alpskih biserih? S katerimi najbolj?
6. Kaj ste morali spremeniti, prilagoditi v kraju, da je ustrezalo kriterijem organizacije
(cestna/ulična infrastruktura, nastanitve, parkirišča, kanalizacija, električna napeljava,
vodovodi, ogrevanje)?
7. Kakšen je vaš parkirni režim, kako to upravljate?
8. Ali sodelujete s kakšnimi ponudniki storitev (železnice, avtobusni prevozniki, komunala)?
9. Sodelujete z bližnjimi krajevnimi skupnostmi, občino, vladnimi organizacijami, Evropsko
unijo? Kako? (Dobite pomoč pri projektih?)
A) Kakšen je bil odziv prebivalcev na vključitev v organizacijo? Kako so sprejeli idejo o
mehki mobilnosti, okolju prijaznih metodah, turizmu in prve korake pridruževanja Alpskim
biserom?
B) In zdaj, po že 6 letih v organizaciji, kako ocenjujete sprejetje pravil Alpskih biserov,
prilagoditev prebivalcev, ponudnikov storitev in občine na to?
C) Kakšni so odnosi med lokalnimi prebivalci in izvajalci projekta trajnostne mobilnosti ter
turističnega centra?
D) Ali so domačini vključeni v turistično ponudbo in dejavnosti? Kako? Ali zaposlujete
lokalno prebivalstvo – koliko? Študentsko delo v turističnem sektorju?
E) Ali obstaja posebna ponudba za lokalno prebivalstvo? Kakšne koristi ima od tega?
F) Ali je bila vključitev lokalnega prebivalstva v projekte, povezane s članstvom v omrežju
Alpskih biserov, načrtovana? Je lokalno prebivalstvo sodelovalo pri oblikovanju strategije?
G) Imate občutek, da bi lahko bolj sodelovali z domačini? Imajo kakšne predloge? So
uslišani? Imate kakšne načrte za njihovo vključitev v prihodnje?
H) Od kje prihajajo vaši zaposleni (v turističnih dejavnostih na Bledu)?
I) Ali domačini uporabljajo vašo turistično ponudbo? Če da, katero?
J) Ocenjujete, da je vključenost v organizacijo prinesla korist in razvoj lokalni skupnosti (več
investicij, projektov, porast prebivalstva)?
K) Bi izpostavili kakšne pozitivne gospodarske učinke, odkar ste se pridružili Alpskim
biserom?
L) Kaj so po vašem mnenju pozitivni in kaj negativni učinki pridružitve organizaciji?
1. Kakšne promocije izvajate na področju mobilnosti?
2. Kako prispe večina turistov – katere vrste prometa so jim na voljo?
3. Koliko turistov obišče vaš kraj? (V posameznih letnih časih)
4. (Imate podatke, če je pridružitev organizaciji Alpski biseri vplivala na porast obiska?
5. Kakšen je odziv turistov? Jim je všeč bolj »zelena« ponudba? Imajo kakšne predloge?
10. Ko se odločate o novem projektu; se ga lotite zaradi okolju prijaznih razlogov ali ga
najprej razvijete in potem razmišljate, kako bi ga naredili bolj »zelenega«?
11. Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Kakšne morebitne izboljšave?
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