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Umirjanje prometa v alpskih dolinah s poudarkom na predlogu novega prometnega
režima v dolini Vrata
Izvleček:
V diplomskem delu obravnavam problematiko prometa v Alpah. Moj namen je ugotoviti,
kakšni so vzroki, potrebe, možnosti in priložnosti za umirjanje prometa v občutljivih
alpskih dolinah v Sloveniji in v tujini. Predstavljeni so številni primeri dobre prakse, ki
prikazujejo, kako probleme prometne preobremenjenosti z osebnimi vozili rešujejo v tujini.
Žal se alpske države z največjim problemom; hitrim naraščanjem netrajnostnega cestnega
tovornega prometa, še vedno nezadostno in neuspešno spopadajo. Pri predstavitvi
problematike in njenega reševanja sem poleg obstoječe literature upoštevala podatke, ki
sem jih pridobila z udeležbo na mednarodnih delavnicah ter pri ogledu primerov dobre
prakse.
Poseben poudarek v diplomskem delu namenjam dolini Vrata, za katero predstavljam načrt
umirjanja prometa. Oblikovanje načrta je zahtevalo veliko terenskega dela (anketiranje
obiskovalcev doline, lastnikov zemljišč, prebivalcev bližnje Mojstrane in Dovjega, štetje
prometa, analizo prostora) ter sodelovanja z vsemi, ki so kakorkoli povezani z dolino.
Ugotavljam, da se je večina alpskih držav (pri nas žal zgolj v Logarski dolini) že lotila
umirjanja osebnega motornega prometa in da turizem brez avtomobila ponekod že dobiva
predznak višje kakovosti preživljanja prostega časa. Umirjanje prometa v dolini Vrata je ob
dodatnih ukrepih, ki vključujejo tudi izboljšavo turistične ponudbe, lahko lepa priložnost
za Triglavski narodni park ter za Mojstrano in Dovje.
Ključne besede: Alpe, varstvo okolja, prometna geografija, dolina Vrata, Mojstrana, Dovje,
umirjanje prometa
Calming down of traffic in Alpine valleys with an emphasis on proposal of a new
traffic regime in valley Vrata
Abstract:
The B.A. paper discusses traffic related problems in the Alps. My intention is to find out,
what are the reasons, necessities, possibilities and opportunities for calming down of traffic
in sensitive alpine valleys. I present examples of good practise showing how some alpine
countries managed to successfully solve traffic related problems in the valleys. Many
information in this paper was gathered on international workshops on tourism without car.
Special emphasis of this B.A. paper is on the valley Vrata for witch a new traffic regime is
proposed. In a process of preparing this new scheme a lot of field work needed to be done.
We did several inquiries, traffic countings and prepared a region analysis. We also
permanently cooperated with all the people who are related to the valley Vrata.
I ascertian that majority of alpine countries have already begun dealing with calming down
of motorised traffic. Tourism without car is in some regions already a higher quality brand.
When additional measures are introduced, a new traffic regime in valley Vrata can bring
good opportunities for sustainable development and conservation of one of the most
beautiful regions in the Triglav National Park.
Key words: The Alps, environment protection, geography of traffic, valley Vrata,
Mojstrana, Dovje, soft mobility

ii

KAZALO
1. UVOD ...................................................................................................................................2
2. NAMENI IN CILJI .............................................................................................................4
3. METODOLOGIJA..............................................................................................................5
4. PROMET..............................................................................................................................7
4.1 Prometni trendi ............................................................................................................ 7
4.2 Promet v Sloveniji ....................................................................................................... 9
4.3 Vplivi prometa na okolje ........................................................................................... 10
4.3.1 Onesnaženost zraka ............................................................................................ 11
4.3.2 Drugi negativni vplivi prometa .......................................................................... 13
4.3.3 Vrednotenje vplivov prometa na okolje – eksterni stroški................................. 14
5. ALPE ..................................................................................................................................17
5.1 Alpska konvencija ..................................................................................................... 18
5.1.1 Protokol Promet.................................................................................................. 19
5.2 Promet v Alpah.......................................................................................................... 21
5.2.1 Problematika tranzita čez Alpe........................................................................... 22
5.2.1.1 Iskanje možnih rešitev................................................................................. 23
5.2.2 Dobra praksa umirjanja prometa ........................................................................ 26
5.2.2.1 Primeri iz tujine ........................................................................................... 26
5.2.2.2 Primeri iz Slovenije ..................................................................................... 33
6. UMIRJANJE PROMETA V DOLINI VRATA .............................................................35
6.1 OBRAVNAVANO OBMOČJE ................................................................................ 35
6.1.1 Dolina Vrata; problemi in priložnosti................................................................. 36
6.1.2 Naselji Dovje in Mojstrana - vstopni točki v dolino .......................................... 37
6.2 ANALIZA STANJA ................................................................................................. 39
6.2.1 Štetje prometa ..................................................................................................... 39
6.2.1.1 Starejša štetja ............................................................................................... 39
6.2.1.2 Štetje prometa v letih 2005 in 2006............................................................. 42
6.2.2 Primerjava cen parkiranja in cestnin .................................................................. 47
6.2.3 Anketiranje obiskovalcev ................................................................................... 48
6.2.4 Anketiranje prebivalcev in lastnikov zemljišč ................................................... 57
6.2.5 Delavnice............................................................................................................ 63
6.2.6 Analiza prostora.................................................................................................. 65
6.2.6.1 Cesta v dolino Vrata .................................................................................... 65
6.2.6.2 Analiza parkirnih prostorov......................................................................... 66
6.2.6.3 Analiza vzpostavitve javnega prevoza ........................................................ 70
6.2.6.4 Analiza razvojnih potencialov povezanih z umirjanjem prometa .............. 71
6.3 NAČRTI UMIRJANJA PROMETA......................................................................... 72
6.3.1 Izbran načrt umirjanja prometa v dolini ............................................................. 73
6.3.2 Izvedba načrta umirjanja prometa ...................................................................... 74
7. ZAKLJUČEK ....................................................................................................................76
8. SUMMARY........................................................................................................................79
9. LITERATURA IN VIRI ...................................................................................................81
10. SEZNAM PRILOG .........................................................................................................86
10.1 Seznam preglednic................................................................................................... 86
10.2 Seznam grafov ......................................................................................................... 86
10.3 Seznam slik.............................................................................................................. 87

1

1. UVOD
Alpe so največji naravni in kulturni prostor srednje Evrope s svojevrstnimi naravno- in
družbenogeografskimi potezami ter nadpovprečno občutljivostjo.
Zaradi osrednje lege v Evropi se soočajo z naraščajočim tranzitnim prometom, ki je tako v
preteklosti kot v sedanjosti narekoval pozidavo dolin s prometnicam. Poleg tega so Alpe
eno turistično najbolj zanimivih in obiskanih območij na svetu, kar ustvarja dodatne
obsežne prometne tokove.
Promet sestavni del življenja in razvoja, hkrati pa zaradi naraščajoče potrebe po mobilnosti
predstavlja vedno večjo grožnjo za okolje in ljudi v alpskem prostoru. Alpske doline so
zaradi specifične oblikovanosti še posebno občutljive na negativne posledice prometa, ki
zmanjšujejo doživljajsko vrednost in ogrožajo prevladujoči motiv obiska; biti v neokrnjeni
naravi ter uživati v lepotah in miru. Najbolj prereči problemi, povezani s prometom v
alpskih dolinah, so sicer vezani na tranzitne doline, ki jih ogroža predvsem cestni tovorni
tranzitni promet. Umirjanje prometa pa je potrebno tudi v alpskih dolinah, ki se soočajo z
velikim številom obiskovalcev, ki večinoma prispejo z osebnimi avtomobili.
Medtem ko problematika tovornega cestnega tranzita čez Alpe ostaja pereč problem v vseh
alpskih državah, pa so se ponekod že pred leti uspešno lotili umirjanja osebnega prometa.
Turizem brez avtomobila, ki ponuja številne privlačne alternative avtomobilskemu prevozu
ter bogato dodatno turistično ponudbo, je v sosednji Avstriji postal zagotovilo kakovosti in
višje vrednosti preživljanja prostega časa. Izkušnje iz tujine tako kažejo, da so se ljudje
pripravljeni odpovedati svojemu avtomobilu, če jim je ponujena privlačna alternativa.
V Sloveniji smo, z izjemo Logarske doline in doline Planica, še vedno precej korakov za
primeri dobre prakse iz tujine. V Triglavskem narodnem parku sicer trdijo, da so premiki v
smeri umirjanja prometa že prisotni, in sicer na alpski cesti na Mangart, v Bohinju in na
Vršiču. Na teh lokacijah se zgolj pobira parkirnina oziroma prispevek za cesto, kar pa za
umirjanje prometa še zdaleč ni dovolj.
Slednje je veljalo tudi za dolino Vrata, ki predstavlja enega najlepših vhodov v Triglavski
narodni park. Od leta 2005 se na parkirišču pred Aljaževim domom na koncu doline pobira
parkirnina. Poleti se, predvsem ob koncu tedna, po ozki makadamski cesti v dolino pripelje
tudi čez 300 osebnih avtomobilov. Dolina tako v poletnih konicah postaja prometni
koridor, naselji Dovje in Mojstrana na vhodu v dolino pa od obiska praktično nimata
ekonomske koristi, temveč le nevšečnosti s prometnimi zastoji v ozkih vaških ulicah.
Občina Kranjska Gora je zato sklenila, da je za dolino potrebno izdelati načrt umirjanja
prometa.
Projekt Umirjanje prometa v Vratih je del celovite prenove podobe doline Vrata ter
Dovjega in Mojstrane. Sredstva za izvajanje projekta je občina črpala iz programa Interreg
IIIB Alpine Space. Za izdelavo načrta umirjanja prometa v dolini je bila preko javnega
razpisa izbrana CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Načrt umirjanja prometa je
nastajal med julijem 2005 in avgustom 2006. Avtorica tega diplomskega dela sem bila
aktivno vključena v vse delovne faze projekta, opravila sem veliko večino terenskega dela
ter celotno obdelavo in interpretacijo podatkov.
Diplomsko delo tako poleg prometne problematike v alpskem svetu predstavlja tudi
konkretni primer načrtovanja umirjanja prometa v dolini Vrata. Z umiritvijo prometa v
dolini želimo zmanjšati škodljive vplive prometa. Hkrati želimo ohraniti število
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obiskovalcev v dolini ter oživiti turizem v Mojstrani in na Dovjem. Primeri iz tujine
kažejo, da je ideja uresničljiva. Spremeniti je potrebno način obiska doline in izboljšati
turistično ponudbo. Za zmanjšanje osebnega prometa v dolini je potrebno ljudi ustaviti
pred dolino in jim ponuditi alternativni način prevoza. Umiritev prometa bi torej omogočila
manjše okoljske pritiske v osrednjem delu Triglavskega narodnega parka in hkrati
prispevala k večjemu obisku Mojstrane in Dovjega. Seveda pa morata biti naselji
pripravljeni na povečan obisk, tako z ustrezno infrastrukturo kot tudi z izboljšano ponudbo.
Umirjanje prometa v Vratih je torej le del širšega projekta, ki mu poleg izvedbene faze
sledi razvoj turistične ponudbe v Mojstrani in na Dovjem.
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2. NAMENI IN CILJI
V diplomskem delu bom prikazala razsežnosti prometne problematike v alpskem svetu.
Ugotoviti želim, kakšni so vzroki, potrebe, možnosti in priložnosti za umirjanje prometa v
alpskih dolinah. Na primeru doline Vrata bo izdelan najprimernejši načrt umirjanja
prometa, ki bo zadostil potrebam obiskovalcev, lastnikov zemljišč, prebivalcem bližnje
Mojstrane in Dovjega ter bo upošteval vidike varovanja okolja.
Ugotoviti želim tudi, kako probleme prometne preobremenjenosti alpskih dolin rešujejo v
tujini. Poskušala bom poiskati možne aplikacije v slovenski alpski prostor in predlagati
novo prometno ureditev v dolini Vrata.
Namene diplomskega dela bom dosegla preko naslednjih ciljev:
•
•
•
•
•
•
•

Prikazala bomo vplive prometa na okolje in eksterne stroške prometa.
Analizirala bom stanje prometne obremenjenosti v alpskem svetu.
Predstavila bom primere dobre prakse reševanja prometne problematike v Alpah.
S projektno skupino bomo analizirali stanje prometne obremenjenosti v dolini
Vrata.
Zbrali bomo mnenja čim širšega kroga deležnikov o potrebi po umirjanju prometa v
Vratih ter o drugih potrebnih ukrepih na obravnavanem območju.
Definirali bomo predhodne ukrepe za umiritev prometa v dolini Vrata.
Izdelali bomo različne možne načrte urejanja prometa v dolini in s pomočjo
konsenza med različnimi deležniki v dolini in s soglasjem lokalnega prebivalstva
izbrali najprimernejšega.

Predpostavljam, da doline vzdolž alpskega loka že dosegajo stopnjo prometne
obremenjenosti, ki presega nosilne sposobnosti okolja in hkrati zmanjšuje doživljajsko
vrednost dolin, ter tako zahteva ukrepe umirjanja prometa. Enako predpostavljam za dolino
Vrata.
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3. METODOLOGIJA
Diplomsko delo je vsebinsko sestavljeno iz dveh delov. Prvi se nanaša na prometno
problematiko na splošno ter na prometno situacijo v alpskem svetu, obravnavane so tako
grožnje, ki jih predstavlja prometna preobremenjenost, kot tudi primeri dobre prakse
umirjanja prometa. V tem delu sem se poslužila kabinetne metode dela, kjer sem se oprla
na razpoložljivo literaturo o škodljivih vplivih prometa na okolje, obravnavala sem tudi
prvo študijo o eksternih stroških prometa v slovenskem jeziku (Božičnik, S. et al., 2004.
Analiza eksternih stroškov prometa). Primer dobre prakse umirjanja prometa sem si
ogledala tudi na terenu, in sicer v avstrijskem Werfenwengu, kjer sem se oktobra 2005
udeležila mednarodne delavnice Turizem brez avtomobila. Tu sem zbrala podatke o
številnih drugih primerih dobre prakse na območju Alp, ki sem jih kasneje dopolnila z
internetnimi viri.
Drugi del diplomske naloge, v katerem predstavljam projekt priprave načrta umirjanja
prometa v dolini Vrata, je zasnovan bolj kompleksno. Projektna naloga Umirjanje prometa
v dolini Vrata je bila zasnovana v štirih delovnih fazah.
Uvodoma sem se poslužila kabinetne metode dela; zbrala sem podatke o študijah,
analizah in terenskem delu, ki je bilo opravljeno na temo prometne obremenjenosti doline
ter na temo razvoja naselij Mojstrana in Dovje. Omenjene študije so nam služile kot
osnova za identifikacijo problemov ter pomoč pri oblikovanju scenarijev umirjanja
prometa v kasnejši delovni fazi.
Druga delovna faza je temeljila na terenskem delu. Predpostavljali smo, da vsi problemi v
obravnavanem prostoru še niso izpostavljeni, zato smo avgusta in septembra 2005 ter med
junijem in avgustom 2006 opravili štetje vozil, ki so se pripeljala v Vrata. Anketiranje
obiskovalcev doline smo izvedli v septembru 2005.
Tretja delovna faza je bila najdaljša in najbolj obsežna. Zajemala je pogovore in
delavnice z deležniki, anketiranje domačinov in prostorsko analizo za potrebe umirjanja
prometa.
Preko delavnic in pogovorov smo bili stalno v stiku s širšo javnostjo. Poseben poudarek
skozi celotno obdobje izvajanja projektne naloge je bil na sodelovanju s sledečimi
deležniki: Direkcijo Republike Slovenije za ceste, občino Kranjska Gora, lastniki zemljišč
v Vratih, prebivalci Mojstrane in Dovjega, Triglavskim narodnim parkom, Ministrstvom za
okolje in prostor, planinci preko planinskih društev, oskrbniki, gozdarji ter lovci.
Pripravili smo štiri delavnice, tri so bile namenjene najširšemu krogu deležnikov, ena je
potekala z ožjo delovno skupino, v kateri so bili predstavniki posameznih deležnikov. Na
delavnicah smo predstavljali potek izdelave projektne naloge oziroma postopek iskanja
primernih rešitev za umirjanje prometa v dolini Vrata. Glavni poudarek je bil na razpravi.
Rezultati sodelovanja in razgovorov so bili ključnega pomena za določitev problemov in za
iskanje rešitev ter konsenza o prihodnosti doline Vrata in naselij Mojstrana ter Dovje.
Znotraj tretje faze smo izvedli ankete med prebivalci Mojstrane in Dovjega, v katerih smo
jih povprašali, kakšen je njihov odnos do prometne problematike v dolini Vrata ter
kakšnega razvoja si želijo v domačem kraju. Predvsem smo želeli ugotoviti, kakšen model
prometne ureditve bi najbolj podprli.
Naredili smo tudi analizo prostora, ki zajema dolino Vrata in naselji Mojstrano in Dovje.
Analiza vsebuje več segmentov, ki so pomembni pri umirjanju prometa – analizo stanja
5

ceste v dolini, analizo parkirnih prostorov, potencialov povezanih z umirjanjem prometa ter
analizo vzpostavitve javnega prevoza.
Sklepno fazo projektne naloge je predstavljal izbor načrta umirjanja prometa v dolini, ki se
je preko analiz in razprav s predstavniki deležnikov izkazal za najbolj sprejemljivega.
Drugi del diplomske naloge tako zajema povzetek vsebine projekta Umirjanje prometa v
dolini Vrata, pri katerem sem aktivno sodelovala v vseh projektnih fazah. Pri vsebinah, ki
jih nisem obdelala sama, so navedeni sodelavci CIPRE Slovenija, ki so avtorji določenih
vsebin.
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4. PROMET
Promet obsega raznovrstna gibanja ljudi in prevoz blaga, ki so del gospodarskega in
družbenega dogajanja (Okoljski pojavi…, 2002, str. 159). Predstavlja razvejan in prepleten
sistem s prostorsko, okoljsko, gospodarsko in socialno podlago. Da bi se razvijal skladno s
splošnim napredkom, morajo biti vse njegove komponente usklajene in uravnotežene (Lah,
2002). Promet je storitvena dejavnost, ki je zelo pomembna za državljane in za nacionalno
gospodarstvo. Pozitivni učinki prometa so številni; omogoča mobinost ljudi, zadovoljuje
potrebe po blagu na različnih lokacijah, lahko omogoča hitrejši regionalni razvoj itd. Poleg
tega ima promet vrsto negativnih učinkov, ki so zaradi njegove razširjenosti in izredne
dinamike rasti, značilne predvsem za cestni promet, vedno bolj pereči ter že predstavljajo
resne globalne probleme (Analiza eksternih..., 2004). Prometna infrastruktura fizično
posega v prostor, promet na njej obremenjuje okolje s potencialnimi nevarnostmi za ljudi
in okolje (nesreče, razlitja škodljivih tekočin) ter z emisijami škodljivih snovi. Promet
porabi tretjino vse primarne energije in je eden največjih in najbolj razpršenih porabnikov
neobnovljivih virov energije (Poročilo o stanju…, 2002).
Zaradi izredne razsežnosti in aktualnosti prometne problematike smo se odločili, da v
diplomskem delu predstavimo njene različne vidike, čeprav niso vsi neposredno povezani s
problematiko prometa v Alpah, imajo pa nanjo posredni vpliv.
4.1 Prometni trendi
Razvoj slovenskega cestnega prometa v preteklih letih zaznamuje predvsem povečevanje
števila registriranih motornih vozil in obsega prometnega dela1 (Poročilo o stanju…, 2002).
Glede na leto 1990 se je število registriranih osebnih vozil povečalo kar za 57 %.
Posledično se povečuje tudi stopnja motorizacije. Če je bilo 1961. leta 67 oseb na en
osebni avto, sta bili 2005. samo še 2,1 osebi na en avto, kar pomeni, da je imela to leto
vsaka druga oseba svoj avto.
1.200.000
1.100.000

število vozil

1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
1990

1995

osebni avtomobili

2000
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2002

2003

2004

vsa motorna vozila

Graf 1: Naraščanje števila motornih vozil med leti 1990 in 2004 (vir: Statistični letopis
2005).
1

Prometno delo je zmnožek dolžine in povprečnega letnega prometa na posameznem odseku (Poročilo…,
2002)
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leto
1961
1991
2001
2005
1599357 1998912 1994026 2003358
prebivalci
23854 594289 862.648 944546
registrirana osebna vozila
67,0
3,4
2,3
2,1
št. prebivlacev/osebni avto

Preglednica 1: Spreminjanje stopnje motorizacije (vir: Statistični letopis 2005 in 1996;
SURS; MNZ).
Očitno je, da smo ob povečevanju števila osebnih avtomobilov priča skokovitemu
naraščanju cestnega prometa. V Sloveniji le-ta sedaj raste z letno stopnjo 3 – 4 %, več kot
83 % potniških kilometrov je narejenih z avtomobilom (Trajnostna mobilnost, 2006).
Glede na to, da je v Sloveniji vrsto let in celo desetletij glavno vodilo razvoja mobilnosti
gradnja cest in avtocest, lahko pričakujemo nadaljevanje dosedanjih trendov (Zakaj smo...,
2006). Najhitreje tako narašča osebni potniški promet, in sicer na račun zmanjševanja
obsega javnega potniškega in železniškega prometa (Poročilo o stanju…, 2002). Število
prevoženih potniških kilometrov z železnico se je tako med leti 1990 in 2004 zmanjšalo za
47 %, število prevoženih potniških kilometrov z javnim cestnim prevozom pa se je
zmanjšalo kar za 84 %. Zmanjševanje števila potnikov vpliva na ekonomijo javnih
potniških prevozov in otežuje obnavljanje voznega parka.
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železniški promet

2002

2003

2004

cestni promet

Graf 2: Upadanje javnega cestnega in železniškega prometa med leti 1990 in 2004 (vir:
Statistični letopis 2005).
S povečevanjem števila cestnih motornih vozil se povečuje tudi opravljeno prometno
delo, ki je zmnožek dolžine in povprečnega letnega prometa na posameznem odseku. Na
državnih cestah se prometno delo povečuje, kar je posledica večjega števila cestnih
motornih vozil ter večje mobilnosti in gospodarskega razvoja. Iz strukture opravljenega
prometnega dela je razvidno, da največji delež (85,9 %) odpade na osebna motorna vozila.
Prometno delo osebnih vozil se je med leti 2001 in 2004 povečevalo s povprečno letno
stopnjo 3,1 %. Najbolj se povečuje prometno delo tovornih vozil (vseh kategorij), in sicer s
9,6-odstotno povprečno letno rastjo (Prometno delo…, 2006).
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Graf 3: Struktura prometnega dela med leti 2001 in 2004 (vir: DRSC).
Prost pretok blaga in kapitala v državah EU, gospodarska rast in odpiranje trgov
vzhodnoevropskih držav močno vplivajo na stalno rast tovornega prometa v zadnjih nekaj
letih. Čez Trojane se je tako tovorni promet od leta 1990 do 2002 povečal za več kot
trikrat, na mejnem prehodu Vrtojba za več kot petkrat in v Dolgi vasi za več kot 35-krat.
Problematika tovornega prometa je širše narave. Tovorno vozilo namreč v primerjavi z
osebnim vozilom povzroči 33 000-krat večje poškodbe na vozišču, višina cestnine, ki jo
tovorno vozilo za to odšteje, pa je le štirikrat višja. Slovenija bistveno premalo izkorišča
možnost tovornega železniščega prometa, zato razkorak med blagom, prepeljanim po cesti
in po tirih, raste (Komu bodo…, 2004).
4.2 Promet v Sloveniji
V Sloveniji smo priča neenakomernemu razvoju cestnega in železniškega ter zasebnega
in javnega prevoza. Cestna infrastruktura se povečuje predvsem zaradi intenzivne gradnje
avtocestnega omrežja, opredeljene v Nacionalnem programu izgradnje avtocest. Država že
več kot desetletje veliko večino (okoli 90 %) rastočih vlaganj v infrastrukturo usmerja v
avtoceste, katerih dolžina se je med letoma 1998 in 2006 povečala iz 249 km na 417 km
(stanje 24.8.2006), kar predstavlja 67-odstotno povečanje (Poročilo o stanju…, 2002,
Dolžine cest, 2006). Železnice so investicijsko zanemarjene, kar poglablja njihovo
nekonkurenčnost v primerjavi s cestnimi prevozi, celotni prometni sistem pa se tako
odmika od trajnostnih ciljev. Ocene o potrebnih naložbah v prometno infrastrukturo do leta
2012 kažejo, da se bo kar 75 % sredstev investiralo v cestni sistem, le približno 25 % pa v
druge prometne sisteme (Zakaj smo…, 2006).
Nova cestna infrastruktura privlači nove prometne tokove, potrebe po transportu se
povečujejo hitreje, kot poteka gradnja infrastrukture. Posamezni cestni odseki so tako
preobremenjeni, prometna infrastruktura pa neuravnotežena. Preobremenjenost odsekov
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se izraža v manjši pretočnosti prometa in povečevanju zastojev, kar dodatno obremenjuje
okolje (Poročilo o stanju…, 2002).
Slovenija s prekomernim favoriziranjem cestnega prometa ob zanemarjanju investicij v
železniško omrežje in v javni potniški promet ogroža svoje okolje in zdravje državljanov.
Gradnja avtocest naj bi omogočala enakomernejši regionalni razvoj, vendar se je izkazalo,
da se dogaja nasprotno. Z avtocestami še bolj centraliziramo državo. Zaradi
pomanjkanja drugih ukrepov regionalnega razvoja hitre cestne povezave Ljubljane z
drugimi regijami zgolj krepijo vlogo glavnega mesta., kjer se zgošča vedno več delovnih
mest. Samo iz okolice Ljubljane se dnevno opravi skoraj 350 000 potovanj, od katerih je
slabih 9 % s sredstvi javnega potniškega prometa (Zakaj smo…, 2006).
Velik problem predstavlja tudi naraščanje cestnega tovornega tranzitnega prometa, ki
je še posebno izrazito po vstopu v Evropsko unijo. Poleg tega, da tovorno vozilo v
primerjavi z osebnim avtomobilom povzroči 33.000-krat večje poškodbe na vozišču, plača
le štirikrat višjo cestnino. To pomeni, da slovenske ceste, zgrajene z denarjem
davkoplačevalcev, najbolj koristijo tujim tovornjakom (Komu bodo…, 2004).
Naraščanje prometa spremlja vedno večje onesnaževanje. Promet v Sloveniji dnevno
povzroči nastanek okoli 140 ton emisij CO, več kot 10.000 ton CO2, 70 ton NOx, 4 tone
SO2 ter 100 kg svinca. Cena prevoza ne vključuje stroškov onesnažavanja ozračja.
Prihodnim generacijam krademo pravico do čistega zraka, stabilnega podnebja in
neokrnjenega naravnega prostora (Zakaj smo…, 2006).
Sedanji trendi razvoja prometa v Sloveniji povzročajo dodatno družbeno razslojevanje.
Ljudje, ki si avtomobila na morejo privoščiti, zaradi pomanjkanja javnega prevoza nimajo
koristi od cestne infrastrukture in ne morejo enakopravno sodelovati na trgu dela in v
družbenem življenju.
Izjemnega pomena za razvoj okolju in družbi prijaznejše mobilnosti je uravnotežen razvoj
vseh prometnih podsistemomv, njihovo inteligentno povezovnje in spreminjanje
potovalnih navad. Slovenija ne sme ostati država, ki s prekomernim favoriziranjem
cestnega prometa ogroža svoje okolje in zdravje državljanov ter z oblikovanjem cestnih
koridorjev čez svoje ozemlje pomaga tlakovati pot gospodarskega razvoja okoliških držav
(Zakaj smo…, 2006). Država sicer pripravlja prometno politiko, ki pa bo morala zagotoviti
okolju in družbi prijazno mobilnost.
4.3 Vplivi prometa na okolje
Promet je zaradi svojega pomena, razširjenosti in izredne dinamike rasti eden izmed
pomembnih onesnaževalcev okolja. Okoljski problemi, ki jih sedaj povzroča promet,
nikakor niso nov pojav, saj je že pred stoletjem prihajalo do večjih obremenitev
geografskega okolja. Nove pa so razsežnosti in intenzivnost učinkov na okolje ter zato tudi
posledice teh obremenitev.
Le določeni učinki onesnaževanja se pokažejo takoj. Večinoma se škodiljivi učinki
kopičijo postopno in dalj časa, nato pa povzročijo hujše posledice, ki so v veliki meri
odvisne od samočistilnih sposobnosti posamezne pokrajine. Za slovenske pokrajine so
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značilne dokaj skromne samočistilne sposobnosti, še posebej za doline in kotline, ki so
deležne največjih prometnih obremenitev.
4.3.1 Onesnaženost zraka
Med številnimi posledicami prometa se bomo bolj podrobno osredotočili na onesnaževanje
zraka, saj le-to predvsem v urbanih območjih že predstavlja resno nevarnost za zdravje
večine ljudi.
Cestni promet je kljub uvajanju čistejših tehnologij (neosvinčen bencin, katalizatorji,
manjša poraba goriva) v zadnjem desetletju postal največji onesnaževalec ozračja v
razvitem svetu in je tako prehitel energetiko (Komu bodo…, 2004).
V splošnem onesnaževala, ki jih proizvaja promet, razdelimo na:
• primarna: NOx, CO, benzen, delci PM10 in PM2,5 in
• sekundarna: fotokemični oksidanti; ozon, PAN2. Nastanejo v ozračju ob kemijskih
reakcijah ob prisotnosti sončnega sevanja in primarnih polutantov (dušikovih
oksidov in ogljikovodikov).
Primarni onesnaževalci se v ozračju povezujejo v sekundarne sestavine, ki so navadno še
bolj strupene. Učinki večjega števila onesnaževalcev niso enostavni seštevek posameznih
škodljivih učinkov. Skupni učinek je lahko tudi zmanjšan, lahko je vsota posameznih
učinkov, pogosto pa je učinek sinergističen3 (Plut, 1998).
Učinki onesneževal so akutni in kronični. Povečane koncentracije primarnih onesnaževal
so najvišje v zimskem času. Ob stabilnem vremenu so takrat pogoste temperaturne
inverzije, ki preprečujejo mešanje zraka. Emitirane snovi se tako zadržijo in koncentrirajo
predvsem v kotlinah (Čemas, 2005). Za sekundarna onesnaževala pa so značilne povečane
koncentracije v poletnem času ter preko dneva v zgodnjih popoldanskih urah.
Emisije škodljivih snovi iz mobilnih virov torej zajemajo toplogredne pline (CO2, CH4,
N2O), ozonske prekurzorje (NMVOC, CO, CH4, NOx, PM) ter emisije svinca in drugih
težkih kovin (Poročilo o stanju…, 2002).
V preglednici podajamo pregled najpomembnejših onesnaževal, ki izhajajo iz prometa.
Zaradi ukinitve uporabe osvinčenega bencina in uporabe katalizatorjev so se emisije svinca
uspešno zmanjšale, naraščajo pa emisije nekaterih predhodnikov troposferskega ozona, in
to kljub obnavljanju voznega parka, saj se obseg prometa stalno povečuje.

2

PAN je oznaka za peroksiacetilnitrit, sestavino fotokemičnega smoga, ki je zelo škodljiva. Nastane iz
peroksiacetilradikala in žveplovega oksida pod vplivom sončne svetlobe (Plut, 1998).
3
Sinergističen učinek je povečan učinek vsote učinkov.
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emisija

opis

posledice

dušikovi
oksidi (NOx)

Nastanek ob zgorevanju fosilnih goriv, predhodniki
sekund. onesnaževal. Reagirajo z NMVOC in tvorijo
smog. Promet prispeva približno polovico vseh emisij
NOx. Dve tretjini emisij proizvedejo osebni
avtomobili.

- kisli dež
- smog
- poškodbe dreves
- otežkočeno dihanje
- astma

ogljikov
monoksid
(CO)

Brezbarven plon brez vonja, zelo strupen. Nastane ob - ovira ohranjanje
nepopolnem izgorevanju bencina, predvsem v osebnih kisika v krvi
avtomobilih pri mestnih vožnjah.

prašni delci,
delci PM10
in PM2,5

Delci pepela ali dima, kompleksna mešanica
organskih in anorganskih komponent. Fini in grobi
delci (premera 100nm in2,5µm). Značilni predvsem za
dizelske motorje; dve tretjini emisij je iz izpuhov
tovornjakov.
Vir so vozila z bencinskimi motorji. Več kot 75 %
emisij nastane pri mestni vožnji.
Spojine so benzen, toluen, ksilen. Tvorijo smog z
NOx.

- bolezni dihal in
kardiovaskularnega
sistema
- slabša vidljivost

Sekund. onesnaževalo, nastane ob reakciji NOx in
VOC ob toplem, sončnem vremenu. Najpomembnejši
fotokemični oksidant v troposferi, sestavina
fotokemičnega smoga.

- draži dihala
- ogroža srce, ožilje
- prizadeta prst,
vegetacija, živali
- podnebne
spremembe

nemetanske
hlapne
organske
spojine
(NMVOC)
troposfer-ski
ozon

ogljikov
dioksid
(CO2)

Toplogredni plin, nastane pri izgorevanju fosilnih
goriv (1 kg nafte da 2,8 kg CO2), v prometu največ v
bencinskih vozilih. 96 % mase vseh izpušnih plinov.

- ovirajo dihanje
- so rakotvorne

Preglednica 2: Prometne emisije in njihov vpliv na okolje ter na zdravje ljudi (vir:
Plut,1998; Čemas, 2002; Paradiž, 2002).
Glede na to, da je emisija CO2 odvisna od količine porabljenega goriva, emisije tega
najpomembnejšega toplogrednega plina iz mobilnih virov naraščajo. Med letoma 1990 in
2000 se je tako emisija CO2 povečala za 26 % (Poročilo o stanju..., 2002). Kljub temu, da
so emisije NOx, CO in HC pri vozilih s katalizatorjem manjše, naraščanje števila vozil
znižuje pozitivni učinek katalizatorjev.
emisija
CO2
NOx
ogljikovodiki
CO
SKUPNO

kolo
0
0
0
0
0

vlak
30
4
2
3
3

avtobus
29
9
8
9
9

avto
100
100
100
100
100

avto*
100
15
15
15
15

letalo
420
290
140
250
250

*Avtomobil s katalizatorjem, ki pa učinkuje le ob ogretem motorju.

Preglednica 3: Avtomobil v primerjavi s preostalimi oblikami prevoza po emisijah
škodljivih snovi (vir: Ustavi konje, 2006).
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4.3.2 Drugi negativni vplivi prometa
Negativni vplivi na okolje se odražajo predvsem v emisijah v zrak, hrupu in tresljajih,
porabi prostora, energetskih in drugih naravnih virov. Posledice se kažejo v motnjah
kopenskih in vodnih ekosostemov, v degradaciji površja in vidni prizadetosti estetskih
vrednot pokrajine (Cigale, 2002).
Cestni promet je kot prevladujoča vrsta prometa glede vplivov na okolje najbolj
obremenjujoč. Letalski promet je prav tako veliki onesnaževalec, vendar trenutno glede na
obseg letalskega prometa prispeva manjši delež k obremenjevanju okolja. Preglednica
predstavlja primerjavo z osebnim avtomobilom pri enakem potovanju z enakim številom
ljudi na kilometer. Osnova za primerjavo je vrednost 100, ki jo predstavlja osebni
avtomobil brez katalizatorja. Vendar pa katalizator učinkuje le, ko je motor že ogret, zato
pri kratkih poteh, na primer v mestu, ni posebne koristi glede manjšega onesnaževanja
(Ustavi konje, 2006).
Vpliv
Zasedanje prostora
Osnovna poraba energije
Skupno onesnaženje zraka
Tveganje nesreč

kolo
8
0
0
2

vlak
6
30
3
3

avtobus
10
30
9
9

avto
100
100
100
100

letalo
1
405
250
12

Preglednica 4: Avtomobil v primerjavi s preostalimi oblikami prevoza (vir: Ustavi konje,
2006).
Nezaželeni stanski učinki in posledice prometa so številne in kompleksne, pojavljajo se v
različnih časovnih okvirih. Tako so naprimer učinki hrupa takojšnji in neposredni, emisije
toplogrednih plinov, katerih posledice se kažejo v globalnih podnebnih spremembah, pa
postanejo očitne šele po daljših časovnih obdobjih (Cigale, 2002).
Stranski učinek

Posledice

izpušni plini

⇒ onesnaževanje zraka
⇒ podnebne spremembe
⇒ zdravstveni problemi

hrup

⇒ stres
⇒ nespečnost,utrujenost, zdravstveni problemi
⇒ neprivlačnost življenjskega okolja

infrastruktura

⇒
⇒
⇒
⇒

nesreče

⇒ zdravstvene težave
⇒ razlitja ogrožajo vode
⇒ ekonomska škoda

zastoji

⇒ izguba časa
⇒ stres

poraba prostora
degradacija okolja
razsekanje habitatov; zmanjševanje biotske pestrosti
avtoceste centralizirajo državo, povečevanje tranzita
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⇒
⇒
⇒
⇒

ekonomska škoda
nemobilnost
povečan pritisk na okolje
ovira nekatere vrste transporta (npr. avtobus)

Preglednica 5: Stranski učinki prometa in njihove številne negativne posledice (vir: Cigale,
Paradiž, 2002; Grabrijan, 2003; Zakaj smo..., 2006).
4.3.3 Vrednotenje vplivov prometa na okolje – eksterni stroški
Pregled eksternih stroškov prometa povzememo po prvi slovenski študiji vrednotenja
vplivov prometa na okolje; Analizi eksternih stroškov prometa, ki jo je pripravil Lep s
sodelavci.
Ob obravnavi posledic prometnega onesnaževanja se vse pogosteje pojavljajo zahteve, naj
škodo poravna povzročitelj onesnaževanja. Vse bolj aktualno postaja kvantificiranje
velikosti škode ter porazdelitev po posameznih povzročiteljih. Negativne vplive prometa
na okolje namreč lahko izrazimo tudi skozi stroške, ki jih le-ti povzročajo. Eksterni stroški
so posledica hrupa, zastojev, onesnaževanja zraka oziroma toplogrednih učinkov ter
nesreč. Osnovnim eksternim vplivom lahko dodamo še dodatne vplive v naravi in
pokrajini, vplive razsekanosti in utesnjenosti v urbanih okoljih, ter dodatne stroške pri
pripravi, vzdrževanju in razgradnji elementov prometnega sistema.
Eksterni stroški so katerikoli (škodljivi) učinek proizvodnje ali potrošnje, ki ni vključen v
funkcijo koristnosti proizvajalca ali potrošnika. Proizvajalec ali potrošnik, katerega
aktivnost generira eksterne stroške v navedenem smislu, nima nikakršnih obveznosti, da bi
moral te stroške poravnati.
Ocenjevanje višine eksternih stroškov temelji na posebni metodologiji, ki v grobem obsega
dve fazi:
• ocenjevanje v osnovni enoti merjenja (npr. število smrtnih žrtev prometnih nesreč,
nivo hrupa, obseg izgubljenega časa v prometnih zastojih) in
• pretvorbo osnovnih vplivov v denarno enoto.
Nalogi sta zelo zahtevni. V strokovni praksi ni enotnega standarda o postopku
izračunavanja eksternih stroškov prometa. Strokovna literatura navaja zelo širok razpon
ocen vrednosti posameznega pojava.
Preglednica prikazuje skupne eksterne stroške prometa v Sloveniji v letu 2002 v milijonih
evrov. Ker se pri oceni globalnih vplivov toplogrednih plinov v literaturi pojavlja izjemno
širok spekter ocen škode, tabela prikazuje obe mejni vrednosti. Pri ostalih eksternalijah so
v raziskavi Analiza eksternih stroškov prometa uporabljene srednje oziroma najbolj
verjetne vrednosti.
Skupna vrednost vseh eksternih stroškov prometa v Sloveniji leta 2002 po dražjem
izračunu posledic toplogrednih plinov je tako ocenjena na 2,3 milijardi evrov. Ceste in
cestni promet prispevajo 94 % stroškov. Vpliv t.i. osnovnih eksternalij (nesreče, hrup,
emisije in zastoji) odtehtajo od 1,4 do 1,9 milijarde evrov letno. Študija za leto 2010 po
dražjem scenariju napoveduje eksterne stroške že v višini treh (3) miljard evrov.
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CESTNI PROMET
EKSTERNI
STROŠEK
2002

ŽELEZNIŠKI PROMET

SKUPAJ
(mioε)

oseb.
avto

motor.
kolo

avtobus

potniški
promet
skupaj

lahka
tovor.
vozila

težka
tovor.
vozila

tovor.
vozila
skupaj

cestni
promet
skupaj

pot
niški

tovorni

žel.
skupaj

Nesreče*

440,6

361,6

38,1

1,9

401,6

23,8

15,2

39

440,6

0,0

0,0

0,0

Hrup

153,6

99,2

1,4

2,2

102,8

15,8

21,1

36,9

139,7

2,2

8,8

11,0

Emisije

629,1

296,2

1,6

35,3

333,1

52,6

185,1

237,7

570,8

10,6

47,7

58,3

Zastoji

123,5

91,6

0,4

8,4

100,4

8,6

14,5

23,1

123,5

0,0

0,0

0,0

Klim.sprem**

56,0

42,1

0,2

1,6

43,9

3,3

7,5

10,8

54,7

0,3

1,0

1,3

541,0

405,6

2,2

15,8

423,6

31,9

72,4

104,3

527,9

3,2

9,9

13,1

88,4

37,8

0,3

3,2

41,3

2,2

38,1

41,3

82,6

0,7

2,9

3,6

24,0

19,7

0,2

1,7

21,6

0,1

2,3

2,4

24,0

0,0

0,0

0,0

157,2

72,2

0,4

3,9

77,0

12,6

26,0

38,6

115,6

4,6

36,9

41,6

307,3

189,0

1,0

7,6

197,7

21,1

42,9

64,0

261,7

5,5

40,1

45,6

Skupaj**

1.672,4

1.021,0

42,5

58,3

1.121,8

119,0

310,8

429,8

1.551,5

18,4

97,3

115,7

Skupaj***

2.307,5

1.500,8

45,1

76,2

1.622,1

156,2

392,5

548,7

2.170,9

22,2

109,3

131,5

Klim.sprem.**
*
Narava in
pokr.
Urbana okolja
Izgrad./razgr.*
*
Izgrad./razgr.*
**

* upoštevana je zgolj državna cestna mreža
** izračun po varianti, kjer so klimatske spremembe vrednotene po spodnji oceni 14 E na tono emitiranega CO2
*** izračun po varianti, kjer so klimatske spremembe vrednotene po zgornji oceni 135 E na tono emitiranega CO2

Preglednica 6: Skupni eksterni stroški prometa za leto v Sloveniji 2002 (Lep et al., 2004).
Spodnja preglednica prikazuje povprečne stroške na enoto prometnega dela (na vozni
potniški ali tovorni kilometer) ter tako omogoča primerjavo med različnimi prevoznimi
sredstvi. Ocenimo lahko, kakšen pozitivni oziroma negativni učinek ima lahko sprememba
izbora prevoznega sredstva.
POTNIŠKI PROMET
EKSTERNI
STROŠEK
Nesreče
Hrup
Emisije
Zastoji
Klim.sprem*
Klim.sprem.**
Narava in pokr.
Urbana okolja
Izgrad./razgr.*
Izgrad./razgr.**
Skupaj*
Skupaj**

CESTA
osebni
avt.
32,5
4,6
13,8
3,5
2,0
18,9
(1,8)
(0,9)
3,4
8,8
62,6
84,9

Mot.
kolo

Avtoskupaj
bus
€/ 1000 PKM
881,5
1,4
36,4
7,8
1,2
4,4
8,7
19,3
13,8
2,2
3,8
3,5
1,3
0,9
2,0
12,3
8,7
18,7
(1,8) (1,8)
(1,8)
(0,9) (0,9)
(0,9)
2,1
2,2
3,3
5,7
4,2
8,4
906,3 31,5
66,1
920,9 41,3
88,0

TOVORNI PROMET
ŽELE ZNICA

0,0
2,9
14,2
0,0
0,4
4,3
(O,9)
(0,0)
6,2
7,4
24,6
29,7

CESTA
Lah.
tov.voz
35,8
67,4
225,0
36,7
14,1
136,0
(9,4)
(0,5)
53,6
90,2
442,5
601,1

Tež. tov.
skupaj
voz
€/1000 TKM
35,7
35,8
5,1
8,4
44,4
136,5
3,5
5,2
1,8
8,1
17,3
77,8
(9,4)
(9,4)
(0,5)
(0,5)
6,2
8,8
10,3
14,5
106,6
214,1
126,2
289,6

ŽELEZNICA

0,0
2,9
15,5
0,0
0,3
3,2
(0,9)
(0,0)
12,0
13,0
31,6
35,5

Preglednica 7: Povprečni eksterni stroški na enoto prometnega dela glede na različna
prevozna sredstva (Lep et al., 2004).
Če upoštevamo višjo vrednost za stroške toplogrednih plinov, zavzema delež eksternih
stroškov kar 9,4 % slovenskega BDP za leto 2002. To je več, kot praviloma v svojih
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prometnopolitičnih dokumentih navajajo stare članice EU. Ob upoštevanju zgolj osnovnih
eksternalij in ob uporabi spodnje meje za vrednost emitiranih toplogrednih plinov,
predstavljajo eksterni stroški prometa v letu 2002 6,0 % slovenskega BDP.
V Evropski uniji se eksterni stroški prometa že postopoma vključujejo med ekonomske
spremenljivke (preko davkov, taks – uporabnin, cestnin). Ekonomskim akterjem se tako
sporoča, da prometna gneča stane (npr. preko kordonske cestnine4 za prometno
obremenjevanje okolja), da parkirna mesta niso zastonj, da povzročanje hrupa škoduje
zdravju itd. (Lep et al., 2004).

4

Dajatev za vstop z vozilom v mestno središče.
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5. ALPE
Alpe so največji naravni in kulturni prostor srednje Evrope. Raztezajo se v okoli 1000 km
dolgem in 200 km širokem loku, ki poteka od Nice do Dunaja. So hkrati življenjski prostor
približno 14-ih milijonov ljudi iz osmih držav ter dom številnim živalskim in rastlinskim
vrstam, ki jih lahko najdemo le še malokje. Alpski ledeniki in izviri so veliki vodni
rezervoar Evrope. Alpe dajejo pečat pokrajinam in življenju alpskega prebivalstva ter s
svojo edinstveno lepoto privlačijo oddiha željne obiskovalce z vsega sveta (The Alps...,
2005).

Karta 1: Alpski lok z območjem veljave Alpske konvencije (Države pogodbenice, 2005).
Alpe tako označujejo svojevrstne naravno- in družbenogeografske poteze ter
nadpovprečna občutljivost, hkrati pa gre za eno turistično najbolj zanimivih in obiskanih
pokrajin na svetu (Cigale, 2004).
Ljudje že približno 6000 let odločilno vplivajo na alpski svet. V novejšem času so moderne
oblike rabe; turizem, energetika in tranzitni promet, povzročile resno preoblikovanje
alpskih naravnih in kulturnih pokrajin (Okoljski cilji..., 2002). Vplivi senčnih strani
sodobne družbe se v Alpah pokažejo hitro in v velikem obsegu. Poplave, zemeljski in
snežni plazovi so v zadnjem času jasno pokazali, da se narava v Alpah bliža zgornjim
mejam obremenjenost (Alpska konvencija, 2000).
Tudi Slovenci se prištevamo k alpskim narodom. Slovenske Alpe predstavljajo vzhodni
odrastek Alp in se širijo na 20,6 % državnega ozemlja. K Alpah prištevamo niz gorstev;
Julijske in Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke ter v geološkem smislu tudi Pohorje,
čeprav ta ne dosega običajnih alpskih višin. Ostali hriboviti svet Slovenije predstavlja
predalpsko hribovje, ki ima z Alpami skupno le geografsko usmeritev (Kunaver, 2003).
Konvencija o varstvu Alp opozarja, da so predgorska hribovja in gričevja, ki jih je v
Sloveniji veliko, povezana z gorskim svetom. S tega vidika obsega alpski svet 30 %
ozemlja države (Lobnik, 2003).
Naš edini narodni park, Triglavski narodni park, je največje zavarovano območje v
slovenskih Alpah. Poleg njega so v naših Alpah še številna izjemna naravna okolja, ki so
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tudi zavarovana; v ustanavljanju je regijski park Kamniško – Savinjske Alpe, krajinski
park Logarska dolina dobiva za svojo urejenost in upravljanje z obiskom tudi mednarodne
nagrade. Številne alpske doline (najbolj znane so dolina Kamniške Bistrice, Kokra, Vrata,
Kot, Krma, Tamar, Logarska dolina, Matkov in Robanov kot itd.) in okoliške gore so
magnet za vedno večje število oddiha željnih obiskovalcev.
Ker je v slovenskem prostoru pristop do alpskih dolin večinoma mogoč zgolj z osebnimi
vozili, se tako doline kot tudi druga alpska območja soočajo s povečevanjem prometnih
tokov ter s problematiko mirujočega prometa.
5.1 Alpska konvencija
Z namenom čezmejnega reševanja skupnih problemov v alpskem prostoru so predstavniki
alpskih držav leta 1989 začeli pripravljati Konvencijo o varstvu Alp oziroma Alpsko
konvencijo. Ta mednarodna pogodba je bila sestavljena leta 1991, veljati pa je začela v letu
1995. Do danes so jo ratificirale vse podpisnice: Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn,
Monako, Nemčija, Slovenija, Švica in Evropska skupnost.
Glavni cilj konvencije je s pomočjo skupne politike zagotoviti dolgoročno ohranjanje
naravnega alpskega ekosistema, zagotoviti trajnostni razvoj alpskega prostora ter varovanje
gospodarskih interesov alpskega prebivalstva. Pogodba velja na celotnem območju Alp in
upošteva tako interese varstva kot tudi rabe (Okoljski cilji.., 2002). Za uresničevanje ciljev
krovne konvencije morajo pogodbenice sprejeti ukrepe na področjih energetike, gorskega
gozda, hribovskega kmetijstva, urejanja prostora in trajnostnega razvoja, turizma, varstva
narave in urejanja krajine, varstva tal in prometa. Za vsako od področij je pripravljen
izvedbeni protokol; le-teh je 9, v obdelavi so še štirje: Ohranjanje kakovosti zraka, Vodno
gospodarstvo, Gospodarjenje z odpadki ter Prebivalstvo in kultura (Izvršilni protokoli,
2006).
Alpska konvencija predstavlja novost, saj na mednarodni ravni ni nobenega primerljivega
mednarodno pravno zavezujočega krovnega sporazuma, ki bi neodvisno od državnih meja
oblikoval skupno politiko za tako obsežen naravni in kulturni prostor. Poleg tega Alpska
konvencija tesno povezuje področja gospodarstva, kulture in okolja v smislu trajnostnega
razvoja (Okoljski cilji…,2006). Konvencija in njeni protokoli poudarjajo pomen aktivnega
sodelovanja alpskega prebivalstva tako pri oblikovanju družbenega, kulturnega in
gospodarskega razvoja alpskega sveta kot tudi pri uresničevanju razvojnih idej. Za
uresničevanje pogodbe so odgovorne vlade držav podpisnic v sodelovanju z vsemi akterji v
alpskem prostoru. Lokalne skupnosti lahko veliko naredijo same, vendar je sodelovanje
države nujno, tako na administrativni ravni kot pri zagotavljanju sofinanciranja projektov,
ki prispevajo k izvajanju določil konvencije in njenih protokolov na lokalni ravni
(Predstavitev…,2004).
Dolgotrajno obdobje izdelave je zbudilo pričakovanja, ki jih je potrebno izpolniti z
odločnejšim naporom za intenzivnejše izvajanje. Z začetkom veljavnosti izvedbenih
protokolov v letu 2002 se je za Alpsko konvencijo začelo novo razvojno obdobje: v
ospredje je stopilo njeno izvajanje (Večletni program…, 2006).
Pomembno vlogo pri uresničevanju Alpske konvencije imajo tako imenovana Alpska
omrežja, ki so nastala na pobudo Mednarodne komisije za varstvo Alp – CIPRE. Danes v
alpskem prostoru delujejo omrežja, kot je na primer Omrežje občin Povezanost v Alpah, ki
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danes združuje skoraj 190 občin iz vseh alpskih držav (iz Slovenije Bovec, Bohinj,
Kranjsko Goro in Kamnik). Namen omrežja je uresničevanje ciljev Alpske konvencije v
vsakdanjem življenju, kar prispeva k uveljavljanju trajnostnega razvoja ter izmenjavi
izkušenj in znanj (Povezanost…, 2006).
V okviru Alpske konvencije deluje še Mreža zavarovanih območij v Alpah, v katero je
vključenih preko 300 zavarovanih območij s površino nad 100 ha in lastno upravno
strukturo. V mrežo so vključeni tudi Triglavski narodni prark, regijski park Škocjanske
jame, naravna rezervata Dolina Triglavskih jezer in Mala Pišnica ter Logarska dolina, ki je
pod posebno zaščito.
Sistematično izvajanje Alpske konvencije žal napreduje le počasi, saj primanjkuje pobud s
strani držav.
5.1.1 Protokol Promet
Prometni protokol predstavlja za alpske države osnovo vodenja medsebojno usklajene
prometne politike na območju Alp. Njegov cilj je izvajanje trajnostne prometne politike:
zmanjševanje obremenitev ter tveganj znotraj alpskega in čezalpskega prometa na mero, ki
je sprejemljiva za ljudi, živali in rastline ter za njihov življenjski prostor (točka a) 1.
odstavka 1. člena). Cilj naj bi med drugim dosegli s preusmeritvijo tovornega prometa na
železnico ter s spodbujanjem okolju prijaznega javnega prometa. Poudarek je tudi na
dejstvu, da se je potrebno odpovedati gradnji novih čezalpskih cest. Drugi novi cestni
projekti se lahko udejanjajo le v primeru, če izpolnjujejo specifične kriterije trajnosti
(Alpska konvencija…, 2000).
Podpisnice so sprejele številne ukrepe, in sicer želijo (Protokol Promet, 2006):
•
•
•

•
•

prispevati k trajnostnemu razvoju življenjskega prostora in gospodarskih dejavnosti
(točka b) 1. člena);
kolikor mogoče omejiti učinek, ki bi lahko škodoval vlogi in virom alpskega
prostora ter ohraniti njegova naravna in kulturna bogastva (točka c) 1. člena);
zagotoviti medalpski in čezalpski promet s povečanjem učinkovitosti in
zmogljivosti transportnih sistemov ter s podpiranjem manj onesnažujočih
prevoznikov, ki porabijo manj goriva, slednje pa naj bo po dostopnejši ceni (točka
d) 1. člena);
zagotoviti pogoje za uravnovešeno konkurenco med prevozniki (točka e) 1. člena);
spoštovati načela previdnosti, preprečevanja in kavzalnosti (drugi odstavek 1.
člena).

Protokol predvideva tudi vrsto obveznosti, ki pogodbenice zavezujejo, da bodo sprejele
specifične ukrepe na naslednjih treh ravneh:
1. Strategije, programi in projekti: glede splošne prometne strategije se pogodbenice
zavezujejo, da bodo:
•

izvajale racionalno in varno prometno politiko v integrirani, usklajeni in tudi
čezmejni prometni mreži (prvi odstavek 7. člena);

19

•

preverjale primernost, ocenjevale učinke na okolje in opravile analize nevarnosti (8.
člen) v primerih, ko bo šlo za gradnjo večjih objektov, za bistvene spremembe ali
pojačanje obstoječih prometnih infrastruktur.

2. Strokovni ukrepi5: pogodbenice bodo
•
•
•
•
•
•

3.

podprle oblikovanje in krepitev sistemov ekološko sprejemljivega javnega prevoza,
ki bo v prid uporabnikov (9. člen);
izkoristile ustreznost železnice pri zadovoljevanju povpraševanja po prevozu na
daljše razdalje ter za boljše izkoriščanje železniške mreže v prid boljšega
gospodarskega in turističnega učinka v alpskem prostoru nasploh (10. člen);
vzdržale se bodo gradnje novih dolgih cestnih povezav v čezalpskem prostoru (prvi
odstavek 11. člena);
realizirale projekte za gradnjo cest v alpskem prostoru le pod pogojem, da so
upoštevane določbe iz drugega odstavka 11. člena;
izboljšale sistem javnega prevoza, ki povezuje letališča v bližini Alp, z različnimi
alpskimi regijami – tako bi zadovoljile potrebo po letalskem prevozu, obenem pa ne
bi oškodovale okolja (drugi odstavek 12. člena);
ustvarjale in ohranjale območja z malo prometa ali ga v njih prepovedale ter
gradile turistične objekte, do katerih je dostop z avtom prepovedan, pri tem pa
z vsemi ukrepi podpirale možnosti dostopa in bivanja brez avtomobila (drugi
odstavek 13. člena);
Opazovanje in nadzor: glede opazovanja in nadzora pa se pogodbenice zavzemajo,
da bodo:

•

•

na podlagi enotne sheme periodično beležile in dopolnjevale podatke o trenutnem
stanju in razvoju ponudbe ter uporabe transportnih infrastruktur ter podatke o
manjšanju učinka na okolje – pripravile bodo poseben dokument, ki bo podlaga za
preverjanje rezultatov izvajanja ukrepov (15. člen);
sprejele cilje za okoljsko kakovost, s katerimi bodo lahko trajnostno uredile
problematiko prometa in določile standarde in ustrezne kazalce za alpski prostor –
tako bo mogoče količinsko ovrednotiti napredovanje učinka na okolje in
škodljivega vpliva, ki ga ima promet na zdravje (16. člen).

O prometu govori tudi del izvedbenega protokola Turizem. 13. člen Protokola obravnava
promet in prevoz turistov:
• Pogodbenice spodbujajo ukrepe za omejevanje prometa z motornimi vozili v
turističnih krajih ter
• podpirajo zasebne ali javne pobude za boljšo dostopnost turističnih krajev in
središč z javnimi prevoznimi sredstvi in spodbujajo turiste k uporabi takega
prevoza.
Aprila 2004 je Alpska konvencija z vsemi svojimi protokoli postala veljavna tudi v
Sloveniji, zato jo je država dolžna izvajati in upoštevati pri vseh posegih v alpski prostor.
Alpska konvencija bi morala biti vključena v prometne in prostorske zakonske in razvojne
dokumente. Kljub temu pa tri leta veljave Alpske konvencije v Sloveniji niso prinesla niti
korakov v smeri upoštevanja mednarodne pogodbe niti ne njene promocije.
5

Navedli smo ukrepe, ki se navezujejo na tematiko diplomskega dela. Ukrepi glede letalskega in pomorskega
prometa so zato izpuščeni, čeprav jih Protokol navaja.
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Poleg Alpske konvencije tudi drugi zakonski predpisi določajo varovanje alpskega
prostora. Nacionalni program varstva okolja (NPVO) posebej opredeljuje pomen
gorskih območij za Slovenijo. Gorske in hribovske pokrajine imajo poglavitno vlogo pri
preskrbi z obnovljivimi viri energije in omogočajo možnosti za rekreacijo. V zadnjem času
se močno spreminjajo zaradi razvoja turizma in rekreacije, zmanjševanja poselitve, erozije
tal, plazov itd. Praviloma so ta območja tudi ekonomsko in socialno ogrožena. Med
osnovnimi ukrepi za približevanje cilju gorskih območij po načelu trajnosti NPVO med
drugim navaja tudi omejevanje prometa v gorskih in hribovskih območjih (Nacionalni…,
1999).
Novi zakon o Triglavskem narodnem parku se pripravlja že kar nekaj časa, zato na
obsežnem območju Julijskih Alp velja Zakon iz leta 1981, ki prometu na območju parka
namenja nezadostno pozornost.
Nekatera Vodila Planinske zveze Slovenije se nanašajo tudi na omejevanje prometnega
obremenjevanja:
• V planinskih organizacijah podpirajo prizadevanja za omejitev individualnega
avtomobilskega prometa v visokogorskih dolinah, v vsakem primeru se mora
preprečiti neposreden dostop do planinskih koč z avtomobili. Pametna omejitev
avtomobilskega prometa v gorah bi obenem omogočila odpiranje novih delovnih
mest zaradi potreb po prevozniških uslugah;
• Prizadevajo si za vzpostavitev prevozov iz ene doline v drugo oziroma iz ene
izjodiščne točke na drugo, da bi s tem vzpodbudili prečenja vrhov, vzpone na
vrhove in sestope v drugo izhodišče;
• Nasprotujejo vsakemu širjenju letaliških zmogljivosti v alpskem svetu in zahtevajo,
da se motorni zračni promet nad slovenskimi gorami čimbolj omeji. Nasprotujejo
uporabi helikopterja v gorskem svetu za turistične in smučarske namene (Grabrijan,
2003).
Navedeni dokumenti torej navajajo ukrepe za zmanjševanje prometnega obremenjevanja
na območju Alp. Žal je njihovo izvajanje povsem nezadostno. Tudi Alpska konvencija,
ratificirana s strani vseh alpskih držav in Evropske unije, je: “… doslej večinoma samo
seznam lepih namenov. Povečanje tranzitnega prometa, razvrednotenje krajine, uničujoče
napredovanje zimskega turizma, izginjanje divjih in kultiviranih živalskih in rastlinskih
vrst in nazadovanje hribovskega kmetijstva priča o neuspehu velike politike (Weissen,
2002, str. 15)”.
5.2 Promet v Alpah
Promet je sestavni del življenja in razvoja, hkrati pa je v alpskem prostoru ena od največjih
groženj okolju in ljudem. Alpsko okolje je zaradi specifične oblikovanost še posebno
ranljivo na negativne posledice prometa, kot so onesnaževanje ozračja, pozidava prostora,
hrup, nevarnost nesreč itd. Med bolj dolgoročne posledice vplivov prometa na kakovost
zraka sodi tvorba spojin, ki prispevajo k nastanku kislega dežja ter k učinku tople grede
(Stritih, 2006).
Alpske doline so mnogo bolj podvržene onesnaževanju kot ravninska območja.
Promet povzroči v Alpah trikrat več onesnaženja kot na ravninskih območjih. Vremenske
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razmere in specifična topografija omogočata koncentracijo onesnaževal v dolinah. Poleg
tega se pritlehni zrak na višjih območjih ponoči ohladi in zaradi teže zdrsne proti dolinskim
dnom. Zaradi pojava temperaturne inverzije se nato onesnaževala koncentrirajo v dolinah.
Posledice se že kažejo v poslabšanju zdravja prebivalcev. V nekaterih dolinah vzdolž
pomembnejših alpskih tranzitnih cest predvsem pri otrocih opažajo pogostejše pojavljanje
kronične astme in bronhitisa (The Alps..., 2005).
Hrup je v Alpah bolj izrazit in se ga sliši na daljše razdalje. V gorski dolini se okrepi
tako, kot bi se na ozki ulici velikega mesta, obdani z visokimi stavbami. Zvok se dviga po
dolinskih pobočjih, kar povzroča odmeve, ki se širijo kilometre daleč. Pogosto je hrup v
dolini, ki ga povzroča avtocesta, na razdalji 1,5 km enako močan kot na ravninskih
območjih 250m od avtoceste. Nenehen hrup povzroča motnje spanja in stres (The Alps...,
2005).
5.2.1 Problematika tranzita čez Alpe
Zaradi osrednje lege v Evropi ter zaradi dejstva, da predstavljajo naravno oviro, se Alpe
soočajo z vse večjim tranzitnim prometom, ki je tako v preteklosti kot v sedanjosti
narekoval pozidavo dolin s prometnicami. Tako so alpske doline, kjer je prevetrenost
najslabša, kjer je kakovostne zemlje zelo malo ter širitev hrupa največja, najbolj
obremenjene s tranzitnim prometom in njegovimi negativnimi posledicami. Le-te so
odvisne tudi od samočistilnih sposobnosti okolja, ki so predvsem v dolinah z vidika zraka
močno zmanjšane (Cigale, 2004).
Onesnaženje zraka, ki ga povzroča cestni tovorni promet kot najbolj netrajnostna oblika
čezalpskega prometa, v tranzitnih alpskih dolinah daleč presega dovoljene koncentracije.
Poleg tega tranzitne prometnice delijo pokrajino, razrežejo bivalno okolje ljudi, živali in
rastlin ter zasedajo že tako omejeno količino rodovitne zemlje v alpskih dolinah. Tranzitni
cestni tovorni promet ne predstavlja zgolj velike ovire kmetijstvu, temveč je grožnja v
večini regij najbolj donosni panogi – turizmu (The Alps..., 2005).
Letno prečka Alpe skoraj 150 milijonov ljudi. Kar 83 % obiskovalcev prečka regijo z
avtom, le 17 % z vlakom. Osebni avtomobili naredijo letno več kot 70 milijard km, tovorna
vozila 1,3 milijarde km. Glede na ocene bo osebni promet v naslednjih 20-ih letih narastel
za 50 %, medtem ko bo tovorni promet večji za 100 %.
Ob naraščanju cestnega tovornega prometa pa so na drugi strani železnice danes
izkoriščene le do polovice zmogljivosti (The Alps..., 2005). V primerjavi z železnico, kjer
je leta 1970 tovorni promet znašal 22 milijonov ton, so bile ceste takrat s 6 milijoni ton
tovornega prometa še nepomemben dejavnik. Leta 1982 pa so ceste dokončno prehitele
železnico in vse do danes je omenjeni netrajnostni trend vedno bolj izrazit.
Danes sicer narašča promet na obeh nosilcih prometa. Tranzitni tovorni promet se je v
zadnjih 25 letih potrojil, cestni tovorni promet pa je narastel za petkrat. Samo švicarske
Alpe letno prečka čez 1,3 milijona tovornjakov, čeprav se v Švici dve tretjini čezalpskega
tovornega prometa še vedno odvija po železnici, kar je edinstven primer v Evropi. V
drugih alpskih državah, na primer v Avstriji in Franciji, tri četrtine tovora še vedno
prevzame cestni promet.
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Alpski prelazi, predvsem tisti ob glavnih tranzitnih poteh, se že dolgo časa soočajo s
problematiko predvsem tovornega tranzitnega prometa. Brenner je eden izmed najbolj
obremenjenih alpskih prelazov, ki se ga je oprijela oznaka »izpušna cev Evrope«. Prelaz, ki
leži na meji med Južno Tirolsko (Avstrija) in Italijo, letno prečka preko 2 milijona tovornih
vozil, ki nadaljujejo pot po ozkih dolinah. Poleg ceste gre čez Brenner tudi železnica, po
kateri pa se prepelje vedno manj tovora, kar je popolnoma v nasprotju s trajnostnimi načeli.
Leta 2004 se je tako po tirih prepeljalo 24 % blaga, medtem ko je bil leta 1994 delež 10 %
višji. Cestni promet se je v istem desetletju letno povečeval za 6,4 %. Avtocesta čez
Brenner zaradi tovornjakov poka po šivih, medtem ko so železniški vagoni na pol prazni.
Okoljevarstveniki že zelo dolgo opozarjajo, da je popolnoma nedopustno, da alpske doline
služijo kot tranzitno žrelo tovornim vozilom (Grosse Bauten..., 2006).
Poleg tranzitnega narašča tudi promet znotraj alpske regije, predvsem zaradi dnevnih
migracij v večja mesta ter zaradi preživljanja prostega časa v naravi. Dnevne migracije na
delo povzročajo večji delež prometa kot tranzit.
Turizem ima velik vpliv na alpske ceste na odmaknjenih območjih. Število območij, večjih
od 1500 km2, do katerih ne pelje nobena gozdna cesta, se je med 1963. in 1993. zmanjšalo
iz 31 na 14 (Mörschel et al., 2004).
Posamezni deli Alp so tako že močno zasičeni s prometom. Nekatere dežele bijejo že
desetletni boj proti cestnemu tranzitnemu prometu, medtem ko v Sloveniji izboljšujemo
pogoje za njegovo povečanje. Grožnje, ki nam preti, se naša politika ne zaveda (Stritih,
2006). Z gradnjo tretje razvojne osi lahko pričakujemo znatno povečanje tovornega
tranzitnega prometa, saj nova infrastruktura dokazano povzroča nov promet.

5.2.1.1 Iskanje možnih rešitev
Švica je lahko na področju trajnostne prometne politike vzor ostalim alpskim deželam.
Organizacija Iniziative da las Alps (Alpska pobuda), ki deluje od leta 1989, se zavzema za
zaščito alpskih regij pred negativnimi vplivi tranzitnega prometa. Vplivi naj bi se znižali na
raven, ki je sprejemljiva za človeka, živali, rastline in njihovo okolje. Glavna cilja Alpske
pobude sta preusmeritev tovornega prometa na železnico ter preprečevanje gradnje
novih čezalpskih cest, saj poudarjajo, da nova cesta povzroča nov promet. Organizacija je
dosegla prvi uspeh, ko so Švicarji leta 1994 na referendumu sprejeli odločitev, da je
potrebno Alpe zaščiti pred posledicami tranzitnega pormeta na način, kot ga predlaga
Alpska pobuda (The Alps..., 2005).
Ko je bila Alpska pobuda leta 1989 predlagana, se je čez gotthardski prelaz letno prepeljalo
okoli 500.000 tovornjakov, deset let kasneje se je številka že podvojila. Švicarska vlada se
je odločila, da bo do leta 2009 s pomočjo Alpske pobude število tovornjakov zmanjšala na
650.000 vozil letno. Kljub temu, da je »tovornjaški lobi« izredno močan, so Švicarji uspeli
sprejeti še nekatere ukrepe za zmanjšanje tovornega tranzita. Leta 1998 so sprejeli takso za
težki tovorni promet, odvisno od obremenitve. S 1.1.2001, ko je ukrep začel veljati, so
bili težki tovornjaki prvič denarno obremenjeni po načelu povzročitelj plača. Kdor več
prevozi, mora plačati višjo takso. Prihodke od omenjene takse namenjajo spodbujanju
železniškega prevoza. Tako v Švici tovorna vozila plačujejo cestnino ne samo na
avtocestah, temveč tudi na regionalnih cestah, kar je edinstven primer v Evropi. Ker pa v
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drugih državah tovorni promet po cesti plačuje le del dejanskih stroškov, je še vedno
konkurenčen prevozu po železnici.
Naslednji ukrep za udejanjanje Alpske pobude predstavlja usmerjevalna taksa za tranzit
preko Alp na štirih čezalpskih tranzitnih odsekih San Bernardo, Gotthard, Simplon in
Grosser St. Bernard. Pomemben prispevek na poti k trajnostnemu prometu je bila tudi
zavrnitev gradnje drugega cestnega predora na Gotthardu v letu 2004.
Švica veliko vlaga tudi v gradnjo nove železniške alpske transverzale, saj želi povečati
zmogljivost tirnega prometa ter tako med drugim preprečiti, da bi se cestni tovorni promet
preusmeril v druge alpske dežele (Alpska konvencija..., 2000).
Kljub spodbudnim rezultatom, ki sicer niso značilni za ostale alpske države, se Alpska
pobuda še naprej trudi najti učinkovit mehanizem, ki bo omogočil zmanjšanje cestnega
prometa in prenos tovora na železnico. Pobuda opozarja, da švicarska vlada še ni uporabila
učinkovitih inštrumentov za omejevanje tranzitnega tovornega prometa. Zato so lansko leto
predstavili ukrep imenovan, »Alpine Crossing Exchange« oziroma Alpska borza za
tranzitni promet, ki želi zagotoviti enakomerno razporeditev voženj med alpskimi prelazi.
Alpska borza za tranzitni promet omejejuje število čezalpskih voženj s tem, da določa
njihovo fiksno število, ki se glede na konkretne kriterije porazdeli med različne prelaze in
delovne dneve. Dovoljenja za tranzit se nato tržijo preko internetne borze. Prav tako kot pri
ostalih omejenih dobrinah, naj tudi na področju tranzitnega prometa povpraševanje določa
ceno.
Alpska borza za tranzitni promet se tako ravna po načelih svobodne tržne ekonomije,
svobodne izbire načina transporta in ni diskriminatorna, kar popolnoma ustreza načelom
prometne politike EU (Alpine..., 2002).
Ukrepi, ki jih uvaja Alpska borza za tranzitni promet, bi zmanjšali zastoje, prebivalci
občutljivih alpskih regij bi bili obvarovani pred prekomernim onesnaževanjem, železnice
pa bi postale enakovreden konkurent prevozu blaga po cesti.
Alpska borza za tranzitni promet želi zapolniti vrzel med deklarativno podporo prenosu
tovora na železnice, kar uradno podpira večina alpskih držav, in med manj uspešno prakso.
Za rešitevanje problematike alpskega tranzitnega prometa je potrebno idejo alpske borze
prenesti in uspešno uveljaviti v vseh alpskih državah. Zato se bo v letu 2007 promocija
ideje začela tudi v Sloveniji.
V zadnjem času je aktualna ideja o t.i. baznih predorih. Že v štiridesetih letih so obstajale
ideje o gradnji baznih predorov za čezalpsko železnico, vendar je šele gradnja prog za
velike hitrosti drugod po Evropi povzročila, da je ta zamisel postala realna. Doslej ni bil
uresničen niti en načrt. Kot prvega naj bi do leta 2007 odprli bazni predor pod
Lötschbergom v Švici. Gotthardski bazni predor, ki se gradi že nekaj let, bo predvidoma
končan leta 2015. Bazna predora pod Brennerjem in na relaciji Lyon-Torino, ki ju še niso
začeli graditi, naj bi bila uradno dokončana isto leto, kar pa se ne zdi uresničljivo. Z novimi
baznimi predori se bo povečala zmogljivost železniških prog, možne hitrosti se bodo
podvojile. Ker ne bo treba več premagovati strmih vzponov, naj bi bilo obratovanje bolj
smotrno. Medtem ko so v Švici gradnjo baznih predorov utemeljevali predvsem s
potrebami tovornega prometa, je bil prvotno pri projektu Lyon-Torino v ospredju hiter
potniški promet (Arnold, 2005).
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Na stalno rast tovornega prometa v Alpah se torej odzivamo s predlogi za gradnjo nove
železniške infrastrukture, ki bo zaključena v naslednjih 20 letih, če bo šlo vse po sreči. V
istem obdobju se bo promet predvidoma povečal za okrog 40 - 60 odstotkov in to ob
dejstvu, da so že danes prekoračene mejne vrednosti, ki jih je za onesnaženost zraka
določila EU, in ko so avtoceste le še korak do prometnega kolapsa. Politiki so tako z
gradnjo baznih predorov rešitev problema pomaknili za 20 let naprej (Moroder, 2005).
Načrtovane preusmeritve tovornega prometa na železnico ni mogoče zagotoviti samo
z novo infrastrukturo. Za to potrebujemo učinkovite instrumente upravljanja.
Uspešna se zdi zamisel o ustanovitvi alpske borze za tranzitni promet, ki jo podpirajo
švicarski ministri za promet, ki naj bi sicer delovala po tržnih zakonitostih, vendar pa
uresničevanja ciljev ne bi prepustila tržišču. Ker pa tudi železnica obremenjuje alpski
prostor, je problem dolgoročno možno rešiti samo z omejitvijo rasti prometa. Zdi se, da
tudi politika preusmeritve prometa na železnico, ki jo zagovarja Alpska konvencija, ni
dovolj učinkovita. Da bi v Evropi uresničili gospodarsko učinkovit, okolju prijazen in
socialno sprejemljiv prometni sistem, mora vsak nosilec prometa prevzeti dejanske
stroške, ki jih povzroča, ter svoje delo organizirati učinkovito. Preusmeritev tovornega
prometa s ceste na železnico bo uspešna le, če bodo ti pogoji tudi izpolnjeni (Arnold, 2005)
Danes je izkoriščenih manj kot tretjina dejanskih kapacitet v železniškem prometu.
Obstoječe kapacitete bi se morale pred gradnjo nove infrastrukture izkoristiti na najboljši
možni način. Pojavlja se tudi ideja, da bi tovor v največji možni meri preusmerili na ladje,
saj so tudi z energijskega vidika najučinkovitejše prometno sredstvo. Pomorski prevozi na
kratkih razdaljah (Short Sea Shipping) imajo glede na to, da se razmere na cestah
zaostrujejo, v prihodnosti vse možnosti rasti in lahko pripomorejo k razbremenitvi cest.
Poleg tega imajo ti sistemi ugodno ekološko bilanco: tovornjak prepelje z enim litrom
goriva 50 ton blaga na razdalji enega kilometra, vlak 97 ton, ladja pa 127 ton. Od leta 2003
EU načrtno spodbuja prevoz blaga po morju. Program Marco Polo (2003-2013) razpolaga
z 40 milijoni evrov, ki so izrecno predvideni za preusmeritev cestnega tovornega prometa
na vodne poti in železnico, da bi se tako učnkoviteje izkoristila obstoječa infrastruktura.
Prvi uspešni primer vodne povezave, ki obide Alpe, je proga med Francijo (Toulon) in
Italijo (Civitavecchie pri Rimu). Prevoze subvencionirata obe državi (Promet…, 2005).
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5.2.2 Dobra praksa umirjanja prometa
5.2.2.1 Primeri iz tujine
Očitno je, da je rast prometa na nekaterih območjih v Alpah že dosegla točko, kjer je
potrebno odločno ukrepati. Razvile so se posebne organizacije, ki se zavzemajo za t.i.
mehko mobilnost, ki je okolju prijazna in kljub odsotnosti avtomobila nudi visoko stopnjo
mobilnosti. V Preglednici 8 navajamo nekaj tovrstnih organizacij, v Preglednici 9 pa so
zbrani projekti, ki pospešujejo mehko mobilnost.
ORGANIZACIJA

NAMEN

NETS Evropska iniciativa
za mehko mobilnost v
turizmu

Povezuje partnerje s področja gospodarstva, turizma, prometa in
okojevarstva. Je krovna organizacija na področju ekološke mobilnosti.
Spodbuja k razvoju in trženju ponudbe turizma mehke mobilnosti ter k
zvišanju kakovosti življenja in okolja v turističnih krajih preko
zmanjšanja škodljivih vplivov prometa. Velik poudarek je na
izmenjavi znanja in izkušenj ter na mednarodnem sodelovanju.
Koncept mehke mobilnosti že postaja kriterij in zagotovilo kakovosti
trajnostno naravnanega turizma. Srednjeročni cilj NETS-a je
vzpostaviti evropsko skupino ponudnikov turizma brez avtomobila.

www.soft-mobility.com

GAST Skupnost švicarskih
turističnih krajev
brez avtomobila

www.gast.org

IG mobil Interesna skupnost
mehke mobilnosti
www.igmobil.at

IAKF –
Interesna skupnost
bavarskih turističnih
krajev brez
avtomobila

Njihov slogan se glasi: “Kjer gre tudi avto na počitnice”. Vsak
turistični kraj izpolnjuje 9 kriterijev: dostopnost z javnimi prevoznimi
sredstvi, urejena parkirna mesta, zagotovljen prevoz gostove prtljage,
odsotnost osebnih vozil v kraju samem (razen ekoloških vozil),
minimalno dopuščanje izjem, omogočena svoboda gibanja v skladu z
naravo, spodbujanje javnega prevoza, zagotavljanje visoke
informiranosti gostov o prednostih mehke mobilnosti ter zadovoljstvo
gostov.
Trenutno je v skupnosti devet krajev, med drugim Zermatt, Saas Fee,
Wengen, Mürren.
Začetki segajo v leto 1995. IG mobil se zavzema za zvišanje kvalitete
življenjskega in naravnega okolja preko uvajanja mehke mobilnosti.
Vključuje sedem avstrijskih alpskih turističnih krajev, med njimi Bad
Hofgastein, Kleinwalsertal in Werfenweng.
Od leta 1993 združuje bavarske zdraviliške in druge turistične kraje,
kjer je osebni promet močno omejen. Trenutno je v IAKF vključeno
27 krajev, od tega jih je 19 na območju Alp.

Preglednica 8: Organizacije in interesna združenja, ki se zavzemajo za mehko mobilnost.
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PROJEKT OPIS PROJEKTA
Alps
mobility I6
1998 – 2001

Mednarodni pilotni projekt za okolju prijazno
prometno logistiko v alpskih turističnih
regijah, podkrepljen z elektronskim prijavnim
in informacijskim sistemom.
Izvajal se je v okviru akcijskega programa EU
Interreg IIC, v partnerskih regijah Nemčije,
Avstrije in Italije (Salzburg in Bavarska,
province Bozen in Trento v Dolomitih itd.).

Alps
mobilityII –
Alpski
biseri7
2003 – 2006

Xeismobil8

Povezati ciljne alpske turistične
regije ter skupaj poiskati rešitev
za prihod v regijo z okolju
prijazno obliko prevoza ter za
ekološko moblilnost v samem
alpskem turističnem kraju.
Izboljšanje in povezava ponudbe
prevoza z železnico, avtobusi,
taksiji, kolesi, gorskimi
železnicami. Turistične
informacije in potovalne načrte so
povezali v optimalni potovalni
informacijski sistem. Spodbujanje
ideje počitnic brez avtomobila.

Alpski biseri so mreža turističnih mest v Alpah
(Obersdorf/N, Werfenweng/A, Sauris/I, Les
Gets/F itd), ki so že uvedle oziroma uvajajo
mehko mobilnost. Alps mobility II – Alpine
Pearls je nadaljevanje in nadgradnja projekta
Alps mobility I.
Alpski biser mora izpolnjevati točno določene
standarde na področju trajnostnega turizma in
mobilnosti. Gostom omogoča okolju prijazen
prihod (poudarek je predvsem na udobnem
prihodu z vlakom), zanimive in privlačne
alternativne oblike mobilnosti v samem kraju
ter zagotavljati prvovrstne informacije. Hkrati
je gostu ponujeno dodatno udobje, npr.
organiziran prevoz prtljage.

Mesta naj bi predvsem
izmenjevala izkušnje. Zagotovila
naj bi mobilnost, ki je praktična,
zanimiva in zabavna.

16 avstrijskih občin v regijah Eisenwurzen in
Erzbergland se zavzema za večje možnosti
prihoda in odhoda v regijo z javnim prevozom,
predvsem za dostopnost izhodiščnih točk za
izlete ter dostopnost športnih središč z javnim
prevozom.

Projekt želi ohraniti javni promet
v alpskih regijah. Spodbuja in
uvaja turizem brez avtomobila ter
vzporedno ponudbo alternativnih
okolju prijaznih oblik prevoza.

Sistem avtobusnih prevozov na območju
izvajanja projekta se med drugim financira tudi
prek prispevka od vsake prenočitve v regiji (50
centov). Projekt se je izvajal v okviru pobude
Interreg IIIb.
Täler busse
(Abgasfrei
Mobil)9

NAMENI IN CILJI

Projekt je omogočil, da je zaradi dobrih
prometnih povezav (predvsem železniških) z
večjimi mesti prihod v izbrani počitniški kraj v

Glavni cilj je preko povezovanja
zagotoviti tako potovanje čez
alpski prostor, kjer bo mogoče
uporabiti izključno okolju prijazne
oblike prevoza.

Osnovno izhodišče je bilo
urejanje javnega prometa na
regionalnem nivoju, izhajajoč iz
dejstva, da se prometni problemi
ne končajo na mejah občin.
Okoljski cilji:
• Prispevek k vzpostavitvi
in utrjevanju imidža

6

http://www.alpsmobility.net/
http://www.alpsmobility.net/
8
http://www.xeismobil.at/cms/index.php?idcatside=51
9
http://www.soft-mobility.com/nets-award/index.html in http://www.taelerbus.at/
7
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1989 -

Nizkih Turah mogoč z javnimi prevoznimi
sredstvi.
Nekatere doline so povsem zaprte za osebna
vozila. Obiskovalcem so poleg javnega
prevoza na voljo inovativna prevozna sredstva,
ki omogočajo mobilnost tudi brez osebnega
avtomobila.

Alpine
awareness10

Mednarodni projekt v okviru Interreg IIIb
programa Alpine space se osredotoča na tri
ciljne skupine: mladi, zaposleni v turizmu in
prometu ter ostala javnost.
Organizirajo vzgojo o prometu za šole,
ekskurzije,pripravljao učne pripomočke,
izvajo šolanja o trajnostni mobilnosti za
podjetja povezana s turizmom in prometom,
informiranjo javnost prek atraktivnih spletnih
strani, ki so prirejene za posamezne ciljne
skupine itd.

Sanfte
Mobilität

•
•

okolju prijaznega turizma,
tako pri gostih kot tudi pri
širši javnosti.
Umirjanje prometa.
Za osebni promet zaprte
stranske doline.

Osnovna ideja je, da je prehod na
okolju prijazna prometna sredstva
mogoč le preko krepitve zavesti o
pomenu trajnostne mobilnosti.
Poudarek je na motivaciji in
aktiviranju ciljnih skupin v smeri
okolju prijazne mobilnosti.
Poleg zavzemanja za okolju
prijazno mobilnost in zmanjšanje
onesnaževanja je glavni namen
vzbujanje zavesti o pomenu
trajnostne mobilnosti.

Projekt je podrobneje opisan v nadaljevanju.

Preglednica 9: Pregled nekaterih projektov, ki se zavzemajo za umirjanje prometa v
alpskem svetu.
V sosednji Avstriji sega tradicija umirjanja prometa več kot desetletje nazaj. Najbolj
odmeven in obsežen projekt, ki se ukvarja vzpostavljanjem okolju prijaznejših prometnih
režimov v alpskih turističnih krajih je projekt Mehka mobilnost – Turizem brez avtomobila
(Sanfte mobilität – Turismus ohne Auto).
Pilotni projekt za okolje, turizem in mobilnost je del avstrijskega nacionalnega okoljskega
programa. Velja za doslej najobsežnejši program take vrste v Avstriji in predstavlja glavno
smernico njihove okoljske politike. Koncept mehke mobilnosti prinaša turizem brez
avtomobila, ki kljub vsemu omogoča mobilnost (Die besten Rezepte für 100 % Urlaub,
2005).

Slika 1: Izposojevalnica avtomobilčkov na elektriko v Werfenwengu (Pirc, 2005).

10

http://www.alpineawareness.net/presentation.php?lng=de

28

Projekt podpirajo številna zvezna ministrstva (Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo,
okolje in vodno gospodarstvo, gospodarstvo in delo, promet ter Ministrstvo za inovacije in
tehnologije) ter Evropska Unija v okviru projektov Alps mobility I in II.
Glavni cilj Mehke mobilnosti – Turizma brez avtomobila je umirjanje prometa v alpskih
turističnih krajih in s tem povezano zvišanje življenske ravni ter kakovosti okolja. Kot
vzorčni mesti za izvajanje projekta sta bila izbrana Bad Hofgastein ter Werfenweng v
okrožju Pongau na Salzburškem. Projekt je vsekakor primer dobre prakse usmerjanja
nacionalnega turizma in služi kot zgled drugim turističnim območjem (Urlaub vom Auto,
2005).
Werfenweng
Med najbolj znanimi in največkrat nagrajenimi za uspešno uvajanje koncepta mehke
mobilnosti je Werfenweng, vasica na 1000 metrih nadmorske višine. Werfenweng leži na
visoki planoti v gorski verigi Tennengebirge, 45 kilometrov južno od Salzburga. Njegovih
820 prebivalcev v večini živi od turizma, v katerega že več kot desetletje uvajajo koncept
mehke mobilnosti.

Slika 2: Vasica Werfenweng (Pirc, 2005).
Podpora trajnostno naravnanemu turizmu - turizmu brez avtomobila, je glavna smernica
občine Werfenweng. Kvaliteto življenja domačinov in gostov želijo občutno izboljšati. Pri
prihodu v Werfenweng ter v sami vasi in njeni okolici namesto osebnega prometa zato
ponujajo alternativne oblike prevoza ter še dodatno izvajajo ukrepe za umirjanje prometa.
Turizem brez avtomobila temelji na ideji o počitnicah brez stresa, vrveža in naglice
(Brandauer, 2005).
Cilji uvajanja mehke mobilnosti v Werfenvengu so sledeči:
• Ekološki cilji: zmanjšanje emisij CO2 in finih prašnih delcev, izboljšanje kakovosti
življenja in preživljanja počitnic, izboljšanje kakovosti zraka, zmanjšanje hrupa.
• Ekonomski cilji: ustvarjanje pozitivne dodane vrednosti s strani turističnih podjetij
in kmetijstva.
• Socialni cilji: bolj umirjen način življenja, zavestno zaznavanje soljudi, večja
povezanost domačinov, ozaveščanje o omejenosti zalog naravnih virov, nove oblike
mobilnosti, ravnanje, ki temelji na osebni odgovornosti in je usmerjeno v
prihodnost (Zasnove trajnostne mobilnosti, 2006).
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S projektom “Sanfte Mobilität – Urlaub vom Auto” želijo uvesti nove oblike mobilnosti v
alpskem prostoru. Predvsem osebna vozila že nadomešča vrsta inovativnih oblik
mobilnosti. To velja zlasti za turistični promet in promet v prostem času kot tudi za
mobilnost domačih prebivalcev. Uspešnost projekta temelji na prostovoljnosti in
zagotavljanju ugodnosti. Namesto “kazni” uporabljajo koncept “nagrade”, ki je mnogo bolj
učinkovit. Tisti, ki se odločijo za trajnostne oblike mobilnosti, so jim ponujene številne
ugodnosti.

Slika 3, Slika 4, Slika 5 in Slika 6: Nekatere izmed alternativnih možnosti prevoza v vasici
Werfenweng (Pirc, 2005).
Koncept mehke mobilnosti se uresničuje prek tako imenovanega SAMO ključa (SAnfte
MObilität). Gostje ga prejmejo v zameno za svoj avtomobilski ključ, prav tako ga dobijo
vsi obiskovalci, ki prispejo z vlakom. V zameno za ključ plačajo t.i. okoljski prispevek v
višini 5 € (Mentil, 2005).
SAMO ključ prinaša številne ugodnosti. Imetnikom je na voljo brezplačni prevoz z/na
železniško postajo v bližnjem Bischofshofnu ali Pffahrwerfnu s hitrim mini-busom, ki je
brezplačno na voljo tudi za številne izlete po okolici. Poleg tega se imetniki SAMO ključa
lahko brezplačno prevažajo s številnimi vozili na električni pogon; z “Eloisom”; malim
avtobusom, z ekološkimi motornimi kolesi, tricikli, gorskimi kolesi, konjsko vprego itd.
Skupina SAMO, v katero je vključena večina prenočitvenih obratov v Werfenwengu ter
tudi druga podjetja, aktivno ponuja storitve ekološke mobilnosti. Spodbujajo predvsem
potovanja z vlakom ter poleg tega gostom ponujajo še številne druge ugodnosti. Ponudbo
glede na zimsko ali poletno sezono stalno dopolnjujejo ter izboljšujejo. Tako so imetnikom
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SAMO ključa na primer poleti brezplačno na voljo vodene ekskurzije po tematskih učnih
poteh, vodeni kolesarski izleti, pozimi je mogoča brezplačna izposoja sani, opreme za tek
na smučeh, čez celo leto pa so na voljo številni popusti pri prostočanih aktivnostih (Urlaub
vom Auto, 2005).
V Werfenwengu pripravljajo tudi paket ugodnosti za domačine. Načrtujejo parkirno hišo v
bližini središča kraja, kjer bodo domačini pustili svoje avtomobile, ki jih bodo v prihodnje
uporabljali le za daljše razdalje. V občini spodbujajo nakup ekoloških vozil in ekoloških
motornih koles za mlade (Mentil, 2005).
Uvajanje mehke mobilnosti je že prineslo opazne rezultate (primerjava z letom 1997):
•
•

•
•
•

Večji delež gostov, ki prispejo z vlakom. Leta 1997 se je je z vlakom pripeljalo 7 %
(okoli 1600) gostov, leta 2004 že 28 % (okoli 8.500), torej skupaj približno 6.900
več.
Povečanje števila nočitev za 29 % (linearno zaradi gostov, ki so pripotovali z
vlakom). V prenočitvenih obratih, katerih lastniki sodelujejo v projektu SAMO, se
je število nočitev povečalo za 79 %, ne da bi bilo potrebno v letih povečati število
postelj.
Število z avtomobilom prevoženih kilometrov se je zmanjšalo za 4,5 milijone
(osnova za izračun: 3. stopnja zasedenosti z avtomobili/1600 km na vožnjo), prav
tako se je porabilo 365.000 litrov manj goriva (osnova: 8 l/km).
Zmanjšale so se emisije škodljivih snovi in hrup.
Werfenweng je postal primer dobre prakse. Do sedaj so ga obiskali udeleženci
približno 30-ih ekskurzij iz Avstrije in tujine, ki so se seznanili s projektom.
Organizirana je bila strokovna konferenca »Remotion«. Ideja za vzpostavitev
mreže alpskih mest “Alpski biseri” je temeljila predvsem na dobrih izkušnjah iz
Werfenwenga. Poleg številnih nagrad, ki se nizajo od leta 1997 naprej, so nedavno
na natečaju Prihodnost v Alpah za zasnove trajnostne mobilnosti prejeli nagrado
CIPRE International, Mednarodne komisije za varstvo Alp.

Večja ozaveščenost ljudi. Pri domačinih je opaziti spemenjene navade glede potovanj. S
projektom »Werfenweng mobil+« so sprejeli idejo o okolju prijazni mobilnosti, kar se kaže
v njihovi večji ozaveščenosti, obnovljive vire energije pa so začeli uporabljati tudi na
področju mobilnosti (Zasnove trajnostne mobilnosti, 2006).
Projekt “Mehka mobilnost – Turizem brez avtomobila” je naravnan v prihodnost in je
trenutno na koncu prve tretjine oziroma prve faze. Druga predvideva izgradnjo parkirne
hiše za domačine ter paket ugodnosti za tiste, ki ne uporabljajo avtomobila.
Dolgoročni cilj je postati najboljši “železniško - počitniški kraj” v Evropi. Prizadevajo si za
železniško povezavo do Werfenwenga. To obliko prevoza želijo še bolj približati
uporabnikom, jo narediti čimbolj udobno in privlačno ter s tem še povečati število gostov,
ki pridejo na počitnice z vlakom.
V občini Werfenweng ločijo naslednje oblike mobilnosti, v katere uvajajo elemente
trajnosti:
• Namenska; izletniški promet, turistični promet, mobilnost v prostem času: zajema
elektronska vozila, smučarske avtobuse…
• Zabavna; “zabavna” vozila, kot so različni motorčki, skiroji na električni pogon.
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•
•

Mirujoča; načrtovana parkirna hiša.
Počasna; številne tematske poti, kolesarjenje, pešačenje, nordijska hoja, tek na
smučeh itd. (Mentil, 2005).

Naravni park Adamello Brenta
Naravni park Adamello Brenta v italijanski provinci Trentino se razteza na 620 km2. Dolina
Genova v središču parka je podvržena močnim pritiskom velikega števila obiskovalcev.
Bližina zimskošportnega središča Madonne di Campiglio pritiske le še potencira. Promet v
dolini zato že usmerjajo v trajnostne oblike mobilnosti.
Prvi pozivi za zaprtje doline za promet segajo v leto 1978. Danes tradicionalni obliki
mobilnosti ponujajo alternative; avtobusni prevoz, kolesarjenje ter tematske pešpoti.
Čez leto peljejo trije avtobusi na dan, v poletnih mesecih, predvsem avgusta, pa se njihovo
število podvoji. Vozijo na 30 minut. Parkiranje avtomobila je ob uporabi avtobusa za vstop
v dolino brezplačno. V dolini Genove sta tudi dve izposojevalnici gorskih koles. Vzdolž
doline vodi tematska pešpot “Pot slapov”, ki jo obišče 23 % obiskovalcev, kar pomeni, da
toliko obiskovalcev dolino obišče peš. Na štirih informacijskih točkah lahko obiskovalci
dobijo vse informacije o možnih izletih in zanimivostih v parku. Na voljo so tudi vodeni
obiski na temo ledenikov in flore.
Velik poudarek park, v katerem je 16 zaposlenih, namenja komunikaciji z obiskovalci,
izdajajo številne brošure, plakate in članke. Spodbujajo predvsem nove oblike obiska brez
avtomobila. Rezultati usmerjenosti v trajnostne oblike mobilnosti so že opazni. Med
letoma 2003 in 2005 se je število avtomobilov zmanjšalo za 26 %, število kolesarjev je
naraslo za 68 %, avtobusov pa za 49 %. Emisije CO2 so se zmanjšale za 18 %.
Tudi v drugi dolini v parku, v dolini Tovel, so uvedli nov prometni režim. Parkiranje za
osebni avto znaša 5 evrov. Z avtom se lahko med 9.00 in 10.30 pripelje do jezera, med
10.40 ter 15.40 pa se cesta zapre za osebni promet, na voljo je brezplačni prevoz z
avtobusom (3 avtobusi, vozijo na 20 minut). Med 16.30 in 18.00 je ponovno mogoč dostop
z avtom ob plačilu 5 evrov. Med leti 2004 – 2005 se je v Tovelski dolini število motorjev
zmanjšalo za 26 %, naraslo je število avtodomov (+3,3 %) ter število ljudi v kampih (+ 86
%). 75 % vozil s 30.885 obiskovalci se je ustavilo na vhodu v dolino ter se vanjo pripeljalo
z avtobusom. Javni promet pripada lokalnemu lastniku, polovico stroškov prevoza pa
pokrije Park. 20 % vseh obiskovalcev park obišče peš (Ferrari, 2005).
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5.2.2.2 Primeri iz Slovenije
V Sloveniji je v primerjavi s tujino umirjanje prometa v alpskih dolinah še v povojih.
Razlika je predvsem v tem, da je drugod umirjanje prometa vpeto v celostno turistično
ponudbo in ga tudi obiskovalci pojmujejo kot omogočanje visoke kvalitete preživljanja
prostega časa. V Sloveniji poleg tega pogrešamo vsaj osnovno alternativno ponudbo
avtomobilskemu prevozu.
Dolina Planice
Primer dobre prakse iz Slovenije umirjanja prometa je nedaleč od doline Vrata. Šest
kilometrov dolga ledeniška dolina Planice, ki se začne pri Ratečah, leži na zelo obiskanem
območju Triglavskega narodnega parka. Predstavlja lahko dostopno izletniško točko ter
izhodišče za okoliške gore. Dolina se je konec 90–ih let soočala z naraščanjem prometnih
obremenitev, saj so se vozila lahko pripeljala do doma v Tamarju. Z zaporo ceste, ki je v
lasti občine Kranjska Gora, so želeli zmanjšati škodljive vplive prometa ter uveljaviti hojo
in druge alternativne načine obiska doline (kolesarjenje, tek na smučeh itd.).
Z odlokom o prometni ureditvi je bil leta 1999 na relaciji Skakalnice – Planinski dom
Tamar prepovedan promet za vsa vozila na motorni pogon, in sicer v zimskem času od
1.11. do 30.4. naslednjega leta velja na tem odseku popolna zapora vsak dan preko celega
dneva. V letnem času od 1.5. do 31.10. velja popolna zapora vsak dan od 8:00 ure do 18:00
ure. Izjeme glede dostopa v dolino veljajo za lastnike zemljišč, inšpekcijske službe, javne
gozdarske službe, vzdrževalce ceste in še nekatere (Odlok o prometni ureditvi…, 1999).
V času zapore je med 12:00 uro in 14:00 uro prevoz dovoljen tistim planincem in
obiskovalcem doline, ki se vračajo od Doma v Tamarju proti skakalnicam. Vsi, ki se
vračajo v času zapore, plačajo ob vrnitvi dvojno ceno parkiranja v Planici. Na območju
Planice je zadostno število parkirnih mest, s katerimi upravlja Zavod Planica in v skladu s
sklepom Občinskega sveta pobira parkirnino. Nadzor nad izvajanjem odloka o omejevanju
prometa imajo redarji, občinski inšpektor in nadzorniki TNP v skladu s svojimi pooblastili
ter redarji ob zapornici in na parkiriščih (Odlok o prometni ureditvi…, 1999).
Logarska dolina
Logarska dolina je ena najbolj slikovitih slovenskih ledeniških dolin, ki jo odlikuje tudi
izjemna kulturna krajina. Status zavarovanega območja si je prislužila leta 1987, ko je bil
ustanovljen krajinski park Logarska dolina. Ker občinski odlok o ustanovitvi ni predvidel
financiranja delovanja parka, so zainteresirani domačini ustanovili podjetje Logarska
dolina d.o.o, ki je leta 1992 pridobilo koncesijo za upravljanje s krajinskim parkom.
Podjetje Logarska dolina je neprofitno in združuje 14 družbenikov, med katerimi so v
večini domačini, lastniki zemljišč. Vse od svoje ustanovitve podjetje pridobljena sredstva
usmerja v programe varstva narave, urejanja infrastrukture, pripravo in izvedbo programov
trajnostnega gospodarskega razvoja parka in širšega območja (Logarska dolina, 2006).
Prva leta je bilo težišče delovanja podjetja Logarska dolina d.o.o. namenjeno ekološki
sanaciji okolja z odpravo posledic stihijskega razvoja turizma, ki je med drugim prinesel
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neurejena odlagališča odpadkov in neurejeno parkiranje, in zagotovitvi osnovnih pogojev
za trajnostni razvoj parka. Zaradi velikega števila obiskovalcev so se odločili, da bodo
načrtno upravljali z obiskom. Bili so prvi v Sloveniji, ki so uvedli vstopnino za motorna
vozila in uredili sistem upravljanja z obiskom.
V prvi fazi so tako uredili vstopno cono parka s parkirišči in začeli zaračunavati vstopnino,
ki vključuje parkirnino za ves čas bivanja v dolini, ogled urejenih naravnih in kulturnih
zanimivosti, informacijske materiale in uporabo rekreacijskih prog. Za osebno vozilo se je
v letu 2005 plačalo 1200 SIT ter za motorno kolo 400 SIT, kar jim je leto prineslo
približno 20 milijonov tolarjev, ki jih namenjajo urejanju parkovne infrastrukture.
Na vsaka tri leta izvedejo anketo med obiskovalci, kjer jih povprašajo po njihovem mnenju
o ureditvi doline in o zadovoljivosti spremljajoče ponudbe. Izkazalo se je, da se 80 %
obiskovalcev strinja z režimom plačevanja vstopa v dolino.

Slika 7: Logarska dolina ponuja izvrstne možnosti za kolesarjenje (Pirc, 2006).
Druga faza dela je v okviru projekta PHARE zajemala izgradnjo 3 velikih parkirišč pred
dolino, ki naj bi več ljudi preusmerila na hojo po naravno-etnografski poti (Lenar, 2005).
Zadnja leta je poudarek na razvoju ekoturizma v širšem območju, urejanju okoljske in
tipske infrastrukture, izmenjavi izkušenj in na pripravi ter izvedbi čezmejnih programov.
Nasledni cilj je omejevanje števila vozil v dolini, zato gradnje novih parkirišč ne
predvidevajo. Obiskovalce bi radi ustavili že v Solčavi, kjer bi bilo potrebno okrepiti
turistično infrastrukturo in ponudbo. Trenutno je v Logarski dolini 250 parkirnih mest.
Dolino obišče čez 110.000 obiskovalcev letno, zato jim bo potrebno ponuditi alternativno
obliko prevoza. Spodbujati želijo tudi druge okolju prijazne oblike mobilnosti;
kolesarjenje, konjsko vprego, izboljšati gostinsko ponudbo na vstopu v dolino, ponuditi
domače izdelke itd. (Logarska dolina, 2006).
Logarska dolina je poznana tudi mednarodni strokovni javnosti, tako preko Mreže
zavarovanih območij ter tudi kot primer zglednega upravljanja zavarovanega območja. V
letu 2005 je v kategoriji zavarovanih območij prejela nagrado natečaja Prihodnost v Alpah,
ki ga je pripravila CIPRA, Mednarodna komisija za varstvo Alp. Poleg tega je Logarska
dolina tudi pobudnik ustanovitve regijskega parka Kamniško – Savinjske Alpe
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6. UMIRJANJE PROMETA V DOLINI VRATA
Dolina Vrata je eno najlepših gorskih izhodišč v Triglavskem narodnem parku, ki se v
poletni sezoni posledično sooča z že kar množičnim obiskom, s prometno gnečo in divjim
parkiranjem. Kolesarjenje in pešačenje sta ob ozki makadamski cesti neprijetna in stresna,
obiskovalci doline pa zaznavajo še druge negativne posledice prometa.
Za trajnostni razvoj v izjemnih naravnih okoljih je ključnega pomena, da se z obiskom
načrtno upravlja. Občina Kranjska Gora je s tem namenom naročila izdelavo načrta
umirjanja prometa v dolini Vrata, ki jo je zaupala CIPRI Slovenija, društvu za varstvo Alp.
Da bo načrt umirjanja prometa v dolini uspešno sprejet, mora ustrezati tako obiskovalcem
kot tudi lastnikom zemljišč ter prebivalcem bljižnje Mojstrane in Dovjega, ki jim mora
prinesti priložnosti in izziv za bolj celostno turistično ponudbo naselij.
Z vzpostavitvijo novega, okolju prijaznejšega prometnega režima bi se zmanjšali negativni
vplivi na okolje, zagotovil trajnostni razvoj, hkrati pa bi se zvišala kakovost okolja, ki je
eden glavnih razlogov, zakaj obiskovalci prihajajo v Vrata.
6.1 OBRAVNAVANO OBMOČJE

Slika 8: Obravnavano območje doline Vrata, Mojstrane in Dovjega (vir: GZS, 2005).
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6.1.1 Dolina Vrata; problemi in priložnosti
Ledeniška dolina Vrata, zasnovana ob tektonski prelomnici, je vrezana pod Triglavom v
smeri proti severovzhodu, kjer ležita naselji Mojstrana in Dovje. Zatrep doline pod severno
Triglavsko steno leži na nadmorski višini tisoč metrov. Vratom dajejo močan pečat obsežni
gozdovi, ki prekrivajo dno doline in strma pobočja na obeh straneh vse do vznožja sten
gora, ki jo oklepajo. Tretjina gozdov v dolini je varovalnih, ostalo so gospodarski gozdovi
z močno poudarjenimi splošno koristnimi funkcijami, kot so hidrološka, klimatska,
estetska, rekreacijska in druge.
Gozdovi in druge naravne znamenitosti doline so povezani v naravoslovno učno pot. Ta
nas vodi mimo slapa Peričnik, pod Galerijami, skozi gozd, kjer nas oznake poučijo o
značilnostih sonaravnega gospodarskega gozda ter gozdov v ekstremnih rastiščnih
razmerah, vse do vznožja severne Triglavske stene v zatrepu doline.
Slap Peričnik buči čez stopnjo obvisele stranske doline, po kateri je že pred poledenitvijo
tekel potok. Nad Spodnjim Peričnikom, ki je visok 52 metrov, si je čez konglomeratno
stopnjo vrezal pot tudi 16 m visok Zgornji Peričnik. Slap je zelo slikovit, viden je s ceste.
Ko pozimi zamrzne, je še posebno privlačen. Poleg Triglavske severne stene je Peričnik
najbolj poznana naravna znamenitost doline.
Galerije so nastale v konglomeratni stopnji, široki tudi čez 100 metrov, ki se nahaja na
levem bregu Triglavske Bistrice. Pleistocenski konglomeratni prag sestavljajo različno
odporne plasti, v katere se zato Bistrica ni enakomerno globoko vrezala. Slabše sprijete
plasti so ponekod spodjedene in tvorijo značilne galerije, previsi pa so nastali v trdnejše
sprijetih pasovih konglomerata.
V zatrepu doline Vrata je izvir edinega stalnega vodnega vira doline, Triglavske Bistrice,
ki dobiva vodo iz okoliških visokogorskih krnic in zakraselih podov. V sušnejših obdobjih
Bistica kmalu po izviru ponikne in pride na površje šele pod Turkovo planino. Nad
zatrepom doline kraljuje Triglavska severna stena. V njej se zvrstijo številno rezlično
debele plasti zgornjetriasnega dachsteinskega apnenca, široka je tri kilometre in povprečne
višine 1000 metrov. Sodi med tri največje stene Vzhodnih Alp (Šolar, 1997).

Slika 9: Severna Triglavska stena (vir: www.mojstrana.com).
Aljažev dom (1015 m n.v) stoji v zgornjem delu doline Vrat, od Mojstrane je oddaljen 11
kilometrov. Tu se cesta konča, približno 100 metrov od doma je parkirišče. Aljažev dom je
po zaprtju koče pri Peričniku edini, ki nudi gostinske usluge obiskovalcem doline. Dom je
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zelo priljubljena planinska postojanka, saj je med drugim na poti ene najbolj obiskanih poti
na Triglav.
Dolina Vrata ima izjemno doživljajsko vrednost. Ankete med obiskovalci so pokazale, da
so najpogostejše asociacije na Vrata povezane s pojmi lepote in miru. Naravne
znamenitosti doline privlačijo številne enodnevne obiskovalce. Vrata so hkrati pomembno
izhodišče za vzpone na dvatisočake v skupini Škrlatice in Martuljka (Škrlatica, Visoki
rokav, Oltar, Dovški Križ, Kukova Špica), gore Triglavske skupine (Cmir, Rjavina,
Triglav) in druge (Stenar, Bovški Gamsovec itd.).
Iz nekdaj pašniškega, gozdarskega in oglarskega območja se je dolina spremenila v
turistično zelo obiskano in zato se, tako kot tudi mnoge druge alpske doline, sooča s
problemom prometne preobremenjenosti. Planinci in turisti se v dolino večinoma pripeljejo
z osebnim avtomobilom. Dosedanja štetja prometa v dolini kažejo, da se skozi dolino ob
lepem vremenu za vikend dnevno v eno smer pelje tudi čez 300 osebnih vozil. Prometne
obremenitve so sezonske in so izrazite predvsem ob koncih tedna. Dolina Vrata se tako
zadnja leta poleti spreminja v pravo parkirišče. Posledice so večje onesnaževanje okolja,
prašenje in hrup, kar ogroža doživljajsko vrednost doline.
Makadamska cesta v dolino, asfaltirana le na kritičnih strmih odsekih, je ozka in ni kos
obremenitvam, ki jih doživlja. Kolesarjenje in pešačenje ob cesti je zaradi prahu in
številnih vozil neprijetno. Poseben problem predstavlja divje parkiranje, ki lastnikom
zemljišč v Vratih nemalokrat prepreči dostop do parcel. Odkar se na parkirišču pred
Aljaževim domom pobira parkirnina, je divje parkiranje še pogostejše.
6.1.2 Naselji Dovje in Mojstrana - vstopni točki v dolino
Naselji Dovje in Mojstrana ležita na vhodu v dolino Vrata. Razvojna strategija za krajevno
skupnost Dovje – Mojstrana, ki jo je leta 1997 izdelal Urbanistični inštitut Slovenije,
poudarja velike naravne potenciale obeh naselij. Izredna in v regionalnih okvirih
neponovljiva vrednost izhaja iz lokacije Dovjega in Mojstrane, saj ležita na enem glavnih
vhodov v Triglavski narodni park ter v neposredni bližini Triglava. Posebna vrednost
lokacije je tudi bližina Italije in Avstrije, od koder prihaja nasploh največje število tujih
turistov v gorske kraje.

Slika 10: Pogled na Mojstrano in na začetek doline Vrata (www.mojstrana.si).
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Za razliko od Kranjske Gore, ki je izrazito komercialno smučarsko središče, sta Dovje in
Mojstrana znana predvsem kot alpsko klimatsko središče oziroma zdravilišče. Obe naselji
imata dolgoletno tradicijo v gostinstvu in turizmu, ki sta najbolj cvetela pred in po drugi
svetovni vojni. Današnja turistična ponudba je mnogo slabša od nekdanje tako v
kvantitativnem kot tudi v kvalitativnem smislu. Ni dovolj pestra in atraktivna, da bi
privlačila in obdržala obiskovalce za več kot en dan. Ostali problemi zajemajo še neurejeno
infrastrukturo, pomanjkanje parkirnih mest ter neurejenost javnih površin. Na Dovjem se
pojavlja problem razpršene gradnje ter neurejenosti v arhitekturnem in urbanističnem
pogledu.
Glede na večletno tradicijo Dovjega in Mojstrane, na obstoječe naravne potenciale in nove
razvojne pogoje, na rezultate opravljenih analiz ter na mnenja lokalnega prebivalstva in
lokalne skupnosti, sta turizem in gostinstvo prednostni razvojni področji. Ti dve dejavnosti
dajeta možnost za uresničitev osnovnih razvojnih ciljev, kot so povečanje zaposlitvenih
možnosti v kraju, vlaganje lokalnega kapitala in kapitala širše regije, ustvarjanje dohodka
in zagotavljanje ekonomske stabilnosti kraja (Razvojna strategija..., 1997).
Na podlagi anket, ki jih je izvedla CIPRA Slovenija, ter odzivov na delavnici o problemih
v Vratih, je očitno, da se prebivalci Mojstrane in Dovjega ter tudi obiskovalci doline že
zavedajo problema prometne preobremenjenosti doline. Interes lokalne skupnosti za
sodelovanje pri celostnem pristopu umirjanja prometa obstaja, problem pa predstavlja
financiranje izvedbe umirjanja prometa.
Razvojna strategija za krajevno skupnost Dovje – Mojstrana navaja tudi, da je potrebno
urediti spremenjen režim prometa v alpskih dolinah. Kraji v KS bi morali biti ustrezno
urejeni kot vstopno območje v Triglavski narodni park. Kot eden izmed prednostnih
projektov se omenja turistično–informativno–rekreacijski center pri Rosu, kjer bi bilo
poskrbljeno za urejen in organiziran sprejem turistov ter za promocijo kraja ter parka.
Center pri Rosu naj bi tako vključeval informacijsko točko, gostinsko ponudbo, prostor za
kampiranje ter parkirišče za 250 osebnih vozil, ki bi se uredilo v primeru omejevanja
prometa v Vrata. V okolici naj bi se uredile sprehajalne poti ter povezava obeh bregov z
mostom za pešce (Razvojna strategija…, 1997).
Če želimo promet v dolini omejiti, moramo naselji nujno vključiti v postopek oblikovanja
najprimernejšega načrta umirjanja prometa. Poleg tega je potrebno oblikovati načrt, ki bo
ustrezal prebivalcem in jim prinesel čimveč koristi od obiskovalcev, ki se sedaj v naseljih
večinoma ne ustavijo.
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6.2 ANALIZA STANJA
Študij, ki bi se ukvarjale z dolino Vrata in njeno prometno obremenjenostjo ter z naseljima
Mojstrana in Dovje, je malo. Naselji obravnava že omenjena Razvojna strategija za
krajevno skupnost Dovje – Mojstrana iz leta 1997. Edina študija, ki zajema dolino Vrata z
vidika prometne obremenjenosti, je diplomska naloga Mitje Lakote, ki je na Oddelku za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti v Ljubljani leta 1998 izdelal
diplomsko delo z naslovom Gozdarska in negozdarska raba gozdne ceste v Vrata. Namen
njegovega dela je bil vzpodbuditi k razmišljanju in konkretni rešitvi urejanja prometnega
režima v dolini.
Projekt Umirjanje prometa v dolini Vrata, ki smo ga izvedli sodelavci CIPRA Slovenije, je
edina novejša študija o možnih načinih reševanja problema prometne obremenjenosti
doline, podaja pa tudi podrobno analzo stanja.
Potreba po umirjanju prometa je posledica preobremenjenosti doline zlasti poleti ob
vikendih in praznikih. S pomočjo štetij prometa, anketiranja obiskovalcev in domačinov
Mojstrane in Dovjega ter lastnikov zemljišč v dolini ter z organizacijo delavnic smo želeli
izpostaviti ključne probleme v dolini in v Mojstrani ter na Dovjem, saj sta naselji z dolino
neločljivo povezani in sta izjemno pomembni za uveljavljanje novega prometnega režima v
dolini. Za potrebe vzpostavitve novega režima je bila opravljena tudi analiza prostora.
6.2.1 Štetje prometa
6.2.1.1 Starejša štetja
Podatke o prometni obremenjenosti doline sem črpala iz štetij prometa, ki jih je izvajal
Triglavski narodni park (v nadaljevanju TNP) leta 1995 in 1997. Uporabila sem tudi
podatke iz diplomske naloge Mitje Lakote in Edvarda Grabrijana, ki segajo v leti 1997
oziroma 2002. Podatke za leti 2005 in 2006 smo pridobili s štetjem prometa, 2 štetji smo
izvedli v poletni sezoni 2005, 6 štetij pa poleti 2006.
Med majem in oktobrom 1995 je TNP izvajal štetje prometa na različnih lokacijah v parku,
med drugim tudi v dolini Vrata. Na parkirišču pred Aljaževim domom so beležili
povprečno število osebnih vozil na uro (opazovali so med 9. in 17. uro). Beležili so stanje
in ne pretoka vozil. Šteli so vsako soboto v omenjenem časovnem intervalu. Podana so
povprečna števila domačih in tujih vozil na uro. Višek sezone se kaže z največjim številom
parkiranih avtomobilov v mesecu avgustu, ko so daleč največje število osebnih vozil
zabeležili 12. avgusta 1995 (333 domačih osebnih vozil na uro). Štetje je dokazalo, da so
prometne obremenitve v Vratih izrazito sezonskega značaja. Močno so odvisne tudi od
vremena.
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Graf 4: Povprečno število vozil na uro na parkirišču pred Aljaževim domom v Vratih leta
1995 (vir: TNP).
Poleti 1997 so v Triglavskem narodnem parku šteli promet na različnih gorskih izhodiščih.
Obremenjenost z osebnimi vozili so beležili en vikend v juliju in avgustu ter en četrtek v
omenjenih mesecih. V Vratih so beležili pretok med Tileševim rovtom in Aljaževim
domom. Dolina Vrat se je izkazala za peto najbolj obremenjeno gorsko izhodišče v TNP.
Bolj so obremenjeni Bohinj, Pokljuka, Vršič, ki so glavna lahko dostopna alpska izhodišča,
ki poleg gornikov privlačijo tudi številne izletnike. Tudi doline Kot, Krma in Radovna so
bile leta 1997 po seštevku osebnih vozil bolj obremenjene kot Vrata.
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Graf 5: Predvidena obremenjenost gorskih izhodišč z osebnimi vozili poleti 1997 (vir:
TNP).
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Število osebnih vozil – 1997
(vir: TNP)
sob/19.7. čet /31.7. ned/17.8. čet/28.8.
Vrata
187
290
173
335

Preglednica 10: Število osebnih vozil v poletni sezoni 1995 (vir: TNP).
Zopet se je izkazalo, da je največji pretok vozil v dolini Vrata sredi meseca avgusta, ko
Vrata obišče čez tristo osebnih vozil. 17.8.1997 so tako v dolini našteli 335 osebnih
avtomobilov.
Beležilo se je tudi število obiskovalcev, ki so v dneh štetja prišli bodisi z osebnim vozilom
bodisi z ostalimi motoriziranimi vozili ali pa s kolesom in peš. Po pričakovanjih se je
največ obiskovalcev pripeljalo z osebnim vozilom, teh je kar 82 %, pešcev ali kolesarjev
pa zgolj
5 % (povprečje štirih dni štetja).
Mitja Lakota je za potrebe diplomskega dela Gozdarska in negozdarska raba gozdne ceste
v Vrata opravil štetje vozil v naključno izbranih dneh med majem in oktobrom leta 1997 na
petih snemalnih točkah: Pri Rosu, slapu Peričnik, Tileševem in Turkovem rovtu ter
Aljaževem domu. Upošteval je čas prehoda vozila, smer vožnje, vrsto vozila, število
potnikov ter oceno vremena za vsak snemalni dan.
Glede negozdarske rabe ceste je ugotovil, da je le ta prisotna od maja do oktobra. Lakota
ugotavlja, da je bil v delovnih dneh delež vozil, ki so prihajala v Vrata, konstanten od
zgodnjih jutranjih ur do 14. ure, popoldan je delež vozil padal proti 0. Delež odhodov iz
Vrat je rasel do 15. ure.
Ob vikendih je bila izrazita obremenitev ceste v jutranjih urah, z nekoliko manjšo
intenziteto se je ponovila okoli 14. ure. Odhodi iz doline so dosegli vrh med 16. in 17. uro.
Najpogostejši uporabniki gozdne ceste v Vratih so bili obiskovalci v skupini; z enim
vozilom je prišlo povprečno 2,6 potnikov v avtomobilu (po raziskavi TNP). Število
obiskovalcev je raslo od srede proti koncu tedna.
Glede gozdarskega prometa je ugotovil, da je v dolini Vrata motoriziran promet in s tem
gospodarska proizvodnja možna 182 dni v letu. Povprečna dnevna obremenitev zaradi
gospodarske rabe je 2,5 vozila na dan, negospodarska prometna obremenitev pa 43
vozil dnevno.
snemalna točka
Aljažev dom
Turkov rovt
Tilešev Rovt
Slap Peričnik
Pri Rosu
Skupaj

povpr. dnevna obremenitev
maj – oktober 1997
376
276
252
255
149
261

Preglednica 11: Štetje prometa v Vratih na različnih točkah v dolini (vir: Lakota, 1998).
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Povprečne dnevne obremenitve med majem in oktobrom 1997 kažejo višje številke kot pri
raziskavi TNP-ja, kjer je za štiri izbrane dneve v juliju in avgustu povprečje 246 vozil na
dan. Iz obeh štetij lahko posplošimo, da je bilo povprečno število osebnih vozil v letni
sezoni 1997 čez 250 na dan (Lakota, 1998).
Edvard Grabrijan je na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete diplomiral z delom
Vpliv gorništva in prometa na okolje Julijskih Alp, kjer omenja tudi prometno obremenitev
doline Vrata. V nedeljo, 18.8.2002, je ob 14.30 naštel 179 vozil na parkirišču pred
Aljaževim domom, od tega 127 domačih in 52 tujih.

6.2.1.2 Štetje prometa v letih 2005 in 2006
Za prikaz dejanskega stanja prometne obremenjenosti doline so bili potrebni aktualni
podatki. V poletni sezoni 2005 smo beležili promet v soboto, 30.7.2005, ter v torek,
31.8.2005. Več štetij nam je onemogočilo deževno vreme, ki se je pojavljalo predvsem ob
vikendih, ko je obiskovalcev v dolini sicer največ. V deževnem vremenu je prometa tako
malo, da štetje ne da rezultatov, ki bi pokazali realno obremenjenost doline poleti. V letu
2006 smo izvedli še šest štetij. Od 8 štetij sem jih avtorica diplomskega dela opravila 5,
ostala štetja so opravili Dušan Prašnikar, Matej Ogrin in Mirjam Polda.
Beležili smo pretok vozil na začetku doline, izvor vozil ter število potnikov v osebnih
avtomobilih. V vseh terminih štetja je bilo vreme sončno do zmerno oblačno. Promet smo
šteli med 5. in 19. uro.
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2005
sobota
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30.7.05
31.8.05
283
175
368
113
651
288
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132

nedelja
25.6.06
178
137
315
156

torek
15.7.06
96
76
172
65
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nedelja
sobota
23.7.06
29.7.06
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170
155
156
339
326
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127

sobota
5.8.06
230
173
403
175

torek
15.8.06
329
309
638
243

51
78%
11%
5%
5%

43
83%
7%
2%
7%

22
75%
19%
1%
5%

31
81%
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3%
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81%
14%
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4%
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Preglednica 12: Pregled štetij prometa v Vratih v sezoni 2005 in 2006.
V dolino Vrata se je razen v torek, 15.7.2006, pripeljalo najmanj 170 osebnih avtomobilov.
Osebni avtomobili so predstavljali povprečno dobrih 80 % vseh vozil. Dolina je bila po
naših dostopnih podatkih najbolj obremenjena konec julija 2005, ko se je v Vrata pripeljalo
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283 in odpeljalo 368 osebnih avtomobilov, ter na praznik, 15.8.2006, ko se je pripeljalo
329 in odpeljalo 309 osebnih avtomobilov.
Pri štetih dnevih je v večini primerov število prihodov višje od števila odhodov, kar
pomeni, da je tisti dan ostalo določeno število vozil parkiranih v dolini (zaradi večdnevne
ture v visokogorje), razen dne 30.7.2005, ko je število vozil, ki so odpeljali iz doline dokaj
višje od pripeljanih v dolino, kar pomeni, da so tisti dan zaključevali večdnevno turo (v
nedeljo, 31.7.2005, je bilo vreme deževno).
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Graf 6: Primerjava štetij prometa v sezonah 2005 in 2006.

Slika 11: Stanje na parkirišču pred Aljaževim domom 15.8.2006 (Ogrin, 2006).
Daleč najvišji delež v strukturi vozil, ki vstopajo v dolino, po pričakovanju pripada
osebnim avtomobilom (v povprečju 80 %). Ob tem ni zanemarljiv delež kolesarjev
(največji je bil
24 % 29.7.2006, najmanjši pa 5 % 15.7.2006) kljub temu, da je kolesarjenje zaradi
motornih vozil, ozke ceste ter prahu v suhih dneh otežkočeno. Kljub temu bi lahko bil
delež kolesarjev precej višji, saj dolina Vrata ponujajo prijeten kolesarski izlet. Ostala
motorna vozila so skromneje zastopana (do največ 10 %).
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Graf 7: Primerjava strukture vozil ob prihodu v dolino.
V dolino Vrata se je v terminih štetij ponavadi pripeljala približno dobra petina osebnih
avtomobilov tujih registracij. Njihov delež je bil največji v torek, 15.7.2006, ko je dosegel
tretjino vozil, ki so vstopila v dolino. Višji delež med tednom je razumljiv, saj je dolina
Vrata cilj za slovenske obiskovalce predvsem med vikendi. Absolutna števila vozil tujih
registracij (med 22 in 86 vozil v terminih štetja) kažejo, da je dolina zelo privlačna za
obiskovalce tako iz sosednjih kot tudi iz drugih evropskih držav.
Če primerjamo pretok avtomobilov v vseh terminih štetja, opazimo, da je v dolino največ
vozil vstopilo večinoma med 10. in 12. uro dopoldan, kar kaže na to, da v Vrata prihaja
veliko izletnikov, morda celo več kot gornikov. Prihodi kažejo na tri konice, prva je med 5.
in 7. uro zjutraj, naslednja, najbolj izrazita, med 10. in 12. uro, popoldanska konica
prihodov se kaže med 13. in 15. oziroma 16. uro.
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Graf 8: Povprečni dnevni pretok v terminih štetja.
Odhodi iz doline so med vikendi skoncentrirani na popoldanske ure, večina jih je med 15.
in 18. uro. V štetjih med tednom so bili odhodi bolj enakomerno porazdeljeni med
zgodnjimi popoldanskimi in kasnejšimi urami, kar bi lahko pomenilo, da med tednom
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prevladujejo izletniki, saj smo med tednom zaznali močnejšo dopoldansko konico nad
jutranjo.
Primerjava urnega poteka prihodov osebnih vozil med štetjema preko vikenda ter med
tednom (na podlagi dveh štetij v letu 2005) je pokazala, da je med vikendom izrazitejša
jutranja konica (med 6. in 7. uro), ko v dolino prihajajo predvsem gorniki ter zgodnje
popoldanska konica (med 13. in 14. uro), ko prihajajo izletniki. V štetju preko tedna konice
niso tako izrazite. Največ prihodov je v dopoldanskih urah. Štetja v letu 2006 pa so
prikazala, da se je jutranja konica pomaknila v dopoldanske ure.
Primerjava podatkov o pobranih parkirninah s številom prihodov v dolino
Pomemben podatek pri preučevanju prometne obremenjenosti doline je primerjava med
številom pobranih parkirnin na parkirišču pred Aljaževim domom in številom vozil, ki so
vstopila v dolino. Del obiskovalcev, ki se pripelje v začetni del doline, si ogleda zgolj slap
Peričnik in parkirajo na urejenem parkirišču ob mostu ali pri Rosu, drugi parkirajo ob cesti
ob izhodiščnih poteh v visokogorje. Odkar se pred Aljaževim domom (od leta 2005) pobira
parkirnina, se je v dolini povečalo divje parkiranje, ki že predstavlja velik problem, saj
lastnikom zemljišč nemalokrat ovira dostop do njihovih parcel.
Primerjava dostopnih podatkov za leto 2005 kaže velik razkorak med preštetimi vozili in
pobranimi parkirninami, kar kaže na velik delež parkiranj izven urejenih parkirišč, česar se
je potrebno zavedati pri uvajanju in nadzorovanju režimov umirjanja prometa.
Štetje prometa (prihodi)
Število pobranih parkirnin

30.7.2005
283
100

31.8.2005
175
72

Preglednica 13: Primerjava števila prodanih kart za parkirnino pred Aljaževim domom s
prihodom vozil v dolino.
Podatki o parkirninah v sezoni 2006 so bili dostopni zgolj kot seštevki prodanih kart v
mesecu, zato primerjave za leto 2006 ne navajam.
Planinsko društvo Dovje – Mojstrana, ki pobira parkirnino pred Aljaževim domom, je
poleti 2005 prodalo sledeče število kart (glej Graf 9 in 10). Upoštevati je potrebno, da je
bilo poleti 2005 veliko deževnega vremena, ki je vplival na manjši obisk doline in
okoliških gora. Število prodanih kart ni merodajen podatek, če želimo prikazati dejansko
prometno obremenitev doline, saj številni obiskovalci parkirajo na divjih parkiriščih.
Julija 2005 je bilo le v treh dneh prodano 100 kart ali več. Največ jih je bilo prodanih v
petek, 5 avgusta (194), še tri druge dni med tednom je pred Aljaževim domom parkiralo
čez 160 avtomobilov. Med vikendi v avgustu je bil obisk doline zaradi izredno slabega
vremena slab.
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Graf 9: Število prodanih kart na parkirišču pred Aljaževim domom julija 2005 (vir: PD
Dovje-Mojstrana).
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Graf 10: Število prodanih kart na parkirišču pred Aljaževim domom avgusta 2005 (vir: PD
Dovje-Mojstrana).
Za leto 2006 imamo podatke o skupnem številu pobranih parkirnin, ki so navedeni v
spodnji preglednici. Med seboj lahko enakovredno primerjamo le meseca julij in avgust,
ker se je junija in septembra parkirnina pobirala le polovico meseca. Tokrat je bil večji
obisk v juliju, kar lahko povežemo z veliko lepšim vremenom v tem mesecu.
2006
junij*
julij
avgust
september*
skupaj karte

avtomobili
437
2133
1870
1264
5704

motorji
13
22
15
11
61

avtobusi
15
20
22
7
64

kombiji
8
74
57
34
173

*Junija in septembra se je parkirnina pobirala od oziroma do sredine meseca.

Preglednica 14: Število prodanih kart po vrstah vozil med 15.6.2006 in 15.9.2006 (vir: PD
Dovje-Mojstrana).
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6.2.2 Primerjava cen parkiranja in cestnin
Za boljše razumevanje in vrednotenje prostora doline Vrata smo pripravili preglednico, v
kateri so zbrane cene za nekatera turistična območja v slovenskih Alpah in v tujini, kjer je
za obisk potrebno plačilo. V tujini je plačevanje parkiranja v izjemnem naravnem okolju
ter plačilo cestnin na alpskih prelazih in panoramskih cestah ustaljena praksa.
kraj
Vršič
Logarska dolina
Mangrtska cesta
Bohinj
Planina Blato
Dobrač –
panoramska cesta
Grossglockner
Dolomiti – Tri
Cine

vrsta plačila
vrsta vozila
SLOVENIJA
prispevek za urejanje
avto
Vršiča
motorno kolo
avtobus
vstopnina v park
avto
motorno kolo
cestnina
avto/motorno kolo
parkirnina – cona 1
avto
parkirnina – cona 2
avto
cestnina
avto
TUJINA
cestnina
avto

2,92 €
1,25 €
5€
5€
2,08 €
3 €/2 €
4,59 €
3,34 €
4,59 €

cestnina
cestnina

26 €/17 €
20 €

avto/motorno kolo
avto

cena

13 €

Preglednica 15: Primerjava višine plačila parkirnine oziroma cestnine na alpskih cestah v
sloveniji in tujini (ustni vir: upravljalci navedenih cest).
Pregled stanja glede plačila cestnine oziroma parkirnine v izjemnih naravnih okoljih kaže,
da vse več lokacij, kjer je možno kakovostno doživeti naravo, uvaja plačilo parkirnine
oziroma cestnine. To velja tako za Slovenijo, kot tudi za tujino. Splošna ugotovitev je, da
obiskovalci vse bolj sprejemajo plačilo za storitev, če je ta upravičena. V slovenskem
gorskem svetu, še posebno v gorskih dolinah ali cestah, ki pripeljejo na izjemne lokacije,
se že uvaja plačilo. Namen plačila je odvisen od statusa ceste oziroma okolja; tako se
zaračuna cestnino, parkirnino, prispevek za urejanje lokacije ali vstop v zavarovano
območje.
V Sloveniji znašajo plačila za osebna vozila torej od 2,9 do 5 €.
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6.2.3 Anketiranje obiskovalcev
Pri oblikovanju predloga nove prometne ureditve v dolini Vrata smo želeli upoštevati
mnenja obiskovalcev doline. Če bi se nov prometni režim zelo razlikoval od spolšnih želja
obiskovalcev, bi bil slabo sprejet in bi imel zato veliko manjše možnosti za dosledno
uresničevanje.
Na CIPRI Slovenija smo tako oblikovali anketni vprašalnik, ki je zajemal vprašanja o
odnosu obiskovalcev do izjemnih naravnih okolij, o potovalnih navadah, o mnenju o
sedanjemu prometnemu režimu v dolini, predlogih za spremembe itd.
V septembru 2005 sva s sodelavko med obiskovalci doline Vrata opravili 239 anket
Skoraj polovica (40 %) anketiranih obiskovalcev prihaja iz Ljubljane in njene okolice,
sledijo obiskovalci iz Gorenjske (25 %), zlasti iz Škofje Loke in Kranja ter obiskovalci iz
Maribora (18 %). Med anketiranci so prevladovali moški, ki so predstavljali skoraj tri
četrtine vzorca. Starostni razredi so bili precej enakomerno zastopani, z izjemo razreda pod
20 let. Velika večina anketirancev (90 %) je imela dokončano srednjo ali višjo oziroma
visoko šolo.
25%

2%

22%

28%

24%

72%

27%

ženske

<20let

21-30 let

moški

41-50 let

51let +

31-40 let

Graf 11 in Graf 12: Spolna (levo) in starostna struktura anketriancev (Vir: Ankete…,2005).
5%

5%

45%

45%

osnovna

srednja

višja, visoka

magisterij, doktorat

Graf 13: Izobrazbena struktura anketirancev (vir: Ankete, 2005).
Več kot polovica (57 %) vprašanih obiskovalcev doline redno zahaja v naravo, ostalih 40
% pa pogosto oziroma dokaj pogosto. Preživljanje prostega časa v naravni torej večini
obiskovalcev doline veliko pomeni, lahko sklepamo, da ga želijo tudi kakovostno preživeti.
Obiskovalci se v dolino radi vračajo, 44 % anketiranih obišče dolino Vrata enkrat do
dvakrat na leto, 30 % vprašanih pa dolino obišče tudi trikrat do petkrat letno. Večini (72
%) so Vrata izhodišče za ture oziroma izlete v visokogorje. Sledi obisk naravnih
znamenitosti (11 %), sprehodi, kolesarjenje ter obisk gostišča.
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Kako pogosto obiščete dolino Vrata?
8%

10%
8%
prvič sem v Vratih
redko

30%

1 do 2-krat
3 - 5 krat
velikokrat
44%
vir: Ankete v okviru strokovne naloge Umirjanje prometa v alpskih dolinah;
Vrata, 9/2005, N = 239

Graf 14: Pogostost obiska v dolini Vrata.

2%
3%

Zakaj na splošno
pridete v dolino Vrata?

4%
11%
izlet/tura
sprehod

8%

ogled naravnih znam.
kolesarjenje
obisk gostišča

72%

drugo

vir: Ankete v okviru strokovne naloge Umirjanje prometa v alpskih dolinah;
Vrata, 9/2005, N = 239

Graf 15: Najpogostejši razlogi za obisk doline.
Glede na to, da so Vrata eno izmed pomembnejših izhodišč za planinske ture in izlete v
visokogorje, ne preseneča dejstvo, da se kot najpogostejša asociacija na dolino Vrata
pojavlja Triglav (105 odgovorov), sledijo asociacije na lepoto (42 odgovorov), gore,
Aljažev dom, naravo in mir. Ljudje torej dolino in njeno okolico dojemajo izredno
pozitivno, tu iščejo predvsem sprostitev. Prav zato je potrebno poskrbeti, da dolina zaradi
nenadzrovanega obiska ne bo izgubila svoje izredne doživljajske in naravne vrednosti.
V Vrata se večina pripelje z osebnim avtomobilov, kar velja tudi za 97 % anketiranih.
Povprečna zasedenost avtomobilov je dokaj slaba, saj sta bili v več kot tretjini avtomobilov
samo dve osebi.
S kolesom sta se v dolino pripeljala dva odstotka anketirancev.
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S katerim prevoznim sredstvom ste se pripeljali v Vrata?
avto; sam/a
avto; 2 osebi
14%

2%

1%

avto; 3 osebe

15%

avto; 4 in več
kolo
motor
bus

29%

39%

drugo

vir: Ankete v okviru strokovne naloge Umirjanje prometa v alpskih dolinah;
Vrata, 9/2005, N = 239

Graf 16: Uporabljena prevozna sredstva za prihod v dolino.
Skoraj polovica anketirancev (46 %) je enodnevnih obiskovalcev, 36 % vprašanih pa je v
predel Gorenjske med Bledom in Kranjsko Goro prišlo za dva do pet dni.

Za koliko časa ste prišli v ta del Gorenjske?
8%

10%
pol dneva
1 dan

36%

2- 5 dni
več kot 5 dni
46%

vir: Ankete v okviru strokovne naloge Umirjanje prometa v alpskih dolinah;
Vrata, 9/2005

Graf 17: Dolžina bivanja v dolini in/ali okolici.
Da je dolina Vrata zelo priljubljena izhodiščna točka za izlete v visokogorje, nam ponovno
potrdi podatek, da se je 69 % anketiranih, ki so v ta predel Gorenjske prišli za več kot en
dan, nastanilo po planinskih kočah. 14 % obiskovalcev doline je bilo nastanjenih v
Kranjski Gori, ostali pa večinoma drugje v občini Kranjska Gora ter tudi na Bledu.
Anketirance smo prosili, naj izpostavijo morebitne moteče elemente v dolini. Dve tretjini
vprašanih v Vratih nič ne moti, ostali pa so se najbolj pritoževali nad slabo vzdrževano
luknjasto cesto, nad parkirnino ter nad makadamskim voziščem. Nezanemarljiv delež
(tretjina tistih, ki zaznavajo moteče elemente) kot moteč element izpostavlja promet, gnečo
ter hrup.
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slabo vzdrževana
cesta
24%
preveč je prometa
18%

Vas v dolini kaj moti?
Če da, kaj?

luknjasta cesta
11%
ne
66%

da
34%

makedam
8%

parkirnina 11%
gneča 9%

drugo
9%

hrup 6%

vir: Ankete v okviru strokovne naloge Umirjanje prometa v alpskih dolinah; Vrata, 9/2005

Graf 18: Moteči elementi v dolini Vrata.
Slabih treh četrtin anketirancev plačilo parkirnine v Vratih (500 SIT) ne moti,
10 % vprašanih celo meni, da bi bila parkirnina lahko višja.

Kako gledate na ureditev
parkiranja v Vratih?

2%

9%

Strinjam se z obstoječim
stanjem (parkirnina 500 sit).
Parkirnina bi bila lahko višja.

16%

Ne odvrne me od obiska, a
plačevanja ne podpiram.
Zaradi parkirnine ne pridem
več sem.

10%

63%

Drugo.

vir: Ankete v okviru strokovne naloge Umirjanje prometa v alpskih dolinah; Vrata, 9/2005 (N = 239)

Graf 19: Mnenja o ureditvi parkiranja pred Aljaževim domom.
Poleg navad obiskovalcev doline so nas zanimala tudi njihova stališča do varovanja narave
ter pogledi in pričakovanja glede ureditve prometa v dolini.
Več kot polovici anketiranih obiskovalcev (64 %) se okoljski problemi zdijo pomembni,
vendar skrb zanje prepuščajo pristojnim organizacijam. 13 % vprašanih sami aktivno
sodelujejo pri reševanju okoljskih vprašanj, treh odstotkov obiskovalcev pa okoljska
vprašanja ne zanimajo.
Želeli smo tudi izvedeti, če bi bili obiskovalci pripravljeni plačati vstopnino v izjemna
naravna okolja, kar je v tujini že ustaljena praksa, pri nas pa bolj izjema kot pravilo. Dobra
polovica anketirancev (53 %) se s plačilom vstopnine strinja, pri čemer naj bi se višina
vstopnine gibala med skromnimi 200 in 400 tolarji, 45 % anketirancev pa je pripravljenih
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plačati tudi višjo vstopnino. Kar 47 % vprašanih pa se s plačilom vstopnine v izjemna
naravna okolja ne strinja.
Ste za vstop v izjemna naravna okolja
pripravljeni plačati? Če da, koliko?
do 200 SIT
19%
200 - 400 SIT
36%

da
53%

ne
47%

400 - 700 SIT
23%
700 - 1000 SIT
12%
več kot 1000 SIT
10%

vir: Ankete v okviru strokovne naloge Umirjanje prometa v alpskih dolinah; Vrata, 9/2005

Graf 20: Mnenja o plačilu za vstop v izjemna naravna okolja.
S trditvijo, da je vrednost narave mogoče ovrednotiti z denarno vrednostjo, se tri četrtine
anketirancev ni strinjalo, 12 % pa je bilo takih, ki so se z omenjeno trditvijo strinjali.
Skoraj polovica anketirancev (48 %) meni, da bi morali naravo zaščititi, ne glede na ceno,
ki bi jo plačali davkoplačevalci. S tem se ne strinja 19 % vprašanih.
S splošnih vprašanj o odnosu do narave in okoljskih vprašanj, smo prešli na bolj konkretna,
in sicer na odnos do cest v alpskih dolinah in do ceste v dolino Vrata.
Dobra polovica anketirancev se je strinjala s trditvijo, da naj bodo ceste v alpskih dolinah
prvotno namenjene doživljanju narave, vendar poudarjajo, da je obiskovalcem visokogorja
potrebno omogočiti prost dostop do izhodišča za ture v visokogorje. Ceste v alpskih
dolinah bi izključno doživljanju narave (ob prepovedi prometa) namenilo 14 % vprašanih.
Ostala petina meni, da je naj se ceste v alpskih dolinah prosto uporablja.
Kakšen je vaš odnos do cest v alpskih dolinah?
8%

8%
17%

53%

14%

Obstoječe ceste so zato, da
se jih uporablja.
Ceste naj se posodobi;
asfaltira.
Namenijo naj se doživljanju
narave.
Planincem morajo omogočiti
dostop do izhodišč.
Nimam mnenja.

vir: Ankete v okviru nal. Umirjanje prometa v alp.dolinah; Vrata, 9/2005, N=239

Graf 21: Odnos vprašanih do cest v alpskih dolinah.
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Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri so obiskovalci pripravljeni dolino obiskati peš.
Izkazalo se je, da je dobra tretjina že šla peš iz Mojstrane do Aljaževega doma (večinoma
sicer pred leti, ostali pa bi večinoma šli, če bi bil nazaj v Mojstrano zagotovljen javni
prevoz. Slaba petina vprašanih bi šla v dolino peš le pod pogojem, da bi bila cesta zaprta za
promet.
Ste že šli peš iz Mojstrane
do Aljaževega Doma? 1

NE
62%

DA
38%

Šel bi, če bi bil nazaj
zagotovljen javni
prevoz.

37%

Ne bi šel, tudi če bi
bil nazaj zagotovljen
javni prevoz.

25%

vir: Ankete v okviru strokovne naloge Umirjanje prometa v alpskih dolinah;
Vrata, 9/2005 (N = 239)

Graf 22: Pripravljenost obiskovalcev, da se v dolino odpravijo peš.
Ste že šli peš iz Mojstrane
do Aljaževega doma? 2

DA
38%

NE
62%

Šel bi, če bi bila
cesta zaprta za
promet.

23%

Ne bi šel, tudi če bi
bila cesta zaprta
za promet.

38%

vir: Ankete v okviru strokovne naloge Umirjanje prometa v alpskih dolinah;
Vrata, 9/2005 (N = 239)

Graf 23: Pripravljenost obiskovalcev, da se v dolino odpravijo peš, če bi bila cesta zaprta
za promet.
Če bi bil organiziran javni prevoz, bi se tako
pripeljali v Vrata?
10%

da
ne
ne vem

27%
63%

vir: Ankete v okviru strokovne naloge Umirjanje prometa v alpskih dolinah;
Vrata, 9/2005 (N = 239)

Graf 24: Pripravljenost uporabljati javni prevoz za prihod v dolino.
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Če bi bil organiziran prevoz v obe smeri, bi se v dolino z njim pripeljalo 63 %
anketirancev.
Obiskovalci, ki se z javnim prevozom v dolino ne bi pripeljali, so kot vzrok najpogosteje
navedli počasnost, neprilagodljivost, neučinkovitost ter pričakovano premajhno pogostost
prevozov. Tudi raziskave iz drugih alpskih dežel so potrdile, da je pogostost javnega
prevoza in njegova zanesljivost osnova, da se obiskovalci odločijo zanj.
Če poskrbimo, da sta ti dve lastnosti javnega prevoza na visoki ravni, potem lahko
pričakujemo uporabo javnega prevoza tudi med tistimi, ki se sicer ne bi vozili z njim.
Zakaj se v dolino niste
pripravljeni pripeljati
z javnim prevozom?
(64 vprašanih)

2%
3%

Ni fleksibilen in funkcionalen.
Ne omogoča samostojnosti.

3%
20%

Verjetno ne bi bil dovolj pogost.
Javni prevoz je premalo udoben.
Javni prevoz je prepočasen.
Javni prevoz je predrag.

36%
33%

Raje grem peš ali s kolesom.

vir: Ankete v okviru strokovne naloge Umirjanje prometa v alpskih dolinah;Vrata, 9/2005

Graf 25: Razlogi za nepripravljenost uporabljati javni prevoz v dolino.
Obiskovalci so izrazili tudi svoje mnenje glede prometne ureditve v dolini. Največ podpore
je dobil model ureditve, ki predvideva ureditev parkirišča v oziroma ob naselju Mojstrana
ter zaporo ceste ob sobotah in nedeljah v poletni sezoni, s tem, da bi imeli obiskovalci
visokogorja do 7. ure zjutraj možnost prihoda ter v popoldanskem času možnost izhoda z
osebnim avtomobilom. V času zapore bi vozil redni javni prevoz med Mojstrano in
Aljaževim domom. Omenjeni model ureditve je podprlo 37 % anketirancev. 23 %
vprašanih meni, da bi morala biti cesta v dolino Vrata ob sobotah in nedeljah v poletni
sezoni zaprta, organiziran pa bi moral biti javni prevoz med Mojstrano in Aljaževim
domom. Plačilo prevoza bi hkrati pomenilo tudi plačilo vstopnine v območje Triglavskega
narodnega parka. Približno 20 % anketirancev podpira sedanje stanje, kar pomeni prost
dostop z osebnimi avtomobili ter plačilo parkirnine na parkirišču pred Aljaževim domom.
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Kateri model prometne ureditve v Vratih najbolj podpirate?
7%
23%

Popolna zapora, redni javni prevoz.
Omogočen prihod planincem,nato
zapora, javni prevoz.
Obstoječe stanje, dodatno javni
prevoz.
Obstoječe stanje.

20%

Prosto parkiranje brez plačila.

13%
37%

vir: Ankete v okviru strokovne naloge Umirjanje prometa v alpskih dolinah; Vrata, 9/2005, N = 239

Graf 26: Modeli prometne ureditve v dolini.
Pri pripravi načrta umirjanja prometa v dolini smo podrobno obravnavali tudi naselji
Mojstrana in Dovje, saj ležita na vstopu v dolino in sta tako za vzpostavitev novega
prometnega režima iz večih zornih kotov ključnega pomena.
Obiskovalce doline Vrata smo povprašali, če se ustavijo tudi v teh dveh naseljih ter s
kakšnim namenom. Ugotovili smo, da se večina obiskovalcev (61 % vprašanih) v
Mojstrani ali na Dovjem niti ni ustavila niti se ne namerava, kot vzrok pa so najpogosteje
navajali pomanjkanje časa. Največji delež tistih, ki se nameravajo ustaviti v enem izmed
omenjenih naselij, se ustavi v gostišču.
Se boste/ste se ustavili v Mojstrani ali na Dovjem?
Če da, kje?
gostišče 33%

Mojstrana, ne vem
še kje 17%
Peričnik 11%

ne
61%

da
35%

muzej 11%
Dovje 9%

ne vem; 3%

drugo 12%

trgovina 7%

vir: Ankete v okviru strokovne naloge Umirjanje prometa v alpskih dolinah; Vrata, 9/2005 (N=239)

Graf 27: Pripravljenost obiskovalcev doline, da se ustavijo v bližnji Mojstrani in na
Dovjem.
Na vprašanje, če bi kdaj kot gost za več dni ostali v Mojstrani ali na Dovjem, je 49 %
anketirancev odgovorilo z da, prav tolikšen odstotek pa z ne. Očitno je, da kljub dokaj
velikemu številu obiskovalcev doline, naselji od njih nimata veliko ekonomskih koristih,
kar pa je ob današnjem slabem stanju turistične ponudbe pričakovano.

55

Glavne ugotovitve
Večina obiskovalcev doline Vrata je enodnevnih pohodnikov, najpomembnejši motiv za
obisk doline je izlet oziroma tura v visokogorje. Do izhodišča se skoraj vsi pripeljejo z
osebnim avtomobilom, povprečna zasedenost avtomobila pa je slaba in sicer znaša 2 osebi
na osebni avto. Obiskovalce v dolini najbolj moti slabo vzdrževana, luknjasta cesta,
omeniti pa velja tudi prometno gnečo in hrup, ki ga povzročajo avtomobili in motoristi. S
plačilom parkirnine, ki je namenjena vzdrževanju parkirišča, se večina obiskovalcev
strinja, nekateri celo menijo, da bi bila lahko višja.
Večina obiskovalcev 11 kilometrov dolge poti, ki vodi v dolino, še ni prehodilo peš, bi pa
to večinoma storili, če bi bil nazaj v Mojstrano zagotovljen javni prevoz. Obiskovalci so
prav tako pokazali interes za dostop v dolino samo z javnim prevozom. Tisti, ki se s to
možnostjo niso strinjali, so kot vzrok neodobravanja izpostavili splošne probleme javnega
prevoza (nekonkurenčnost, nefunkcionalnost, nizka frekvenca odhodov avtobusov).
Najbolj primeren model ureditve prometa v dolini Vrat se je 37 % obiskovalcem zdel tisti,
ki podpira ureditev parkirišča v oziroma ob naselju Mojstrana ter zaporo ceste ob sobotah
in nedeljah v poletni sezoni. Pri tem bi obiskovalci visokogorja imeli do 7. ure zjutraj
možnost prihoda ter v popoldanskem času možnost izhoda. V času zapore bi vozil redni
javni prevoz med Mojstrano in Aljaževim domom.
Zanemarljiv ni niti delež tistih, ki menijo, da bi morala biti cesta v dolino Vrata ob sobotah
in nedeljah v poletni sezoni zaprta, organiziran pa bi moral biti javni prevoz med
Mojstrano in Aljaževim domom. Plačilo prevoza bi hkrati pomenilo tudi plačilo vstopnine
v območje Triglavskega narodnega parka.
Obiskovalci se zavedajo problema prometne preobremenjenosti doline in so pripravljeni
sprejeti možnost dostopa v dolino samo z javnimi prevoznimi sredstvi (63 % vprašanih),
seveda pod pogojem, da bi bil javni prevoz zelo dobro organiziran.
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6.2.4 Anketiranje prebivalcev in lastnikov zemljišč
Poleg mnenj obiskovalcev doline je za izdelavno načrta umirjanja prometa v dolini
potrebno upoštevati stališča prebivalcev Mojstrane in Dovjega ter lastnikov zemljišč v
Vratih. Anketni vprašalniki, ki so bili poslani po pošti na vsa gospodinjstva v naseljih ter
lastnikom zemljišč, ki živijo drugje, so se nanašali na odnos do značilnosti in problemov
domačega okolja s poudarkom na prometni ureditvi doline Vrata.
Poslali smo 750 anket na gospodinjstva ter dodatnih 60 na naslove lastnikov zemljišč.
Izmed 810 poslanih smo prejeli 148 izpolnjenih anket.
Četrtino vseh prejetih anket predstavljajo ankete, ki so nam jih vrnili lastniki zemljišč v
Vratih.
Ste lastnik zemljišča v Vratih?
(144 odgovorov)

26%
DA
NE

74%
vir: Ankete po gospodinjstvih in med lastniki zemljišč/2006.

Graf 28: Lastništvo zemljišč v dolini Vrata.
Ker prebivalci Mojstrane in Dovjega ter lastniki zemljišč v Vratih dolino obiskujejo zelo
pogosto ter seveda poleg tega živijo na vhodu v dolino, je njihovo sprejemanje nove
prometne ureditve zelo pomembno.
Četrtina anketirancev obišče Vrata več kot dvajsetkrat letno. Do petkrat letno dolino obišče
41 %, več kot desetkrat letno prav tako 41 % vprašanih.
Kolikokrat letno obiščete Vrata?
22%

26%

1 do 2-krat
3 do 5-krat
5 do 10-krat
19%

16%

10 do 20-krat
nad 20-krat

17%
vir: Ankete po gospodinjstvih in med lastniki zemljišč/2006.

Graf 29: Pogostost obiskovanja doline.
Zanimalo nas je, kaj je po mnenju domačinov v Mojstrani in na Dovjem dobro urejeno, kaj
pogrešajo ter kakšen prihodnji razvoj si želijo. Kot primer dobre ureditve so največkrat
navedli smučišče (29 odgovorov), sledijo mu trgovina pr Katr (23 odgovorov) ter ostala
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trgovinska ponudba. Krajani so zadovoljni tudi s komunalno ureditvijo, okolico na splošno,
pošto, šolo, smerokazi ter z ureditvijo pokopališča.
Prebivalci v Mojstrani in na Dovjem najbolj pogrešajo nastanitvene kapacitete (81
odgovorov) ter dodatno gostinsko ponudbo (78 odgovorov), sledijo želje po boljši cesti in
parkiriščih, po družabnih prireditvah, boljših informacijah za turiste ter kolesarskih stezah.
Manj številni pogrešajo tudi športni in rekreacijski center, družabni prostori za mlade,
razvoj kmečkega turizma in turističnih kmetij, bazen, informacijsko središče TNP.
Očitno je, da si domačini želijo nadaljnjega razvoja Mojstrane in Dovjega. Kar 94 %
vprašanih si želi, da bi se kraja nadalje turistično razvijala, 32 % jih želi pri razvoju tudi
aktivno sodelovati. Izražena je bila tudi želja po boljši aktivnosti turističnega društva, po
enakovrednem razvoju turizma in kmetijstva ter oživitvi kmetijskih dejavnosti, želja po
zmanjšanju množičnega obiska Triglava, razvoju ekološkega turizma ter želja po aktivnem
vključevanju mladih v razvoj Mojstrane in Dovjega.
Kot način aktivnega sodelovanja je bilo najpogosteje navedeno oddajanje namestitvenih
kapacitet (10 odgovorov). Domačini so pripravljeni sodelovati z idejami in predlogi. Že
sedaj pa sodelujejo tako, da skrbijo za urejenost hiš in okolice, delujejo kot gorski vodniki
ter aktivni člani društev.
Kot načine aktivnega sodelovanja so navedli tudi sodelovanje v čistilnih akcijah, dodatno
ponudbo kmetijskih izdelkov in pridelkov, fizični in finančni vložek, računalniško
programiranje ter skrb za promocijo.
Po pričakovanju so najbolj zaželjeni stacionarni gostje (v 49 %), dnevnih gostov si želi 22
% vprašanih, medtem ko so za ostale vsi dobrodošli. Večkrat je bila tudi omenjena želja po
ekološko osveščenih turistih ter po obisku manjših skupin s specifičnimi zahtevami (npr.
gorski turizem).
Kakšnih turistov si želite
v Mojstrani in na Dovjem?
3% 3%
stacionarnih
23%

dnevnih
49%

vseeno
turisti me motijo

22%

drugo

Graf 30: Najbolj zaželjen tip turistov v Mojstani in na Dovjem.
Tako kakor za Mojstrano in Dovje, nas je tudi za dolino Vrata zanimalo, kaj je po mnenju
domačinov tam dobro urejeno in kaj v dolini manjka oziroma bi bilo potrebno spremeniti.
Kot primer dobre urejenosti je bil v četrtini odgovorov omenjen Aljažev dom, sledijo mu
pešpoti, parkirišče v Vratih, elektrifikacija, cesta ter čistilna naprava.
Največ vprašanih meni, da je potrebna boljša ureditev ceste (38 %), bodisi z asfaltiranjem
(22 %) bodisi zgolj z boljšo ureditvijo vozišča. Domačini menijo, da bi morala biti boljša
tudi gostinska ponudba, da bi bilo potrebno v dolini omejiti promet ter uvesti javni prevoz,
nekateri celo menijo, da bi bilo potrebno cesto zapreti za promet. Želijo si tudi boljše
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ureditve pešpoti ter kolesarskih poti. Najpogostejši odgovori, ki niso prikazani na grafu, so
še želja po večih koših za smeti, večji promociji doline, vodenih kolesarskih izletih ter
turah v planine, podaljšanju sezone v zimski čas itd.
Kaj je v dolini Vrata dobro urejeno?
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vir: Ankete po gospodinjstvih in med lastniki zemljišč/2006.

Graf 31: Elementi dobre ureditve v dolini Vrata.
Kaj v dolini Vrata manjka/bi bilo potrebno spremeniti?
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vir: Ankete po gospodinjstvih in med lastniki zemljišč/2006.

Graf 32: Elementi nepopolne ureditve v dolini Vrata.
Da so negativne posledice povečanega prometa v poletnem času vidne tudi v Vratih, meni
76 % domačinov. Kot najpogostejše negativne posledice zaznavajo prah, divje parkiranje,
hrup, gnečo, odpadke ter ogroženost pešcev in kolesarjev. Domačini so kot negativne
posledice prometnega obremenjevanja doline pogosto navedli tudi plašenje divjadi,
onesnažen zrak ter okolico, poškodovano cesto, pomanjkanje parkirišč ter problem
srečevanja avtomobilov.
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So v poletni v dolini vidne negativne
posledice povečanega prometa?
24%
NE
DA

76%
vir: Ankete po gospodinjstvih in med lastniki zemljišč/2006.

Graf 33: Mnenja o prisotnosti negativnih posledic prometa v Vratih.
Katere posledice povečanega prometa
zaznavate v Vratih?
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ogroženi pešci in
kolesarji

11%

vir: Ankete po gospodinjstvih in med lastniki zemljišč/2006.

Graf 34: Najbolj vidne negativne posledice prometa v Vratih.
Možnost, da se promet v dolini zmanjša ter se s tem omili negativne posledice prometnega
obremenjevanja, je v umirjanju prometa. Z njim se strinja 65 % domačinov.

Ali je smiselno omejevati promet v
dolini Vrata?

DA

35%

NE

65%
vir: Ankete po gospodinjstvih in med lastniki zemljišč/2006.

Graf 35: Mnenje o omejevanju prometa v Vratih.
Ena izmed možnosti omejevanja prometa v dolini je uvedba javnega prevoza. Z uvedbo
javnega prevoza se strinja kar 74 % domačinov, k temu pa lahko prištejemo še 7 % tistih,
ki se z uvedbo javnega prevoza strinjajo, če bodo zadoščeni določeni pogoji, in sicer da se
cesta asfaltira in razširi, da se uredi parkirišče pred dolino, plačilo parkirnine pa velja kot
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vozovnica za v dolino. Koncesija za prevoz naj se podeli zasebniku, ki bo vožnje prilagajal
sezonskemu utripu.
Podpirate uvedbo javnega
prevoza v dolino?
6%

7%
da
ne

13%

pogojno

74%

ne vem, nimam
mnenja

vir: Ankete po gospodinjstvih in med lastniki zemljišč/2006.

Graf 36: Mnenja o javnem prevozu v dolino.
Zelo pomembna informacija za načrtovanje umirjanja prometa je možna lokacija parkirišča
za osebna vozila. V vprašalniku smo domačine prosili, naj navedejo najprimernejše
lokacije. Najpogosteje omenjene so bile površine pri Rosu, na Prodih, pred Mojstrano, med
Mojstrano in Rosom ter pri smučišču. Predlagane pa so bile tudi nekatere druge lokacije.
Navedene predloge smo kasneje obravnavali na delavnicah.
Kje bi bil najprimernejši prostor za ureditev parkirišča?
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vir: Ankete po gospodinjstvih in med lastniki zemljišč/2006.

Graf 37: Potencialne lokacije parkirišča.
Na parkirišču pred Aljaževim domom je bilo poleti 2005 potrebno plačati 500 SIT
parkirnine. Zanimalo nas je, kako domačini gledajo na to ureditev. S plačevanjem
parkirnine se strinja tri četrtine domačinov, ki so odgovorili na anketne vprašalnike, od
tega jih 26 % meni, da bi bila parkirnina lahko višja. Pod možnostjo drugo so vprašani
najpogosteje navajali, da kljub plačilu parkirnine cesta in parkirišče z okolico nista urejena,
da je poraba denarja od parkirnin vprašljiva ter da se lahko zgodi, da bi bilo ob višji
parkirnini več divjega parkiranja.
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vir: Ankete po gospodinjstvih in med lastniki zemljišč/2006.

Graf 38: Mnenja o sedanji ureditvi s pobiranjem parkirnine pred Aljaževim domom.
Domačini večinoma menijo, da so negativne posledice prometnega obremenjevanja vidne
tudi v dolini Kot in Krmi, s tem se strinja 56 % vprašanih.
Med najpogosteje navedenimi negativnimi posledicami so divje parkiranje (22 %), prah
(18 %), odpadki, hrup, onesnaženost okolja (19 %), poteptano ali potrgano cvetje in
izpušni plini. Dokaj pogosto je bilo omenjena tudi slaba cesta, preveč avtomobilov,
kurjenje in neurejena parkirišča.
Povzetek
Prebivalci Dovjega in Mojstrane si želijo, da bi se omenjeni naselji v prihodnosti turistično
razvijali, delno pa so tudi sami pripravljeni v tem razvoju aktivno sodelovati.
Zavedajo se problematike prometnega obremenjevanja doline Vrata, prav tako tudi
sosednjih dolin Kota ter Krme ter si želijo, da se problem reši. Obremenjenost doline s
prometom domačini in lastniki zemljišč v primerjavi z menji obiskovalcev v veliko večji
meri zaznavajo kot problem, saj se z njim redno srečujejo.
Na režim urejanja prometa s plačilom parkirnine, ki je bil uveden leta 2005, domačini
gledajo pozitivno, s plačilom parkirnine se strinjajo, dobra četrtina jih meni, da bi bila
lahko višja. Prav tako se strinjajo z omejitvijo prometa v dolini (65 %) ter z uvedbo
javnega prevoza
(74 %).
Domačini so predlagali tudi potencialno primerne lokacije za ureditev parkirišča in
izkazalo se je, da so to lokacije, na katerih so bila parkirišča predvidena že leta 1997, ko je
bil izdelan Razvojni program Krajevne skupnosti Dovje-Mojstrana in sicer: Pri Rosu, Na
Prodih, na Mlačci ter pri smučišču.
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6.2.5 Delavnice
V okviru projekta Umirjanje prometa v dolini Vrata je CIPRA Slovenija pripravila štiri
delavnice, na katerih smo javnost sproti seznanjali s potekom projekta. Glavni namen
delavnic je bila komunikacija z deležniki, pomembnimi za obravnavani prostor in
problematiko. S pomočjo njihovih mnenj in predlogov smo namreč oblikovali možne
rešitve v smeri umirjanja prometa v Vratih, ki zahteva kompleksnen pristop. Doseči je
potrebno soglasje v lokalni skupnosti, pri izvedbi naloge pa je potrebno sodelovati z vsemi
deležniki. Oblikovali smo ožjo skupino, ki je zastopala interese deležnikov in s katero smo
bili stalno v stiku. Deležnike so zastopali: predstavniki krajevne skupnosti Dovje –
Mojstana, planinskega in turističnega društva, predstavnik lastnikov zemljišč in agrarne
skupnosti ter predstavnica občine Kranjska Gora. Njihova naloga je bila tudi obveščanje
krajanov o poteku projekta. Na delavnicah in na ločenih pogovorih smo sodelovali tudi s
predstavniki Triglavskega narodnega parka, Zavodom za gozdove ter Direkcijo RS za
ceste.
V spodnji preglednici predstavljamo kratek povzetek delavnic.
Delavnica

Vsebina
Udeleženci: krajani Mojstrane in Dovjega, predstavniki organizacij in
društev
Namen: Identifikacija problematike v dolini ter v Mojstrani in na
Dovjem, določitev deležnikov, pomembnih za prihodnost doline in
naselij, ter predstavitev rezultatov anketiranja med obiskovalci Vrat.

Promet v
dolini Vrata
kot breme in
priložnost
(26.9.2005)

Glavne ugotovitve: Prebivalci Mojstrane in Dovjega ter obiskovalci
doline se že zavedajo problema prometne preobremenjenosti doline.
Lokalna skupnost je pripravljena sodelovati pri celostnem pristopu
umirjanja prometa.
Pomembno je, da se novosti uvajajo postopno, po majhnih, dosegljivih
korakih, ki bodo pokazali rezultate. Tako se bo med domačini motivacija
tudi ohranila.
Promet naj se ustavi že v Mojstrani. Lastniki zemljišč v dolini morajo
imeti neoviran pristop do zemljišč.
Namen: Ugotoviti, kako lastniki zemljišč v dolini gledajo na načrtovano
umirjanje prometa ter katera oblika omejevanja je za njih še sprejemljiva.

Delavnica z
lastniki
zemljišč
(23.1.2006)

Glavne ugotovitve: V dolini se prepletajo interesi večih skupin. Lastniki
zemljišč bodo sprejeli režim, ki jim bo omogočil pristop do zemljišč.
Upravljavci dejavnosti v dolini bodo sprejeli takega, ki bo prinesel čim
več obiskovalcev. Potrebno je upoštevati še interes širšega kraja, ki ima
željo po turizmu. Dolino je potrebno urejati tako, da bodo vse kategorije
zadovoljne in čim več ljudi ustaviti v kraju.
Namen: Določiti cilj umirjanja prometa ter določiti prednostne površine
za parkirišča.

Umirjanje

Glavne ugotovitve: Dolgoročni cilj umirjanja prometa je dolina brez
prometa. Prometna obremenjenost je vse hujša, stanje se slabša. Cesta v
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prometa v
dolini Vrat
(23.2.2006)

dolini je potrebna prenove, ta mora biti del načrta umiritve. Promet je
potrebno ustaviti v vasi, novosti pa uvajati celostno in postopno. Obisk
doline zaradi ukrepov ne sme upasti.Parkirnina na koncu doline mora biti
znatno višja od tiste na vstopu, saj subvencionira tiste, ki se v dolino
pripeljejo z javnim prevozom.
Udeleženci: ožja delovna skupina

Predstavitev
načrtov
umirjanja
prometa
(10.4.2006)

Namen: Določitev prednostnih scenarijev umirjanja prometa.
Glavne ugotovitve: Prvi naslednji in hkrati ključni korak je določitev
nosilca projekta, ki bo uresničil načrt in vodil izvedbeni del projekta
umirjanja prometa. Prebivalce je potrebno seznaniti z namero umirjanja
prometa, spodbujati nov režim, upoštevati projekt v občinskem proračunu
ter pridobiti več državnih in evropskih sredstev.
Urejanje prometa bo možno le v omejenih okvirih, ker cesta ostaja
državna, saj je občina zaradi prevelikih stroškov ne moreprevzeti.

Preglednica 16: Povzetek vsebin delavnic, ki so potekale v Mojstrani in na Dovjem.
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6.2.6 Analiza prostora
Načrt umirjanja prometa zahteva podrobno analizo stanja v prostoru. Potrebno je ugotoviti,
kakšne možnosti umirjanja prometa sploh dopušča sama cesta v dolino v sedanjem stanju
oziroma kakšne so možnosti za izboljšanje dokaj ozkega makadamskega cestišča. Nov
prometni režim bo zahteval dodatne parkirne prostore, bodisi v Mojstrani in/ali na Dovjem,
morda v dolini oziroma ob vpeljavi javnega prevoza tudi vzdolž ceste. Zato je bilo
potrebno preučiti vse možne lokacije parkirišč, določiti njihove prednosti in slabosti ter
njihovo realno uporabnost.
Potrebno je bilo narediti tudi scenarij vpeljave javnega prevoza, od same preučitve
ustreznih voznih redov do identifikacije interesentov za izvajanje prevozov. Analizo
prostora sta opravila Dušan Prašnikar in Matej Ogrin.
6.2.6.1 Cesta v dolino Vrata
Cesta v dolini je delno asfaltirana, in sicer na začetnem delu do območja Pri Rosu ter na
vzpetih delih, ostalo cestišče je makadamsko. Ker je razmeroma ozko, je srečevanje vozil
otežkočeno. Zaradi dejstva, da gre za alpsko cesto, ki večji del poteka v zavarovanem
območju Triglavskega narodnega parka, ni primerno, da se cesta v prihodnosti širi. Izjema
so posamezni odseki, posebno na vzpetih delih, kjer bi bilo potrebno urediti razširitve.
Izkazalo se je, da je lastništvo ceste v dolino Vrata ključni element pri oblikovanju načrta
umirjanja prometa. Glede na to, da je cesta v državni lasti, obstaja pomembna omejitev, ki
izhaja iz Zakona o javnih cestah (člen 65). V skladu z omenjenim zakonom ceste ni
mogoče zapreti oziroma na njej omejevati prometa (razen za 1 uro z dovoljenjem DRSC).
Obstaja možnost dogovora oziroma podzakonskega akta, s katerim država prenese
pristojnosti glede upravljanja in vzdrževanja ceste na lokalno skupnost. Vendar Občina
Kranjska Gora zaradi visokih stroškov vzdrževanja ceste ni pripravljena prevzeti v svoje
upravljanje. To pomeni, da se na tem cestnem odseku prometa ne sme omejevati.
Omejevanje prometa z zaporo ceste v Vratih je torej možno le v primeru, da cesto občina
prevzave v svoje upravljanje, obstaja pa tudi možnost, da samo v času poletne sezone cesta
pogodbeno preide v upravljanje občine. Vendar pa sta navedeni možnosti malo verjetni.
Neuradno naj bi obnova ceste stala približno 1,4 milijona €, kar je tudi za državo preveliko
breme, cena vzdrževanja ceste pa znaša približno 32.550 € letno.
Ureditev ceste je izrednega pomena, saj je le-ta v trenutnem stanju težko kos
obremenitvam. Država bo cesto še naprej urejala po kratkih odsekih brez pravega
koncepta, zato cesta nikoli ne bo kakovostno urejena. Ker bo cesta v dolino tudi v
prihodnje ostala v državni lasti, se na njej ne bo smelo omejevati prometa. To dejstvo je
ključno pri oblikovanju načrta umirjanja prometa, ki se bo moral opreti na zagotavljanje
alternativne oblike prevoza v dolino.
Omeniti velja tudi Zakon o varstvu okolja, ki določa, da se v zavarovanih območjih (v
tem primeru gre za Triglavski narodni park) promet lahko omejuje, če so njegovi
učinki izrazito negativni.
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68. člen (splošni varstveni režim)
(1) Z aktom o zavarovanju širšega zavarovanega območja se na zavarovanem območju
glede na vrsto širšega zavarovanega območja lahko prepovejo, omejijo ali drugače
uredijo: 11. promet z vozili in plovili;
Glede na to, da je nov zakon o Triglavskem narodnem parku v posotopku sprejemanja, je
pomembno pripravljalce zakona pozvati, naj vanj vključijo določilo, ki na podlagi 68.
člena ZVO omogoča omejevanje prometa na cestah znotraj zavarovanih območij tam, kjer
so učinki prometa izrazito negativni. Sprejemanje novega zakona o TNP bo potekalo še
nekaj časa, zato se na omenjeno določilo trenutno ne moremo sklicevati.

6.2.6.2 Analiza parkirnih prostorov
Naselje Mojstrana praktično nima urejenih parkirišč niti za obiskovalce kraja samega niti
za obiskovalce doline Vrata. Problem parkiranja je še posebno izrazit v zimskih mesecih,
ko obratuje smučišče. Takrat je državna cesta včasih skoraj neprevozna zaradi množice
parkiranih vozil na njej.
Ureditev parkirišča je ključni element za uspešno vpeljavo umirjanja prometa v dolini.
Pomembno je, da se čimveč ljudi ustavi v Mojstrani in od tu nadaljuejo pot v dolino brez
osebnega avtomobila.
Na podlagi rabe zemljišč, funkcionalnosti lokacij, dosedanjih analiz in anketnega
vprašalnika, so bile opredeljene možne lokacije za ureditev parkirišč. V pogovorih z
delovno skupino, ki so jo sestavljali predstavniki ključnih deležnikov, so bile lokacije
razvrščene v naslednjo prednostno listo:
I. območje pri smučišču,
II. območje pri Rosu,
III. središče Mojstrane,
IV. na Mlačci ter na Prodih,
V. območje nekdanje železniške postaje.
Vsaka lokacija je bila z vidika primernosti še podrobneje preučena.
•

Lokacija pri smučišču

Območje pri smučišču trenutno ponuja približno 25 mest na neurejenem parkirišču. V
smučarski sezoni je na tem odseku ceste stanje nevzdržno. Parkirišče bi bilo potrebno
povečati in primerno urediti že zgolj zaradi izboljšanja stanja pozimi. Občina na izteku
smučišča načrtuje ureditev spodnje postaje žičnice, prostora za prireditve ter izgradnjo
objektov z restavracijo in apartmaje. S tem se bo potreba po parkirnih površinah še
povečala. Večje parkirišče bi poleti lahko uporabljali obiskovalci doline Vrata.
Prostorsko je za ureditev parkirišča lokacija ob smučišču najprimernejša, saj se nahaja na
začetku Mojstrane, od koder je do centra največ 5 minut hoje. S tem se promet ustavi že na
začetku kraja, kar za Mojstrano predstavlja veliko prednost; večje število obiskovalcev
(pešcev), ki so potencialni porabniki gostinske in druge ponudbe.
Razširitev sedanjega parkirišča je možna v dveh smereh; v smeri obstoječega smučišča ob
državni cesti proti cerkvi Sv. Klemena ter v smeri sever – ob robu zazidanih površin proti
odprtem travniku.
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Slika 12: Neurejeno parkirišče pri smučišču (Prašnikar, 2006).
Lokacija ima nekaj slabosti; območje, kamor bi se parkirišče lahko širilo, je kmetijsko
zemljišče, na katerem ni dovoljen noben poseg. Zaradi obstoječe rabe je bila s strani
Krajevne skupnosti Dovje-Mojstrana in s strani izvajalca projekta, CIPRE Slovenija, na
občino Kranjska Gora vložena pobuda za spremembo namembnosti za zemljišča, na
katerih bi bilo smiselno urediti parkirišča. Problem predstavlja tudi lastništvo omenjenih
zemljišč. Kljub temu, da večina lastnikov s spremembo namembnosti soglaša in so kasneje
pripravljeni prodati zemljišča, to ne velja za enega lastnika, kar lahko onemogoči izvedbo
postopka. Če v tem primeru ne bo rešitve, obstaja možnost ureditve površinsko omejenega
parkirišča.
•

Lokacija pri Rosu

Območje pri Rosu je bilo v Razvojni strategiji za Dovje in Mojstrano predlagano za
ureditev parkirišča, kampa in vstopne (info) točke v dolino Vrata in s tem v Triglavski
narodni park. Od nastanka strategije dalje ni bilo izvedenih nobenih korakov k
uresničevanju zastavljenih predlogov.

Slika 13 in Slika 14: Območje pred Rosom (levo) in pri Rosu (Ogrin, 2006).
Območje Pri Rosu lokacijsko ni najbolj primerno, saj je zaželjeno, da se čim več
obiskovalcev ustavi v središču Mojstrane. Lokacija je od središča dokaj oddaljena in tako
obiskovalce odvrača od obiska Mojstrane. Kljub temu je lokacija primerna za ureditev
parkirišča, saj ima od maja 2006 peš pot po dolini začetek prav tukaj. Poleg tega je lokacija
v zimskem času izhodišče za sprehode do slapa Peričnik, ki v zadnjem času privablja vse
več obiskovalcev.
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Slika 15: Informacijske table pri Rosu (Prašnikar, 2006).
Z vidika lastništva lokacija ni problematična. Zemljišče, kjer bi se lahko uredilo parkirišče,
je v lasti Agrarne skupnosti Dovje Mojstrana, ki ga je pripravljena prodati ali oddati v
najem. Poleg tega je območje opredeljeno kot območje rekreacije, na katerem je možna
ureditev parkirnih površin.
•

Središče Mojstrane

V središču Mojstrane primanjkuje parkirnih mest. Z izgradnjo načrtovanega planinskega
muzeja bo središče sicer pridobilo določeno število parkirišč, a bodo le-ta prednostno
namenjena obiskovalcem muzeja. V samem središču bi potrebovali parkirna mesta, na
katerih se obiskovalci ustavijo za kratek čas (pridobitev turističnih informacij, ogled
naselja, obisk trgovine ali lokalov).

Slika 16: Možna lokacija parkirišča v središču Mojstrane (Prašnikar, 2006).
Zemljišča na tem območju imajo status stavbnih zemljišč, na njih je možna ureditev
parkirišč. Manjši del parcel je v občinski, večji pa v zasebni lasti, vendar je lastnik
pripravljen prodati parcelo. Glede na visoko vrednost zemljišč v centru Mojstrane gradnja
velikega parkirišča ni smotrna. Možna lokacija ureditve parkirišča je pas ob državni cesti,
na njeni vzhodni strani. Predlaga se ureditev parkirišč, ki bodo potekala vzporedno s cesto.
•

Na Mlačci in Na Prodih

Mlačca leži na južnem delu Mojstrane, dostopna je s ceste v dolino Radovna. Od tu že
poteka ožja cesta v smeri proti Mojstrani. Na Mlačci je tenis igrišče, v neposredni bližini je
soteska, kjer je v zimskem času organizirano ledno plezanje. Občina Kranjska Gora Na
Mlačci načrtuje ureditev športnega parka oziroma centra za rekreacijo in prireditve.
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Slika 17 in Slika 18: Območje pri Mlačci (Ogrin, 2006).
Večji del površin ima status stavbnih zemljišč, namenjenih rekreacijski dejavnosti, manjši
del pa ima status kmetijskega zemljišča. Lastništvo je porazdeljeno med Občino Kranjska
Gora ter več zasebnih lastnikov, izmed katerih je lastnik z največjim deležem in
območjem, ki se stika s parcelo v lasti občine, pripravljen prodati oziroma oddati zemljišče
v najem. V sklopu ureditve območja bi naselje pridobilo določen del parkirnih površin, ki
bi jih lahko uporabljali obiskovalcev tako Mojstrane kot doline Vrata.
Na Prodih je trenutno delno urejeno nogometno igrišče, ob katerem ni urejenih parkirišč.
Na tej lokaciji se občasno odvijajo prireditve, prednostno pa je namenjena rekreaciji.
Parkirišče, ki bo prednostno služilo parkiranju zaradi koriščenja rekreacijskih površin,
drugotno lahko tudi obiskovalcem Mojstrane in doline Vrata, je smiselno urediti med
dovozno cesto in nogometnim igriščem. Slaba stran lokacije je, dostop skozi spalni del
naselja, pot nazaj v center Mojstrane pa ne ponuja zanimivega sprehoda.

Slika 19 in Slika 20: Na Prodih je dokaj obsežno območje, primerno za parkirne prostore
(Ogrin, 2006).
Ureditev parkirišč je možna tudi na parcelah ob lokalni cesti. Te so so last Agrarne
skupnosti Dovje - Mojstrana, ki je za potrebe ureditve parkirišč zemljišča pripravljena
ponuditi v odkup oziroma v najem.
•

Območje bivše železniške postaje

Krajevna skupnosti Dovje – Mojstrana je predlagala možno lokacijo ureditve parkirišč na
območju nekdanje železniške postaje v Mojstrani (na severo-zahodnem delu, ob zahodnem
dovozu z glavne državne ceste v naselje Mojstrana).
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Prednost lokacije je, da je v občinski lasti in ni problematična z vidika posega v prostor,
vendar je po drugi strani precej oddaljena od središča naselja. Parkirišče je lahko uporabno
zgolj za obiskovalce doline Vrata, ki bi tu parkirali svoja vozila in nadaljevali vožnjo z
javnim prevozom. Ureditev peš poti s te lokacije do središča naselja bi bila glede na njen
učinek predraga.
•

Območje doline Vrata

Poleg omenjenih parkirišč v Mojstrani je v dolini Vrata nekaj mest, kjer obiskovalci že
parkirajo zaradi ogleda znamenitosti ter zaradi izhodišča vzponov v visokogorje. Vozila
puščajo ob slapu Peričnik, na vrhu Krede (Tiležev rovt), pri odcepu za Bivak II ter na
Turkovi planini.Vse omenjene lokacije so v zasebni lasti. Najbolj obiskano je območje
slapa Peričnik, saj je slap poleg Triglavske stene največja naravna znamenitost doline.
Asfaltirano parkirišče se neposredno stika s cesto in je zaradi majhnosti v poletni sezoni
polno zasedeno, kar občasno celo ovira promet na cesti.
Ostale lokacije v dolini, z izjemo parkirišča pri Aljaževem domu, so manjše in neurejene.
Njihova kapaciteta je okvirno 10 osebnih vozil, kar je tudi povprečna obremenitev v višku
sezone. Na teh lokacijah naj parkiranje ostane dovoljeno, vendar je potrebno parkirišča
ustrezno urediti. Smiselna je ureditev, ki omogoča uporabo lokacije kot postajališča za
javni prevoz, ki bi vozil čez vikend.
Parkirišče pred Aljaževim domom v Vratih je edino pravo in razmeroma urejeno
parkirišče, ki je v poletnem času deležno izjemnega pritiska.

6.2.6.3 Analiza vzpostavitve javnega prevoza
Edina alternativa za zmanjševanje količine prometa v dolini ob nezmanjšanju števila
obiskovalcev je poleg peš hoje uvedba javnega prevoza. V različnih delih Evrope se je v
turistično privlačnih in zavarovanih območjih pokazalo, da zgolj uvedba javnega prevoza
brez sočasnih ukrepov ne prinese bistvenih sprememb oziroma uspehov. Javni prevoz je
učinkovit takrat, ko je za njim bodisi vzvod prisile bodisi finančni vzvod. To pomeni, da
mora javni prevoz predstavljati edini način dostopa, v nasprotnem primeru pa mora biti
veliko cenejši od osebnega prevoza.
Poleg tega bodo obiskovalci bodo javni prevoz sprejeli le, če bo dovolj pogost in zanesljiv.
V primeru doline Vrata bi bilo tako ob vikendih potrebno vpeljati 1 prevoz na uro.
V dolini je do začetka 90-ih let javni prevoz že deloval, vendar je bil zaradi nerentabilnosti
ukinjen. Danes je javni prevoz, ki pride do Mojstrane in Dovjega, vezan na povezavo
Ljubljana – Kranjska Gora. Vsakodnevna redna avtobusna linija Ljubljana – Kranjska
Gora ima postajališče v Mojstrani (križišče), kamor pripelje iz smeri Ljubljane 13 minut
čez vsako polno uro od 7. do 21. ure. V smeri proti Ljubljani avtobus ustavi na postaji
Mojstrana (križišče) 36 minut čez vsako polno uro (od 5. do 20. ure).
Ob vpeljavi javnega prevoza v dolino je potrebno upoštevati avtobusni urnik, tako da bodo
imeli obiskovalci, ki se z javnim prevozom prispejo v Mojstrano, dobro povezavo do
doline. Glede na to, da se pričakuje večji del obiskovalcev s strani Ljubljane kot s strani
Kranjske Gore, naj bo vozni red proti Vratom prilagojen prihodom iz Ljubljane.
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Za izvajanje javnega prevoza je pokazalo interes tako nekaj podjetnikov iz Mojstane in
Dovjega kot tudi nekaj večjih avtobusnih prevoznikov. V primeru zagotovitve primernega
števila parkirnih prostorov v Mojstrani bi javni prevoz tako lahko zaživel.

6.2.6.4 Analiza razvojnih potencialov povezanih z umirjanjem prometa
Primeri iz tujine kažejo, da umirjanje prometa prinese veliko dodano vrednost za turistična
območja, v kolikor ga spremlja kakovostna in privlačna celostna ponudba v kraju.
Mojstrana in Dovje imata velike potenciale, predvsem če bi se skupaj z Vrati tržila kot
vstopna točka v enega najbolj privlačnih delov Triglavskega narodnega parka. Vsekakor
morata naselji razviti dodatno turistično ponudbo, ki bo privlačila in obdržala čimveč
obiskovalcev tudi dalj časa.
Odprtje Triglavskega muzeja je zagotovo pomemben korak v tej smeri. V preteklih letih so
bili v Mojstrani in na Dovjem narejeni nekateri pozitivni premiki v podobi kraja, kot na
primer otvoritev trgovine z domačimi izdelki Pr Katr' (1999) in projekt Triglavskih
pravljic, ki vsako leto privabijo nove obiskovalce. Tudi ureditev smučišča je za zimsko
ponudbo Mojstrane razvojni izziv. Razvila se je tudi dodatna ponudba z ureditvijo lednega
plezališča in postavitvijo jaslic v Mlačci ter možnostjo ogleda zaledenelega slapa Peričnik.
Na Dovjem se je razvil kamp, ki nudi precej prenočitvenih kapacitet, pojavljajo se tudi
novi ponudniki prenočitvenih zmogljivosti. Gostinska ponudba, ki je izredno šibka točka
turistične ponudbe, se počasi izboljšuje. Žal se je v dolini Vrata z zaprtjem doma pri slapu
Peričnik gostinska ponudba omejila le na Aljažev domu. Novi lastnik koče pri Peričniku
obljublja večji zagon aktivnosti, ko oziroma če bo pridobil ustrezna dovoljenja za prenovo
koče.
Na Dovjem in v Mojstrani nakateri motivirani posamezniki že delujejo v smeri napredka,
ki je sicer počasen, a vendarle opazen. Območje kljub temu ponuja še veliko priložnosti, ki
bi jih bilo potrebno izkoristiti.
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6.3 NAČRTI UMIRJANJA PROMETA
Na podlagi analize prometne obremenjenosti, mnenj obiskovalcev doline, prebivalcev
Mojstrane in Dovjega ter lastnikov zemljišč v Vratih in na podlagi analize prostora ter
delavnic in pogovorov smo oblikovali predloge načrtov umirjanja prometa v Vratih. Pri
naboru možnih načrtov smo že upoštevali dejstvo, da se ceste v dolino ne sme zapreti.
Načrti umirjanja prometa so v zgoščeni obliki predstavljeni v spodnji preglednici.

1a: Dodatna ponudba javnega prevoza
• Cesta ostaja v upravljanju države,
• prost dostop vozilom po cesti,
• dodatna ponudba javnega prevoza med
vikendom,
• parkirnina pri Aljaževem domu znatno
višja od cene javnega prevoza (predlog

1b: Postopno uvajanje načrta 1a
•
•

Prvo leto, po potrebi tudi več let, zgolj
informiranje in priprava ostalih
pogojev,
sledi vpeljava načrta 1a.

500 SIT za povratno karto ali 2000 SIT za
parkiranje),

• prepoved parkiranja na izven za to
namenjenih površinah,
• ažurno obveščanje o zasedenosti
parkirišč.

2a: Zapora ob vikendih v poletni sezoni
•
•
•

•
•

Predhodno izpolnjen pogoj, da je
cesto možno zapreti oziroma na njej
izvajati poseben režim,
zapora ceste med 25.6. in 1.10. ob
koncih tedna ter po potrebi,
do 8:00 je cesta odprta; od 8:00 do
17:00 vozi zgolj javni prevozu (JP) +
dovoljen vstop lastnikom,
gospodarskim javnim službam, GRS.
JP ustavlja na posebej označenih
mestih vzdolž doline, obratuje do
20.ure,
na vstopni točki deluje informator,
pobira se parkirnina, ki je hkrati tudi
povratna vozovnica za JP.

2b: postopno uvajanja načrta 2a
•
•

•

V prvi fazi se vpelje 1 vikend brez
avtomobila na mesec. Tedaj velja
načrt 2a.
Na podlagi raziskave, ki poteka med
vikendi brez avtomobila (ankete,
ogledi stanja…), se akcijo
ponavlja/stopnjuje v naslednjih letih.
V dneh brez avtomobila se intenzivno
spodbuja pohode, kolesarjenje in
izlete v kombinaciji z JP po dolini.

Preglednica 17: Različni načrti umirjanja prometa v Vratih.
Umirjanje prometa v dolini zahteva predhodno izvedbo številnih nalog v zvezi s cesto,
parkirišči, informiranjem itd. Ključne predpostavke, ki jih bo potrebno izpolniti, preden se
lotimo umirjanja prometa, so podane v Preglednici 18.
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CESTA

PARKIRIŠČA

INFORMIRANJE

Določitev upravljavca in
pristojnosti na cesti

Ureditev parkirišča (ob
smučišču)

Ureditev vstopne točke v
dolino

Cesta najverjetneje ostaja
v državni lasti, občini bi
predstavljala preveliko
finančno breme.

Parkirišče ob smučišču bo
primerno za približno 100
osebnih vozil. Če bo postopek
pridobivanja ustreznih
dovoljenj predolg, se kot
prioriteto postavi lokacijo pri
Rosu.

Informator nudi informacije o
prometnem režimu ter o dolini
in TNP, deli informativno
gradivo o poteku večletnega
programa umirjanja prometa v
dolini. Postavijo se
informativne table. Točka je
simbolno vpeta v podobo TNP.

Prenova; asfaltiranje in
razširitve

Ureditev postajališč za JP
vzdolž ceste v Vrata

Označitev pešpoti od vstopne
točke v dolino k pomembnim
točkam v Mojstrani in na
Dovjem ter po dolini.

Ureditev in označitev
postajališč, ki so čez teden, ko
JP ne vozi, lahko majhna
parkirišča.
Vzpostavitev javnega
prevoza

Vzpostavitev redarske službe

Preglednica 18: Ključni elementi za umirjanje prometa v Vratih.
6.3.1 Izbran načrt umirjanja prometa v dolini
Na delavnici 10. aprila 2006 je bil s konsenzom deležnikov izbran načrt 1A, ki med
vikendi predvideva vzporedno vpeljavo javnega prevoza v dolino.
Na izbiro najprimerjejšega scenarija je močno vplivalo dejstvo, da cesta ostaja v
upravljanju države, zaradi česar tudi občasne zapore za osebni promet niso možne.
Predlagani režim tako ne predstavlja radikalne spremembe za obiskovalce, saj jim ponuja
možnost izbire.
Dostop z avtom do končnega parkirišča je obravnavan kot nadstandardna storitev,
zato je zanj treba odšteti več kot zgolj za običajno parkirnino (predlog 2000 tolarjev/8,34 €,
medtem ko stane vozovnica za javni prevoz, ki hkrati velja kot parkirni listek, 500 sit/2 €).
Parkirnina pred Aljaževim domom subvencionira javni prevoz. Obiskovalec se svobodno
odloči za način obiska doline.
Izjemnega pomena je, da ponudimo učinkovito in cenovno privlačno alternativo
avtomobilskemu prevozu, sicer se zanj ljudje ne bodo odločali. Potrebno je poskrbeti za
odlično informiranje obiskovalcev doline o pomenu okolju prijaznejšega načina prevoza.
Javni prevoz mora biti dovolj pogost; med vikendi tako vozi vsako uro. Vozni red bo kar
najbolj usklajen z voznim redom javnega prometa iz smeri Kranjske Gore kot tudi iz
Ljubljane oziroma Jesenic.
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Javni prevoz lahko pripomore k uveljavitvi doline Vrata kot območja, primernega za krajše
in daljše sprehode. Pešpot je bila maja 2006 podaljšana in je sedaj speljana skoraj po celi
dolini, kar obiskovalcem omogoča, da dolino tudi bolj pristno doživijo. Glede na to, da je
dolina dolga približno 11 km, lahko učinkovit javni prevoz prevzame vlogo prevoznika na
odseku poti.
Ureditev postajališč, ki bi bila v času, ko javni promet ne vozi, tudi parkirišča, je odvisna
od ureditve ceste in od uvedbe javnega potniškega prometa. Najbolj primerno bi bilo javni
promet uvesti hkrati z obnovo ceste, tedaj pa bi se uredila tudi postajališča. Ker ni znakov,
da bi se obnova ceste lahko uredila tako kmalu kot uvedba javnega prometa, je potrebno
urediti postajališča prej, in sicer do začetka voženj javnega potniškega prometa. Med
vstopno točko oziroma parkiriščem v Mojstrani in parkiriščem pri Aljaževem domu mora
biti vzpostavljena nemotena komunikacija glede stanja prometa v dolini. Če je parkirišče
pri Aljaževem domu polno, informator na vstopni točki v Mojstrani preusmeri promet na
parkirišče in obiskovalce na javni prevoz.
Prepoved parkiranja na neurejenih parkiriščih bo nadzirala redarska služba po
prednostnem načelu mehkega kaznovanja, v skrajnem primeru s plačilom kazni. Prepoved
divjega parkiranja naj se doseže z občinskim odlokom.
Izdelana sta bila tudi terminski in finančni načrt izvedbe umirjanja prometa z
vzpostavitvijo javnega prevoza. Oba služita zgolj kot orientacija, saj je pri vpeljevanju
novega prometnega režima še veliko neznank; od upravljalca ceste, nosilca izvedbe
projekta, lokacije in velikosti parkirišča v Mojstrani itd. Nenazadnje se pojavljajo finančne
ovire, ki jih je potrebno rešiti ob uresničevanju vsake faze posebej.
Tako je po okvirnem izračunu, ki je bil narejen aprila 2006, predvideno, da bi nov
prometni režim v celoti lahko zaživel v poletni sezoni 2011. Ker se omenjeno leto
nezadržno približuje, in ker v Vratih še ni bilo storjenih nobenih nadaljnjih korakov v
smeri uresničevanja načrta umirjanja prometa, realno ne moremo pričakovati, da bi nov
režim vzpostavljen leta 2011.
6.3.2 Izvedba načrta umirjanja prometa
Po izboru načrta umirjanja prometa je prvi naslednji in hkrati ključni korak izbira
izvajalca.
Idealno bi bilo, da bi se projekt umirjanja prometa upravljal oziroma povezoval z enega
mesta. Izkušnje iz Slovenije (Logarska dolina) ter iz tujine kažejo, da so projekti uspešni
predvsem, če vlogo povezovalca in izvajalca prevzamejo predstavniki lokalne skupnosti, ki
so na svojstven način vpeti svoje okolje. Poleg tega pa ekonomske koristi, ki jih uspešno
umirjanje prometa vsekakor prinese, ostanejo v lokalnem okolju.
Nosilec izvedbe umirjanja prometa v dolini Vrata naj bi pripravljal in usmerjal aktivnosti v
skladu s sprejetim načrtom umirjanja prometa. Po potrebi bi spreminjal dinamiko in
vsebino posameznih faz, saj je projekt naravnan k postopnosti. Prav tako bi v sodelovanju
z občino in morebitnimi drugimi domačimi in tujimi partnerji iskal možne vire financiranja
iz virov EU, čezalpskih povezav (npr. DYNALP) ter državnih virov.
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Največja nevarnost pri uresničevanju projekta je pomanjkanje finančnih sredstev in
človeških virov s potrebnimi izkušnjami, kar se je pokazalo že med samo izdelavo
projekta Umirjanje prometa v dolini Vrata, še bolj pa je postalo očitno po njegovem
zaključku.
Po predhodnih pogovorih s predstavniki občine, planinskega društva, razvojne zadruge in
Triglavskega narodnega parka smo namreč ugotovili, da samostojne vloge izvajalca
umirjanja prometa ne more ali ne želi prevzeti nihče, saj naj bi bil to prevelik zalogaj
predvsem z vidika človeških virov.
Vlogo koordinatorja in izvajalca bi sicer lahko prevzel tudi zunanji partner, kar pa po
mojem mnenju ni najboljša možnost.
Kljub težavam z iskanjem izvajalca umirjanja prometa pa se je letos za dolino Vrata
pokazala nova priložnost. Občina Kranjska Gora se je namreč skupaj z občino Bohinj in
Bovec prijavila na razpis v okviru projekta DYNALP2. Občine so prijavile skupen projekt
umirjanja prometa, kar bi za Vrata verjetno pomenilo uresničevanje že sprejetega načrta.
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7. ZAKLJUČEK
Promet vzdolž alpskega loka se zaradi naraščajoče potrebe po mobilnosti že spreminja v
grožnjo za okolje in ljudi. To trditev podpirajo neizpodbitna dejstva; naraščanje
netrajnostnega cestnega tovornega prometa na alpskih prelazih in v dolinah, medtem ko so
železniški vagoni napol prazni, zdravstvene težave prebivalcev tranzitnih alpskih dolin,
gneča in divje parkiranje na najbolj obiskanih gorskih izhodiščih in še bi lahko naštevali.
Pregled obstoječe literature in virov, terensko delo doma in ogledi stanja v tujini so potrdili
delovno predpostavko mojega diplomskega dela. Alpske doline že dosegajo stopnjo
prometne obremenjenosti, ki presega nosilne sposobnosti okolja in hkrati zmanjšuje
doživljajsko vrednost dolin, ter tako zahteva ukrepe umirjanja prometa.
Alpe so zelo občutljiv ekosistem. Označujejo jih specifične reliefne, klimatske, hidrološke
in vegetacijske poteze. Predvsem alpske doline imajo zaradi slabše prevetrenosti, pogostih
temperaturnih inverzij in megle zelo zmanjšane samočistilne sposobnosti zraka (Špes,
2000). Hrup je v dolinah bolj izrazit in se ga sliši na daljše razdalje. Gneča na priljubljenih
izletniških izhodiščih ter v alpskih turističnih krajih že ogroža pomemben motiv obiska;
sprostitev oziroma rekreacijo v mirnem in čimbolj neokrnjenem naravnem okolju.
V večini alpskih držav se že precej let zavedajo problema prometne preobremenjenosti
alpskih dolin, in sicer tako nevarnosti cestnega tovornega tranzita kot tudi nuje upravljanja
z obiskom v ostalih priljubljenih gorskih območjih.
Z izjemo Švice, ki trenutno edina načrtno spodbuja prenos tovora na železnice, pa ostale
države čezalpski železniški prevoz podpirajo zgolj na deklarativni ravni, zaradi česar ostaja
cestni tovorni promet velika grožnja alpskemu svetu.
Če so alpske države zaenkrat še večinoma neuspešne pri omejevanju netrajnostnega
cestnega tovornega prometa, pa so v nekaterih primerih veliko več dosegle na področju
upravljanja z obiskom in osebnim prometom v priljubljenih gorskih turističnih krajih in
dolinah. Tako imenovana mehka mobilnost oziroma turizem brez avtomobila, ki pa kljub
temu omogoča visoko raven mobilnosti, je v Avstriji že postala sinonim za zelo visoko
kakovost preživljanja prostega časa. Ukrepi mehke mobilnosti segajo namreč od same
zagotovitve privlačnih in učinkovitih alternativnih prevoznih sredstev do prvovrstne
turistične ponudbe.
Tudi v Nemčiji, Franciji, Švici in Italiji so ponekod sprejeli idejo mehke mobilnosti.
Gorski turistični kraji se tako na primer vključujejo v omrežje Alpine Pearls, ki predstavlja
kraje, ki so uvedli mehko mobilnost. Članstvo v omrežju je pojmovano kot elitno, saj
zagotavlja najvišjo kakovost turizma.
Veliko je tudi organizacij in projektov, ki se zavzemajo za turizem brez avtomobila in
uvajajo ukrepe na področju upravljanja z obiskom. V naravnem parku Adamello Brenta v
Italiji so se na primer izredno uspešno lotili umirjanja prometa v dolini Genova, sedaj pa
nove režime uvajajo tudi v sosednjih dolinah. Kljub temu obstoječi primeri dobre prakse ne
zagotavljajo, je promet v Alpah na splošno že trajnostno naravnan.
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Žal v Slovenij zelo zaostajamo za primeri dobre prakse iz tujine. Izjema je zgolj Logarska
dolina, ki je za upravljanje s prometom in obiskom v krajinskem parku dobila nagrado
Mednarodne komisije za varstvo Alp.
Po mojem mnenju ne gre za to, da se v Sloveniji problemi prometne preobremenjenosti
alpskih dolin ne bi pojavljali, temveč se pri nas problemov in njihove nevarnosti preprosto
še ne zavedamo dovolj. Res je, da se še ne pojavljajo v uničujočem regionalnem obsegu,
vendar ne smemo čakati, da se bo to zgodilo.
Menim, da so ostale alpske države v ozaveščenosti o okoljski problematiki, bodisi prometa
bodisi na splošno, že daleč pred nami. V Sloveniji je avto za večino ljudi še vedno statusni
simbol in kot takemu se mu ne bi odpovedali niti med počitnicami. Nasprotno so v
avstrijski vasici Werfenweng že pred leti zelo uspešno oglaševali počitnice brez
avtomobila, in sicer pod sloganom “Ko gre tudi avto na počitnice”. Seveda so poskrbeli, da
so bili gostje vseeno mobilni, vendar na okolju prijaznejši način.
V diplomskem delu predstavljam konkretni primer načrtovanja umirjanja prometa v dolini
Vrata v Triglavskem narodnem parku. Zaradi neznosnega stanja v poletni sezoni (gneča,
hrup, prašenje, divje parkiranje) se je občina Kranjska Gora odločila, da bo prometni režim
v dolini spremenila.
Na podlagi analize prometne obremenjenosti, anketiranja obiskovalcev doline, prebivalcev
naselij Mojstrane in Dovjega, lastnikov zemljišč v dolini ter na podlagi analize prostora,
delavnic in pogovorov je bil oblikovan najprimernejši načrt umirjanja prometa v dolini
Vrata. Le-ta predvideva vzpostavitev javnega prevoza v dolino.
Eden ključnih elementov pri načrtovanju umirjanja prometa je bilo lastništvo ceste v
dolino. Cesta je državna, zato se po Zakonu o javnih cestah na njej ne sme omejevati
prometa. Vpeljava javnega prevoza v dolino je tako edina možna alternativa sedanjemu
stanju.
Izbrani načrt umirjanja prometa je zasnovan po načelu svobodne izbire; obiskovalec se
lahko sam odloči za način prevoza v dolino, pri čemer je pristop z avtom obravnavan kot
nadstandardna storitev, ki je glede na to tudi finančno ovrednotena. Izjemnega pomena je,
da obiskovalce na urejeni vstopni točki v dolino informiramo o pomenu, ki ga imam okolju
prijaznejši način prevoza in jih usmerjamo v peš hojo po učni poti v dolini. Obiskovalcem
je potrebno vzbuditi odgovornost do okolja in jim ponuditi privlačne alternativne oblike
mobilnosti, ki jim bodo omogočile intenzivnejše doživljanje narave.
Sodeč po anketah, opravljenih med obiskovalci doline, se večina zaveda problemov
prometne preobremenjenosti doline, motita jih predvsem gneča in hrup. V Vrata pridejo
bodisi uživati v lepotah in miru bodisi jim dolina predstavlja izhodišče za ture v
visokogorje. 63 % obiskovalcev se je v dolino pripravljeno pripeljati z javnim prevozom,
10 % pa o tem ni bilo prepričanih, saj se bojijo, da javni prevoz ne bi bil dovolj pogost.
Očitno je, da so ljudje pripravljeni spremeniti svoje navade, potrebujejo samo priložnost in
spodbudo.
V procesu izbire najprimernejšega načrta umirjanja prometa so bila torej upoštevana
mnenja vseh vpletenih, od obiskovalcev, lastnikov zemljišč do lokalne skupnosti. Vse
obravnavane skupine so se v splošnem strinjale s tem, da je nov prometni režim nujno
potreben.
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Glede na to, da izbrani načrt ne predstavlja radikalne spremembe in poleg tega omogoča
svobodno izbiro, menim, da ni bojazni, da ne bi bil sprejet. Problematično ostaja vprašanje
izvajalca umirjanja prometa, ki pa se utegne rešiti, če bo občina Kranjska Gora, ki je
skupaj z Občino Bohinj in Bovec pravkar prijavila projekt reševanja prometne
problematike, za to pridobila sredstva preko programa DYNALP2.
Izkušnje iz tujine kažejo, da se na področju umirjanja prometa in upravljanja z obiskom v
alpskih dolinah da doseči marsikaj. Zmanjšane prometne obremenitve izboljšajo kakovost
okolja in njegovo doživljajsko vrednost, učinkoviti spremljajoči ukrepi, kot so na primer
alternativne oblike mobilnosti, urejene tematske pešpoti in kolesarske steze ter ponudba
lokalnih izdelkov, pa povečajo zadovoljstvo obiskovalcev.
Umirjanje prometa zahteva obilo dela in usposobljene delovne sile, sam proces mora biti
naravnan k postopnosti. Umirjanje prometa v Vratih bo po mojem mnenju uspešno šele, ko
ga bodo spremljali tudi konkretni ukrepi izboljšave turistične ponudbe v Mojstrani in na
Dovjem, ki morata biti z njo vpeta v nov prometni režim. Le tako bo umirjanje prometa
tudi lokalni skupnosti prineslo dodano vrednost.
Menim, da nov prometni režim v dolini, v kolikor ga bodo spremljali dodatni ukrepi,
pomeni veliko priložnost tako za naselji Mojstrana in Dovje kot za sam Triglavski narodni
park, ki lahko z umirjanjem prometa v eni svojih najlepšh dolin pridobi na mednarodnem
ugledu. Mehka mobilnost v alpskem prostoru vse bolj postaja trend, ki mu Slovenija mora
slediti. Le tako bomo namreč lahko prispevali k trajnostnemu razvoju.
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8. SUMMARY
Increasing traffic in alpine regions is already becoming a threat for the people and the
environment. Increasing of unsustainable road freight traffic, health related problems of the
people living in sensitive alpine valleys, congestion and wild parking are only some
aspects of the problem.
The Alps are a very sensitive ecosystem with specific relief, climate, hydrologic and
vegatation characteristics. Alpine valleys experience frequent atmospheric inversions and
related foq, which decreases self-protective capacities of the valleys that are therefore even
more vulnerable for negative effects of traffic.
Switzerland is the only country that methodicaly encourages a modal shift of freight
transalpine traffic from road to rail. All other alpine countries are having difficulties
achieving this sustainable aim. Road freight traffic therefore remains an increasing threat to
alpine valleys.
Some alpine countries are on the other hand more successful in managing passenger traffic
in mountainous regions. Soft mobility, which encourages the use of sustainable and
environmentally friendly traffic modes (incluiding walking), has in Austria already bacome
a brand which holds a promise of a higher quality tourism. There are also networks of
alpine towns who have already introduced soft mobility measures (for example
Obersdorf/D, Werfenweng/A, Sauris/I, Les Gets/F etc. are connected in “Alpine Pearls”
network). Tourism without a car is also a focal point of many organisations and projects.
Slovenia unfortunately does not yet keep up with good practice examples from abroad.
Valley Logarska is the only exception. It has also received an international award for
mobility management in protected area.
In this B.A. paper a concrete example of a scheme of calming down of traffic in the valley
Vrata is presented. This valley is one of the most beautiful entries into the Triglav National
Park. Almost all visitors of the valley arrive by car. In the summertime this leads to
congestion, noise, dust emmisions and wild parking. Municipality Kranjska Gora realised
that continuation of this trend might lead to degradation of the unique environment.
Therefore it decided for project whose aim was to present a plan for a new traffic regime in
valley Vrata.
The new traffic regime derives from traffic and regional analysis, numerous inquirys and
from the results of the workshops with all the people and organisations that are related to
the valley Vrata.
Selected regime plan foresses introduction of a public transport. The regime is nondiscriminatory as it offers a free choice: one can enter by car or by bus. In this case a car is
treated as a luxury good and is therefore highly priced. The money from parking fees at the
end of the valley subsidys public transport.
Referring to the inquiries the majority of the visitors would be prepared to change their
mobility habits if they had an attractive and advantageous alternative.
In the proces of the implementation of a new traffic regime in the valley Vrata several
questions remain unanswered. The performer who would implement the regime is
unfortunately not yet defined. Refering to the fact that the municipality Kranjska Gora may
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receive additional funds for traffic related projects, I hope that the new regime in Vrata
could be introduced in the next 5 years.
Examples of good practise indicate the potential of calming down of passenger traffic.
When also additional measures are implemented (many alternative modes of transport,
excellent catering, cycle tracks, wandering paths etc) tourism and recreation without using
a car can bring an added value not only to the local economy but also and mostly to te
quality of spending free time. Soft mobility is in all its aspects one of the main terms for
sustainable development.
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Priloga 1: Vprašalnik za obiskovalce doline Vrata.
1. Z lestvico od 1 do 5, ocenite kako pogosto zahajate v naravo (1- »nikoli«, 5 - »redno«,).
1
□

2
□

3
□

4
□

5
□

2. Katere asociacije dobite ob imenu dolina Vrata?
__________________________________________________________
3. Zakaj ste se odločili za prihod v dolino Vrata?
A izlet/tura v visokogorje
B sprehod
C ogled naravnih znamenitosti (slap Peričnik,
severna triglavska stena,..)
D kolesarjenje
E obisk gostišča
F drugo:

tokrat
□
□

nasplošno
□
□

□

□

□
□
□

□
□
□

4. Kateri je bil najpomembnejši motiv za obisk doline Vrata?
___________________________________________________________
5. Kolikokrat na leto obiščete dolino Vrata? _________________

Sem prvič tu

□

6. S kakšnim prevoznim sredstvom ste se pripeljali v dolino Vrata?
A
B
C
D
E

avtomobil □
6B. Koliko se vas je pripeljalo v avtu (obkroži): 1
kolo
□
motor
□
avtobus
□
drugo:
____________________

2

3

4 in več

7. Za koliko časa ste prišli v ta del Gorenjske (območje med Bledom in Kranjsko Goro)?
A
B
C
D

pol dneva
1 dan
2 – 5 dni
več kot 5 dni

□
□
□
□

8. Če ste prišli za več dni v to območje, kje ste nastanjeni?
A
B

Kranjska Gora
drugo naselje v občini Kranjska Gora

□
□

8B. katero: __________________________
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C
D
E

spanje v planinski koči
Bled
drugo:

□
□
□

8C. katera: __________________________

9. V primeru, da ste nastanjeni nekje v zgoraj omenjenem območju (na splošno), ali bi se bili
pripravljeni pripeljati v dolino Vrata z javnim prevozom, če bi bil ta organiziran?
Da
Ne

□
□

9B. Zakaj ne? _____________________________________________

10. Iz katerega kraja prihajate sicer? ___________________________________
11. Ali ste se pri prihodu oziroma ali se nameravate ob odhodu iz doline Vrata ustaviti v naselju
Mojstrana ali Dovje?
Da
Ne

□
□

11B. Kje? __________________________________________
11C. Zakaj ne? _____________________________________________

12. Ali ste se pri prihodu oziroma ali se nameravate ob odhodu iz doline Vrata ustaviti v katerem
drugem kraju?
Da
Ne

□
□

12B. Kje? __________________________________________

13. Ali imate interes kdaj kot gost ostati več dni v Mojstrani/Dovjem?
Da
Ne

□
□

13B. Zakaj ne? _____________________________________________________

14. Ali Vas kaj moti v dolini Vrata? In če da, kaj?
___________________________________________________________________________
15. Na parkirišču pred Aljaževim domom je potrebno plačati 500 SIT parkirnine. S tem denarjem
se se plača urejanje parkiranja ter urejanje okolice parkirišč. Kako gledate na to ureditev, ki
velja v času poletne sezone?
A
B
C
D
E

Se strinjam
Menim, da bi bila parkirnina lahko tudi višja
Ne odobravam plačevanja parkirnine, a to me ne odvrne od prihoda sem
Zaradi plačila parkirnine naslednjič več ne pridem sem
Drugo ____________________________________________

□
□
□
□
□

16. Ali ste za vstop v izjemna naravna okolja, kjer lahko doživljate naravo v miru in tišini,
pripravljeni tudi plačati?
Da
Ne

□
□

16B. Če da, koliko za enkraten vstop (po osebi)?
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A
B
C
D
E

Do 200 SIT
200 – 400 SIT
400 – 700 SIT
700 – 1000 SIT
tudi več kot 1000 SIT

□
□
□
□
□

17. Ali ste že šli kdaj peš iz Mojstrane do Aljaževega doma?
Da
Ne

□
□

Če ne, ali bi šli, če
17B. bi bil zagotovljen javni prevoz nazaj v Mojstrano?
17C. bi bila cesta zaprta za promet in bi omogočala prosto hojo?

DA
DA

NE
NE

18. Glede na veliko obremenjenost doline Vrata z avtomobili v poletnem času (še posebej ob
sončnih vikendih), lokalna skupnost želi urediti promet ob teh konicah. Kateri model ureditve
najbolj podpirate?
A
B

C
D
E

Ureditev parkirišča v oziroma ob naselju Mojstrana, popolna zapora ceste ob
sobotah in nedeljah v poletni sezoni, v tem času vozi le redni javni prevoz med
Mojstrano in Aljaževim domom (plačilo prevoza tudi kot vstop v park)
Ureditev parkirišča v oziroma ob naselju Mojstrana, zapora ceste ob sobotah in
nedeljah v poletni sezoni, obiskovalci visokogorja bi imeli zjutraj do 7 ure
možnost prihoda ter v popoldanskem času možnost izhoda, v času zapore vozi
redni javni prevoz med Mojstrano in Aljaževim domom (za avtomobile plačilo
parkirnine)
Obstoječe stanje s plačilom parkirnine, dodatno ponudba rednega javnega prevoza
iz Mojstrane do Aljaževega doma v poletnem času
Obstoječe stanje
Prosto parkiranje brez plačila

□
□

□
□
□

19. Tisti, ki hodite v visokogorje iz doline Vrata, ob kateri uri običajno pridete iz visokogorja nazaj
v dolino Vrata?
_______
20. S katero trditvijo se najbolj strinjate?
A
B
C
D
E

Obstoječe ceste so za to, da se jih uporablja, ne glede na to v kakšnem okolju so
(npr. zavarovana območja).
Ceste v alpskih dolinah bi morali asflatirati in na koncu urediti primerno veliko
parkirišče.
Ceste v alpskih dolinah naj bodo namenjene izključno doživljanju narave.
Ceste v alpskih dolinah naj bodo prvotno namenjene doživljanju narave, vendar je
potrebno omogočiti obiskovalcem visokogorja prost dostop do izhodišča.
Prilagodim se na takšno situacijo kot je.

□
□
□
□
□
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21. Kaj za vas pomeni asfaltirana cesta v izjemnem naravnem okolju (kot so alpske doline, dostopi
do nekaterih planinskih koč in planin, do katerih že pelje cesta..)?
A
B

Grob poseg v naravno okolje
Primer dobre urejenosti infrastrukture za obiskovalce

□
□

22. Katera trditev bi najbolje opisala Vaš odnos do problemov okolja na splošno?
A
B
C
D
E

Problemi okolja me ne zanimajo.
Zdijo se mi pomembni, vendar menim, da morajo določene ogranizacije poskrbeti
zanje.
Rad(a) bi, a ne vem kako.
Aktivno sodelujem pri reševanju okoljskih vprašanj.
Drugo ____________________________________________

□
□
□
□
□

23. Kako se strinjate z navedenimi trditvami (se ne strinjam – 1, popolnoma se strinjam - 5)?
23A
23B
23C

1
Vrednost narave je mogoče ovrednotiti z denarno vrednostjo
□
Naravo bi morali zaščititi ne glede na ceno, ki bi jo plačali davkoplačevalci. □
Ljudje močno zlorabljamo naravo.
□

2
□
□
□

3
□
□
□

Za konec prosimo odgovorite še na par vprašanja s katerimi želimo ugotoviti ali smo anketirali
reprezentativen vzorec prebivalstva. Vsi odgovori so zaupne narave.
24. Navedite Vaš spol
ženska
moški

□
□

25. Navedite Vašo starost _______
26. Navedite prosimo Vaš osebni mesečni neto dohodek (v SIT).
A
B
C
D

do 100.000
od 100.001 do 250.000
od 250.001 do 500.000
nad 500.001

□
□
□
□

27. Navedite Vašo izobrazbo.
A
B
C
D

osnovnošolska
srednješolska
višja ali visoka
magisterij, doktorat

□
□
□
□
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4
□
□
□

5
□
□
□

Priloga 2: Vprašalnik za prebivalce Mojstrane in Dovjega ter za lastnike zemljišč v
dolini Vrata.
1. V katerem naselju živite?
A
B
C

Mojstrana.
Dovje.
Drugo. _________________________________

2. V katerem kraju ste zaposleni?

____________________________________

3. Ste lastnik zemljišča v dolini Vrata?
A
B

Da.
Ne.

4. Kolikokrat na leto obiščete dolino Vrata?

___________

5. Kaj je po vašem mnenju v naseljih Dovje in Mojstrana dobro urejeno?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Kaj pogrešate v naseljih Dovje in Mojstrana (česa ni, pa bi lahko oziroma moralo biti)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. V prihodnosti si za Mojstrano in Dovje želim da:
A
B
C
D
E

Se kraj turistično razvija.
Se kraj turistično razvija, ter da sam aktivno sodelujem pri tem razvoju.
Se v kraju ohranja obstoječe stanje.
Se kraj bolj kot v turizem usmerja v drugo dejavnost. Katero?_________________
Drugo._____________________________________________________________

8. Če ste odgovorili pri 7. vprašanju z B, zapišite, na kakšen način ste pripravljeni sodelovati v
turizmu Mojstrane oz. Dovjega?
___________________________________________________________________________
9. Katere vrste obiskovalcev/turistov si želite v Mojstrani in Dovjem?
A
B
C
D
E

Stacionarnih, ki bi ostali dlje časa v kraju
Dnevnih
Mi je vseeno
Turisti me motijo
Drugo. ___________________________________________________________

10. Kaj je po vašem mnenju dobro urejeno v dolini Vrata?
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___________________________________________________________________________
11. Kaj po vašem mnenju v dolini Vrata manjka oziroma bi bilo potrebno spremeniti?
___________________________________________________________________________
12. So po vašem mnenju vidne negativne posledice povečanega prometa v dolino Vrata v poletnih
mesecih? Če da, katere?
A
B

Da. ________________________________________________________________
Ne.

13. Kaj menite o uvedbi javnega prevoza v dolini Vrata?
___________________________________________________________________________
14. Ali je smiselno omejevati promet v dolino Vrata?
A
B

Da.
Ne.

15. V primeru, da bi se promet v dolino Vrata omejil, kje bi bil po vašem mnenju najprimernejši
prostor za ureditev parkirišč za obiskovalce doline Vrata?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. Na parkirišču pred Aljaževim domom je bilo poleti 2005 potrebno plačati 500 SIT parkirnine.
S tem denarjem se plača urejanje parkiranja ter urejanje okolice parkirišč. Kako gledate na to
ureditev, ki velja v času poletne sezone?
A
B
C
D
E

Se strinjam.
Menim, da bi bila parkirnina lahko tudi višja.
Ne odobravam plačevanja parkirnine, a to me ne odvrne od prihoda sem.
Zaradi plačila parkirnine naslednjič več ne pridem sem.
Drugo _____________________________________________________.

17. Menite, da so negativne posledice prometnega obremenjevanja vidne tudi v dolinah Kot in
Krma? Če da, katere?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Dodatne opombe:
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