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Izvleček
Trajnostna mobilnost kot dodana vrednost turizmu v občinah Solčava in Železna Kapla
V zaključni seminarski nalogi obravnavamo možnost medobčinskega povezovanja dveh
mejnih občin Solčave in Železne Kaple. Proučujemo zasedenost javnega prometa ter
turističnih kapacitet, ob enem pa ponujamo možne izboljšave za razvoj trajnostnih oblik
prometa z vidika prostočasne rabe. Ugotovili smo, da kljub do sedaj že storjenim ukrepom za
omejitev prometa na območju, še vedno prevladuje osebni avtomobil kot izbira prevoznega
sredstva do turističnega kraja. Temu podatku se ni za čuditi, saj so avtobusne proge do
Logarske doline pomanjkljive. Nekoliko boljši položaj je na avstrijski strani, kjer je Železna
Kapla dobro povezana s Celovcem, od koder poleg avtobusnih potekajo še dobre železniške
povezave. Proga med Solčavo oziroma Logarsko dolino ter Železno Kaplo za enkrat še ni
vzpostavljena, vendar so se v zadnjem letu ob pobudi projekta CAVETours, začela resnejša
razmišljanja tudi v tej smeri. V prihodnje se tako lahko pričakuje, da bosta občini razširili
svojo turistično ponudbo z ogledi v sosednji občini, z okolju prijaznejšim prometom.

Ključne besede:
Logarska dolina, Železna Kapla, trajnostna mobilnost, geografija prometa, geografija turizma.

Abstract
Sustainable mobility as added value of tourism in the municipalities of Solčava and
Eisenkappel
In the final seminar work we discuss the possibility of inter-municipal connection of two
border municipalities, Solčava and Eisenkappel. We explore the occupancy of public
transport and tourist facilities and at the same time we offer possible improvements to the
development of sustainable forms of transport in terms of leisure use. We found that in spite
of so the measures that have been undertaken to limit traffic in the area so far, private car still
dominates as the main means of transport to this tourist destination. This figure is not
surprising, since bus services to the Logarska dolina Valley are deficient. The situation is
slightly better onthe Austrian side, as Eisenkappel is well connected with Klagenfurt, where
in addition to bus services, there are good rail connections as well. The route between Solčava
or the Logarska dolinaa Valley and Eisenkappel is not yet established, but in the last year
serious intentions to do so began to emerge as an initiative of the project CAVETours. In the
future, it can be expected that the municipalities will expand their tourist offers with tours to
the neighboring municipalities using of environmentally friendly transport.

Keywords:
The Logarska dolina Valley, Eisenkappel, sustainable mobility, transport geography,
geography of tourism.
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1 Uvod
Promet je sestavni del življenja in razvoja, hkrati pa je v alpskem prostoru eden največjih
groženj okolju in ljudem. Alpsko okolje je zaradi specifične oblikovanosti še posebej ranljivo
za negativne posledice prometa, kot so onesnaževanje ozračja, poraba prostora, hrup,
nevarnost nesreč itd. (Stritih, 2006; cv: Pirc, 2007 ). Med najbolj izpostavljenimi v Logarski
dolini spadajo poraba prostora za mirujoči promet ter konflikti med lokalnim prebivalstvom in
turisti, kar posledično zmanjšuje doživljajsko pestrost območja. Pri konfliktih gre predvsem
za neprimerno vedenje posameznikov.
Kot dobra sprememba v prometni politiki, je zavedanje negativnih učinkov prometa ter
postopno prehajanje ciljev in strategij na okolju prijaznejše načine prevoza. Prehod na
trajnostno mobilnost pomeni zagotovitev učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse, ob
minimalizaciji negativnih stranskih učinkov. Z ukrepi prometne politike morajo načrtovalci
poskrbeti, da bo potreba po premikanju zagotovljena za vsakogar, vendar kot navajajo v
društvu Focus za sonaravni razvoj, po nižjih stroških, manjših stranskih učinkih, tveganj in
porabi naravnih virov (Fokus društvo za sonaravni razvoj, 2005).
Kljub temu da je Logarska dolina v preteklosti že veliko naredila na podlagi trajnostnega
razvoja (od ekološke sanacije neurejenih odlagališč in parkiranja, do uvedbe vstopnine za
vstop v krajinski park, ki sicer sama po sebi nima povezave s trajnostno mobilnostjo, vendar
prispeva k razmisleku o plačilu te ali pa izbiri brezplačnega obiska po sprehajalni poti ter vse
do urejenih parkirišč pred vstopom v park), pa si ob sedanjih načrtih prizadeva za povezavo s
sosednjimi občinami z vidika pretoka turistov. Kot prvo bi se rada povezala s sosednjo
avstrijsko občino Železna Kapla, ki ji je po zavedanju, da je potrebno v sedanjem času, ko je
potreba po avtomobilu vse večja, skrbeti za okolje in njegovo nosilno sposobnost, zelo blizu.
Prav tako pa je njuna primerjalna prednost z marsikatero drugo turistično točko ta, da si želita
v prihodnje postati energetsko neodvisni oziroma samozadostni. Logarska dolina je ta preskok
že storila, Železna Kapla pa ima ta načrt namen izpeljati do leta 2025. Z vidika trajnostne
mobilnosti pa je njuna prednost pri načrtovanju okolju prijaznega prometa ta, da sta majhni
območji ter da je nova prometna ureditev oziroma usmerjenost bistveno lažja kot pa v večjih
mestih.
V zaključni seminarski nalogi smo se tako lotili pregleda že obstoječih povezav do Logarske
doline ter Železne Kaple in na podlagi teh podatkov podali možnosti o izboljšanju prog z
vidika prostočasne rabe v prihodnosti. Hkrati pa smo zasnovali osnutek povezave, ki temelji
na trajnostnem povezovanju z Železno Kaplo ob privlačni turistični ponudbi.
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1.1 Namen in cilji
Namen zaključne seminarske naloge je poiskati primeren način povezovanja občine Solčava
in Železna Kapla, ki bo v prihodnje služil kot podlaga načrtu trajnostne prometne ureditve na
obravnavanem območju. Občini smo si izbrali na podlagi potekajočega Evropskega projekta
CAVETours, pri katerem je sicer prvotni namen turistično povezati Obirske jame na avstrijski
strani, s Potočko zijalko in Snežno jamo na slovenski strani.
Naloga temelji na zbiranju podatkov o urniku in zasedenosti avtobusov, turističnih kapacitet,
primerov dobrih praks iz Slovenije in tujine ter na koncu iz predlogov, ki bi služili kot
podlaga trajnostnega načrta povezovanja.
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge so nas vodili naslednji cilji:
-

Proučiti dosedanjo uporabo javnega prevoza ter zasedenost turističnih kapacitet v
Logarski dolini;
Izvedeti zainteresiranost lokalnih ponudnikov do medobčinskega sodelovanja ter njihovo
mnenje o trenutnem stanju ter predlogih za naprej;
Ustvariti načrt povezovanja občin, ki bi temeljil na trajnostni mobilnosti;

Pred izdelavo zaključne seminarske naloge smo si zastavili naslednje delovne hipoteze.
1.
2.
3.

Uporaba ter povezave javnega potniškega prometa so v Zgornji Savinjski dolini zelo
slabe.
Turistični obisk je v obeh občinah velik, vendar med že obstoječimi ponudbami še ni
organizirane možnosti ogleda znamenitosti v sosednji občini.
S podobnim konceptom, kot ga imajo alpski biseri ali Bohinj, bi se v turistično ponudbo
lahko uvedla tudi kartica ugodnosti, ki bi turistom brez avtomobila omogočila po
akcijskih cenah ogled večjega spektra znamenitosti v povezanih občinah.

1.2 Opredelitev temeljnih pojmov
Trajnostna mobilnost je celostno načrtovan prometni pristop, ki nadgrajuje že obstoječe
metode načrtovanja. S trajnostno mobilnostjo odgovarjajo na potrebe lokalnih skupnosti po
boljši kakovosti bivanja za sedanje in prihodnje generacije. Pri tem gre za izboljšano varnost,
zmanjšanje onesnaževanja z izpusti toplogrednih plinov in porabe energije, izboljšano
privlačnost okolja, povečano učinkovitost in zmanjšanje stroškov potniškega in tovornega
prevoza ( Trajnostna mobilnost, 2010).
Turistična ponudba so turistične dobrine, storitve in blaga, ki so ponujene turistom
(Termania, 2013).
Mehki turizem je promet gostov, ki omogoča medsebojno razumevanje med domačini in
gosti in ne škoduje kulturnim značilnostim obiskovanih predelov ter ravna s pokrajino kar čim
bolj prizanesljivo (Mihalič, 2006).
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Alpska konvencija je mednarodna pogodba varstvu in trajnostnem razvoju Alp. Cilj Alpske
konvencije je dolgoročno ohranjanje naravnega alpskega ekosistema in trajnostnega razvoja
ter varovanja gospodarskih interesov alpskega prebivalstva (Alpska konvencija, 2014).

2 METODE DELA
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge smo se poslužili različnih raziskovalnih metod.
Tematika je po eni strani že raziskana, po drugi strani pa zelo kompleksna, saj je treba biti pri
načrtovanju pozoren na vse akterje, da v prihodnje ne bi prihajalo do konfliktov.
Pregled in analiza literature. Literature na temo trajnostne mobilnosti je veliko. Večino že
uveljavljenih primerov mehke mobilnosti smo povzeli na straneh Alpskih biserov. V veliko
pomoč je nam bila diplomska naloga Mateje Pirc (2007) ter zaključna naloga Maje Lupše
(2013). Podatke o občinah smo dobili na njihovih uradnih spletnih straneh, prav tako smo s
teh strani povzeli že uveljavljene turistične ponudnike. Za turistično ponudbo smo dobili
podatke iz turistično informacijskih centrov. Ostale podatke, ki pa se navezujejo na definicije,
temeljna izhodišča pri načrtovanju pa smo pridobili z literaturo Alpske konvencije, 12.
geografsko-raziskovalnega tabora ter knjige Tanje Mihalič Trajnostni turizem.
Zbiranje statističnih podatkov. Za Solčavsko občino smo pridobili podatke s pomočjo
Statističnega urada republike Slovenije ter publikacije Strategija trajnostnega razvoja
turističnega območja Solčavsko 2011–2015, ki nam jo je posredoval gospod Marko Slapnik.
Za občino Železna Kapla pa so nam bili v pomoč podatki, ki jih je posredoval gospod
Christian Varch, ti pa na žalost niso bili tako obsežni kot za občino Solčava.
O zasedenosti avtobusnih prog sta nam podatke posredovala gospod Robert Klemenak, vodja
poslovne enote Izletnika Celje v Mozirju ter gospod Polde Rožman, strokovni sodelavec
podjetja Kam Bus.
Terensko delo. Je temeljilo na pregledu in proučitvi obravnavanega območja ter pogovoru z
domačini, ki predstavljajo glavne akterje turizma na širšem območju (turistični delavci,
ponudniki namestitev in hrane).

3 GEOGRAFSKI ORIS PROUČEVANIH
SOLČAVA IN ŽELEZNA KAPLA

OBMOČIJ

–

Proučevani območji smo izbrali na podlagi aktivnega projekta CAVETours, pri katerem obe
občini sodelujeta. Saj se nam zdi pomembno, da ostaja pri tako majhnih občinah možnost
razširitve turistične ponudbe na okolju prijazen način.

3.1 Solčava
Občina Solčava leži na severozahodnem delu Zgornje Savinjske doline oziroma ob skrajnem
zgornjem toku reke Savinje, gre za območje, ki s 102,8 km2 površine in 516 prebivalci
predstavlja najredkeje poseljeno občino v Sloveniji (SURS, 2013).
Solčava je obdana z gorami, s severa jo zapirajo Karavanke z goro Olševo, nato pa si na
vzhodu, jugu ter zahodu sledijo vrhovi Raduhe, Ojstrice, Planjave, Brane, Rinke, Skute ter
Mrzle gore, ki vse spadajo v gorovje Kamniško-Savinjskih Alp. Glede občin Solčava meji na
Črno na Koroškem, Jezersko, Kamnik, Luče ob Savinji ter na avstrijski strani na Železno
Kaplo. Občina je razdeljena na štiri naselja: Logarska Dolina, Podolševa, Robanov kot in vas
3

Solčava, prevladujoča oblika so samotne kmetije v obliki celka, ki so se oblikovale na
neprepustni matični podlagi, na prisojni strani pobočij, kjer so ugodni mikroklimatski
dejavniki. Teh kmetij najdemo v Solčavi 50, od tega se jih 18 ukvarja s turizmom, 26 pa z
dopolnilnimi dejavnostmi. Med navedenimi kmetijami se jih je tretjina usmerila v ekološko
kmetijstvo, ostale pa naj bi gospodarile sonaravno. Kot zanimivost je potrebno poudariti, da
več kot polovica kmetij v Solčavi leži nad 1000 m nadmorske višine, v naselju Podolševa pa
se nahaja na 1329 m nad morjem tudi najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, kmetija Bukovnik
(Občina Solčava, 2014).
Od najbližjega urbanega središča Velenje je občina oddaljena približno 53 km, od Celja,
Ljubljane in Celovca pa 70 km.
Zaradi neokrnjene narave je Solčavsko turistično zelo priljubljena točka. S tremi vzporednimi
alpskimi ter ledeniško preoblikovanimi dolinami si je leta 2009 prislužila naziv Evropske
destinacije odličnosti, pred tem pa sta bila ustanovljena še krajinska parka Robanov kot (leta
1950) ter Logarska dolina (leta 1987), ki skupaj z območjem Natura 2000 zavzemata kar 80
% površine (Občina Solčava, 2014).
Slika 1: Krajinski park Logarska dolina

Foto: Aleksandra Rednak, 2014
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3.2 Železna Kapla
Občina Železna Kapla leži na povprečni nadmorski višini 556 m v dolini potoka Bela, ki se na
severu izliva v reko Dravo. Občina se nahaja na avstrijskem Koroškem, kjer že od nekdaj
prebivajo Koroški Slovenci. Njena površina znaša 199,12 km2, na kateri živi 2.383
prebivalcev. Njena gostota poselitve torej znaša 12 prebivalcev na kvadratni kilometer.
Občino Železna Kapla sestavlja 14 naselij, med katerimi je največje naselje ravno Železna
Kapla, v kateri živi približno 1000 prebivalcev. Ostala naselja pa so še Bela, Koprivna, Korte,
Lepena, Lobnik, Obirsko, Pod Peco, Podkraj, Rebrca, Remšenik, Spodnja Plaznica in Suha.
Železna Kapla je oddaljena približno 22 km od kraja Velikovec (Völkermarkt), 5 km od
Jezerskega, 48 km od Celovca (Klagenfurt) ter 26 km od Solčave.
Z vidika prihodka za lokalno prebivalstvo je bila v 13. stoletju najpomembnejša panoga
trgovina, pri tem sta prevladovali železova ruda in sol, nato je bila od 15. do 19. stoletja
pomembna panoga kovaštvo na vodni pogon oziroma železarska panoga, ki pa je v 19.
stoletju zaradi pomanjkanja surovin propadla. S tem je pomen pridobila lesna industrija ter
kasneje še turizem. Železna Kapla se lahko zaradi svojega blagodejnega podnebja, veliko
gozda ter številnih izvirov mineralnih vrelcev pohvali z nazivom Zdraviliško središče
Avstrije, pri tem je mišljeno središče zdravja Koroške regije, kjer zdravijo bolezni, srca, ožilja
ter motenj v prekrvavitvi (Zdravilišče in klimatsko zdravilišče, 2014).
Slika 2: Naselje Železna Kapla

Vir: Aleksandra Rednak, 2014
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3.3 Oris poti
Edina cesta, ki povezuje Solčavo z Železno Kaplo, je cesta čez mejni prehod Pavličevo sedlo
na nadmorski višini 1339 m. Cesta velja za zahtevno s povprečnim naklonom 9,85 % in je
odprta od aprila do novembra. Čez Pavličevo sedlo ali Pavličev vrh teče državna meja s
sosednjo Avstrijo ter nekdanjo koroško-štajersko mejo (Pavličevo sedlo, 2014). Iz Solčavske
strani je dostop možen po regionalni cesti proti Logarski dolini, kjer se od Doma sester Logar
cesta usmeri desno proti Matkovem kotu. Od tam naprej se cesta približno 7,5 km dolgo vije
do mejnega prehoda z Avstrijo. Od prelaza naprej se pot nadaljuje mimo kmetije Zgornji
Pavlič na nadmorski višini 1099 m in naprej do domačije Spodnji Pavlič (Paulitschvilla) na
nadmorski višini 797 m, kjer se priključi regionalni cesti med Železno Kaplo - Bela s
prelazom Jezerski vrh. Po tej cesti je potrebno voziti še približno 7 km oziroma 13 minut, da
pridemo do naselja Železna Kapla (Pavličevo sedlo, 2014).
Slika 3: Oris poti

Vir: Geopedia, 2013

4 Učinki prometa in prometna politika
4.1 Učinki prometa
Slovenija spada na prvo mesto po deležu opravljenih kopenskih potovanj z osebnim
avtomobilom. Ta namreč znaša 86,5 %, evropsko povprečje pa se giblje nekje pri 82,5 % (EU
Transport in figures, 2012). Tako po podatkih urada EU za transport bremeni promet kar 14,9
% proračuna posameznega gospodinjstva, v povprečju pa je v Uniji 13%. Vzrok za takšen
podatek je predvsem v prometni politiki zadnjega desetletja, ki je jasno favorizirala
avtomobilski promet, s tem pa se je razumljivo zaradi manjšega vlaganja posledično slabšala
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kakovost javnega potniškega prometa (Plut, 2006). Danes povezave z javnim potniškim
prometom marsikje ne obstajajo ali pa so slabo usklajene, rezultat tega pa je še dodatni upad
potnikov ter nerentabilnost javnega prevoza (Fokus društvo za sonaraven razvoj, 2014).
Kljub temu da ima potovanje z osebnim avtomobilom nekatere prednosti, med njimi naj
omenimo večjo udobnost, krajši čas potovanja ter fleksibilnost, pa vendar z odločanjem za
uporabo tega povzročamo celo vrsto težko popravljivih učinkov.
Kot nezaželene stranske učinke prometa pa so v društvu Fokus omenili:
-

Nesreče, ki povzročajo ekonomsko škodo ter zdravstvene težave udeleženih v nesrečah.
Zastoje, ki povzročajo uporabnikom daljši čas potovanja, stres, nemobilnost ter
ekonomsko škodo.
Hrup: Ta povzroča zdravstvene probleme ter stres udeleženih v prometu ali živečih v
bližini prometnega območja.
Izpušni plini: Prav tako kot hrup in zastoji, zdravstvene težave zaradi vdihavanja
škodljivih snovi v ozračju povzročajo izpušni plini.
Infrastruktura: Gradnja cest ter kasneje promet (pogosto gre za območja dobrih
kmetijskih prsti) uničujeta okolje, hkrati pa povzročata tudi škodljive vplive na
biodiverziteto.
(Fokus društvo za sonaraven razvoj, 2014)

4.2 Prometna politika
Evropska unija. Evropa je že zelo kmalu ugotovila, da se duši v izpušnih plinih in hrupu
avtomobilov, ne da bi se pri tem njena mobilnost povečevala. (Fokus društvo za sonaravni
razvoj, 2014). Zato so leta 1992 v Beli knjigi o transportu, ki velja za osnovni cilj evropske
prometne politike, postavili odpiranje trga transportnih storitev. Rezultat je prinesel nižje cene
transporta ter večje povpraševanje po cestnem prometu, nato so leta 2001 izdelali novo
transportno politiko, ki je predlagala približno 60 ukrepov, ki bi Evropo lahko pripeljali do
trajnostnih oblik mobilnosti (Fokus društvo za sonaraven razvoj, 2014).
Na podlagi te bele knjige je Evropska komisija izdala še vrsto strategij, katerih glavne
smernice so:
- Spodbujanje preprečevanja, ne pa reševanja posledic;
- Zaščita okolja in povečanje učinkovitosti;
- Razcepiti vez med gospodarskim razvojem in povečanjem transporta;
- Enakopravnost različnih vrst transporta;
- Novi regulativni in marketinški pristopi;
- Sprememba trendov v rasti števila vozil in lastnine vozil;
- Zmanjšanje odvisnosti od nafte in cestnega prometa.
(Fokus društvo za sonaraven razvoj, 2014)
Junija 2006 je bila objavljena bilanca stanja zadnje Bele knjige, v kateri je Komisija podala
svoje mnenje. V njem je zapisano, da ukrepi niso zadostovali za dosego ciljev, s tem so nato
sprožili nadaljnje ukrepe, ki med drugimi vključujejo tudi spodbujanje pametnih prometnih
sistemov in novih tehnologij za okolju prijazno ter učinkovito mobilnost in program v
cestnem prometu za okolju prijazna goriva (Lupše, 2013).
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Slovenija. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo ter dobro prometno lego je promet na
cestnem omrežju poskočil na kar 70 % , zato je Ministrstvo za promet pripravilo Resolucijo o
prometni politiki Republike Slovenije. Z resolucijo: Predvidljivo v skupno prihodnost je
Slovenija poskusila urediti področje mobilnosti (Fokus društvo za sonaraven razvoj, 2014).
Med temeljne cilje je navedla:
-

Zagotovitev zadovoljive mobilnosti;
Učinkovita oskrba gospodarstva;
Racionalna uporaba prometne infrastrukture;
Varnost in učinkovitost prometnega sistema;
Varovanje naravnega in kulturnega okolja;
Smotrna raba javnih financ;
Zviševanje dodane vrednosti storitev;
Zaposlovanje v prometnih dejavnostih.
(Fokus društvo za sonaraven razvoj, 2014)

Ta Resolucija pa
prometa. Bolj kot
ukvarjajo nekatere
razvoj, društvo za
(Lupše, 2013).

predstavlja do sedaj tudi edini državni dokument na podlagi razvoja
državne ustanove se s smernicami in možnostmi trajnostne mobilnosti
nevladne organizacije. Med njimi najdemo Fokus društvo za sonaraven
varstvo Alp, CIPRA Slovenija, Inštitut za trajnostni razvoj in še druge

4.3 Trajnostna mobilnost
Trajnostna mobilnost pomeni zagotovitev učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse ljudi,
ob minimalizaciji nezaželenih stranskih učinkov. To lahko dosežemo le, če je načrtovanje
zasnovano celostno, pri tem je mišljeno medsebojno podpiranje ter dopolnjevanje različnih
oblik gibanja (avtobusni promet, uporaba avtomobila, železniške povezave, kolesarjenje in
hoja) (Fokus društvo za sonaraven razvoj, 2014).
Če želimo vzpostaviti dobro javno progo moramo projekt sprva zasnovati koordinirano in
integrirano. Pri tem je mišljeno, da javni prevoz prilagodimo potrebam uporabnikov tako
časovno kot tudi cenovno. V naslednji stopnji pa z integriranim pristopom poskusimo z dobro
promocijo okolju prijaznejšega prometa spremeniti obnašanje ljudi v prometu, njihov način
življenja, izboljšati varnost ter s tehnološkimi izboljšavami zmanjšati okoljske učinke (Fokus
društvo za sonaraven razvoj, 2014).
Pri Fokusu društvu za sonaravni razvoj (2014) so izpostavili naslednje pristope in načela pri
oblikovanju trajnostne mobilnosti:
-

-

-

Celostni (holistični) pristop. Pri dobrem načrtu so potrebne primerne informacije in
učinkovita analitična orodja. Celostna analiza mora omogočiti že vnaprej predvidljive
možne učinke in jih dodobra razumeti. Pri tem je pomembno, da analize niso omejene le
na finančne učinke in dejavnosti trga.
Integrirano in strateško načrtovanje. Načrtovanje mora biti usklajeno z okoljskimi,
gospodarskimi in družbenimi načrti, pri katerih posamezne odločitve podpirajo
dolgoročne strateške cilje skupnosti.
Osredotočanje na cilje in rezultate. Načrtovanje mora biti narejeno na osnovi analize
vzrokov in ciljev, kot so dostopnost, povečana družbena blaginja ter neokrnjena narava.
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-

-

-

Spoštovanje enakosti. Upoštevani morajo biti učinki na enakost v družbi, ki se nanašajo
tako na sedanje kot tudi prihodnje generacije.
Previdnostno načelo. Poudarja pomembnost vključevanja tveganj pri odločanju in
podpiranju politik.
Etika ohranjanja. Prednost daje rešitvam, ki ohranjajo ali povečajo učinkovitost ter
zmanjšujejo porabo virov.
Transparentnost in vključevanje javnosti. Pristop zahteva jasno definiran in pregleden
proces načrtovanja, enakopravne možnosti deležnikov za informiranje in sodelovanje v
postopku odločanja ter dobro komunikacijo med strokovnjaki in javnostjo.
Enakovrednost oblik mobilnosti. Vsak način prevoza ima svoje prednosti in slabosti, z
vidika kapacitet, fleksibilnosti, porabe energije, varnosti in okoljskega učinka. Za obliko
mobilnosti se je potrebno odločiti na podlagi prednosti in slabosti posameznega načina
prevoza ter izbrati tistega, ki bo najbolje zadovoljil potrebe po mobilnosti. Možnost je tudi
kombiniranega načina, kjer se vzpostavi prometna veriga, ki je še bolj učinkovita,
stroškovno ugodnejša ter trajnostna.
Onesnaževalec plača. Trajnostni pristop zahteva, da onesnaževalec plača polno ceno z
internaliziranimi stroški vred, saj sedaj trg pogosto povzroči, da v ceno storitve niso
vključeni vsi stroški.

4.4 Primeri dobre prakse trajnostnega prometa
4.4.1

Slovenija

Zelena kartica gosta Gorenjske. V ta projekt so vključene občine in ponudniki z Bleda,
Bohinja, Kranjske Gore, Cerkelj, Gorij in Pokljuke, Gorenje vasi, Jesenic, Jezerskega, Kranja,
Naklega, Preddvora, Radovljice, Šenčurja, Škofje Loke, Tržiča, Železnikov, Žiri in
Radovljice. Gostom ponujajo ogled gorenjskega dela Slovenskih Alp, Triglavskega
narodnega parka, smučanje na smučiščih Krvavec, Kranjska gora, Vogel, vožnje z ladjico
oziroma čolnom po Blejskem ali Bohinjskem jezeru in še mnogo drugih zanimivosti.
Potrebno je pridobiti le turistično kartico, ki nudi turistom posebne ugodnosti, kar se tiče
številnih turističnih znamenitosti, športne aktivnosti ter kulinarike. Kot posebna zanimivost
ponudbe je, da z eno kartico lahko ugodnosti koristi cela družina, njena veljavnost pa je 30
dni od datuma aktivacije pri prenočitvi. Kartico je moč dobiti pri vseh sodelujočih ponudnikih
nastanitev ali preko spleta, kjer se bo aktivirala ob prenočitvi na Gorenjskem. Kartica poleg že
naštetega nudi še popuste v gostiščih, brezplačno uporabo koles, izposojo ribiških palic,
popuste na jahanje konj, organizirane planinske izlete, brezplačne ali znižane cene vstopnic v
kulturne muzeje (Etnološko dediščino Rateč, ipd.), znižane vstopnice za vstop v jame, popust
na redne avtobusne ter železniške linije, brezplačno vožnjo s turističnim vlakcem okoli
Blejskega jezera, popuste pri wellness storitvah ter popuste pri nakupu spominkov (Zelena
kartica, 2011).
Bohinj. Želja domačega prebivalstva je, da turisti prepoznajo Bohinj kot turistično točko, ki
nudi okolju prijazen turizem. Za to podpirajo idejo o oblikovanju programa ter vključevanja
trajnostne mobilnosti v območje, ki bi umirjalo promet oziroma bi zniževalo naraščajoče letne
pritiske tega. V letu 2013 so na podlagi projekta vzpostavili shuttle bus do Ribčevega Laza,
zimski Bohinj-ski vlak, ki vključuje povratno vozovnico za vlak, prevoz do smučišča,
celodnevno karte ter kosilo za 32 €. Organizirajo tudi vikend ali festivalske pakete (z
dogodkom, nastanitvijo, kosilom ...) ter poceni prevoze z ene na drugo točko.
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Z namenom spodbuditi obiskovalce k povečani uporabi javnega prevoza so začeli s projektom
Kartica Gost Bohinja, kjer gostom, ki prespijo najmanj dvakrat, nudijo brezplačno
parkiranjem ter ugodnosti v Bohinju ter drugih krajih na območju Julijskih Alp ter Ljubljane
(Vozelj, 2014).
V poletni sezoni so uvedli še brezplačen avtobus po Bohinju (ki je bil sedaj za imetnike
kartice 30 % cenejši), Hop-on Hop-off avtobus, postavljena je bohinjska kolesarska pot, ki
pelje mimo vseh pomembnejših kulturnih in naravnih znamenitostih (Vozelj, 2014).
V bodočih načrtih pa je še dogovor za 50 % cenejši prevoz z vlakom med Ljubljano,
Bohinjsko Bistrico ter Novo Gorico ter sistem inteligentnega nadzora prevoza, ki bi potnike
obveščal, kje lahko pustijo svoje avtomobile in pot nadaljujejo z javnim prevozom, ob enem
bi jih obveščal tudi o njihovih prihodih ter zamudah (Vozelj, 2014).
Zeleni vikend v Bohinju. Vsako leto v mesecu aprilu v občini pripravijo akcijo Zeleni
vikend v Bohinju. Njihov namen je promovirati kraj ter hkrati ekološko osveščati ljudi.
Dogodek je namenjen vsem, ki v Bohinj pripotujejo z vlakom ter se udeležijo enega od
organiziranih krajših izletov, pri katerem je glavni namen čiščenje okolice, v zameno pa jim
organizatorji nudijo brezplačno ali 50 % znižano namestitev pri zelenih ponudnikih v občini.
V tej akciji sodeluje 14 ponudnikov namestitve (Bohinj Park Eko Hotel, Hotel Jezero,
Apartmaji Bor, Hostel Pod Voglom idr.), pri nekaterih izmed njih je v akcijo vključen tudi
zajtrk. Udeleženci čistijo območja v bližini Bohinja, kot je Bohinjsko jezero, Ribčev Laz,
Ukanc ter območje Bohinjske Bistrice, ki velja za največje naselje v Bohinju (Bohinj,2014).

4.4.2

EVROPA

Alpski biseri je projekt, ki je nastal na podlagi projekta Alps mobility, ki se osredotoča na
vzpostavitev mehke mobilnosti (kombinacija avtobusnih prevozov, vlakov, taksija, koles,
ladij, trajekta in ostalih javnih prevoznih sredstev).
Alps mobility I se nanaša na razvoj okolju prijazne mehke mobilnosti, ki je povezana z
elektronskim informacijskim sistemom glede nastanitev v alpskih regijah ter sodelovanjem
med posameznimi regijami.
Glavni cilj Alpskih biserov je bila ustanovitev enotne inovativne ponudbe v turistično
zanimivih območjih, ki temeljijo na ekoturizmu ter z okolju prijaznimi vrstami transporta.
Gre za združevanje potovanja z javnimi prevoznimi sredstvi, značilno okoliško kulinariko ter
organizirano ponudbo.
V tej mreži je 29 počitniških krajev, ki izpolnjujejo zahteve po okolju prijazni vrsti turizma,
dosegljivosti z javnim prevozom, široko izbiro ponudbe, ohranjanje svojih posebnosti tako
kulturnih, naravnih kot tudi kulinaričnih, ohranjaje alternativne energij ter možnost, da lahko
turisti obiščejo svoje načrtovane točke brez avtomobila (Vozelj, 2014).
Med sodelujočimi v tem projektu so :
AVSTRIJA
Werfenweng. Leži na 1000 m visoki planoti Tennengebirge, 45 km južno od Salzburga
(Werfenweng,2014). Že vse od leta 1997 velja za destinacijo mehke mobilnosti v okviru
projekta SAMO. Za goste, ki prihajajo z vlakom ali pa se odločijo, da bodo svoje počitnice
izkoristili brez avtomobila, jim v občini nudijo nekatere brezplačne ponudbe oziroma popuste
ugodja. Za prihod na destinacijo nudijo brezplačni »shuttle« prevoz, ki prihaja po goste v 2urnem intervalu. Za popotnike, ki si okolico Werfenwenga zaželijo odkrivati po svoje, jim
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ponujajo možnost izposoje okolju prijaznih avtomobilov ali koriščenje lokalnega taksija
ELOIS, ki vozi tudi v nočnem času. Za poletne turiste nudijo brezplačno izposojo koles,
električnih skuterjev, za zimske pa ponujajo brezplačno izposojo opreme ter možnosti teka na
smučeh, drsanja, sankanja, pohode s krpljami, oglede kraja z vlečnimi sanmi, treking pohod
z lamami idr. Vse kar morajo gostje storiti je le, da ob prihodu v kraj oddajo ključe svojega
avtomobila, v zameno pa dobijo kartico SaMo (SAnfte MObilität), ki jim vse te ugodnosti
tudi nudi (Werfenweng,2014).
Hinterstoder. Leži na nadmorski višini 599 m ob vznožju gore Grosser Priel, v
gornjeavstrijski dolini oziroma natančneje v dolini Stodertal. Njihova ponudba zajema
brezplačno parkiranje ob vhodu v vas, ki služi kot vstopna točka za nekatere pohodniške ture.
Na plačljivih parkirnih prostorih v dolini pa lahko obiskovalci z nakupom parkirnega listka
brezplačno koristijo avtobusni prevoz, pri tem je potrebno omeniti, da je postavka za
parkiranje izredno nizka (4 ure parkiranja stane 2 evra, do 24 ur pa 3 evre, enotedenski
parkirni listek stane gosta 5 evrov ter letni 20 evrov). Prihodke od parkirnine porabijo za
vzdrževanje infrastrukture ter za zagotavljanje okolju ter obiskovalcem prijaznih storitev.
Prav tako kot v Werfenwengu tudi v Hinterstoderju spodbujajo turiste k uporabi javnega
prevoza, z možnostjo prevoza na letališče ali železniško postajo. Pozimi za turiste
organizirajo tudi »Rodel taxi«, ki prevaža potnike po sankališčih (iz končne točke naravnega
sankališča do začetne točke, kjer se lahko nato ponovno spustijo po strmini), prav tako pa
pozimi deluje tudi smučarski avtobus, ki pobere potnike pred hotelom oziroma apartmajem
ter jih pripelje do postaje žičnic (Hinterstoder, 2014).
Neukirchen.Se nahaja v nacionalnem parku Visoke Ture, ki velja za največje zaščiteno
območje v Evropi. Gostom ob bivanju v njihovem kraju s turistično kartico ponuja od 10 pa
vse do 50 % ugodnosti. Kartico »Wildkogelbahn« je mogoče uporabiti od 24. maja pa vse do
19. oktobra, ponuja pa brezplačno izposojo koles, oglede razstav, vožnjo s panoramskim
vlakom, brezplačne vožnje z avtobusom ali vlakom na relaciji Krimml – Zell am See
(Neukirchen, 2014).
NEMČIJA
Bad Reichenhall. Tudi v Nemčiji, natančneje na Bavarskem spodbujajo »Eco – Friendly«
turizem. Pri potovanju z vlakom in brezplačno »Staatsbad« kartico si gostje zagotovijo
brezplačne vožnje z mestnim avtobusom ter vlakom (Bad Reichenhall, 2014).
Turisti z avtomobilom pa si prislužijo brezplačno parkiranje na parkiriščih P&R.
Ponujajo tudi enotno vstopnico »SPA TRAIN«, ki je namenjena enodnevnim turistom, ki si
lahko z 19 evri plačajo prevoz z vlakom iz Salzburga ali Berchtesgadna do Bad Reichenhalla,
od tam naprej pa se z avtobusom odpeljejo do term, kjer jih čaka štiriurni prosti vstop v
bazene (Bad Reichenhall, 2014).
ITALIJA
Chamois. Chamois je majhna vasica s 1000 prebivalci pod Matterhornom na nadmorski
višini 1815 m. Vas slovi po tem da je edina italijanska občina, ki ni dosegljiva z
avtomobilom, temveč zgolj z vzpenjačo, peš ali pa s kolesom. V zadnjem obdobju so okolju
prijazne počitnice razširili še na organizacijo športnih in kulturnih prireditev, in sicer imajo v
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zimskem času dneve posvečene nordijski hoji, poleti pa poteka festival sprehoda okusov, ki
temelji na sejmu obrti in hrane iz doline Aoste (Chamois – La Magdeleine, 2014).
Pragelato in Sestriere. Vas leži v zgornjem delu doline Val Chisone, ki spadata pod mestno
občino Torino. Od francoske meje je oddaljena le dobrih 17 km. Na tem območju skozi
celoten dan vozijo brezplačni avtobusi med glavnima krajema La Rua in olimpijskim
središčem Pragelato. S Torino + Piemonte kartico ugodnosti pa turisti lahko izbirajo med 200
brezplačnimi ogledi kulturnih znamenitosti, proste dostope do turističnih storitev v Torinu
(panoramsko dvigalo, plovba po reki Pad idr.) ali pa se podajo na pot v naravnem parku Val
Troncea, kjer je na voljo 22 označevalnih poti (Pragelato, 2014).
ŠVICA
Interlaken. Interlaken leži v švicarski regiji Jungfrau, v njem je omogočeno optimalno
gibanje brez avtomobila, saj je gostom na voljo okoli 25 različnih prevoznih sredstev, med
njimi najdemo hibridne avtobuse, vlake ter gondole. Pozimi vozi brezplačni smučarski
avtobus iz Berna, Lyssa, Biela in Thuna. Turistična kartica ugodnosti nudi gostom znotraj
določene cone brezplačno vožnjo z vlakom in avtobusom, naprej pa vožnjo z vključenim
popustom. Turistom so s kartico na voljo še številna elektrovozila (e-kolesa, e-avtomobili, eskuterji, segway ipd). Kot zanimivost pa lahko na smučišču najdemo tudi eno izmed vozil, ki
deluje na vodik (Interlaken, 2014).

4.4.3

SVET

Route Verte oziroma Zelena pot
Gre za najobsežnejšo kolesarsko pot v Severni Ameriki. Pot poteka po kanadski provinci
Quebec in zajema 4.923 km kolesarskih in večnamenskih poti. Odprli so jo leta 2007,
vključuje pa tako mestne (npr. po mestu Montreal) kot tudi kolesarske poti v precej bolj
oddaljenih območjih na severu. Na celotni kolesarski poti se prečka preko 320 občin, pot pa
poteka po zapuščenih železniških koridorjih, vlečnih poteh ter na podeželju po manj
prometnih cestah. Poleg dobro zasnovane kolesarske poti so v projekt vključeni tudi
ponudniki nastanitev, ki pod okriljem programa »Bienvenue cyclistes!« nudijo kolesarjem
prenočitev neposredno v bližini kolesarske proge. Poleg nastanitve so kolesarjem namenjena
tudi pokrita in zaklenjena parkirna mesta za kolesa, črpalka in orodja za popravilo manjših
napak na kolesu, izposoja koles ter zdrava prehrana z velikodušnimi porcijami sadja in
zelenjave, ki jo po prevoženih kilometrih kolesarji potrebujejo. Nekateri ponudniki pa so v
sodelovanju s turističnimi in gospodarskimi razvojnimi partnerji razvili tudi storitev prevoza
prtljage, da kolesarjem še bolj olajšajo športno popotovanje (Route Verte, 2013).
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5 Analiza javnega prometa in turistične kapacitete v Solčavi in
Železni Kapli
Javni potniški promet predstavlja vse prometne sisteme (avtobus, vlak, taksi in druge oblike),
pri katerih potniki ne potujejo v lastnih vozilih. Javni potniški promet je namenjen vsem
družbenim skupinam in večinoma poteka po vnaprej določenih progah, urnikih in cenah
vožnje (Mednarodna zveza za javni potniški promet,2011; cv: Dovečar, 2012).
V primerjavi z osebnim avtomobilskim prometom ima JPP številne prednosti. Zagotavlja
namreč mobilnost z manjšimi finančnimi stroški in z manjšimi zahtevami po prostoru, je
energetsko učinkovitejši (prispeva k manjši porabi energije na potniški kilometer), povzroča
manjše onesnaževanje in je dostopen vsem ljudem. Potnikom zagotavlja večjo dostopnost in
je najbolj varna oblika mobilnosti (Mednarodna zveza za javni potniški promet, 2011; cv:
Dovečar,2012).
Po pregledu podatkov o voznih redih avtobusa ter njihovi zasedenosti, smo ugotovili, da je
stanje v Zgornje Savinjski doline precej slabo ter da bo v prihodnje na tem področju
potrebnega veliko dela pri promoviranju ter preoblikovanju voznih redov. Med njimi so
mišljene predvsem proge ob vikendih (petek in sobota) in praznikih ter podaljšana linija do
Logarske doline, ki je osnova za oživitev koncepta o trajnostni mobilnosti tega območja.

5.1 Frekvenca in urnik povezav
5.1.4

Povezava med Celjem in Solčavo

Avtobusna proga med Celjem in Logarsko dolino po trenutnih podatkih ne obratuje. Najdlje
Izletnik pripelje potnike do vasi Solčava. Vožnja traja približno eno uro in šestinpetdeset
minut ter stane 6,70 evrov. V preglednici je razvidno, da avtobusna proga med vikendi in
prazniki do vasi Solčava ne obratuje, med delovnikom pa je povezava s Celjem štirikrat
dnevno. Pri tem gre omeniti, da so odhodi iz Solčave dobro zasnovani, saj bi ob večji
promociji javnega prevoza progo lahko uporabljalo delovno aktivno prebivalstvo, ki se na
delo vozi v sosednje občine.
Nekoliko žalostno je le dejstvo, da je občina Solčava, ki po zaslugi krajinskega parka
Logarska dolina slovi kot turistična občina med vikendom , ko je obisk območja največji, brez
redne avtobusne linije. S tem so turisti v hladnejši polovici leta prisiljeni uporabiti lasten
osebni avtomobil kot prevozno sredstvo do krajinskega parka. V poletnih mesecih pa je z
letošnjim letom pričela obratovati poletna avtobusna proga iz Celja do Logarske doline.
Preglednica 1: Avtobusna povezava med Celjem in Solčavo
DELOVNIK (Od ponedeljka do petka)

VIKEND IN PRAZNIKI

CELJE - SOLČAVA

SOLČAVA - CELJE

-

9: 10

14:45

6:20

12:50

-

11:10

18:20

7:54

15:54

-

Vir podatkov: Izletnik Celje d.d., 2012
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5.1.5

Povezava med Celjem in Lučami

Nekoliko boljša povezava je med Celjem in Lučami ob Savinji, kamor avtobus pripelje
šestkrat dnevno. Kot vidimo v preglednici, sta poleg redne linije, ki pelje do Solčave, dodana
še odhoda iz Celja ob 13:55 ter ob 16:10. Ter odhoda iz Luč ob 5:25 ter ob 6:05. Prav tako
kot v Solčavo pa tudi v Luče med vikendi avtobus ne vozi.
Preglednica 2: Avtobusna povezava med Celjem in Lučami
DELOVNIK (Od ponedeljka do petka)

VIKEND IN PRAZNIKI

CELJE - LUČE

LUČE - CELJE

-

9: 10

14:45

5:25

8:10

-

11:10

16:10

6:05

13:06

-

13:55

18:20

6:35

16:10

-

Vir podatkov: Izletnik Celje d.d., 2012

5.1.6

Povezava med Celjem in Mozirjem

Kot vidimo v preglednici poteka pogosta povezava med Celjem in Mozirjem, od koder
avtobus od 7. ure pa do 19. ure zvečer pelje vsako uro. Vožnja traja 50 min in stane potnika
4,10 evrov.
Preglednica 3: Avtobusna povezava med Celjem in Mozirjem
DELOVNIK (OD PONEDELJKA DO PETKA)
VIKEND IN PRAZNIKI
CELJE – MOZIRJE

MOZIRJE - CELJE

-

7:10

14:45

4:55

9:00

-

8:10

15:10

5:30

10:00

-

9:10

16:10

6:00

11:00

-

10:10

18:20

6:09

12:00

-

11:10

19:25

6:14

13:00

-

12:10

7:00

14:00

-

13:10

7:03

15:10

-

13:20

7:05

17:05

-

13:55

7:15

18:00

-

14:10

8:00

-

Vir podatkov: Izletnik Celje d.d., 2012

14

Ob dobri organizaciji ter ob zainteresiranosti lokalnih ponudnikov prevozov bi lahko kljub
redki frekvenci do Solčave organizirali kombinirani prevoz do namestitvenih ponudnikov. In
sicer bi gostje iz Celja do Mozirja ali do Luč uporabili avtobusno povezavo, nato pa bi jih do
končnega cilja pripeljalo že vnaprej najavljeno vozilo (lokalni taksi). Prav tako bi lahko ob
poznih večernih prihodih organizirali direktni prevoz s kombiniranim vozilom do Logarske
doline.

Povezava med Ljubljano in Gornjim Gradom

5.1.7

Povezavo s Kamnikom in Ljubljano opravlja prevoznik Kam Bus, ki pelje iz Gornjega Grada
ter v Gornji Grad petkrat dnevno. Vožnja iz Ljubljane do Gornjega Grada traja približno 1 uro
in 43 minut ter stane potnika 6 evrov. Kot je razvidno iz preglednice, je vozni red zasnovan
tako, da ustreza tako šolarjem kot tudi delovno aktivnemu prebivalcu, ki iz območja Gornjega
Gradu dnevno migrira v službo v Kamnik ali Ljubljano. Prav tako je iz preglednice razvidna
tudi avtobusna povezava med vikendi, in sicer ob sobotah avtobus pripelje in odpelje potnike
enkrat, v nedeljo pa dvakrat dnevno.

15:24

14:30

GORNJI GRAD LJUBLJANA

13:25 21:20 5:58

13:00

LJUBLJANA GORNJI GRAD

12:36

GORNJI GRAD LJUBLJANA

10:00 15:30 4:38

LJUBLJANA GORNJI GRAD

GORNJI GRAD LJUBLJANA

LJUBLJANA GORNJI GRAD

Preglednica 4: Avtobusna povezava med Ljubljano in Gornjim Gradom
DELOVNIK (Od
SOBOTA
NEDELJA
ponedeljka do petka)

4:45

14:00

12:01
18:04

6:41

Vir podatkov: Rožman, 2014

5.1.8

Povezava med Gornjim Gradom in Ljubnem ob Savinji

Nadaljnja povezava iz Gornjega Grada pa do Ljubnega, od koder se lahko turisti odpeljejo
naprej do Solčave ali pa do Mozirja, pa poteka zgolj od ponedeljka do petka, in sicer enkrat
dnevno. Kot je razvidno iz preglednice, je odhod iz Gornjega Grada ob 10 uri in 10 minut,
kar pomeni, da ta proga ni povezana z avtobusom, ki pripelje iz prestolnice. V bodoče bi bilo
dobro zasnovati avtobusno progo s prestolnico, saj bi se lahko z javnim prevozom vozili na
delo tudi prebivalci iz ostalih občin Zgornje Savinjske doline. Prav tako pa bi bila dobra
pridobitev tudi za turiste, ki si sami organizirajo prihode na cilj.
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Preglednica 5: Avtobusna povezava med Gornjim Gradom in Ljubnem
DELOVNIK (ponedeljek – petek)
VIKEND IN PRAZNIKI
GORNJI
LJUBNO

GRAD- LJUBNO – GORNJI GRAD

10:10

9:10

-

Vir podatkov: Klemenak, 2014
Po analizi je moč ugotoviti, da so avtobusne povezave z Logarsko dolino oziroma občino
Solčavo slabe,. Za to bi bil prvi potreben ukrep ravno vzpostavitev dobrih in rednih
avtobusnih prog, po privlačnih in za turista dostopnih cenah .

5.1.9

Povezava Železne Kaple s Celovcem

Avtobusna povezava z Železno Kaplo je precej boljša kot s Solčavo. Kot je razvidno v
preglednici, pripelje avtobus v naselje med delovnikom desetkrat dnevno, iz Železne Kaple pa
devetkrat. Cena prevoza znaša 5,60 evra. Avtobus vozi potnike tudi ob sobotah, v nedeljo pa
prav tako kakor v Savinjski regiji avtobusne proge ne obratujejo.
Dobra avtobusna povezava s Celovcem je za Železno Kaplo pri izboljšanju ozaveščenosti o
trajnostni mobilnosti zelo pomembna, saj je v Celovec možen prihod ali odhod z vlakom.
Vlak iz Celovca namreč vozi do Dunaja, Innsbrucka, Gradca, Salzburga in Beljaka, od koder
je s prestopom urejena povezava do vseh večjih evropskih središč.
Preglednica 6: Avtobusna povezava Železne Kaple in Celovca
CELOVEC – ŽELEZNA KAPLA
ŽELEZNA KAPLA – CELOVEC
DELOVNIK

DELOVNIK
SOBOTA

SOBOTA
(ponedeljek – petek)

(ponedeljek- petek)
6:10

14:45

10:00

5:07

14:07

7:20

10:00

15:45

12:45

6:12

15:52

11:30

11:15

16:30

7:22

17:17

12:45

17:05

11:32

17:37

13:35

18:35

12:32

Vir podatkov: Kärntner Linien, 2014
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Ob analizi podatkov je razvidno, da bi v prihodnje pri načrtovanju povečanja pomena
trajnostne mobilnosti organizatorji lahko priskrbeli še nedeljsko progo ter pozno popoldansko
sobotno linijo, s katero bi turistom omogočili odhode tudi v večernih urah.

5.2 Zasedenost avtobusov
Preglednica 7: Zasedenost avtobusov

RELACIJA

POVPREČNO
ŠT.
PRODANIH KART

Celje – Solčava

17

Celje – Mozirje

24

Mozirje – Luče

8

Luče – Solčava

2

Gornji Grad - Ljubno

2

Ljubljana – Gornji Grad

2

Vir podatkov: Klemenak, 2014; Rožman, 2014
Kot je razvidno iz preglednice, je zasedenost avtobusov slaba. Če primerjamo kolikokrat na
dan avtobus odpelje iz določene lokacije ter povprečno število prodanih kart, lahko
izračunamo, da v povprečju pelje avtobus le po enega potnika.

5.3 STANJE TURIZMA
5.3.10

Solčava

Na Solčavskem se skupno nahaja 34 nastanitvenih objektov, njihova kakovost se giblje od
hotela s štirimi zvezdicami do turističnih kmetij od dveh do štirih jabolk. Ti objekti skupno
ponujajo 751 ležišč. Ponudniki so predvsem manjša družinska podjetja, ki svojim gostom
nudijo domačo hrano in čisto neokrnjeno naravo (STRTOS, 2011).
V preglednici pri podrobnejši analizi nastanitvenih obratov najdemo v občini Solčava hotel
Plesnik ter Vilo Palenk, ki se nahajata v samem osrčju Logarske doline, 18 turističnih kmetij,
od tega jih 15 nudi prenočišča, dve pa le gostinsko ponudbo, ponudnike zasebnih sob (Štiftar,
Cerček, Slapnik in Valentina), ponudnike apartmajev (Mala hiša, Prepadnik, Apartmaji in
mini wellness Pod macesnovo streho in apartma Tisa), za ljubitelje gora so na voljo planinski
domovi (Dom na Korošici, Koča na Klemenči Jami, dom na Okrešlju, koča na Grohatu,
Kocbekov dom na Korošici in Frischaufov dom na Okrešlju), v sami dolini pa se nahajajo še
Planšarija Logarski kot, Dom planincev ter Planinski dom Majerhold. Planinske koče in
domovi so načeloma odprti od začetka maja do konca oktobra, ostali nastanitveni in gostinski
objekti pa skozi celo leto (STRTOS, 2011).
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Pri pregledu gostinskih objektov je gostom na voljo 1370 sedišč znotraj lokala ter 860
sedežev na prostem (na terasi), ta sedišča so razporejena v eni hotelski restavraciji, enem
gostišču in okrepčevalnici, v šestnajstih turističnih in dveh izletniških kmetijah, v šestih
planinskih kočah in v dveh planšarijah.
Preglednica 8: Turistične kapacitete v občini Solčava
Št. sedežev v
lokalu

Št. sedežev
na prostem

320

160

256

473

110

23

57

220

156

Izletniške kmetije

-

-

65

65

Zasebne sobe

13

34

-

-

Apartmaji

9

49

-

-

Planinske koče,
domovi

20

165
73 skupnih

290

370

Skupaj

182 sob, 20 APP

1 368

861

Nastanitveni
obrat

Število sob

Število ležišč

Hotel Plesnik

30

65

Vila Palenk

11

35

Turistične kmetije

73
5 apartmajev

Gostišča/ Penzioni

675,
73 skupnih

Vir podatkov: STRTOS, 2011
Pri obiskanosti Solčavskega pa je zgovoren podatek o turistični taksi iz leta 2010, ki pravi, da
je v Solčavi prenočilo 6.530 gostov, ki so opravili 16.400 nočitev. Ocena celotnega obiska
občine Solčava se ocenjuje na približno 100.000 obiskovalcev letno (94.000 je dnevnih in
6.000 stacionarnih gostov). Letno ti gosti prinesejo (stacionarni, poslovni ter dnevni
obiskovalci) 2,5 milijona oziroma 60 odstotkov prihodka občine. Največji obisk se beleži v
poletnih mesecih (junij, julij, avgust), ki znaša kar polovico celotnega obiska, najmanjši 10 %
obisk, je v zimskih mesecih, kar kaže na sezonskost povpraševanja na tem območju. V
poletnih mesecih najbolj oblegani ponudniki dosegajo 92 % zasedenost kapacitet, v povprečju
pa za celotno območje v poletnih mesecih velja 25 % zasedenost, povprečna letna zasedenost
vseh namestitvenih obratov pa znaša 9 % zasedenosti namestitev. Med obiskovalci
prevladujejo domači gosti (60 %), med tujimi pa je največ Hrvatov (17 %), Nemcev (9 %),
Italijanov (8 %), Avstrijcev (5 %) ter Angležev (4 %) (STRTOS, 2011).
Preglednica prikazuje število stacionarnih gostov med letom 2003 in 2013, za katere je bila
plačana turistična taksa. Kot je razvidno, je število gostov naraščalo med letoma 2003 in
2007. V letu 2008 pa je zaradi gospodarske krize opazen močan upad gostov, ki je trajal vse
do 2011, ko se je obisk začel ponovno povečevati. V letu 2013 je viden spet nekoliko nižji
obisk, kar pa se pripisuje slabemu vremenu. Najvišja sezona se v Solčavi odvija v mesecu
avgustu, najnižja pa v novembru. Večino nočitev (60 %) opravijo domači gostje, ki pa v
povprečju ostanejo od 2,2 do 2,6 dni.
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Preglednica 9: Turistična obiskanost Solčavskega
NOČITVE

Najslabše obiskan
mesec

5.584

15.374

2,5

Avg

Mar

64 %

2004

4.092 2.144

6.236

10.370 6.184

16.554

2,6

Avg

Nov

63 %

2005

6.570 3.339

9.909

13.820 7.958

21.778

2,2

Avg

Nov

63 %

2006

6.921 3.497 10.418 14.439 8.086

22.525

2,2

Avg

Nov

64 %

2007

6.639 3.515 10.154 14.586 8.608

23.194

2,3

Avg

Nov

63 %

2008

6.600 2.499

9.099

14.426 5.963

20.389

2,2

Avg

Nov

71 %

2009

4.613 2.187

6.780

10.751 5.014

15.765

2,3

Avg

Nov

68 %

2010

4.379 2.165

6.531

9.439

5.176

14.617

2,2

Avg

Nov

65 %

2011

4.993 2.831

7.824

9.912

5.985

15.897

2,0

Avg

Nov

62 %

2012

4.719 3.208

7.927

9.836

6.916

16.752

2,1

Avg

Nov

59 %

2013

4.815 2.950

7.765

9.571

6.561

16.132

2,1

Avg

Nov

59 %

Nočitev
domačih gostov

Najbolj obiskan mesec

9.790

doba bivanja [dni]

Skupaj

6.162

Povprečna

Tuji

3.933 2.229

Tuji

2003

Domači

Domači

GOSTJE

Skupaj

LETO

Vir podatkov: SURS, 2014
Dober turistični obisk pa nudi občanom tudi delovna mesta oziroma glavni vir zaslužka. V
turističnem sektorju je namreč zaposlenih 70 občanov (13 % prebivalstva občine oziroma 25
% delovno aktivnega prebivalstva). Ti so poleg namestitvenih obratov zaposleni tudi v Centru
Rinka, TIC Solčava ter TIC Logarska dolina ter so zadolženi za organizacijo dogodkov,
turističnih animacij ter vodenj ogledov po dolini.
Možnost za dodaten zaslužek pa se ponuja tudi študentom, dijakom in upokojencem, ki si
lahko izkušnje nabirajo kot lokalni vodiči, animatorji, informatorji v turistično-informativnih
centrih, pobiralci ekološke takse ob vstopu v Logarsko dolino ali s prodajo rokodelskih
izdelkov.
V letu 2010 se je na Solčavskem zvrstilo 112 skupin, oziroma 3.300 napovedanih enodnevnih
obiskovalcev, med katerimi prevladujejo šole ter društva, ki so se udeležili vodenih izletov po
občini (STRTOS, 2011).
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5.3.11

Železna Kapla

Po podatkih, ki so nam jih posredovali iz turistične pisarne Obirske jame pri njih letno prenoči
približno 80.000 gostov, največ se jih nastani v zdravilišču Železna Kapla, ki slovi kot
klimatsko zdravilišče ter klimatsko središče Koroške regije. Med enodnevnimi gosti se turisti
najpogosteje odločajo za obisk Obirskih jam. Teh je največ v poletnih mesecih (junij, julij,
avgust), kjer naštejejo od 200 do 500 gostov dnevno . V mesecu aprilu in oktobru pa se
število dnevnih gostov nekoliko zmanjša in v tem času beležijo dnevni obisk nekje od 20 do
50 gostov na dan (Varch, 2014).
Glede ponudbe namestitev sta gostom na voljo dva hotela. Prvi hotel Železna Kapla je znan
po svojih mineralnih vrelcih oziroma toplicah in velja tudi za najbolj obiskanega na tem
območju, drugi, ki pa je nekoliko manjši, pa nudi gostom mirno in čisto okolje z možnostjo
ukvarjanja s prostočasnimi aktivnostmi.
Kot je razvidno v preglednici, se na območju nahaja 6 gostišč oziroma penzionov, ki nudijo
gostom polpenzion ali nočitev z zajtrkom ter predvsem udobno namestitev. Med temi
ponudniki najdemo tudi dva slovenska zamejca, in sicer gostišče Podobnik ter Germadnik.
Med ponudniki planinskih koč se najde le ena na nadmorski višini 1555 m in ponuja gostom
17 ležišč.
Na turističnih kmetijah prevladuje ponudba oddaje apartmajev, teh se poslužuje kar 10 kmetij,
ena kmetija pa namesto apartmajev ponuja sobe z vključenim zajtrkom. Pri ponudnikih
apartmajev najdemo tudi dva apartmaja v hotelskem klimatsko zdraviliškem kompleksu
Železna Kapla.
Preglednica 10: Turistične kapacitete v Železni Kapli
Nastanitveni obrat

Število ležišč

Hotel Železna kapla

235

Hotel Brunner

40

Gostišče

95

Planinska koča

17

Turistične kmetije in apartmaji 91
Vir podatkov: Železna Kapla, 2014
Pri ponudnikih apartmajev je stanovanje v povprečju primerno za nekje maksimalno do 6
oseb. Od 20 razpoložljivih apartmajev jih 6 nudi namestitev za šest oseb, 2 apartmaja sta na
voljo za osem oseb, 7 za pet oseb in 3 za štiri osebe ter še 2 apartmaja, ki sta primerna za tri
osebe (Gast sein, 2014).
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6 TURISTIČNA PONUDBA
6.1 Solčava
6.1.12

Naravne znamenitosti

Med naravnimi znamenitostmi si lahko turisti ogledajo krajinska parka Logarska dolina in
Robanov kot, ki turiste očarata s svojo neokrnjeno naravo.
V zgornjem delu krajinskega parka Logarska dolina je za turiste privlačen slap Rinka, pri
katerem gre za 90 m visok slap, ki predstavlja prvi izvir reke Savinje, v spodnjem delu doline
pa se pri hotelu Plesnik nahaja še drugi slap Palenk.
Ob panoramski cesti se nahaja izvir kisle vode, pri katerem gre za zdravilno mineralno vodo,
ki je bogata z železom.
Za pohodnike je zanimiv Matkov škaf v Matkovem kotu oziroma pod Mrzlo goro. Gre za
globok snežni kotel, ki ga v spomladanskem času izdolbe snežnica.
Za ljubitelje jamarstva pa območje Solčavskega ponuja ogled Potočke zijalke, v gori Olševi,
kjer so pred več kot 20.000 leti živeli ledenodobni lovci (Solčavsko, 2014).
Slika 4: Slap Palenk

Foto: Aleksandra Rednak, 2014
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6.1.13

Kulturne znamenitosti

Pri kulturnih znamenitostih si lahko popotniki ogledajo cerkev Marije Snežne, razstavo o
Potočki zijalki, gozdarsko bajto v Logarski dolini, planšariji v Logarskem in Robanovem
kotu, cerkev Svetega Duha v Podolševi, kapelo Kristusa Kralja v Logarski dolini, še boljše pa
je, da se podajo po že organiziranih vodenih ogledih, ki jih nudijo v Centru Rinka. Med
novejšimi pridobitvami v občini Solčava je Center Rinka, ki povezuje različne dejavnosti za
trajnostni razvoj območja. V kletnih prostorih se nahaja turistično-informacijska točka,
multimedijska soba ter krožna razstava o življenju in naravi na Solčavskem. V pritličju se
lahko popotniki okrepčajo z domačimi dobrotami ali pa si ogledajo spominke v razstavnoprodajnem prostoru, kjer so predstavljeni domači rokodelci (posode iz Solčavsko gorskega
lesa, polsteni izdelki iz Solčavsko-Jezerske ovce, domači siri ipd.). V prvem nadstropju pa se
nahajajo pisarne za trajnostni razvoj podeželja oziroma podeželski razvojni inkubator
(Solčavsko, 2014).
Slika 5: Center Rinka

Foto: Aleksandra Rednak
6.1.14

Aktivnosti in prireditve

Med aktivnostmi, ki jih ponuja območje, se lahko turisti ali organizirane skupine odločijo za
doživljajske sprehode po naravi, zabavne Etno-animacijske aktivnosti, planinske pohode ter
pohode z lokalnimi vodniki, kolesarjenje po krajinskem parku do parkirišča slapa Rinke,
nekoliko zahtevnejše kolesarjenje po solčavski Panoramski cesti, lokostrelstvo, plezanje,
ribolov in podobno. Po napornih aktivnostih pa se lahko v mesecu maju udeležijo Festivala
gorskega lesa, v juliju Solčavskih dni ter v septembru Festivala ovčje volne »Bicka«
(Solčavsko, 2014).
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6.2 Železna Kapla
6.2.15

Naravne znamenitosti

V Železni Kapli si lahko turisti ogledajo naravni rezervat Potok, ki se razprostira na 114
hektarjih ter sotesko »Trögerner Klamm«, ki ponuja življenje redkim rastlinskim in živalskim
vrstam.
Obirske jame, ki s svojo dolžino 800 m ter 200 milijonov let staro geološko zgodovino,
predstavljajo ob svetlobnih, zvočnih in vizualnih učinkih posebno doživetje za turiste.
Slap »Wildensteiner«, skozi katerega pada voda 54 m globoko ter pot po »Kupitzklamm«,
kjer si lahko obiskovalci ogledajo alpske rastline, uživajo v čisti in raznoliki naravi ali pa se
sprehodijo po Kneipperski poti (Bad Eisenkappel, 2013).

6.2.16

Kulturne znamenitosti

Za ljubitelje kulture je na voljo galerija Vorspann, muzej Peršman, kjer je razstava posvečena
Zvezi koroških partizanov, galerija na prostem »Ante pante«, kovaška delavnica Petra
Dolinška ter muzej starodobnih avtomobilov in kmečki muzej, kjer si turisti lahko ogledajo
dragocene primerke iz začetkov motornih koles ter motošporta. Kmečki muzej pa predstavlja
vsakodnevna kmečka orodja ter začetke uporabe teh (Bad Eisenkappel,2013).
Slika 6: Galerija Vorspann

Foto: Aleksandra Rednak, 2014
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6.2.17

Aktivnosti

Prav tako kot na Solčavskem se tudi v Železni Kapli turisti lahko odpravijo v hribe sami ali z
lokalnimi vodiči, plezajo, muharijo, se sprehodijo po Mlinski cesti, ki poteka od Železne
Kaple do Šoštanja ali po Knajparski poti, kolesarijo po kraju ali po kolesarki poti do
Kapelske koče, Pavličevega sedla, Jezerskega vrha ali pa po progi v Korške peči. Med
ponujenimi možnostmi je še plezanje ali pa miren oddih v klimatsko zdraviliškem centru, kjer
celo leto ni megle, ter sonce sije kar 176 dni v letu. Zaradi mineralnih vrelcev ter prijetne
klime velja Zdraviliško središče Železna Kapla za center zdravja Koroške, kamor se hodijo
zdravit predvsem bolniki, ki imajo bolezni srca in ožilja, krvnega obtoka ali motenj v
prekrvavitvi. (Bad Eisenkappel, 2013)
Kot novost pa se lahko v Železni Kapli – Bela pohvalijo s parkom za nordijsko hojo, ki se vije
po 25 km dolgih poteh z osmimi novimi smermi. Park je opremljen s tablami in je namenjen
tako domačinom kot tudi turistom (Karavanke, 2012).
Na novo so uredili pohodniško pot Kordeževa glava, ki poteka od planine Ojstrovica do
Kordeževe glave. Pripravili pa so tudi že koncept na podlagi projekta »Naravi prijazni
turistični produkti Karavank, ki temeljijo na pohodništvu, gorskem kolesarjenju in plezanju«,
in sicer čezmejno gorsko-kolesarsko transverzalno pot skozi Karavanke, ki bo potekala od
Dravograda pa vse do Podkloštra. Za ta projekt so že pripravili zemljevide, ki pa so poleg
kolesarjem namenjeni tudi pohodnikom. (Karavanke, 2012)
Slika 7: Klimatsko zdraviliško središče

Foto: Aleksandra Rednak, 2014
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6.3 Odnos deležnikov do trajnostne mobilnosti
Najpomembnejše pri zasnovi koncepta povezovanja je zainteresiranost lokalnih ponudnikov,
zato smo opravili z njimi pogovore o dosedanji ponudbi, njihovih željah za prihodnost ter
zainteresiranosti za razširjeno ponudbo, ki bi na podlagi trajnostne mobilnosti vključevala
povezovanje s sosednjimi občinami. Med anketiranimi so bili ponudniki kulinarike in
namestitve ter turistično informacijski delavci v občinah Jezersko, Kamnik, Solčava in
Železna Kapla.
V občini Jezersko smo anketirali gospoda Marka Meška iz turistično-informacijskega centra,
Valerijo Konečnik iz Penziona Valerija.
V občini Kamnik so nam bili z odgovori v pomoč Sabina Romšak iz turističnoinformacijskega centra, Irena Sovinšek iz term Snovik ter gospod Janez Uršič, lastnik
penziona Pri planinskem orlu.
V občini Solčava smo za mnenje povprašali Markota Slapnika, direktorja Centra Rinka, Nino
Plesnik, direktorico Hotela Plesnik, Barbaro Plesnik, solastnico Hiše Ojstrica ter Avgusta in
Urško Lenar, lastnika turistične kmetije Lenar.
V Železni Kapli pa so nam bili v pomoč Christian Varch, ki ureja pri projektu CAVETours
sektor prometa, Christine Lamprecht, vodja turistično informacijskega centra ter družina
Piskernik, ki ima v lasti gostišče Podobnik.
6.3.18

Anketni vprašalnik

Za turistično informacijske uslužbence smo pripravili vprašanja:
-

Ali vaša turistična ponudba že vsebuje urejene kolesarske poti? Ter ali je v prihodnjih
načrtih predvidena izgradnja še kakšne nove?
Ali na vašem območju že potekajo organizirani ogledi ter izleti za turiste ter kakšno je
zanimanje in obisk le teh?
Vas zanima sodelovanje s sosednjimi občinami?
Ali imate že vzpostavljeni lokalni taksi oziroma ali je omogočeno turistom, ki pridejo na
območje brez avtomobila, nemoteno gibanje po območju?
Ali imate za turiste pripravljene kakšne posebne pakete (namestitve,dejavnosti, prevoza)?
Ter ali jih v prihodnosti načrtujete oziroma bi jih bili pripravljeni organizirati?
Za katere dejavnosti ter znamenitosti se turisti najpogosteje zanimajo?
Kaj bi bilo po vašem mnenju še potrebno postoriti za večjo prepoznavnost območja?

Ponudniki namestitvene in gostinske ponudbe pa so nam odgovorili na naslednja vprašanja:
-

-

Kako ocenjujete obiskanost vašega kraja?
Kaj bi bilo po vašem mnenju še potrebno postoriti za večjo promocijo kraja in vaše
ponudbe?
Vas zanima sodelovanje s sosednjimi občinami kot razširjeno ponudbo, ki bi poskrbela za
večjo turistično prepoznavnost območja ter vaše ponudbe?
Bi bili pripravljeni za goste, ki izberejo trajnostna prometna sredstva za prihod na
območje, ponuditi popuste za izposojo koles, gostinske ponudbe ali pripraviti posebne
pakete?
Imate za goste, ki za vaš obisk izberejo javni prevoz, možnost prevoza do izletniških točk?
Imate za kolesarske goste primerne površine za shranjevanje kolesa in ali promovirate
tovrstni turizem?
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-

Ker vemo, da človek, ki pride iz okolju s prijaznimi sredstvi, nima veliko prostora za
osebne stvari, nas zanima ali imate zanje možnost pranja in sušenja oblačil?

6.3.19

Analiza ankete

Namestitveni ponudniki. Vsi ponudniki so izpostavili problem slabe oziroma premajhne
promocije regije, saj se sedaj večina ponudnikov promovira sama, zato so rešitev videli v
povezovanju ter specializaciji, kar bi pomenilo hitrejši razvoj promocije ter večjo
prepoznavnost na trgu. Skoraj vsi anketirani, z izjemo term Snovik, so s svojo obiskanostjo
zadovoljni, poudarjajo pa, da pri njih trenutno prevladuje sezonski turizem (v poletnih
mesecih julij–september) ter da si v prihodnje želijo sezono podaljšati oziroma nuditi
celoletne aktivnosti.
Na Jezerskem trenutno že prevladuje trajnostni turizem, v Solčavi, Železni Kapli ter v
Kamniku pa je njegov razvoj še v povojih. Dobri začetki so postali vidni v letošnjem letu, ko
je zaživel pohodniški paket, ki vključuje občine na območju Kamniško–Savinjskih Alp ter
delu Karavank. Gre za ponudbo, kjer pohodniki dobijo pohodniško karto ter ob zadostni
skupini tudi vodiča, ponudniki namestitev pa poskrbijo za prevoz prtljage na naslednjo točko.
Tako na primer turistična kmetija Lenar iz Logarske doline prepelje pohodnikovo prtljago do
term Snovik v Kamniku.
V načrtu pa je tudi vzpostavitev kolesarskega paketa, ki bo temeljil na podobnem principu
kot že vzpostavljeni pohodniški paket. Začetek kolesarskega paketa se napoveduje za
prihodnje leto, imajo pa že sedaj vsi izprašani ponudniki shrambo za shranjevanje koles,
večina izmed njih pa nudi tudi možnost pranja perila, saj vemo, da imajo turisti, ki za svoj
prevoz izberejo kolo, omejeno možnost prevoza prtljage.
Jezersko. Na Jezerskem že deluje lokalni taksi, ki prevaža potnike na želene lokacije. Prav
tako imajo turisti na voljo izposojo gorskih ter električnih koles, v prihodnje pa načrtujejo
obnovo obstoječih ter označbo nove kolesarske poti, dve novi tematsko pohodniški poti ter
eno transverzalno pot.
Kamnik. V Kamniku pa v penzionu Pri planinskem orlu pripravljajo pakete, pri katerih gost
ne potrebuje avtomobila. Pri bivanju več kot tri dni pri ponudniku dobijo turisti za ceno
polpenziona tudi kosilo ter vodene oglede doline, cerkva in ostalih znamenitosti. Prav tako si
je pri njih mogoče izposoditi kolesa. V turistično-informacijskem centru pa so nam sporočili,
da so uvedli tudi turistični avtobus, ki poleg Kamnika povezuje še turistične točke Volčji
Potok, Tunjice ter Kamniško Bistrico.
Solčava. V Solčavi je turistom prav tako na voljo izposoja gorskih ter električnih koles, v
prihodnje pa si prizadevajo z organizacijo tematskih vikendov, eden izmed njih je vikend
trajnostne mobilnosti, kjer si obiskovalci lahko pobližje ogledajo ter preizkusijo električna
vozila, se udeležijo nordijske hoje ali kolesarjenja ali pa se udeležijo predavanj na temo
mehke mobilnosti. V letošnjem letu so ponovno uvedli tudi avtobusni prevoz med vikendi in
prazniki do Logarske doline ter turistične prevoze, ki vozijo stacionarne goste iz Luč in
Solčave po solčavski panoramski cesti do Robanovega kota ali pa do Snežne jame, ti prevozi
se izvajajo ob sredah in sobotah.
Železna Kapla. V občini Železna Kapla so v zadnjih letih dokončali park za nordijsko hojo,
ki vključuje 25 km poti, ki so ustrezno označene s tablami. Prav tako si je pri njih možno
izposoditi kolesa ter GPS naprave, ki se lahko uporabljajo pri kolesarjenju ali pohodništvu. Z
izgradnjo polnilne postaje za polnjenje baterij pa se lahko obiskovalci podajo tudi na daljše
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izlete kot so v Logarsko dolino ali do mejnega prehoda na Lužah. Prav tako jim je na voljo
nova kolesarska proga preko Karavank, z novim zemljevidom, najamejo pa si lahko tudi
lokalnega kolesarskega vodnika. Na novo pa so uredili tudi pohodniško pot na Kordeževo
glavo, za katero se potrebuje približno dve uri časa.

7 KONCEPT

TURISTIČNE

PONUDBE

NA

PODLAGI

TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Trajnostna mobilnost bi na teh majhnih turistično zanimivih območjih pomenila dodano
vrednost v turizmu, saj bi s prehodom na okolju prijaznejše načine prevoza nudila
popotnikom mirno in čisto okolje brez hrupa. S prehodom na okolju prijaznejše načine
prevoza bi torej poskrbeli za dobro počutje gostov, varovali bi naravno okolje ter obenem
omogočali gospodarski razvoj z ustvarjanjem delovnih mest.
Že sam koncept trajnostnega turizma je neke vrste dobra dodana vrednost, z inovativno
ponudbo, kot so potovanja z javnimi prevoznimi sredstvi, značilna okoliška kulinarika ter
organizirana ponudba, pa se privlačnost v turistično zanimivih krajih, ki temeljijo na eko
turizmu še dodatno poveča.

7.1 Terminski načrt javnega prometa
Po analizi sodeč na območju Solčavskega prevladujejo enodnevni gosti, ki so zaradi slabe
avtobusne povezave primorani za prevoz v dolino uporabiti osebni avtomobil. Da pa bi se
konflikti med turisti in domačini zmanjšali, ter da bi se ohranila biotska pestrost pa je
potreben načrt, ki bi nudil dodano vrednost v turizmu na podlagi inovativnih oblik, pri katerih
bi se turisti po območju premikali na okolju prijaznejši način.
Po dosedanjih izkušnjah največ turistov dolino obišče med vikendi ter ob praznikih. Ravno
zato so se letos odločili vzpostaviti poletno turistično progo, ki obratuje od 1. 7. do 31. 8. ter
vozi iz Celja do Logarske doline, ob vikendih in praznikih. Iz Celja ima avtobus odhoda ob
7:10 ter 13:10, povratek pa je ob 10. in 18. uri. V prihodnje bi bilo dobro uskladiti progo ter
termin vožnje s prevoznikom, ki pripelje potnike iz Ljubljane, saj bi tako postala Logarska
dolina povezana tudi s prestolnico ter letališčem Jožeta Pučnika. Naslednji korak pa pomeni
vzpostavitev povezave z Železno Kaplo, kjer bi se bilo potrebno dogovoriti z lokalnimi
ponudniki prevozov (kombinirana vozila). S tem bi spodbujali zaposlovanje lokalnega
delovno aktivnega prebivalstva ter bi se hkrati začenjal prehod na bolj trajnostno obliko
prometa. Pri na novo uveljavljenih avtobusnih progah pa bi bilo po našem mnenju dobro
vzpostaviti tudi zgodnejši termin, ki bi bil privlačen predvsem za planince, ki se v zgodnjih
jutranjih urah odpravijo na pohod v gore.
Preglednica 11: Predviden terminski plan avtobusnih prevozov
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Ker pa popolna preusmeritev na javni potniški promet ter zaprtje krajinskega parka za
motorni promet ni mogoča, je potrebno najti nadomestno rešitev tudi za goste, ki bi si za
prihod v dolino še vedno raje izbrali osebni avtomobil. Pri tem bi jih bilo potrebno spodbujati,
da svoje avtomobile pustijo že v vasi Solčava od tam naprej pa bi jih do Logarske doline
popeljal avtobus. Naslednja možnost parkiranja bi bila na treh že urejenih parkiriščih pred
vstopom v Logarsko dolino, od koder bi jih prav tako v krajinski park popeljal organiziran
prevoz.
Vstopnina za vstop v krajinski park bi ostala enaka, kot je do sedaj, in sicer za osebni
avtomobil 7 evrov, 5 evrov za motorna kolesa, 8 evrov za kombinirana vozila ter 25 evrov za
avtobus. Turiste pa bi organiziran turistični avtobus v dolino popeljal brezplačno.
Slika 8: Urejeno parkirišče pred vstopom v park

Foto: Aleksandra Rednak, 2014
Torej strnjeno gledano bi bili ukrepi za povečanje trajnostne mobilnosti okolja
naslednji:
-

Izboljšanje ter zagotovitev rednih avtobusnih prevozov do turističnih točk;
Spodbujanje prestopa med različnimi vrstami prevoza (vlak-avtobus, avtomobil-avtobus);
Zagotovitev dobre informiranosti o voznih redih;
Promocija javnega potniškega prometa;
Zagotoviti inovativne oblike prometa.
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Slika 9:Predvidena trasa iz Celja

Vir: Geopedia, 2013

7.2 Kartica ugodnosti
Pri pregledu že ustaljenih praks je moč ugotoviti, da večina trajnostno usmerjenih turističnih
mest pri promoviranju okolju prijaznega turizma uporablja ter promovira kartice ugodnosti, ki
še dodatno pripomorejo k temu, da turisti raje uporabijo okolju prijaznejše oblike turizma.
Tako kot večina mest, ki sodeluje pri projektu Alpski biseri, bi lahko tudi Logarska dolina
ustvarila ter promovirala svojo kartico ugodnosti. Kartica bi bila odlična priložnost za turiste,
ki bi lahko po znižanih cenah polno izkoristili obisk doline, med domačini pa bi kartica še
okrepila medsebojno sodelovanje ter povezovanje. Posledično pa bi lahko sledila še kakšna
zaposlitev v okviru programa, ki bi zmanjševala odseljevanje mladih s tega območja.
Kartico ugodnosti bi pridobili popotniki, ki bi za svoj prihod v dolino uporabili javni prevoz
ali pa bi se v času bivanja odločili za počitnice brez avtomobila, kar pomeni, da bi bil njihov
avtomobil ves čas njihovega dopustovanja parkiran na parkirnih mestih pred vstopom v
krajinski park.
Za enodnevne goste, ki bi se v dolino pripeljali z javnim prevozom oz. bi pustili avtomobil
pred vstopom v park, bi nudili brezplačen avtobusni prevoz v dolino ter kupon za brezplačno
kavo ali določen popust pri hrani.
Kot možnost prevoza pa bi jim ob lepem vremenu lahko ponudili tudi vožnjo s kočijo ali
rikšo, ki bi bila predvsem vabljiva za družine z otroki, ki bi ob vožnji še posebej uživali.
Pri kartici ugodnosti pa bi bili stacionarni gosti deležni tudi popustov pri raznih aktivnostih, ki
jih na območju Solčavskega ne manjka. Med njimi je vredno omeniti kolesarjenje po dolini
ali za bolje pripravljene po panoramski cesti nad Solčavo ter s tem posledično izposojo
gorskih ali električnih koles, pohodništvo z vodnikom, ogled jam, izposoja opreme za tek na
smučeh, polet z jadralnim padalom ter za najmlajše obisk Pravljičnega gozda ali Fidovega
gaja ter prevoz v sosednjo avstrijsko občino Železno Kaplo.
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S kartico bi torej spodbujali:
-

Zmanjšanje števila motornih vozil ter onesnaževanja v dolini;
Zmanjšanje konflikta med obiskovalci ter domačini;
Večdnevne goste ter manjša dnevna obremenjenost območja;
Uporabo mehke mobilnosti (peš ali s kolesom);
Povezovanje ponudnikov;
Širjenje turistične ponudbe in privlačnosti;
Pomen turizma ter ekološke ozaveščenosti.

Kot ukrepe za vzpostavitev pa bi bilo potrebno:
-

Vzpostaviti vmesne kolesarske postojanke;
Shrambe za kolesa;
Zemljevid z dobro načrtovanimi kolesarskimi potmi;
Širiti mrežo pešpoti;
Nuditi popravljalnice za kolesa ter večjo izposojo koles;
Dogovor s ponudniki o možnih popustih na gostinsko, športno in kulturno ponudbo;
Izobraževati na področju trajnostne mobilnosti;
Promovirati kartico ugodnosti ter mehko mobilnost;
Povezovanje s sosednjimi občinami.

7.2.20

Povezovanje z Železno Kaplo

Kot posebnost ter dobra promocija širšega območja bi bila povezava s sosednjo Avstrijo
oziroma Železno Kaplo, kjer prav tako ne manjka privlačne turistične ponudbe. S tem bi obe
državi oziroma občini pridobili na pestrosti turistične ponudbe z nudenjem organiziranega
prevoza preko mejnega prehoda Pavličevo sedlo.
Da pa ne bi nudili zgolj prevoza, bi lahko obe občini v sodelovanju z lokalnimi vodniki
organizirali animiran prevoz z možnostjo kosila. Ponudba bi vsebovala več vrst animiranega
prevoza ter aktivnosti glede na potrebe in želje turistov, ki pa bi se na izlete prijavili pri
ponudniku namestitve.
Med možnostmi bi bili:
-

Kulinarični izlet. Pri njem bi zainteresirane goste popeljali skozi panoramsko cesto, kjer
bi se med čudovitimi razglednimi točkami ustavili na turistični kmetiji, na degustaciji
lokalnih specialitet, kot so masovnik, sirnek, zgornjesavinjski želodec, bratce, hruškove
žlinkrofe, sirnico ter domače sire, kruh, marmelade, sokove ter likerje. Na to bi turiste
prevzeli sosednji avstrijski animatorji, ki bi predstavili še svojo stran, izlet pa bi se
zaključil z ogledom vasi Železna Kapla.

-

Spoznavanje okolja. Za vse ljubitelje naravoslovja bi organizirali prevoz do Obirskih
jam, njihovega ogleda, kratke okrepčilne malice ter sprehoda po enem izmed naravnih
parkov v Železni Kapli. Za turiste iz Železne Kaple pa bi se organiziral ogled Potočke
zijalke ali Snežne jame ter sprehod po eni izmed treh ledeniških dolin (Matkovega ali
Robanovega kota in Logarske doline).

-

Kolesarska tura. V obeh občinah je turistom na voljo izposoja gorskih in električnih
koles. S kartico ugodnosti bi bila izposoja kolesa brezplačna. Turisti pa bi se s pomočjo
pripravljenih zemljevidov podali na pot, ki bi ustrezala njihovi pripravljenosti.
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-

Plezanje. Poleg prevozov na ribolov pa bi prevozi služili tudi za ljubitelje plezanja, saj se
na obeh straneh meje najde kar nekaj priljubljenih plezalnih gorskih sten.

-

Pot s konji. Turisti bi se na spoznavanje okolice ter njenih znamenitostih podali na hrbtu
konja. Za začetnike pa bi bilo organizirano jezdenje s pomočjo vodnika po dnu doline.

7.3 Možnosti povezovanja na širšem območju Kamniško-Savinjskih Alp ter
ponovna vzpostavitev povezave z Zagrebom
Kot možnost obogatitve ponudbe, bi se lahko uvedla avtobusna proga na območju KamniškoSavinjskih Alp in dela Karavank. Ta bi bila zelo koristna za planince in pohodnike, ki bi se
jim ponudila možnost vzpona, ki se konča v drugi dolini, kot je bilo izhodišče (na primer
vzpon iz Logarske doline na Kamniško sedlo ter sestop v dolini Kamniške Bistrice, ali pa
pohod iz Logarske doline čez Savinjsko sedlo v dolino Belske kočne ali na Jezersko). Takšni
pohodi bi bili lahko tudi večdnevni, saj se na celotnem območju Alp nahaja več planinskih
koč.
7.3.21

Širše območje Zgornje Savinjske doline

Za turiste Logarske doline ali v prihodnosti imetnike kartice ugodnosti, ki se odločijo svoj
dopust preživeti v mirnem okolju Logarske doline, bi bila zanimiva tudi ponudba v krajih, ki
ležijo nižje po dolini. Tako bi s sodelovanjem turistično-informacijskega centra Ljubno ob
Savinji pripravili akcijsko ceno za ogled Splavarskega muzeja, z zasebniki v občini Luče, bi
se dogovorili za popust pri ogledu domačije skladatelja Blaža Arniča ali za ogled Koklejskih
»kašt«. Med potjo pa bi si lahko ogledali še staro kmečko Juvanovo hišo, za katero pa je
ogled brezplačen.
V Nazarjih bi jih pričakal popust pri ogledu muzeja v gradu Vrbovc na temo gozdarstva in
lesarstva ter organiziran ogled samostanske knjižnice v frančiškanskem samostanu, kjer si
lahko ogledajo prevode evangelijev Primoža Trubarja ter dve Dalmatinovi Bibliji iz leta 1584
(Nazarje, 2014).
V Mozirju je za turiste privlačen park cvetja Mozirski gaj, v zimskem času pa smučarsko
središče Golte, do katerega za enkrat povezava z javnim prevozom še ni vzpostavljena.
V Gornjem Gradu bi bil možen ogled njihove muzejske zbirke, ki vsebuje etnološko zbirko,
zbirko fosilov in kamnin, versko zbirko, zbirko vizitk in krajevnih razglednic, stare fotografije
občine Gornji Grad ter zbirki Antona Jamnika in zbirko Šokatnikove domačije (Gornji Grad,
2011).

7.3.22

Območje Jezerskega

Jezersko slovi po svoji neokrnjeni naravi ter dobro zasnovanih krožnih kolesarskih poteh, za
to bi se po našem mnenju v prihodnosti ob zainteresiranosti lahko povezalo z območjem
Solčavskega, kjer bi prav tako kakor pri povezavi z Železno Kaplo oboji organizirali prevoze
do sosednjih območij. Turisti iz Solčavskega bi si ogledali njihove stare kmečke kašče,
kamnolom Lehnjaka, slap Čedco, ledenik pod Skuto ter Planšarsko jezero, se zabavali v
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Gorniškem doživljajskem parku ter na Paintballu ali pa se preprosto podali na eno izmed
kolesarskih ali pohodniških poti.

7.3.23

Območje Kamnika s povezavo do Brnika in Ljubljane

Z izboljšano prometno povezavo do prestolnice, bi Logarska dolina postala še privlačnejša za
širši tuji trg, saj bi lahko v ponudbo vključila tudi transfer iz letališča do Solčavskega. Ena
izmed možnosti bi bila vožnja z avtobusom iz Brnika do Ljubljane nato s prestopom do
Gornjega Grada ter naprej do Logarske doline.
Druga opcija pa bi bila ob sodelovanju z lokalnimi ponudniki prevozov direktni transfer iz
letališča Jožeta Pučnika do Solčavskega. Turisti bi ob rezervaciji namestitve naročili tudi
lokalni taksi, ki bi jih pričakal na dogovorjenem mestu.
Kot še ena izmed opcij povezovanja Kamniške strani s Solčavskim pa bi lahko potekala ob
organiziranih turističnih prevozih med vikendi, in sicer bi se turisti na poti v Logarsko dolino
najprej ustavili v Arboretumu Volčji potok, kjer bi se sprehodili po čudovitem parku, nato pa
bi vožnjo nadaljevali naprej do Solčavskega.
Slika 10:Predvidena trasa iz Ljubljane

Vir: Geopedia, 2013
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7.3.24

Zagreb

Kot dodana vrednost v ponudbi bi bila ponovna vzpostavitev povezave Logarske doline s
hrvaško prestolnico Zagrebom. Ta povezava je po 2. svetovni vojni že obstajala, vendar so jo
sčasoma zaradi premajhnega obiska ukinili. Sedaj pa bi jo lahko ob dobri promociji ter
ugodni ceni ponovno vzpostavili. S tem bi pridobili širšo turistično ter okolju prijazno
ponudbo, ki bi na območje vabila goste tudi izven slovenskih meja.

7.4 Primerjalna prednost povezovanja
Povezovanje bi koristilo prav vsem, turisti bi dobili širšo in bolj pestro ponudbo, zaradi katere
bi se ponovno vračali. Ponudnikom pa bi s svojo zadovoljnostjo delali dobro promocijo, ki bi
se odražala na povečanem obisku oziroma boljši zasedenosti kapacitet. Prav tako bi
povezovanje in medsebojno sodelovanje koristilo tudi občini oziroma turističnim delavcem,
saj bi s skupno vizijo ter inovativno ponudbo postali vidnejši na svetovnih sejmih turizma
oziroma v promocijskih katalogih mednarodnih turističnih agencij.
Pri medobčinskem sodelovanju bi vsaka občina tržila svoje posebnosti, ki jo delajo
edinstveno. S tem bi ponudili popotnikom široko paleto prostočasnih aktivnosti ter možnosti
namestitev, ob enem pa bi s tako pestro ponudbo zadržali turiste dlje časa na tem območju.

7.4.25

Inovativna mobilnost ter ponudba

Že sama država je s svojo majhnostjo slabo prepoznavna v svetovnem merilu, za to je
potrebno najti tržno nišo, ki bi bila edinstvena in bi pomenila svetlo točko v prihodnjem
razvoju turizma.
Kot eno izmed dobrih ponudb trženja so zasnovali pri projektu Egozero, pri katerem bo
postala Slovenija prva država na svetu, v kateri bo turist po vnaprej načrtovanem potovanju
raziskal vsa turistična območja, ki so trajnostno oziroma ekološko usmerjana in to z
električnim avtomobilom. Pri tem projektu bo sistem deloval na podlagi spletne strani preko
katere si bo turist rezerviral prenočišče, prostočasne aktivnosti, naravne in turistične točke,
kot so na primer trgatev na Krasu, jahanje konj, ogled ostankov Soške fronte in podobno. Po
rezervaciji in urejenem plačilu ga bo na dan prihoda na dogovorjenem mestu (letališče ali
železniška postaja) pričakalo električno vozilo z že nameščeno potjo na potovalnem
računalniku in njegove nizkoogljične počitnice se bodo lahko pričele. (Brglez, 2014).
Ker imajo vsa omenjena mesta (Jezersko, Kamnik, Logarska dolina in Železna Kapla) že
svojo električno polnilno postajo, bi lahko v prihodnje tržili tudi to inovativno obliko
mobilnosti, poleg pa bi ponudili izvirne pakete oziroma dejavnosti.
Med njimi bi bile:
-

Molža krave. Ker v vseh turističnih krajih ne manjka ponudnikov, ki jim je turizem
dopolnilna dejavnost poleg kmetijstva, bi lahko za turiste organizirali tečaj molže kraje.
Ta tečaj je uveljavljen že v nekaterih alpskih vasicah in je postal prava uspešnica za tuje
mestne turiste, ki si želijo preizkusiti v starih kmečkih opravilih.

-

Tečaj izdelovanja mlečnih izdelkov. Na Veliki planini ali pri okoliških kmetih bi se
turisti po molži krave, naučili izdelovati sir, maslo ali jogurte.
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-

Spanje na seniku. Za vse tiste, ki si želijo nekoliko drugačne izkušnje prenočevanja, bi
se organiziralo spanje na seniku. Projekt že deluje na Jezerskem, v Solčavi je v
sodelovanju s študenti arhitekture v začetnih fazah, v ostalih krajih pa je za enkrat to šele
v načrtih.

-

Srečanje lastnikov avtomobilov znamke Tesla. Ker je Logarska dolina z letošnjim
letom (2014) postala lastnica nove polnilne postaje, ki zadostuje tudi merilom znamke
Tesla, bi lahko v prihodnje povabila na vikend druženje lastnikov teh avtomobilov.

-

Izposoja električnih koles. Ker imajo vsa območja z izjemo Kamnika na voljo električna
kolesa, bi lahko v prihodnje bolj promovirali izposojo teh oziroma vodene izlete z njimi.
Ena izmed vodenih tur že poteka v Logarski dolini v času vikenda trajnostne mobilnosti,
od koder se zainteresirani podajo na pot proti Železni Kapli.

V prihodnje bi lahko Logarska dolina ob izboljšanju gospodarskih razmer ali pri prijavi
novega projekta za evropska sredstva kandidirala pri nakupu električnega kombiniranega
vozila, ki bi vozil potnike v dolino. S tem bi naredila še korak naprej pri okoljskem
ozaveščanju ter ob enem še dodatno popestrila turistično ponudbo.
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8 SKLEP
Mirno in čisto okolje, neokrnjena narava ter obilo možnosti za preživljanje prostega časa je
pogost motiv obiskov alpskih dolin. Vendar ob vse večjem prodiranju v alpski prostor ter
posledično nasičenostjo z avtomobili in njihovimi izpušnimi plini, povzročamo okolju z
onesnaževanjem negativne posledice, ki jih bodo čutile še prihodnje generacije. Zato je
potrebno pri načrtovanju turizma in prometa v okolju z ranljivim biotskim ekosistemom
skrbno zasnovati projekte, ki bodo upoštevali načela trajnostnega razvoja. Namen teh načel
pa ni zmanjšati pomena turizma v okolju, temveč le prehod na okolju prijaznejše načine, ki
bodo pestrost območja ohranile še za prihodnje generacije.
Pri pregledu pridobljenih podatkov o voznih redih avtobusa do Logarske doline smo
ugotovili, da je zasnova tega v času turistične sezone slabo organizirana. V letošnjem letu je
sicer začel voziti avtobus med vikendi in prazniki, vendar je zasedenost za enkrat še nizka. V
prihodnje pa bo tako potrebna večja promocija avtobusnih prevozov ter povezava z
Osrednjeslovensko regijo.
Kljub temu da sta obe dolini, tako Logarska oziroma Solčavsko kot tudi Železna Kapla, v
smeri trajnostnega razvoja že veliko naredili, pa še vseeno na podlagi primerov dobrih praks
iz omrežja Alpski biseri obstajajo predlogi kako v prihodnje še dodatno zmanjšati
obremenjenost okolja ter kako doseči prehod na bolj trajnostne oblike tako turizma kot tudi
prometa. S tem bi dodali območju dodano vrednost, saj bi turistom lahko ponudili poleg
ekološko pridelane hrane ter čistega zraka tudi prijazen promet ter brezskrbne počitnice, ki bi
jih zaupali v roke lokalnih vodnikov in animatorjev.
Pri pregledu terena smo ugotovili, da parkirišča pred vstopom v krajinski park Logarska
dolina ob koncu tedna in praznikih, ko je obisk največji, večinoma samevajo. Ko pa pridemo
do samega jedra parka, pa le s težavo najdemo prosto parkirno mesto, pri gostinskih ter
nastanitvenih ponudnikih. Za to bi bilo v prihodnje dobro promovirati že zgrajena parkirišča
pred vstopom v park, hkrati pa organizirati javne ali inovativne oblike prevozov, ki bi goste
vozili po celotnem parku. S tem bi okolju prijazna vozila približali gostom, ki pa zaradi
odsotnosti svojega avtomobila ne bi bili prikrajšani za ogled znamenitosti ali gostinske
ponudbe. Pri teh vozilih so mišljeni predvsem avtobusni prevozi, kolesa, konji, rikša, kočije in
podobno.
Eno izmed načel trajnostnega turizma je tudi spodbujanje večdnevnega bivanja. Zanje bi na
obeh območjih, tako Solčavskega kot tudi Železne Kaple, pripravili raznovrstne ponudbe
aktivnosti ter doživetij. Hkrati pa bi jim ponudili tudi možnost prevoza do sosednje občine ter
ogleda znamenitosti v njej. S tem bi dodali vrednost območjema ter poskrbeli za miren in
brezskrben dopust gostov, ki bi ob široki in pestri ponudbi imeli razlog, da na območju
ostanejo dlje časa, ter da se ponovno vračajo.
V zaključni seminarski nalogi smo podali tudi nekaj konkretnih predlogov, kako izboljšati
ponudbo ter promovirati okolju prijazne oblike prometa. Kot prvo navajajo vsi akterji v
turističnih krajih, da so najboljša reklama zadovoljni gostje, ki svoje dobre izkušnje širijo med
prijatelji, do tega pa pride le ob dobri ter pestri ponudbi. Na to je potrebna promocija ter dobri
odnosi z novinarji, ki preko člankov tržijo območje. Ker pa so območja v svetovnem in tudi
slovenskem merilu majhna, pa je po mnenju vseh pomembno povezovanje, ki je trenutno le še
v začetnih fazah. Začeli so namreč s pohodnimi paketi, vendar pa ga želijo v prihodnosti še
okrepiti. Že prihodnje leto bo namreč zaživel kolesarski paket, ki bo le še utrdil sodelovanje
med občinami ter povečal ponudbo in turistično privlačnost območja.
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Za konec pa še preverimo naše začetne predpostavljene hipoteze:
-

Predpostavko, da so povezave ter uporaba javnega prometa v Zgornje Savinjski dolini
slabo obiskane ter zasnovane, lahko potrdimo. Saj trenutno avtobusi med vikendom do
Solčave, razen ob poletni konici ne vozijo. Prav tako pa je žalostno dejstvo, da tudi med
tednom proga do Logarske doline zaradi nizke zasedenosti avtobusa ni v obratovanju.

-

Prav tako lahko potrdimo hipotezo, da je turistični obisk v obeh občinah velik. Hkrati pa
še ne obstaja organizirana povezava, ki bi obe občini med seboj povezovala.
Zainteresiranost za medsosedsko povezovanje se je sicer začela v lanskem letu pri
projektu CAVETours in se ima namen razširiti tudi na ostala področja.

-

Tudi zadnjo hipotezo o uvedbi kartice ugodnosti bi lahko na tem območju vpeljali, saj je
že sedaj na voljo pestra turistična ponudba, ki bi ob dogovorih z lokalnimi ponudniki
lahko dosegla dobro tržno nišo. Kajti v tem gospodarsko nestabilnem obdobju večina
prebivalcev skrbno in premišljeno načrtuje svoj dopust, za katerega se odločajo na podlagi
ugodnih ter turistično pestrih in privlačnih ponudb. Za lokalne ponudnike pa kartica
pomenila rezultat zaokrožene ponudbe ter dolgoletnega dela.

9 SUMMARY
Peaceful and clean environment, intact nature and plenty of opportunities for spending leisure
time is a common motif for visiting Alpine valleys. However, the growing penetration into
Alpine regions and consequently, saturation with cars and their exhaust gases, results in
pollution-related negative consequences for the environment, due to be felt for generations to
come. Therefore, when planning tourism and traffic in areas with vulnerable biotic
ecosystems, it is necessary to carefully design projects that take into account the principles of
sustainable development. The purpose of these principles is not to diminish the importance of
tourism in an area, but a transition to environmentally friendlier ways that will maintain the
diversity of the area for future generations.
When examining the data obtained regarding the timetables of the bus service to the Logarska
dolina Valley, we found it poorly organized during the tourist season. This year, the
mentioned bus direction started operating during weekends and holidays, but for the time
being the occupancy is still low. In the future, greater promotion of bus services and a better
link to the Central Slovenia region will be needed.
Despite the fact that both, the Logarska dolina Valley (the Solčava Region) as well as
Eisenkappel, have done a lot in terms of sustainable development, there are still examples of
good practice from the Alpine Pearls Network showing how to further reduce the burden on
the environment and achieve a transition to more sustainable forms of tourism as well as
traffic. This would also add value to the area, since in addition to organic food and clean air,
tourists would also be offered friendly transport and carefree holiday entrusted into the hands
of local guides and animators.
Our field work findings show that on weekends and holidays, i.e. when the visit to the valley
is at its peak, the parking space before the entrance to the Logarska dolina Valley Regional
park is mostly deserted. However, when one comes to the centre of the park, one can hardly
find a free parking space in the areas with catering and accommodation providers. Therefore,
it would be reasonable to better promote the already built the parking lots before the park
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entrance, and at the same time organize public or innovative forms of transport that would
drive tourists throughout the park. This would enable visitors to get more familiar with
environmentally friendly vehicles, and at the same time they would not be deprived of
sightseeing or catering services despite the absence of their car. Under environmentally
friendly vehicles we primarily mean bus service, bicycles, horses, rickshas, coaches and
similar.
One of the principles of sustainable tourism is promoting multi-day stays. This would mean
preparing various offers of activities and experiences in both, the Solčava Region and
Eisenkappel. At the same time, visitors would be provided with the possibility of transport to
neighbouring municipalities and sightseeing. It would add value to both regions and arrange
for a peaceful and carefree holiday of guests. A broad and diverse offer would give them a
reason to stay in the area for a longer period of time and revisit this tourist destination.
In the final seminar work we give some concrete suggestions on how to improve the offer and
promote environmentally friendly forms of transport. The first point emphasised by everyone
involved in tourism is that the best advertisement are satisfied guests who share their good
experience with friends. Of course, this is only possible where there is good and rich variety
of offer. Then, such a tourist destination also needs promotion and good relations with
journalists who promote the area through articles. However, since these areas are considered
small on the world as well as the Slovenian scale, it is very important for tourist providers to
liaise with each other, which is currently only in its early stage. They started with offering
various hiking packages, but they still want to improve the offer the future. Already next year
a cycling package will come to life, strengthening the cooperation between the municipalities,
and increasing the offer possibilities and tourist attraction of the area.
Finally, let us verify our initial presumptions and hypothesis:
-

-

-

Our presumption that the public transport connections in the Upper Savinja Valley are
poorly organised and attended, can be confirmed. Except in the summer, i.e. in the time of
tourist peak, there are currently no bus services to Solčava at the weekend. A sad fact is
also that even during the week the bus route to the Logarska dolina Valley is not in
service due to a low occupancy.
We can also confirm the hypothesis that the tourist visit is high in both municipalities. At
the same time, there is no organized connection that would link the municipalities with
each other. However, there has been a growing interest in neighborhood integration in the
past two years, which last year resulted in the CAVETours the project with a goal to
expand to other areas as well.
The last hypothesis regarding the introduction of the benefit card could also be introduced
here, since there is already a rich tourist offer available which, with an agreement with
local providers, has the potential to achieve a good niche market. The fact is that in this
unstable economic period most of the population plan their holidays carefully and
thoughtfully on the basis of favourable, diverse and attractive tourist offers. For local
providers such a benefit card would represent the result of the tourist offer as a whole and
of many years of work.
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