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Izvleček
Analiza ukrepov trajnostne mobilnosti na primeru Bohinja
V seminarski nalogi smo preučili koncept trajnostne mobilnosti na primeru Bohinja. S
pregledom literature in prometnih strategij smo ugotovili, da se Občina Bohinj že več let trudi
usmeriti v trajnostno mobilnost, kar dokazujejo številni dokumenti, ki predvidevajo ukrepe na
tem področju. Omenjene ukrepe smo v nadaljevanju naloge predstavili in jih številsko
vrednotili. Opravili smo anketo med lokalnim prebivalstvom, ki je pokazala, da prebivalci niso
zadovoljni s prometnim stanjem v Bohinju in si od občine želijo več ukrepov trajnostne
mobilnosti. Z ozirom na to smo izvedli pogovore z nekaterimi vidnejšimi odločevalci v Občini
Bohinj, večjimi ponudniki turističnih storitev in izbranimi predstavniki civilne družbe.
Spraševali smo jih o prometni problematiki Bohinja in možnih rešitvah. Na podlagi raziskave
smo ugotovili, da se Občina Bohinj prometne problematike loteva trajnostno, z ozirom na
okolje in lokalno prebivalstvo, vendar so pred njo, predvsem zaradi stalnega naraščanja števila
obiskovalcev v zadnjih letih, še veliki izzivi.
Ključne besede: prometna geografija, trajnostna mobilnost, ukrepi trajnostne mobilnosti,
občina Bohinj

Abstract
Analysis of Sustainable Mobility Measures in Bohinj
In the paper we examined the concept of sustainable mobility in Bohinj area. A review of the
literature and transport strategies has revealed that the Bohinj Municipality has been striving
for sustainable mobility for many years, as evidenced by a number of documents predicting the
measures in this area. These measures are presented below and evaluated numerically. We
conducted a survey among the local population, which showed that the residents were not
satisfied with the traffic situation in Bohinj and wanted more sustainable mobility measures
from the municipality. With this in mind, we interviewed some of the prominent decision
makers in municipality of Bohinj, major tourism service providers and selected representatives
of civil society. We asked them about Bohinj's traffic problems and possible solutions. Based
on the research, we found that the Bohinj Municipality is dealing with traffic and transport
issues in a sustainable way, with regard to the environment and the local population. However,
the Municipality is facing major challenges, especially due to the steady increase in the number
of visitors in recent years.
Key words: geography of transport, sustainable mobility, sustainable mobility measures,
municipality of Bohinj
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1 UVOD
Mobilnost je osnovna pravica in privilegij družbe. Ker stopnja motorizacije narašča, prometna
politika pa sloni na osebnemu prometu, prihaja do prometne preobremenjenosti prostora, ki je
še posebej pereč pojav na občutljivih naravnih območjih, kot je Bohinj.
S seminarsko nalogo želimo pokazati razvoj trajnostne mobilnosti v občini Bohinj, ki se je s
trajnostno naravnano prometno politiko aktivno lotila vzrokov in posledic prometne
preobremenitve. S pregledom občinskih dokumentov, študij in načrtov želimo prikazati nabor
ukrepov, jih opisati in analizirati. Pomembno je tudi mnenje lokalnega prebivalstva o
prometnem stanju v občini, zato smo s pomočjo ankete ugotavljali njegovo zaznavanje
prometne problematike Bohinja. Za konec naloge smo opravili pogovor z nekaterimi ključnimi
udeleženci pri snovanju ukrepov trajnostne mobilnosti.

1.1 Namen in cilji
-

Pregled ključnih dokumentov trajnostnega razvoja in mobilnosti v bohinjski občini.
Pregled izvedenih ukrepov, njihov opis, analiza in ugotovitev rezultatov
Izvedba ankete med lokalnim prebivalstvom o tem, kakšno mnenje ima o prometnem
stanju v Bohinju.
Izvedba pogovorov z nekaterimi vodilnimi predstavniki občine in ponudniki turističnih
storitev, ki ustvarjajo največ prometa in imajo vodilno besedo pri strategiji razvoja.

1.2 Delovne hipoteze
1. Pritisk motoriziranih vozil na jezersko skledo se zaradi povečanja turističnega obiska
kljub ukrepom trajnostne mobilnosti povečuje.
2. Lokalno prebivalstvo meni, da je Bohinj prometno preobremenjen.
3. Občina Bohinj s politiko trajnostnega razvoja in mobilnosti v prihodnjih letih lahko
zmanjša prometno obremenjenost Bohinja kljub povečevanju turističnega obiska.

1.3 Metode dela
Metode dela so obsegale kabinetno in terensko preučevanje problematike. Sprva so temeljile
na kabinetni metodi – pregledu literature –, nato pa na zbiranju informacij na terenu in analizi
stanja. Opravili smo tudi anketiranje lokalnega prebivalstva in pogovore z izbranimi
sogovorniki. Naloga v prvem delu geografsko razčleni občino Bohinj, v drugem delu opredeli
trajnostno mobilnost, v tretjem delu preuči dokumente in ukrepe trajnostne mobilnosti, v
četrtem delu pa predstavi anketiranje lokalnega prebivalstva in pogovore z izbranimi
sogovorniki.
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2 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE BOHINJ
2.1 Fizičnogeografske značilnosti
Občina Bohinj, ustanovljena leta 1994, leži na severozahodu države na območju jugovzhodnega
dela Julijskih Alp. S svojo velikostjo 333,7 kvadratnega kilometra spada med večje občine v
Sloveniji. Bohinj označuje alpsko kotlino, po kateri potekata Zgornja in Spodnja Bohinjska
dolina. Bohinj je geografsko zaključen prostor, kotlino pa omejujejo planota Pokljuka na
severu, Komna na zahodu, spodnje Bohinjske gore na jugu, proti vzhodu pa je omejena s
Sotesko (Predstavitev občine Bohinj, 2019).
Karta 1: Prikaz občine Bohinj

Vir: OPN Bohinj, 2019.

Več kot polovica občine – 66 odstotkov oziroma 221 kvadratnih kilometrov – leži v
Triglavskem narodnem parku (v nadaljevanju TNP ). Začetek TNP sega v leto 1908, ko je dr.
Albin Belar predlagal varstveni park nad Komarčo. Predlog je bil uresničen leta 1924. Leta
1981 je prišlo do uzakonitve Triglavskega narodnega parka z Zakonom o Triglavskem
narodnem parku. Danes obsega skoraj 84.000 hektarjev, v njem pa ležijo površine osmih
slovenskih občin (Triglavski narodni park, 2019). Trajnostna mobilnost je pomemben del vizije
parka.

Pomembnejše naravovarstveno območje je tudi evropsko omrežje posebnih varstvenih območij
Natura 2000. Gre za projekt Evropske unije, katerega cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za
prihodnje rodove. V območje Nature 2000 je vključenih 84 odstotkov površine občine Bohinj
(Predstavitev občine Bohinj, 2019). V zavarovanih območjih je zaradi razpršene poselitve težko
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izdelati kakovosten model javnega prometnega omrežja. Kljub temu je Bohinj dobro prometno
povezan z Ljubljano (Ogrin, 2011).

2.2 Družbenogeografske značilnosti
V občini Bohinj je 24 naselij, leta 2019 pa je v njej živelo 5105 prebivalcev, od tega 2562
moških in 2543 žensk (SURS, 2019). Leta 2008 je v občini živelo 5.545 prebivalcev oziroma
šest odstotkov več kot leta 2002. Če je pred desetimi leti veljalo, da število prebivalcev narašča,
je v zadnjih letih to v upadu. Naravni prirastek je v vseh opisanih letih negativen, obdobne rasti
prebivalstva so posledica priseljevanja ljudi (Guzelj, Zgonec, 2010).
Negativen prirast prebivalstva je med letoma 2010 in 2017 znašal med –4,1 in –5,7 promila,
kar je precej več od slovenskega povprečja, ki se je med omenjenima letoma gibalo med 1,2 in
0,5 promila. Veča se tudi delež starejših: leta 2018 je bilo 7,3 odstotka prebivalcev starejših od
80 let, medtem ko je na državni ravni starejših od 80 let 5,3 odstotka (CPS Občine Bohinj,
2019).
Gostota prebivalstva v Bohinju je 15 prebivalcev na kvadratni kilometer. Večina naselij se
nahaja v Spodnji in Zgornji Bohinjski dolini, nekaj (npr. Gorjuše, Koprivnik, Goreljek) pa jih
leži nad kotlino in so v večini nastala na območju nekdanjih planin. Največje naselje v občini
je Bohinjska Bistrica s 1757 prebivalci in predstavlja gospodarsko in kulturno središče občine
(Predstavitev občine Bohinj, 2019).

2.3 Turistične značilnosti
Bohinj je zaradi naravnih danosti in lepe kulise priljubljeno turistično območje. Zaradi
ledeniškega jezera, ki ima v poletnih mesecih ugodno kopalno temperaturo, Bohinj poleti obišče
veliko kopalcev, pozimi pa je eden izmed glavnih dejavnikov privlačnosti smučišče Vogel.
V Bohinju je tudi dobro razvita ponudba za goste privlačnih športno-adrenalinskih dejavnosti,
kot so soteskanje, jadralno padalstvo, adrenalinski park idr. (Alpinsport, 2019).
Turistični obisk v Sloveniji je v porastu. Leta 2010 je Slovenijo obiskalo približno 3,2 milijona
obiskovalcev, ki so ustvarili približno 9,9 milijona nočitev, leta 2018 pa je državo obiskalo 5,9
milijona obiskovalcev, pri čemer je bilo ustvarjenih 15,7 milijona nočitev (SURS, 2019).
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Graf 1: Prihodi in nočitve turistov v Sloveniji v obdobju 2010 - 2018
25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
2010

2011

2012

2013

Prihodi turistov Turisti - SKUPAJ

2014

2015

2016

2017

2018

Prenočitve turistov Turisti - SKUPAJ

Vir: SURS, 2019.

Tudi v občini Bohinj se turistični obisk povečuje. Leta 2017 je bilo 12 odstotkov več gostov in
11 odstotkov več nočitev kot leta 2016 ter kar 48 odstotkov več gostov in 29 odstotkov več
nočitev kot leta 2015. Leta 2017 je bilo 199.432 gostov in 533.995 nočitev, leto 2018 pa je bilo
rekordno, gostov je bilo 248.639, nočitev pa 677.695 (SURS, 2019). V strategiji je bila za
obdobje 2017–2022 napovedana šestodstotna rast nočitev, kar pomeni prek 700.000 nočitev
leta 2022. Iz podatkov pa je razvidno, da je rast hitrejša od predvidevanj (Mobilnostni načrt
Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018).
Če se je doba bivanja med letoma 2008 in 2015 zniževala in dosegla povprečno vrednost 2,4
dneva, je med letoma 2015 in 2017 narasla na 2,6 dneva (Mobilnostni načrt Bohinja v visoki
turistični sezoni, 2018).
V letu 2017 je 56 odstotkov nočitev ustvarjenih v juliju in avgustu, skupaj s septembrom in
junijem pa je bilo v teh štirih mesecih ustvarjenih 76 odstotkov vseh nočitev, pri čemer sta dve
tretjini gostov tuji državljani, prednjačijo državljani Nemčije, Češke in prebivalci držav
Beneluksa.
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Graf 2: Število gostov v Bohinju v obdobju 2015–2017

Vir: Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018.

2.4 Prometne značilnosti
Občina Bohinj je zaključen geografski prostor, kar pomeni, da za promet pomeni končno
destinacijo in ne tranzitno območje. Območje nima neposrednega stika z avtocestnim
omrežjem, z njim je povezano prek avtocestnega priključka v Lescah, ki je od Bohinjske
Bistrice oddaljen 26 kilometrov oziroma približno 25 minut vožnje (Guzelj, Zgonec, 2010).
Z ozirom na trajnostno mobilnost je oddaljenost od avtoceste koristna zaradi odsotnosti
tranzitnih tokov in s tem povezanimi prometnimi in okoljskimi težavami. Slabša stran
oddaljenosti od avtoceste je problematika povezanosti s širšim okoljem (Guzelj, Zgonec, 2010).
Od avtocestnega priključka gre cestna povezava do Bohinja prek regionalne ceste R1-209, ki
poteka skozi Bled, dalje po soteski reke Save Bohinjke in prek Nomenjske doline do Bohinjske
Bistrice. Do Bohinja obstajata tudi dve alternativni prometni povezavi, od Bleda do Bohinja je
možno priti prek Pokljuke, povezava s Škofjo Loko in Tolminom pa je urejena prek Soriške
planine. Do Tolmina oziroma Mosta na Soči lahko pridemo tudi z avtovlakom, ki vozi na
relaciji Bohinjska Bistrica – Most na Soči (Guzelj, Zgonec, 2010).
Regionalna cesta se pri vasi Bitnje razcepi in poteka krožno po Zgornji in Spodnji Bohinjski
dolini. Glavni cesti v Bohinjski Bistrici sta Savska in Triglavska cesta, ki občinsko središče
povezujeta z širšim zaledjem. Skoraj ves promet proti območju jezerske sklede poteka skozi
središče Bohinjske Bistrice, kar skupaj s tovornimi vozili, ki vozijo v gospodarsko cono na
Bohinjski Bistrici, povzroča precejšnje težave (Guzelj, Zgonec, 2010).

2.4.1 Problematika prometa
Motorni promet v Bohinju se kaže predvsem v velikem številu individualnega avtomobilskega
prometa. Posledice so prometni zastoji, hrup, slabšanje kakovosti zraka, poškodbe zemljišč in
vegetacije ter zmanjšanje kakovosti jezerske vode in ostalih vodotokov (Černe, 2009).
Naštete obremenitve povzročajo predvsem dnevni obiskovalci Bohinja, ki v Bohinj pridejo z
osebnimi motornimi vozili. Prevelike obremenitve v dneh največjega turističnega
povpraševanja v konvergenci z nepopolno urejenim prometom predstavljajo grožnjo razvoju
5

kakovostnega turizma, vplivajo pa tudi na kakovost življenja stalnih in občasnih prebivalcev
Bohinja (Černe, 2009).
Zasičenost z motornim prometom je največja na območju jezerske sklede, kjer je v času viška
turistične sezone, to je konec julija in v prvi polovici avgusta, že presežen prag nosilnih
sposobnosti okolja, kar dokazujejo kazalniki, kot so obremenitev parkirišč, kakovost zraka,
turistična nosilna zmogljivost in drugi (Černe, 2009).

2.4.2 Promet na državnih cestah
V občini je devet avtomatskih števnih mest (AŠM), vendar se na večini štetje izvaja ročno in
samo v občasnih terminih. Za prometni pregled Bohinja sta najbolj reprezentativni števni mesti
Ribčev Laz v Spodnji Bohinjski dolini in Srednja vas v Zgornji Bohinjski dolini (Mobilnostni
načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018). Še posebej pomembno števno mesto je na
Ribčevem Lazu, ki se nahaja v območju jezerske sklede.

Graf 3: Povprečni letni dnevni promet (PLDP) v Srednji vasi in na Ribčevem Lazu v obdobju
2010–2017

Vir: Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018.

Grafikon prikazuje povprečni letni dnevni promet (v nadaljevanju PLDP) na Ribčevem Lazu in
v Srednji vasi med leti 2010 in 2017. Podatki so rezultat prometa v obe smeri. Iz grafikona je
razvidno, da PLDP narašča na Ribčevem Lazu, kjer je leta 2017 za 17 odstotka višji kot leta
2010. Upad leta 2014 je posledica napak pri meritvah, saj manjkajo podatki za večji del aprila,
začetek maja in julija. V Srednji vasi je PLDP precej stabilen do leta 2017, ko je spet narasel
(Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018).
Spodnji grafikon prikazuje skupne letne prometne obremenitve med leti 2010 in 2017 za Ribčev
Laz in Srednjo vas. V tem obdobju je bilo na Ribčevem Lazu prometa največ leta 2017, in sicer
17 odstotkov več kot leta 2010, kar je več kot 1.175.000 vozil na leto.
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Graf 4: Skupni letni promet na Ribčevem Lazu in v Srednji vasi v obdobju 2010–2017

Vir: Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018.

Zaradi neenakomernosti prometnih obremenitev je smiselno pogledati gibanje v posameznem
letu. Za ilustracijo bomo pokazali povprečni letni dnevni promet po mesecih za leto 2017 na
števnem mestu Ribčev Laz, ki beleži precej več prometa kot števec v Srednji vasi.

Graf 5: Povprečni letni dnevni promet po mesecih na Ribčevem Lazu za leto 2017
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Vir: Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018.

Izračun na podlagi podatkov iz grafikona pokaže, da je promet z 19,4 odstotka vsega letnega
prometa najgostejši avgusta, sledi mu julij s 16,6 odstotka.
Junij, julij, avgust in september ustvarijo 53,6 odstotka vsega prometa oziroma približno
630.000 od skupno 1.175.000 vozil (Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018).
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Pomembna je tudi informacija o povprečni dnevni prometni obremenitvi. Podatki v spodnji
tabeli 1 so vzeti glede na promet v desetih najbolj obremenjenih dnevih, to je dneh, ko dnevno
število presega 8.000 vozil. Izkaže se, da sta najbolj prometna dneva sobota in nedelja
(Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018).

Preglednica 1: Povprečna dnevna prometna obremenitev na Ribčevem Lazu v obdobju 2010–
2017

Vir: Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018.

Podatki za povprečne urne obremenitve v desetih prometno najbolj obremenjenih dnevih
kažejo, da je najbolj gost promet proti jezeru med deveto in štirinajsto uro (skoraj 50 odstotkov
vsega prometa) s konico med deseto in dvanajsto uro, od jezera pa med šestnajsto in devetnajsto
uro (Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018).
Za koncept trajnostne mobilnosti v Bohinju je zelo pomembna cesta na Voje in planino Blato.
Gre za plačljivo cesto, ki služi kot dostop do pohodniškega izhodišča na planini Blato in
infrastrukture planin v zaledju Bohinjske kotline. Štetje prometa 26. julija 2003 je pokazalo, da
je proti Vogarju in planini Blato peljalo 196 vozil, proti Vojam pa 98. Prva vozila se pojavijo
ob peti uri, največja frekvenca prometa pa je med šesto in deseto uro (Mobilnostni načrt Bohinja
v visoki turistični sezoni, 2018).

2.5 Javni potniški promet
2.5.1 Avtobusni promet
V občini Bohinj obratujejo tri pomembnejše proge avtobusnega prometa, ki so odvisne od
morebitnega sezonskega viška in dneva v tednu (Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični
sezoni, 2018; Avtobusni vozni redi):
1. proga Ljubljana – Zlatorog, ki vozi od Ljubljane skozi Bohinjsko Bistrico in Ribčev Laz
po Spodnji Bohinjski dolini do Ukanca, s podaljškom do slapa Savica v turistični sezoni.
Na železniški postaji avtobus ne ustavlja;
2. proga Bohinjska Bistrica ŽP – slap Savica, ki vozi samo v času počitnic po Zgornji
Bohinjski dolini do Ukanca in slapa Savica in ustavlja na železniški postaji, ne pa v
Bohinjski Bistrici;
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3. krožna proga Bohinjska Bistrica ŽP – Ribčev Laz – Srednja vas – Bohinjska Bistrica
ŽP v obeh smereh, ki vozi med delovniki po Spodnji in Zgornji Bohinjski dolini in
ustavi tako na železniški postaji Bohinjska Bistrica kot v Bohinjski Bistrici.
Po Bohinju vozita tudi avtobus Hop-On Hop-Off v poletni sezoni in ski bus v zimski sezoni.
Ker spadata pod ukrepe trajnostne mobilnosti v Bohinju, bosta opisana in številsko vrednotena
v nadaljevanju pričujočega dela.

2.5.2 Železniški promet
V občini Bohinj sta dve železniški postaji, ena na Bohinjski Bistrici, druga pa ob vasi Nomenj.
Obe postaji sta del proge, ki poteka od Jesenic proti Primorski. Na progi vozi tudi avtovlak,
večinoma na relaciji Bohinjska Bistrica – Most na Soči (trije na dan), po en na dan pa na relaciji
Bohinjska Bistrica – Podbrdo in Bohinjska Bistrica – Nova Gorica. Običajni vlaki vedno vozijo
do Nove Gorice (Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018).
Približno polovica odhodov vlakov proti Jesenicam ni usklajenih s prihodi avtobusov, prav tako
je to težava na trasi proti Novi Gorici – od dvanajstih vlakov jih je pet usklajenih s prihodom
avtobusa. Na vseh vlakih je prostor za kolesa (Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični
sezoni, 2018).

Preglednica 2: Število prepeljanih potnikov z vlakom v obdobju 2013–2017

Vir: Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018.

Zgornji grafikon prikazuje število prepeljanih potnikov v železniškem prometu na postajah
Bohinjska Bistrica in Nomenj. Razvidno je, da število prepeljanih potnikov upada, leta 2017 je
bilo prepeljanih približno 15.000 potnikov manj kot leta 2013.

2.5.3 Ladijski promet
V prometno shemo Bohinja lahko uvrstimo tudi ladijski promet. Trasa ima dva aktivna pomola,
enega na Ribčevem Lazu, drugega pa v Ukancu. Ladjice so električne in v glavni sezoni vozijo
na 40 minut med 9.30 in osemnajsto uro. Prevoz za imetnike kartice gost Bohinja je brezplačen.
(Panoramska ladja, 2019).
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3 TRAJNOSTNA MOBILNOST
Za normalno udejstvovanje so promet, dostopnost in mobilnost ključni. Od tega je odvisno
učinkovito premikanje ljudi, dobrin in storitev, s tem pa tudi kakovost bivanja neke skupnosti
(Benčina in sod., 2013).
Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe ljudi po mobilnosti in obenem omejiti
motorizirani promet, kar zmanjša onesnaževanje okolja, emisije toplogrednih plinov in porabo
energije. Trajnostna mobilnost je okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja
gospodarstvo (Kaj je…, 2019).
Motorizirani promet predstavlja resno grožnjo okolju in kakovosti življenja. V Sloveniji emisije
iz prometa predstavljajo približno 30 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov. Pomembna
onesnaževala so prašni delci, dušikovi oksidi in ozon. Z ukrepi moramo zagotoviti, da so
potrebe ljudi po premikanju zadovoljene, vendar po načelu zmanjšanja »stranskih učinkov«
(Kaj je…, 2019).

Slika 1: Obrnjena prometna piramida

Vir: Akcijski načrt…, 2018.

Obrnjena prometna piramida pokaže prioritete koncepta.
Ko govorimo o trajnostni mobilnosti je treba ločiti med trajnostno mobilnostjo in trajnostnim
prometom. Promet je sredstvo za doseganje mobilnosti, mobilnost pa je lastnost družbe (Resnik
Planinc, Ogrin, Ilc Klun, 2015).

4 PLANSKI DOKUMENTI
Zgodba o trajnostni mobilnosti v Bohinju se je pričela pred dobrimi desetimi leti. Takrat je
občina pristopila k strategiji Umirjanje prometa v Julijskih Alpah, kjer so bili določeni glavni
cilji trajnostnega razvoja v občini (Langus, 2019). Dokument ciljno ni namenjen samo občini
Bohinj, temveč cilja tudi na dolino Vrata, prelaz Vršič in cesto na Mangart (Černe, 2009).
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Naslednja zelo pomembna strategija je Študija možnosti zapor v Triglavskem narodnem parku,
ki konkretno razdela prometno problematiko Bohinja in navede možne ukrepe za urejanje cest
in parkirišč, predvideva pa tudi različne zapore cest (Guzelj, Zgonec, 2010).
Dokumenti, ki so pomembni za razvoj ukrepov trajnostne mobilnosti v Bohinju so med drugimi
Občinski prostorski načrt (OPN), projekt Parkiraj in doživi naravo, Razvojni načrt UNESCO
MAB območja Julijske Alpe kot turistične destinacije, Načrt upravljanja Triglavskega
narodnega parka 2016–2025, Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni in najnovejši
dokument – Celostna prometna strategija Bohinja.
V nadaljevanju naloge bomo skušali kratko in jedrnato predstaviti zgoraj omenjene dokumente.
Po pregledu dokumentov in strategij trajnostne mobilnosti v Bohinju bomo iz opisanih izhodišč
izluščili ukrepe in jih opremili s krajšo analizo, kolikor je to mogoče.

4.1 Umirjanje prometa v Julijskih Alpah
Projekt je bil izdan februarja leta 2009 in je plod sodelovanja projekta Dynalp,² Triglavskega
narodnega parka in občin Bohinj, Bovec in Kranjska gora. Pripravili so ga člani Cipre Slovenija
in Mlekuž consultinga (Černe, 2009).
Cilji projekta so bili, da se občine na območju Julijskih Alp usmerijo v koncept trajnostne
mobilnosti in umirjanja prometa. To naj bi dosegle z urejanjem infrastrukture, promocijo
javnega prometa, hoje in kolesarjenja ter z uvedbo trajnostno naravnanih prometnih režimov.
Projekt cilja na več območij v Julijskih Alpah, poleg Bohinja še na dolino Vrata, prelaz Vršič
in mangartsko cesto. Ideja projekta sledi namenu, da se (turistični) obisk območja ne zmanjša,
zmanjšati pa se mora prometna obremenitev (Černe, 2009).
Dokument oceni, da so si obravnavana območja med seboj različna, zato morajo biti tudi ukrepi
prilagojeni specifični situaciji. Julijske Alpe naj bi postale primer dobre prakse trajnostne
mobilnosti v turizmu po zgledu občine Werfenweng v Avstriji. Najpomembnejši rezultati
projekta so po mnenju avtorjev naslednji (Černe, 2009, str. 9):
-

povečalo se je zavedanje o nujnosti umirjanja prometa v Julijskih Alpah. Hkrati je model
umirjanja prometa omogočil, da se bo projekt izvajal celovito za celotno območje, s
posebnostmi za Bohinj, Vrata, vršiško in mangartsko cesto;

-

povečalo se je zaupanje lokalnega prebivalstva, da jim umirjanje prometa prinaša višjo
kakovost življenja in nove razvojne priložnosti. Povečalo se je tudi zavedanje, da je
umirjanje prometa eden izmed temeljnih pogojev za razvoj kakovostnega in
trajnostnega turizma;

-

najdena je bila pravna možnost, ki omogoča prenos pristojnosti za umirjanje prometa
na občine. Izdelana je bila prenosna razstava in natisnjena zloženka;

-

izdelane so bile idejne zasnove za parkirišča v Bohinju, Mojstrani, na prelazu Vršič in
na mangartski cesti. Postavljena je bila organiziranost (medobčinski in občinski odbori
za umirjanje prometa s programom dela za leto 2009);

-

pripravljeni so bili dokument in pobuda Ministrstvu za promet (zdaj Ministrstvo za
infrastrukturo) ter vzorec odloka o trajnostni mobilnosti za občine.
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4.1.1 Prometni režim
Dokument Julijske Alpe razdeli na tri območja s tremi različnimi prometnimi režimi (Černe,
2009):
-

prvo območje: območje Triglavskega narodnega parka, kjer prometnice potekajo po
parku (ne velja za tranzitne ceste), vendar zunaj večjih naselij. Sem sodijo alpske doline,
kjer se promet na koncu konča. Dolgoročni cilj je izključitev turističnega
motoriziranega prometa iz tega območja, ki ne bi veljala za stanovalce, lastnike,
najemnike, upravljalce ali intervencijske vožnje. Od zapore naprej bi bil omogočen
javni promet in premikanje peš ali s kolesom. Število parkirnih mest bi ostalo enako ali
se zmanjševalo. Aktivnosti v prostoru bi morala spremljati oglaševalska dejavnost, ki
bi sporočala, da je obiskovalec prišel na območje, kjer so se odločili za trajnostno
mobilnost;

-

drugo območje: prometni režim v drugem območju je milejši. Gre za območje parkirišč,
ki v času največjega obiska prevzamejo mirujoči promet. Parkirišča morajo imeti večjo
zmogljivost kot tista v prvem območju. Osebnega prometa se ne bi omejevalo, razen v
času večjih dogodkov, kot so športne prireditve;

-

tretje območje: območje brez omejitev za promet in hkrati prostor promocije prometnih
režimov Julijskih Alp. Parkirišča bi bila brezplačna, tisti, ki parkirajo na tretjem
območju kljub cilju v prvem ali drugem območju, pa bi imeli cenejše vozovnice za javni
promet.

Karta 2: Območja prometnih režimov v Julijskih Alpah

Vir: Černe, 2009, str. 17.
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Dokument občino Bohinj prav tako razdeli na tri območja, kjer se določi maksimalno število
motornih vozil, ki jih posamezno območje prenese. Najlažji kazalnik za to je število parkirnih
mest na območju (Černe, 2009).
Za Bohinj dokument predvideva naslednja območja (Černe, 2009):
-

-

prvo območje: ožje območje TNP v Bohinju oziroma prostor Bohinjskega jezera in
njegove okolice, ki je z vidika trajnostnega turizma najbolj dragocen. Nujno je, da se
prostor zapre za motorni promet;
drugo območje: Spodnja in Zgornja Bohinjska dolina in Ribčev Laz. Na tem območju
je značilna razpršena poselitev ter naselja z lokalnim prebivalstvom in turističnim
potencialom. Promet je v času visoke turistične sezone moteč, toda potreben in s tem
sprejemljiv. Moteče je parkiranje v naravnem prostoru in na kmetijskih površinah.
tretje območje: širše območje Bohinjske Bistrice z vasmi Bitnje, Nomenj in območjem
Soteske. To območje je z vidika varstva narave in okolja manj pomembno, saj je to tudi
prostor industrijske dejavnosti, zato večji posegi v prometni režim niso predvideni.

Karta 3: Razdelitev Bohinja na cone različnih prometnih ureditev

Vir: Černe, 2009, str. 37.

4.2 Študija možnosti zapor v Triglavskem narodnem parku
Leta 2010 je občina Bohinj v sodelovanju s PNZ projektiranje d.o.o pod vodstvom Tomaža
Guzelja in Katje Zgonec izdelala študijo možnosti zapor v Triglavskem narodnem parku.
Študija ima za svoj cilj trajnostno naravnano prometno in turistično ureditev skozi prizmo
varovanja narave v okviru Triglavskega narodnega parka in ohranjanje kulturne krajine
območja (Guzelj, Zgonec, 2010).
Dokument v uvodu ugotovi, da je Bohinj sožitje urbanega, ruralnega in naravnega prostora, ki
človeku nudi veliko možnosti za preživljanje prostega časa. Ta enkratnost je temelj razvoja
Bohinja, ki ima največjo perspektivo v sonaravnem trajnostnem turizmu. Turizem je eden
glavnih generatorjev prometa, ki postaja vse bolj moteč in vzrok degradacije okolja, zato je
namen študije poiskati ustrezno prometno rešitev, ki bo omogočala dostopnost in hkrati ne bo
ogrožala okolja (Guzelj, Zgonec, 2010).
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Študija posreduje predloge prometne ureditve za (Guzelj, Zgonec, 2010):
-

cestno omrežje;
parkirno ureditev;
javni, kolesarski in peš promet.

Dokument vsebuje analizo stanja, iz katere izlušči glavne težave. Te primerja s podobnimi
situacijami v tujini, nato pa se loti konceptne zasnove ukrepov, podrobne zasnove prihodnjega
prometnega sistema in prometnega vrednotenja (Guzelj, Zgonec, 2010).
V študiji avtorji predlagajo sedem ukrepov (Guzelj, Zgonec, 2010):
-

v turistični sezoni bo območje osrednjega TNP prosto vozil na motor z notranjim
izgorevanjem, tu bodo tedaj vozila samo električna vozila;
v turistični sezoni in zunaj nje se na celotnem območju občine Bohinj uvede mehka
mobilnost;
v osrednjem delu TNP se število parkirnih mest zmanjša za od 45 do 60 odstotkov;
v Bohinjski Bistrici in Stari Fužini se iz krajevnega jedra izloči tranzitni promet;
v naseljih se motorni promet umiri in cestno površino preuredi (tlakovanje);
uvede se sistem kolesarskih poti, uredijo se pešpoti;
uvede se ITS (inteligentni transportni sistem).

V turistični sezoni bosta v veljavi dva ukrepa (Guzelj, Zgonec, 2019, str. 39):
-

osrednje območje TNP (jezerska skleda, slap Savica, planine Blato, Vogar in Voje)
bo zaprto za vozila na motor z notranjim izgorevanjem;
mehka mobilnost na celotnem območju občine Bohinj.

Karta 4: Razdelitev na območja urejanja prometa

Vir: Guzelj, Zgonec, 2010.

14

4.3 Občinski prostorski načrt
Občinski prostorski načrt promet izpostavlja kot problem, ki je viden skozi degradacijo
naravnega in urbanega okolja, kar ogroža privlačnost prostora in njegove družbenogospodarske potenciale (Odlok…, 2017)
Navedeno je, da prometni režim ni skladen s prometnimi navadami obiskovalcev, predvsem pa
z naraščajočim številom osebnih vozil. Slabosti prometnega režima se kažejo v slabi
infrastrukturni opremljenosti, kot so površine za pešce in kolesarje, ter slabi prometni opremi
na parkiriščih in drugih površinah (odlok…, 2017)
Po odloku je eden glavnih strateških ciljev občine vzpostavitev trajnostne prometne ureditve,
kar bo zmanjšalo ogrožanje alpskega prostora in povečalo uspešnost prometnih sistemov.
Pomembno je tudi razbremeniti varovana območja na jezerski obali in Pokljuki. Kar se tiče
infrastrukturnih prioritet, so te v smeri spreminjanja potovalnih navad in prometnega režima v
smeri premika proti trajnostni mobilnosti. Tako so izpostavljene naloge izgradnja in
posodobitev prometne infrastrukture na Bohinjski Bistrici, uvajanje sistemov umirjanja in
urejanja prometa, povečanje privlačnosti javnega potniškega prometa (predvsem avtobusnega),
ki bo usklajen z osebnim in železniškim prometom ter sistemom peš in kolesarskih poti
(Odlok…, 2017).

4.4 Projekt parkiraj in doživi naravo
Turizem Bohinj, Občina Kobarid, CTRP Kranj, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU,
Posoški razvojni center in Triglavski narodni park so leta 2014 začeli izvajati projekt Parkiraj
in doživi naravo, ki sta ga sofinancirala Finančni mehanizem EGP in Republika Slovenija.
Namen projekta je, da se s povezovanjem infrastrukturnih pridobitev, promocije mehke
mobilnosti (pohodništvo in kolesarjenje, javni potniški promet) in okrepitve razumevanja
obiskovalcev o vplivu motornega prometa na naravo zmanjša obremenjenost narave z
motornim prometom na območju Bohinjskega jezera (E-novičnik, 2016).
Najpomembnejše aktivnosti projekta so naslednje (E-novičnik, 2016, str. 6):
-

-

nadgradnja šestih parkirišč v bližini Bohinjskega jezera z novimi parkomati in
zapornicami, kar bo omogočilo uporabo sistema inteligentnega prometa (ITS) za
usmerjanje avtomobilskega prometa in parkiranja ter informiranje glede
obiskovanja in doživljanja območja Bohinjskega jezera z mehko mobilnostjo;
vzpostavitev dveh točk z infrastrukturo in opremo za izposojo in vračilo koles;
ureditev parkirišča pod planino Kuhinja za urejeno parkiranje obiskovalcev z
zmogljivostjo 60 avtomobilov ter s prostorom za obračanje javnega prometa in
zasebnih avtobusov;
vzpostavitev informacijske točke o pomenu trajnostne mobilnosti za ohranjanje
narave v prostorih Centra TNP Bohinj v Stari Fužini;
pilotna izvedba turističnih paketov z optimalnim kombiniranjem različnih oblik
javnega prometa (avtobus, bohinjska železnica, avtovlak) z obstoječimi ali v
projektu vzpostavljenimi možnostmi mehke mobilnosti za sonaravno obiskovanje
Bohinjskega jezera in Zgornjega Posočja. Po testiranju ter izboljšavah se bodo
izbrane rešitve ponudile za vpeljavo v redno izvajanje;
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-

štirje nadgrajeni turistični programi interpretacije in doživljanja narave na območju
vseh vključenih naravnih vrednot preko njihovega obiskovanja z javnim prometom
in mehkimi oblikami mobilnosti, izvedba raziskave o optimalni vpeljavi trajnostne
mobilnosti na območjih izbranih naravnih vrednot ter pripravljen komunikacijski
načrt za njeno vpeljavo.

4.5 Razvojni načrt Unesco mab območja Julijske Alpe kot turistične
destinacije
Načrt, izdelan leta 2015, opredeljuje turistični razvoj območja kot trajnostne turistične
destinacije v obdobju 2016–2020. Partnerji pri projektu – Triglavski narodni park, Turizem
Bled, Turizem Bohinj, LTO Bovec, LTO Zavod za turizem Kranjska gora, Turizem Radovljica
in LTO Sotočje – so ugotovili potrebo po bolj povezanem razvojnem, turistično-trženjskem in
organizacijskem povezovanju na biosfernem območju Julijskih Alp (Razvojni načrt…, 2015).
Načrt obravnava trajnostni turizem s poudarkom na trajnostni mobilnosti. Načrtovalci
ugotavljajo, da se velika večina turistov in dnevnih obiskovalcev na območje pripelje z osebnim
vozilom, kar povzroča velike težave predvsem v poletnih mesecih, ob lepem vremenu in koncih
tedna (Razvojni načrt, 2015).
Cilj je do leta 2020 izboljšati ponudbo trajnostnih oblik mobilnosti obiskovalcev destinacije,
kar predvidevajo s šestimi v nadaljevanju naštetimi prednostnimi ukrepi, ki so pomembni tudi
za Bohinj (Razvojni načrt…, 2015).

1. Javni prevozi:
- uskladitev voznih redov avtobusov in vlakov;
- možnost prevoza koles na vseh avtobusih;
- širitev ponudbe javnega prometa (podeželje Bohinja);
- promocija vzpostavljanja cenejših in javnih povezav z letališčem Brnik.

2. Transferji in alternativne oblike mobilnosti:
- povezanost prevoznikov za prevoz koles in prtljage v Julijskih Alpah;
- pospešitev uporabe obstoječih e-koles;
- organizacija internih prevozov do najbolj obremenjenih izhodišč za pohodništvo
(npr. planina Blato);
- razvoj programov internih lokalnih prevozov (padalci, kajakaši, turni smučarji itd.);
- širitev modela avtobusa Hop-On Hop-Off Julijske Alpe;
- zagotavljanje alternativnih prevozov do večjih krajev za lokalno prebivalstvo v
naseljih brez javnega prevoza (ni potrebna redna avtobusna linija, ampak cenovno
sprejemljivi taksi prevozi).

3. Informiranje in promocija zelene mobilnosti:
- informiranje obiskovalcev o prometnem režimu, voznih redih javnih prevozov,
lokaciji parkirišč, zasedenosti parkirnih mest (pred prihodom na destinacijo),
povezavah na pohodniške ture ipd.
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4. Spodbujanje in pospeševanje rabe javnega prevoza:
- po vzoru Bohinja širitev pobude Zeleni vikend in Ski + vlak (bus), mobilnostna
kartica na celotno območje;
- promocija uporabe javnih prevoznih sredstev med domačini;
- zagotavljanje možnosti nakupa cenovno ugodnih letnih ali večdnevnih vozovnic za
javni promet.

5. Prometni režimi in parkiranje ter infrastruktura za umirjanje in upravljanje prometa:
- sistem mobilnostnih vozlišč – centralnih parkirišč (Park & Ride) s spremljajočim
sistemom podpornih ekoloških internih prevozov in mobilnostnih info točk na
najbolj obremenjenih lokacijah v Julijskih Alpah (Pokljuka, Bohinjska Bistrica);
- ureditev manjših parkirišč s sanitarijami in kolesarnicami na izhodiščnih in
izletniških točkah;
- usmerjanje parkiranja na končnih točkah in nadzor na cestah, na katerih se pobira
cestnina (planina Blato);
- pilotno preverjanje zapiranja odsekov določenih cest in uvedbe internih (shuttle)
prevozov (Ukanc – slap Savica).

6. Infrastruktura za kolesarje:
- pilotno daljinska kolesarska pot (Bled – Bohinjska Bistrica).

4.6 Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016–2025
Leta 2016 izdani načrt je izčrpno napisan dokument, ki se nanaša na upravljanje Triglavskega
narodnega parka. Ker se načrt dotika tudi prometa in območja Bohinja, bomo za potrebe
seminarskega dela grobo povzeli njegovo strategijo.
V načrtu je ugotovljeno, da se promet v poletnih mesecih poveča tudi do trikrat glede na ostali
del leta. Opazno je tudi zmanjševanje javnih avtobusnih prog, kar otežuje življenje lokalnega
prebivalstva in povečuje individualni promet kot posledico turističnega obiska. Opazen
problem je tudi stanje infrastrukture in javnega prometa, ki ne omogoča dostopnosti in
umirjanja prometa na območju jezerske sklede, ki je v prometni konici najbolj prometno
obremenjeno območje narodnega parka. Opaža se tudi obremenitve ceste na planini Blato in
Vogar ter ceste na Voje. Izpostavljen je tudi slabo urejen javni prevoz in parkirišče na Pokljuki
(Načrt upravljanja…, 2016).
Med cilje in naloge so v sklopu ohranjanja poselitve in trajnostnega razvoja uvrstili urejanje
prometne infrastrukture in trajnostne mobilnosti. Cilj je, da je cestna infrastruktura primerno
urejena in varna ter da je javni prevoz dostopen in prilagojen potrebam lokalnega prebivalstva
in obiskovalcev. Načrt predvideva umiritev prometa, še posebej v najbolj obremenjenih delih
narodnega parka. Za najpomembnejšo prioritetno nalogo štejejo zagotavljanje varne
infrastrukture do naselij s stalno poselitvijo v narodnem parku, za drugo najpomembnejšo pa
uresničevanje načrtov urejanja in umirjanja prometa v narodnem parku in izvajanje
promocijskih projektov trajnostne mobilnosti (Načrt upravljanja, 2016).
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4.7 Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni
Eden zadnjih dokumentov, ki raziskujejo, vrednotijo in razvijajo trajnostno mobilnost v
Bohinju je Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni. Objavljen je bil v začetku leta
2018 po naročilu občine Bohinj, ki je ocenila, da kljub precejšnem številu pozitivnih ukrepov
za spodbujanje trajnostne mobilnosti ti še ne dosegajo polnega potenciala. Za izvedbo je občina
najela skupino PNZ svetovanje projektiranje d.o.o (Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični
sezoni, 2018).
Ozadje dokumenta so ugotovitve, da turistični obisk v občini raste iz leta v leto, kar poleg
pozitivnih učinkov, ki niso predmet študije, prinese s seboj večje obremenitve zgrajenega in
naravnega okolja. Posebej izstopajo težave, povezane s prometom in dostopnostjo, saj je
bohinjska kotlina dostopna samo z ene strani, do nje pa vodijo cestne in železniške prometnice
s precej omejeno kapaciteto. Na ciljni destinaciji so problem tudi omejene parkirne površine,
zlasti v poletnem času, ko je višek turistične sezone. To vodi v probleme, kot so zastoji,
nepravilno parkiranje, zmanjšana prometna varnost idr., kar vodi v nezadovoljstvo
obiskovalcev in občanov (Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018).
Z mobilnostnim načrtom želi občina sprejeti ukrepe za upravljanje turističnega povpraševanja
v najvišji turistični sezoni. Poglavitni cilj je zmanjšati uporabo avtomobilov z enim potnikom.
Načrt temelji na mehkih ukrepih, kot so obveščanje, izobraževanje in organizacija storitev
znotraj obstoječih zmogljivosti infrastrukture (Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični
sezoni, 2018, str. 11).
Načrt skozi izhodišča, tj. do sedaj sprejete ukrepe, povzame dosedanje dosežke, ki jih nato
analizira in ovrednoti. Jedro načrta so cilji in ciljne vrednosti za prihodnost in predlagani ukrepi
na spodaj naštetih področjih.
1. Mirujoči promet:
- ureditev parkirišč;
- parkirni režim;
- ostalo.
2. Javni potniški promet:
- prevozi s parkirišč P + R;
- prevozi z rednimi medkrajevnimi linijami;
- uskladitev železniških in avtobusnih voznih redov;
- prevozi ob izrednih dogodkih;
- prevoz koles;
- Hop-On Hop-Off;
- način plačila javnega prevoza;
- ureditev postajališč.
3. Informacijski ukrepi.
4. Promocijski ukrepi.
(Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018)
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4.8 Akcijski načrt urejanja prometa v Bohinju
Akcijski načrt je občinski dokument, izdan v začetku leta 2018, ki predstavlja eno glavnih
strateških izhodišč za Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni. Ključni cilji
dokumenta so (Akcijski načrt…, 2018):
-

omogočanje sistemskih pogojev za celostno načrtovanje prometa;
sprememba načrtovalskih prioritet;
uvedba orodij za sistematično spremljanje področja mobilnosti;
krepitev vloge mehkih ukrepov pri spreminjanju potovalnih navad.

Za dosego ciljev načrt predvideva naslednje ukrepe (Akcijski načrt…, 2018):
-

izdelava celostne prometne strategije;
organizacija občinske uprave;
uravnoteženje proračuna;
izdelava mobilnostnih načrtov;
vzpostavitev spremljanja potovalnih navad občanov in obiskovalcev pred in po
izvedbi projektov;
promocija trajnostne mobilnosti.

5 UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Na podlagi dokumentov, študij in načrtov, ki smo jih obravnavali v prejšnjem poglavju, je
Občina Bohinj že začela izvajati nekatere ukrepe trajnostne mobilnosti, predvsem na področju
umirjanja prometa ter informiranja in promocije trajnostnih oblik mobilnosti, kot so hoja,
kolesarjenje in javni prevoz.
Ukrepi se med seboj precej razlikujejo po obsegu in pomembnosti delovanja, obenem pa se
med seboj smiselno povezujejo. Vsako leto se na področju trajnostne mobilnosti v občini Bohinj
dogajajo velike spremembe. Nekateri ukrepi zato zaradi pomanjkanja podatkov ne bodo
številsko analizirani. Zaradi boljše preglednosti podatkov se bomo za študijske potrebe analize
lotili podatkov, ki so bili zbrani začetek leta 2018.
Ukrepe bomo skušali razvrstiti od bolj obsežnih k manj obsežnim. Čeprav ukrepe težko
kakorkoli vrednotimo, za bolj obsežne štejemo tiste, ki najbolj vplivajo na spremembo
prometne ureditve in jih je mogoče tudi številsko ovrednotiti. V nadaljevanju predstavljamo
sprejete ukrepe, ki jih bomo po potrebi podrobneje opisali in jih številsko ovrednotili, če je to
mogoče.

5.1 Kartica Julijske Alpe: Bohinj (prej kartica mobilnosti gost Bohinja)
Občina Bohinj in Turizem Bohinj obiskovalcem, ki v Bohinju prenočijo vsaj dve noči in plačajo
turistično takso, omogočata nakup kartice Julijske Alpe: Bohinj. Ugodnosti se lahko
uveljavljajo med 1. aprilom in 31. oktobrom. Cene se gibljejo med 19 in 29 evri (Kartica Julijske
Alpe: Bohinj, 2019).
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Ugodnosti, ki jih prinaša kartica, so (Kartica Julijske Alpe: Bohinj, 2019):
-

brezplačni avtobusni prevozi po Bohinju;
brezplačni poletni avtobusi Hop-On Hop-Off na Pokljuko;
brezplačno parkiranje;
brezplačna vožnja s turistično ladjico;
50-odstotni popust na avtobusno vozovnico potovalne agencije Arriva Alpetour, ki
velja v primeru, da je vstopna ali izstopna postaja v občini Bohinj;
50-odstotni popust na vozovnice za vlak;
popust na vožnjo z nihalko.

Pozimi je na voljo zimska kartica mobilnosti, ki omogoča brezplačne prevoze s ski busom,
popuste pri turistični ponudbi in brezplačno uporabo javnega prevoza.

Graf 6: Število prodanih kartic mobilnosti Bohinj v obdobju 2011–2017

Vir: Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018; Turizem Bohinj.

Iz zgornjega grafikona je razvidno, da je število prodanih kartic v porastu. Leta 2017 je število
prodanih kartic manjše zaradi ukinitve družinskih kartic, ki so jih v prejšnjih letih zlorabljali
(Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018).

5.2 Avtobus Hop-On Hop-Off med Bohinjsko Bistrico in Pokljuko
Od leta 2013 v občini vozi avtobus Hop-On Hop-Off, ki povezuje Bohinjsko Bistrico in
Pokljuko v poletnih mesecih. Avtobus traso opravi trikrat na dan. Za otroke do deset let je
vozovnica brezplačna, cena enodnevne vozovnice pa znaša pet evrov. Za uporabnike kartice
mobilnosti je vožnja brezplačna. Omogočeno je neomejeno prestopanje in brezplačen prevoz
koles (Hop-On Hop-Off, 2019).
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Graf 7: Število prepeljanih potnikov na avtobusu Hop-On Hop-Off v obdobju 2014–2017

Vir: Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018; Turizem Bohinj.
Zgornji grafikon kaže, da se število uporabnikov avtobusa Hop-On Hop-Off konstantno
povečuje, kar je zelo pomembno za napredek trajnostne mobilnosti na področju Pokljuke. V
porastu je tako število vseh potnikov kot število potnikov, ki so imetniki kartice gost Bohinja.

5.3 Ski bus
V zimski sezoni v občini Bohinj deluje ski bus, ki od sezone 2016/2017 vozi na treh linijah: do
žičnice Vogel, do Soriške planine in do Rudnega polja na Pokljuki. Do Vogla vozi trikrat
dnevno, do Soriške planine in Pokljuke pa dvakrat dnevno (Ski bus Bohinj, 2019).

Graf 8: Število prepeljanih potnikov s ski busom v obdobju 2011–2017

Vir: Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018; Turizem Bohinj.

Trend uporabe ski busa ni enoten. Med letoma 2011 in 2015 je uporaba ski busa v upadu, v
kasnejših letih pa spet raste. Ker o tej dilemi nismo našli celostnega odgovora, avtor
seminarskega dela predvideva, da so nihanja lahko posledica zimskih razmer v določeni sezoni,
možno pa je govoriti tudi o vplivu gospodarske krize, saj je smučarski turizem precej drag.
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5.4 Uvedba dveh ladij na električni pogon
Obiskovalcem in domačinom je na voljo panoramska vožnja po Bohinjskem jezeru med
pomoloma Ribčev Laz in Ukanc. Ladja v poletni sezoni vozi med 9.30 in 18.10 uro na vsakih
40 minut. Poleg lepe panorame je dobro sredstvo trajnostne mobilnosti (Panoramska ladja,
2019).
Spodnji grafikon prikazuje število prepeljanih potnikov v ladijskem prometu v občini Bohinj.
Število se od leta 2013 konstantno povečuje in je s približno 6.400 potnikov, prepeljanih leta
2013, leta 2017 naraslo na približno 22.600 potnikov.

Graf 9: Število prepeljanih potnikov z ladjico v obdobju 2011–2017

Vir: Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018; Turizem Bohinj.
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5.5 Ureditev, nadgradnja in vzdrževanje parkirišč v okolici jezerske sklede
V občini je leta 2019 dvajset urejenih parkirišč. Cena parkiranja se iz leta v leto dviguje in je
leta 2019 za parkirišča ob jezerski skledi, kot so parkirišče Ribčev Laz (pod Skalco), Stara
Fužina (Vegelj), Ukanc (Naklova glava), tri evre na uro (Poletje v Bohinju, 2019).
Karta 5: Parkirni režim leta 2019

Vir: Poletje v Bohinju, 2019.

Posebna novost so dodatna parkirišča za osebna in kombinirana vozila s posebnim režimom
obratovanja. Gre za tako imenovana parkirišča P + R (parkiraj in se pelji), s katerih je
organiziran brezplačen prevoz na ciljno destinacijo. Leta 2019 so štiri taka parkirišča (Poletje
v Bohinju, 2019):
-

Ribčev Laz (nasproti hotela Kristal), ki stane sedem evrov na dan in nudi brezplačen
prevoz do Bohinjskega jezera;
Bohinjska Bistrica (pri kampu Danica), ki stane dva evra na dan in nudi brezplačen
prevoz do Bohinjskega jezera;
Srednja vas (Senožeta), ki stane štiri evre na dan in nudi brezplačen prevoz do
planine Blato;
Bohinjska Bistrica (Kobla), ki je brezplačno in nudi brezplačen prevoz do
Bohinjskega jezera.

Parkirnino na vseh parkiriščih se lahko poravna z (Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični
sezoni, 2018):
-

aplikacijo »MobilePark Mp«;
plačilom z SMS-om;
gotovino na parkomatu (parkomat ne vrača denarja);
kartico Julijske Alpe: Bohinj, ali kartico za domačine.
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Leta 2017 je bilo zabeleženih 91.033 uporabnikov parkirišč, od tega 31 odstotkov prebivalcev
občine, pet odstotkov pa uporabnikov kartice Julijske Alpe: Bohinj (Mobilnostni načrt Bohinja
v visoki turistični sezoni, 2018).

Graf 10: Delež uporabnikov plačljivih parkirišč po parkiriščih za leto 2017

Vir: Mobilnostni načrt, 2018.
Zelo zanimiv je podatek o parkirnih prekrških, ki je dober kazalnik prometne preobremenjenosti
nekega območja. Spodnja tabela pokaže število neplačanih parkirnih prekrškov in število
parkiranj izven parkirišča. Opazno je, da je neplačilo parkirnin v upadu, divje parkiranje pa v
porastu. Ocenjujemo, da je število neplačila parkirnin upadlo zaradi postavitve zapornega
sistema na parkirišču Vegelj, ki onemogoča izhod iz parkirišča brez plačila. To je tudi razlog
za večje število divjih parkiranj.

Preglednica 3: Število parkirnih prekrškov v obdobju 2012–2017

Vir: Mobilnostni načrt Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018.

5.6 Zgrajena in označena kolesarska pot od Bohinjske Bistrice do Bohinjske
Češnjice ter zgrajen most v Danici
Večnamenska asfaltirana krožna kolesarska pot poteka ob Savi od Bohinjske Bistrice do Stare
Fužine in naprej ob potoku Ribnica do Bohinjske Češnjice. Dolga je dobrih 11 kilometrov, ima
12 postajališč in šest vstopnih točk. Ob trasi je tudi več izposojevalnic koles. Predvidoma do
leta 2020 naj bi bil krog Bohinjska Bistrica – Bohinjska Bistrica sklenjen, v sedanjem stanju pa
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je del trase treba prevoziti po glavni cesti. Pomemben ukrep trajnostne mobilnosti je tudi
izgradnja mostu pri kampu Danica, ki poveže Bohinjsko Bistrico s kolesarsko stezo (Bohinjska
kolesarska pot, 2019).
Karta 6: Bohinjska kolesarska pot

Vir: Bohinjska kolesarska pot, 2019.

5.7 Uvedba ITS za posredovanje podatkov o zasedenosti parkirišč
Leta 2016 je bil v okviru projekta Parkiraj in doživi naravo vzpostavljen inteligentni transportni
sistem ITS. Preko interaktivne spletne strani trajnostne mobilnosti v Julijskih Alpah lahko
uporabnik pridobi informacije o trenutni zasedenosti in prostih parkiriščih na območju Bohinja
ter kombinirane možnosti rabe mehke mobilnosti (Akcijski načrt…, 2018). Trenutno so table
ITS nameščene pred odcepom ceste za Zgornjo Bohinjsko dolino, na Ribčevem lazu, pred
parkiriščem na Veglju in v Stari Fužini pred cesto na planino Blato. Preučuje se tudi možnosti
za postavitev obveščevalnih tabel na lokaciji v Soteski.

5.8 Zeleni vikend v Bohinju
Gre za akcijo, ki je namenjena vsem, ki na zeleni vikend, torej na čistilno akcijo v aprilu,
pripotujejo z vlakom. V zameno za sodelovanje na akciji občina nudi brezplačno nastanitev v
Bohinju. Organiziran je tudi brezplačen avtobusni prevoz do nastanitve (Zeleni vikend v
Bohinju, 2016).
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5.9 Ostali ukrepi
V tem podpoglavju bomo navedli ukrepe, ki nimajo tako velikega vpliva na razvoj trajnostne
mobilnosti, so pa pomemben člen v verigi ukrepov občine. Med njih štejemo (Mobilnostni načrt
Bohinja v visoki turistični sezoni, 2018):
-

podpis pogodbe s Slovenskimi železnicami o spodbujanju uporabe javnih prevoznih
sredstev;
Eko smučarski dan na Voglu (akcija, ki nudi ugodno smuko, če se obiskovalci do
Bohinja pripeljejo z vlakom. Za ceno ene smučarske vozovnice in ene vozovnice za
vlak, lahko smučata dve osebi);
nakup E-rikše, električnega tricikla;
urejanje pohodniških poti;
postavitev štirih električnih polnilnic za električna vozila (Vegelj, Ribčev Laz,
Danica in Bohinjska Bistrica) in možnost najema e-vozila v kampu Danica;
interaktivni zemljevid mehke mobilnosti;
interaktivni zemljevid Triglavskega narodnega parka.

6 LOKALNA SKUPNOST IN TRAJNOSTNA MOBILNOST
Prevelike prometne obremenitve na nekem območju ne ogrožajo le naravnega okolja. Ogrožajo
tudi kakovost bivanja lokalnega prebivalstva, ki se v viških turistične sezone dnevno srečuje s
posledicami prometne preobremenjenosti.
Ocenjujemo, da ob pregledu ukrepov trajnostne mobilnosti prikaz zgolj številskih podatkov ni
zadosten, zato smo se odločili tudi za kratko anketiranje lokalnega prebivalstva ter pogovore z
ljudmi, ki zasedajo vodilne položaje v institucijah, ki bodisi upravljajo ali sodelujejo pri pripravi
in izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti (Občina Bohinj, Turizem Bohinj, TNP), nudijo
turistične storitve (EKO hotel Bohinj, Žičnice Vogel Bohinj, Hotel Jezero), pogovarjali pa smo
se tudi z izbranimi sogovorniki iz civilne družbe, ki se ukvarjajo z dejavnostjo ob jezerski skledi
(predstavnik Društva jadralnih padalcev Bohinj) in lastniki nepremičnin na območju jezerske
sklede (dva občasna prebivalca).

6.1 Anketa o trajnostni mobilnosti v Bohinju
Z anketo smo želeli na kratek in jedrnat način raziskati splošno mnenje o prometnem stanju in
viziji ukrepov trajnostne mobilnosti v občini Bohinj.
Anketa je sestavljena iz osmih vprašanj, pri čemer se vprašanja nanašajo na starostno strukturo
anketirancev, na mnenja posameznikov o prometnem stanju v občini in individualno vizijo
ukrepov trajnostne mobilnosti.
Anketiranci so bili izrecno opozorjeni, da so k reševanju ankete vabljeni samo, če imajo v občini
Bohinj prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. S tem smo iz ankete izločili tiste, ki jih
seminarska naloga ne nagovarja. Anketo je reševalo 177 ljudi, pri čemer je za analizo ustreznih
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73 anket, kar ocenjujemo kot zadovoljiv numerus za osnovni prikaz mnenja lokalnega
prebivalstva.
Prvo vprašanje zahteva, da se anketiranci opredelijo v navedeno starostno skupino. Odgovori
pokažejo, da je 73 odstotkov anketirancev starih med 21 in 40 let, 16 odstotkov med 41 in 60
let, sedem odstotkov je mlajših od 20 let, štiri odstotke pa starejših od 61 let.

Graf 11: V katero starostno skupino spadate? N = 73

Drugo vprašanje od anketirancev zahteva oceno prometnega stanja v občini Bohinj s pomočjo
ocenjevalne lestvice od 1 do 5, pri čemer ocena 1 velja kot »zelo dobro«, 5 pa »zelo slabo«.
Izkaže se, da 44 odstotkov ljudi meni, da je prometno stanje v Bohinju slabo, 36 odstotkov pa
stanje ocenjujejo z »niti dobro, niti slabo«. Da je prometno stanje v občini »zelo dobro«, ni
navedel nobeden od anketirancev.

Graf 12: Kako ocenjujete prometno stanje v Bohinju? N = 73
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Tretje vprašanje sprašuje po oceni prometne ureditve v Bohinju. Zanimalo nas je, kako
anketiranci ocenjujejo parkirišča, upravljanje prometa, ponudbo javnega prevoza in nadzor
prometa (redarska služba) in sicer z oceno od 1 do 5, pri čemer ocena 1 velja kot »zelo dobro«,
ocena 5 pa kot »zelo slabo«. Spodnji grafikon pokaže povprečno oceno anketirancev.

Graf 13: Kako ocenjujete prometno ureditev? N = 73

Spodnja tabela prikazuje natančno vrednotenje vseh odgovorov. Izkaže se, da ima lokalno
prebivalstvo najslabše mnenje o upravljanju prometa.

Preglednica 4: Kako ocenjujete prometno ureditev?

Četrto vprašanje se navezuje na percepcijo lokalnega prebivalstva o prometni preobremenitvi.
Vprašanje se glasi: Ali menite, da smo že dosegli točko prometne preobremenitve kraja? Možni
odgovori so trije: »Da«, »Ne« ali »Ne vem«. Kar 89 odstotkov anketirancev meni, da je
preobremenitev Bohinja že dosežena.
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Graf 14: Ali menite, da smo že dosegli točko prometne preobremenitve kraja? N = 73

V petem vprašanju sprašujemo, katero območje v Bohinju se anketirancem zdi prometno
najbolj obremenjeno. Bohinj smo razdelili na tri območja: na jezersko skledo ter Spodnjo in
Zgornjo Bohinjsko dolino, obstaja pa tudi možnost »Drugo«, kjer je anketiranec lahko navedel
območje v Bohinju, ki se mu zdi najbolj prometno obremenjeno. Analiza pokaže, da 75
odstotkov anketirancev meni, da je prometno najbolj obremenjena jezerska skleda, 16
odstotkov jih meni, da Spodnja Bohinjska dolina, pet odstotkov pa, da je najbolj obremenjena
Zgornja Bohinjska dolina. Dva anketiranca sta skupnega mnenja, da so najbolj obremenjena
vsa našteta področja, posebej v času dela na cesti in cestnih zapor.

Graf 15: Katero območje v Bohinju se vam zdi prometno najbolj obremenjeno? N = 73

Šesto vprašanje sprašuje, ali anketiranci želijo, da se občina Bohinj bolj usmeri v koncept
trajnostne mobilnosti. Vprašanje predvideva tri odgovore, prvi odgovor se glasi: »Da, trenutni
ukrepi so premalo«, drugi: »Trenutna situacija je zadovoljiva« in tretji: »Ne, menim da Bohinj
ne potrebuje tega pristopa«. 93 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da si želi večje usmeritve
občine v trajnostno mobilnost.
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Graf 16: Bi si želeli, da bi se občina Bohinj bolj usmerila v koncept trajnostne mobilnosti? N =
73

Sedmo vprašanje je za namen seminarske naloge eno izmed najpomembnejših. Lokalno
prebivalstvo nagovarja, naj si iz seznama ukrepov trajnostne mobilnosti, ki jih mobilnostni načrt
Bohinja v visoki turistični sezoni načrtuje do leta 2022, izberejo štiri ukrepe, ki se jim zdijo
najpomembnejši. Analiza pokaže, da je najpomembnejši ukrep zmanjšanje parkirnih mest ob
jezeru in nadomeščanje v Bohinjski Bistrici ter v Soteski s 63 odstotki odgovorov, sledi mu
ukrep uvedbe nadomestnih prevozov iz Bohinjske Bistrice do jezera z 62 odstotki, na tretjem
mestu je promocija javnega potniškega prevoza (JPP) z 42 odstotki, četrti najpomembnejši
ukrep pa so storitve »prevoz na klic«.
Vprašanje je omogočalo tudi opcijo »Drugo«, anketiranci so se lahko odločili in navedli ukrepe,
ki niso navedeni na seznamu, anketirancu pa se zdijo pomembni. Za to opcijo se je odločil en
anketiranec, ki je zapisal, da bi morali uvesti prevoze okrog Bohinja in v Ukanc. Na vsaki
postaji bi moral avtobus ali nadomestni prevozi voziti na 15 minut med 6.00 in 24.00 uro.
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Graf 17: Prosim, da izberete štiri ukrepe trajnostne mobilnosti, ki se vam zdijo najpomembnejši.
N = 73

V zadnjem, osmem vprašanju so anketiranci z lestvico od 1 do 5 ocenjevali, ali so dosedanji
ukrepi glede trajnostne mobilnosti v Bohinju uspešni. Ocena 1 velja kot »sploh ne«, ocena 5 pa
»zelo uspešni«. 38 odstotkov vprašanih uspešnost ukrepov ocenjuje z »niti da niti ne«, 32
odstotkov pa z oceno »še kar«. Manj kot en odstotek vprašanih meni, da so ukrepi zelo uspešni.

Graf 18: Ali menite, da so dosedanji ukrepi glede trajnostne mobilnosti v Bohinju uspešni? N
= 73
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6.1.1 POVZETEK ANKET
Iz ankete v lokalni skupnosti je razvidno, da večina lokalnega prebivalstva prometno stanje v
Bohinju prvenstveno ocenjuje kot slabo. Pri oceni prometne ureditve stanje parkirišč večina
ocenjuje z »niti dobro niti slabo«, prav tako upravljanje prometa in ponudbo javnih prevozov.
Nadzor prometa večina ocenjuje kot slabo.
Kar 89 odstotkov vprašanih je mnenja, da smo že dosegli točko prometne preobremenitve kraja,
od tega jih 75 odstotkov meni, da je najbolj obremenjeno območje jezerske sklede pred Spodnjo
Bohinjsko dolino. Posledično si 93 odstotkov anketirancev želi, da bi se občina Bohinj bolj
usmerila v koncept trajnostne mobilnosti.
Ukrepi, ki se anketirancem zdijo najpomembnejši, so:
-

zmanjšanje parkirnih mest ob jezerski skledi in nadomeščanje v Bohinjski Bistrici
ter v Soteski;
nadomestni prevozi od Bohinjske Bistrice do Bohinjskega jezera;
promocija javnega potniškega prevoza;
storitve »prevoz na klic«.

Največ anketirancev meni, da dosedanji ukrepi niso preveč uspešni.
Sodeč po interpretaciji anket, je prometna problematika v Bohinju pereč problem za lokalno
prebivalstvo. Dejstvo, da devet od desetih vprašanih meni, da je kraj prometno preobremenjen,
je samo po sebi pokazatelj, da mora Občina Bohinj kljub dosedanji aktivnosti na tem področju
še odločneje zakorakati v koncept trajnostne mobilnosti.

6.2 Pogovori
V sklopu seminarske naloge smo opravili pogovor z desetimi sogovorniki, ki so pomembni
akterji pri razvoju trajnostne mobilnosti ali pa imajo svojo dejavnost oziroma lokacijo bivanja
na območju največjih obremenitev. Sogovornike smo za potrebe seminarskega dela razdelili v
tri skupine:
-

predstavniki nekaterih javnih upravljavskih ustanov;
predstavniki nekaterih ponudnikov turističnih storitev;
izbrani predstavniki civilne družbe.

Vsem smo zastavili približno enaka izhodišča in vprašanja, ki smo jih po potrebi prilagodili
funkciji sogovornika. V nadaljevanju seminarskega dela bomo predstavili izhodišča pogovorov,
v podpoglavjih pa bomo strnjeno predstavili razmišljanje sogovornikov o prometni
problematiki Bohinja. Celoten prepis pogovorov je objavljen v prilogi.
Izhodišča in vprašanja, ki smo jih postavili sogovornikom, so:
-

Je Bohinj preveč zasičen s turističnimi obiskovalci?
Se zasičenost Bohinja prvenstveno kaže v prometni preobremenjenosti?
Kje vidite zgornjo mejo prometne obremenitve Bohinjske kotline?
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-

Poznate primerljiv model reševanja prometne problematike v tujini in bi ga uporabili
na primeru Bohinja?
Se strinjate z idejo prepovedi motoriziranega prometa na območju jezerske sklede?
Se je proti prometni obremenjenosti smiselno boriti z novimi parkirišči?
Financiranje ukrepov trajnostne mobilnosti.
Imate svojo strategijo trajnostne mobilnosti?
V kakšnem časovnem okviru vidite rešitev prometne problematike?

6.2.1 Predstavniki nekaterih javnih upravljavskih institucij


Klemen Langus

Prvi sogovornik je bil Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, ki je ključni pripravljavec
strategij trajnostne mobilnosti (Langus, 2019):
Langus meni, da Bohinj še ni preobremenjen s turističnimi obiskovalci, je pa treba turistične
tokove pravilno usmerjati, kar počnejo z različnimi ukrepi, v katere je nujno vključiti tudi
lokalno prebivalstvo. Strinja se, da se obremenjenost prvenstveno kaže v prometni
preobremenjenosti, kar se takoj opazi na deževen dan, ko kljub številnim obiskovalcem ni
gneče. Langus verjame, da je do zgornje prometne obremenitve prostora še nekaj rezerv.
Zastavi si vprašanje, če si Bohinj sploh želi avtomobilskega turizma, in ugotovi, da si ga ne,
zato meni, da je treba obiskovalce spodbujati k trajnostni mobilnosti. Kljub mnenju, da še nismo
povsem pri vrhu prometne obremenitve, direktor Turizma Bohinj ocenjuje, da je kakovost
bivanja lokalnega prebivalstva zaradi prometnih obremenitev slabša.
Model trajnostne mobilnosti, ki bi bil zgled Bohinju, Langus vidi v občinah, kot so
Werfenweng, Saas Fe, zgled vidi tudi v parkih v Visokih Turah. Meni, da radikalni modeli, kot
je v Zermattu, ne pridejo v poštev, in poudari, da se morajo ukrepi prilagajati specifičnem
območju.
Langus pove, da Turizem Bohinj deluje v smeri prepovedi motoriziranih vozil na območju
jezerske sklede, pri čemer se je treba ozreti na lokalno prebivalstvo in mu zagotoviti pravico do
mobilnosti v domačem kraju. Poudari, da je treba na ukrepe trajnostne mobilnosti gledati
celostno in v njih videti tudi priložnosti za domačine, na primer dostopnost obrobnih območij,
kot so višje ležeča naselja v Bohinju.
Zaradi dosedanjih ukrepov trajnostne mobilnosti opazi rezultate v praksi, ki jih vidi v manjši
obremenjenosti parkirišč. Doda, da število prevoženih potnikov z javnimi prevozi narašča.
Langus meni, da bi morali pri financiranju ukrepov sodelovati vsi deležniki prostora, tudi
ponudniki turističnih storitev. Povzame, da obstajajo primeri visokih dajatev, kot je na primer
Schladming. Poudari, da mora turistično gospodarstvo sodelovati pri trajnostnem razvoju, še
posebej z obveščanjem in spodbujanjem gostov k trajnostni mobilnosti. Ocenjuje, da lahko
Bohinj, če se bo občina držala sprejetih strategij, postane zgled dobre prakse v parih letih.
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Jože Sodja

Naslednji sogovornik je župan občine Bohinj Jože Sodja (Sodja, 2019):
Sodja meni, da je Bohinj velika občina po površini, ne pa tudi po prebivalcih, zato ocenjuje, da
v Bohinju ni preveč obiskovalcev, pač pa preveč avtomobilov. Ocenjuje, da smo pri vrhu
prometne preobremenitve kraja, sploh če Bohinj ne bo izvajal ukrepov trajnostne mobilnosti.
Doda, da obstaja še nekaj prostora v obliki parkirnih mest v zaledju Ribčevega Laza, vendar si
ne želi zapolniti Bohinjske kotline do maksimalne obremenitve.
Župan ocenjuje, da lokalno prebivalstvo ne trpi prevelikih težav, z izjemo prebivalcev območja
jezerske sklede. Problem vidi v degradaciji naravnega okolja, ki je posledica divjega parkiranja.
Sodja pravi, da se občina v svojih pogledih zgleduje po Avstriji in drugih alpskih destinacijah,
vendar pripomni, da se je treba osredotočiti na specifičen prometni problem in ga rešiti. Omeni,
da bi morali območje jezerske sklede in Pokljuke zapreti za promet, še posebej cesto od
Ribčevega Laza do Ukanca in cesto na planino Blato in v dolino Voj. Zaveda se, da to
predstavlja težavo za smučišče Vogel, in obžaluje, da ni prišlo do realizacije načrtov o kabinski
žičnici z Ribčevega Laza proti Voglu.
Poudari, da mora imeti lokalno prebivalstvo pravico, da se pripelje do svojega doma. Smiselno
se mu zdi, da v primeru dostopnosti ločimo prebivalce območja zapor od ostalih prebivalcev
občine. Njegovo mnenje je, da avto lokalnega prebivalca ne onesnažuje nič manj od avtomobila
obiskovalcev Bohinja. Prav tako izpostavi pravico dostopa do zemljišč.
Župan se strinja, da bi se morali ponudniki turističnih storitev vključevati v koncept trajnostne
mobilnosti. Po njegovem mnenju so prvi, ki morajo gostu razložiti, naj uporablja javni prevoz.
Pove, da se ukrepi financirajo iz občinskega proračuna, kar je veliko finančno breme. Obžaluje,
da pri financiranju država ne igra večje vloge, saj je Bohinj parkovna občina. Prepričan je, da
je skrb za financiranje ukrepov in infrastrukture dolžnost občine in države, ne pa breme
ponudnikov turističnih storitev, a doda, da morajo vsi deležniki v prostoru imeti skupen
program razvoja.
Sodja ocenjuje, da lahko Bohinj postane zgled dobre prakse v dveh županskih mandatnih
obdobjih.



Majda Odar

Za pogovor smo prosili tudi vodjo informacijsko-izobraževalne službe Triglavskega narodnega
parka Majdo Odar (Odar, 2019):
Odarjeva meni, da bi lahko govorili o zasičenosti Bohinja s turističnimi obiskovalci, vendar je
prepričana, da je rešitev v pravilnem usmerjanju turističnih tokov, kar ponazori s primerom, da
je velika razlika, ali nekaj tisoč ljudi do obale jezera pride peš ali z osebnim vozilom. Strinja
se, da so največje težave v prometni preobremenitvi prostora, izpostavi pa tudi problem smeti.
Meni, da je najenostavnejši kazalnik prostorske razpoložljivosti zasedenost parkirišč. Ker so
parkirišča ob jezerski skledi prezasedena, ocenjuje, da je obremenitev presežena.
Izpostavi tudi problem socialne nosilnosti okolja in se strinja, da je lokalno prebivalstvo zaradi
prometnih obremenitev na udaru. Kot model, v katerem lahko Bohinj vidi svojo priložnost,
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navaja Južno Tirolsko, ki ima odličen železniški sistem. Ugotovi, da je parkirišč v Bohinju
dovolj in da je čas, da obiskovalce usmerijo v trajnostno mobilnost. Sprašuje se, zakaj bi se
prebivalec glavnega mesta Slovenije usedel na vlak, če je ceneje in hitreje z osebnim vozilom.
Odarjeva pravi, da je ideja o zaprtju prometa ob jezerski skledi dobra ideja, zaveda pa se, da
bodo v takem režimu potrebne nekatere izjeme, poleg lokalnega prebivalstva in lastnikov
zemljišč tudi ski center Vogel. Opozori, da zapora ceste ni enostavna zadeva, saj mora država
prenesti upravljanje ceste na občino. Šele potem je mogoča zapora ceste na občinski ravni.
Ugotovi, da ekipa Turizma Bohinj v sodelovanju z občino in TNP deluje dobro, zato ocenjuje,
da se lahko v primeru zadostnih financ prometna problematika reši precej hitro. Opozori, da so
starejše prometne strategije pisane z desetletnim proračunskim načrtom, ki danes ne bi
zadostoval niti za eno sezono, saj ukrepi stanejo. Pove še, da ima park kljub temu, da v TNP
leži le del občine, pristojnosti za vso občino, saj je ta kvalificirana kot parkovna občina.



Franc Kramar

Zadnji sogovornik v tej skupini je nekdanji župan in aktualni poslanec državnega zbora, Franc
Kramar (Kramar, 2019):
Kramar ocenjuje, da je Bohinj bolj kot z turističnimi obiskovalci zasičen z motornimi vozili,
kar je posledica odlične pozicije in naravnih danosti, ki so velik tržni motiv in privabljajo veliko
obiskovalcev. Opaža, da se prometna kultura obiskovalcev pomika v smeri trajnostne
mobilnosti, vendar se hkrati povečuje število obiskovalcev, kar bo zahtevalo pametno prometno
politiko.
Kramar meni, da je lokalno prebivalstvo obremenjeno s prevelikim turističnim obiskom, vendar
tisti, ki imajo od turizma prihodke, lažje potrpijo. Opaža, da imajo ostali do problematike neko
distanco, zato poziva k vzpostavitvi lokalne politične mreže. Pri tem opozori, da je lokalnemu
prebivalstvu treba omogočiti privilegije in si ne predstavlja, da bi jim omejevali svobodo
gibanja po domačem kraju. Je mnenja, da bi morali jezersko skledo zapreti za promet, ki ga je
treba umakniti na periferijo Bohinjske kotline, v uvajanju novih parkirišč pa ne vidi pametne
rešitve, razen, če se jih uvaja na perifernih območjih. Kot možnost v prihodnosti vidi krožno
žičnico po Bohinjski dolini.
Kramar poudari, da morajo pri ukrepih trajnostne mobilnosti sodelovati vsi deležniki prostora
in zastopati koncept umirjanja avtomobilskega turizma, saj obiskovalce v Bohinj privablja
neokrnjena narava. O financiranju ukrepov pove, da je to naloga občine, države in ponudnikov
turističnih storitev. S prstom pokaže na pasivnost države, ki kljub temu, da je Bohinj parkovna
občina, država pa je upraviteljica parka, stori premalo. Poudari pomen javnega interesa in
zastopa princip, da se nekaj denarja iz turizma v občini prelije v infrastrukturne projekte, ki bi
izboljšali kakovost bivanja lokalnega prebivalstva.
Kramar oceni, da Bohinj postaja magnet za vse, ki si želijo biti del turističnega posla, pove pa,
da obstaja problem mladih, ki ne želijo delovati v turizmu, služb pa zanje v občini ni. Poudari,
da se mora lokalno prebivalstvo počutiti zaželeno v svojem kraju bivanja.
O ukrepih trajnostne mobilnosti do sedaj pove, da je Bohinj ujetnik časa, saj ga je razmeroma
hitro zajel turistični razcvet, ki mu je občina z ukrepi težko sledila. Veliko je bilo sprotnega
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prilagajanja in blaženja trenutnih situacij. Na koncu oceni, da gre prometna politika v pravo
smer, in si želi, da občina iz nje ne skrene.

6.2.2

Predstavniki nekaterih ponudnikov turističnih storitev

Za pogovor smo prosili tudi nekatere ponudnike turističnih storitev. Upoštevali smo tudi
lokacijo ponudnikov, zato smo izbrali enega sogovornika iz Bohinjske Bistrice, drugega iz
Ribčevega Laza in tretjega iz Ukanca. Poleg njihovega pogleda na prometno problematiko
Bohinja nas je zanimalo tudi, ali imajo kot ponudniki strategijo trajnostne mobilnosti za svoje
goste in ali bi bili pripravljeni sodelovati pri uvajanju ukrepov.


Anže Čokl

Prvi sogovornik je Anže Čokl, direktor EKO hotela Bohinj (Čokl, 2019):
Čokl je mnenja, da turističnih obiskovalcev Bohinja ni preveč, težavo pa vidi v smeri razvoja
bohinjskega turizma v zadnjih letih, saj ocenjuje, da nas obišče premalo gostov na višjem
cenovnem nivoju. Strinja se, da je ena večjih težav Bohinja prometna preobremenjenost,
opozori pa tudi na veliko zasedenost kopalnega dela jezerske obale v času turističnih konic.
Čokl pove, da je situacija prometne preobremenjenosti občasno zelo problematična, meni pa,
da ni kritična. Poudari, da promet slabša kvaliteto bivanja lokalnega prebivalstva, saj za
podeželje ni značilno, da za lokalni opravek nekdo porabi pol ure časa. Rešitev vidi v garažni
hiši na območju Bohinjske Bistrice, ki bi koristila tako zimskemu kot poletnemu turizmu.
Kot direktor hotela si za goste želi čim več miru, zato vidi primerno rešitev prometne
problematike v parkiriščih izven Triglavskega narodnega parka, s čimer bi zmanjšali gnečo ob
jezerski skledi.
Eko hotel Bohinj ima svojo strategijo spodbujanja gostov k trajnostni mobilnosti. Kot pove,
imajo na voljo pakete za Vodni park Bohinj, ki predvidevajo popust pri nakupu vstopnice, če
se obiskovalci pripeljejo z vlakom. Opaža, da je uporabnikov teh paketov precej malo. Goste
spodbujajo k trajnostni mobilnosti tudi z izposojo koles in obveščanjem o kolesarskih poteh.
Omeni problem široke namembnosti kolesarske steze, kjer ni nobeno presenečenje, če srečamo
motorno vozilo. Poudari, da je v času velike obremenjenosti to težava.
Čokl izpostavi, da so v Eko hotelu Bohinj vedno pripravljeni na sodelovanje in rešitve, ki so za
skupno dobro. Pri ukrepih trajnostne mobilnosti bodo sodelovali, če to prinaša rešitev tudi za
njihove goste.



Polonca Noč

Pogovarjali smo se tudi z direktorico Hotela Jezero na Ribčevem Lazu Polonco Noč (Noč,
2019):
Nočeva meni, da Bohinj še ni preobremenjen s turističnimi obiskovalci, razen občasno na višku
poletne sezone, pri čemer se strinja, da je največja težava v prometni obremenjenosti. Ocenjuje,
da promet ne bi smel biti tolikšen, da se skozi kraj voziš v koloni vozil.
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Pove, da bi se morala nadaljevati strategija trajnostne mobilnosti v Bohinju in poziva k višjim
parkirninam ob Bohinjskem jezeru in nižjim na periferiji, od koder je potreben organiziran javni
prevoz. Ob jezerski skledi bi omejila promet in tistim, ki bi želeli z osebnim vozilom na
območje, to zaračunala. Posebej izpostavi primerjavo z ZDA, kjer zaračunavajo vstop v naravne
parke. Podoben koncept vidi tudi na območju Triglavskega narodnega parka.
Ocenjuje, da bi uvedba novih parkirišč pomagala pri urejanju prometa, opozarja tudi, da ni
nujno, da se bo turistični obisk samo povečeval, saj so v turizmu vedno nihanja. Pove tudi, da
goste zaradi pomanjkanja parkirišč v bližini hotela spodbujajo k nakupu kartice gost Bohinja in
uporabi javnih prevozov.
Za konec pove, da Hotel Jezero trenutno nima v načrtu sofinanciranja ukrepov trajnostne
mobilnosti, saj imajo še precej finančnih obveznosti.


Boštjan Klinar

Pogovor smo izvedli tudi z Boštjanom Klinarjem, direktorjem Žičnic Vogel Bohinj (Klinar,
2018):
Klinar je mnenja, da Bohinj ni preobremenjen s turističnimi obiskovalci, opaža pa sezonsko,
predvsem prometno preobremenjenost prostora. Ocenjuje, da je pri prometni obremenitvi
Bohinja še nekaj manevrskega prostora, saj je precej rezerv pri izboljšavi cestne infrastrukture,
ki je stara, dotrajana in mestoma preozka. Izpostavi problem velike količine lesnega transporta,
ki je posledica problematike lubadarja.
Klinar ocenjuje, da zaprtje jezerske sklede za motoriziran promet zaenkrat še ni potrebno. Pove,
da je prioriteta ureditev infrastrukture, in opozori, da so parkirišča ob vzhodni obali jezera
premajhna, v Ukancu pa jih je precej v zasebni lasti. Po njegovem mnenju je problem tudi
neurejenost pešpoti okrog Bohinjskega jezera, kar otežuje pešačenje. Šele ko bomo imeli
urejeno cestno infrastrukturo, lahko razmišljamo o zaprtju ceste, če prvo ne bo delovalo. Meni
tudi, da bi morali asfaltirati parkirišče nasproti kampa Ukanc in ga opremiti s polnilnicami za
električne avtomobile. Parkirišče bi bilo plačljivo, ceno parkirnine pa bi gostje ski centra Vogel
lahko uveljavljali pri nakupu vozovnice za žičnico. Priložnost vidi tudi v »car sharingu«. Oceni,
da Vogel za nemoteno delovanje potrebuje približno 700 parkirnih mest.
Klinar poudari, da Žičnice Vogel lahko sodelujejo pri uvajanju trajnostne mobilnosti, predvsem
z obveščanjem in spodbujanjem obiskovalcev k rabi javnega prometa, vendar opozori, da ukrepi
trajnostne mobilnosti, predvsem zapora ceste Ribčev Laz – Ukanc, Voglu lahko povzročijo
poslovno škodo, za katero pričakuje, da bi jo občina poravnala. V pogovoru izrazi dvom, da bi
bilo možno uvesti učinkovit in delujoč javni prevoz z Ribčevega Laza do žičnice, še posebej
pozimi, ko je velika obremenitev v kratkem časovnem intervalu, večina potnikov pa s seboj
tovori tudi smučarsko opremo.
Direktor žičnic Vogel poudari, da je financiranje ukrepov trajnostne mobilnosti in z njo
povezane infrastrukture v domeni občine. Pove, da Vogel zaenkrat nima svojega programa
trajnostne mobilnosti, seveda pa lahko sodeluje in sledi programu destinacije. Obenem spomni
na problematiko, ki se ji po njegovem mnenju posveča premalo pozornosti. To so potrebe
posameznega obiskovalca, ki bi si morda želel obiskati tudi vmesne postanke po dolini.
Sprašuje se, ali bo to mogoče, če bo javni prevoz deloval samo od točke A do točke B, ceste pa
bodo zaprte za osebni promet. Spomni, da to lahko povzroči poslovno škodo skupinam, kot so
gostinci.
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Klinar je mnenja, da bi za dobro prometno ureditev Bohinja potrebovali približno deset let, od
tega polovico časa za uvedbo ukrepov, preostanek pa za njihovo ponotranjenje.

6.2.3 Izbrani predstavniki civilne družbe
Pogovor smo opravili z dvema občasnima prebivalcema Bohinja, ki imata nepremičnino v
neposredni bližini parkirišča na Veglju, torej na območju največje prometne obremenjenosti.
Pogovarjali smo se tudi s predstavnikom civilnega Društva jadralnih padalcev Bohinj, ki ima
svoje klubske prostore ob jezerski obali pri parkirišču Vegelj.


Matej Jarm

Občasni prebivalec Bohinja Matej Jarm ima vikend v območju jezerske sklede (Jarm, 2019):
Jarm meni, da je v času glavne turistične sezone obiskovalcev občasno preveč, kar se zrcali
predvsem v prometni preobremenjenosti, kar se kaže pri srečavanju avtomobilov s pešci in
kolesarji in parkiranju vsepovprek. Njegovo mnenje je, da je težko postaviti zgornjo mejo
prometne obremenitve, bi pa lahko določili število vozil, ki jih prenese določeno območje glede
na bližino jezera, saj ugotovi, da je potencial Bohinja v neokrnjeni naravi in ne v gradnji
»avtocest« in parkirnih hiš.
Problema prometne preobremenjenosti bi se Jarm lotil z uvedbo prometnega režima glede na
prometne cone, pri čemer bi najožje območje jezerske sklede imelo najbolj omejen prometni
režim, ki pa bi bil milejši na zunanjih območjih. Iz zunanjih območij bi organiziral javni prevoz,
ki bi se pokrival iz prilivov od dražje parkirnine notranjih prometnih con. Poudari pomen
kolesarske steze med Ribčevim Lazom in Ukancem in da idejo, da bi na vstopu v Triglavski
narodni park uvedli sistem zapornic, ki bi dozirale število obiskovalcev, vendar se hkrati zaveda
vseh problemov, ki jih taka ureditev prinese. Kot zgled dobre prakse vidi narodni park Yosemite
v Združenih državah Amerike.
Popolna prepoved prometa ob jezerski skledi se Jarmu zaradi prometnih potreb lokalnega
prebivalstva in gospodarskih subjektov ne zdi smiselna, predlaga pa časovno regulacijo v visoki
sezoni.
Njegovo mnenje o uvajanju parkirišč je negativno, saj ocenjuje, da večanje parkirne ponudbe
veča tudi obisk. Predlaga bolj profesionalen nadzorni sistem (redarji, študenti), ki bi nadzirali
dogajanje na parkiriščih. Za konec pove, da je realizacija manjših ukrepov možna v eni sezoni,
sicer pa Bohinj z angažirano ekipo lahko postane zgled dobre prakse približno v treh letih.


Maja Mervar

Občasna prebivalka Bohinja Maja Mervar je lastnica nepremičnine v ožjem območju jezerske
sklede (Mervar, 2019):
Mervarjeva meni, da je Bohinj preobremenjen s turističnimi obiskovalci v viških poletne
sezone, posebej ob vikendih, kar obremenjuje naravo, po drugi strani pa je dobrodošel vir
prihodkov za ponudnike turističnih storitev. Opaža, da se preobremenjenost prvenstveno vidi v
prometni problematiki, ki jo opaža predvsem na mostu pri cerkvi sv. Janeza na Ribčevem Lazu.
Pozdravlja usmeritev prometne politike Bohinja, to je zagotovitev parkirnih mest ob robu
glavnih turističnih atrakcij (v Bohinjski Bistrici, v Senožetih) in uvajanje brezplačnega javnega
prometa. Želi si, da bi bilo takih parkirišč še več, na parkirnih prostorih ob jezerski obali pa bi
uvedla še višje parkirnine. Sprašuje se, če obstaja učinkovito parkirišče za avtobuse. Uvedla bi
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tudi enoten sistem izposoje koles, kot je na primer BicikeLJ v Ljubljani. Je mnenja, da nadzor
števila obiskovalcev ne pride v poštev, saj to s seboj prinese več problemov kot rešitev.
Kot lastnica nepremičnine si ne želi popolne prometne zapore na območju jezerske sklede,
čeprav se trudi čim več poti opraviti s trajnostno naravnanimi sredstvi. Ocenjuje, da je rešitev
problematike ob jasni promociji javnega prevoza možna že z letošnjim letom.


Andrej Cesar

Predstavnik civilnega Društva jadralnih padalcev Andrej Cesar (Cesar, 2019):
Cesar meni, da je Bohinj na višku turistične sezone preobremenjen s turističnimi obiskovalci,
kar se v največji meri kaže v prometni problematiki. Kar se tiče obiska Bohinja, Cesar vidi še
nekaj prostora, treba pa je ustaviti promet pred jezersko skledo. Rešitev vidi v garažni hiši na
območju Bohinjske Bistrice. Ker je nedolgo pred pogovorom dopustoval v Koenigseeju, kjer
imajo avtomobile prosto parkirane ob jezerski obali, se Cesar zaveda, česa v Bohinju noče.
Večkrat pa je v tujini opazil garažne hiše v zaledju glavnih atrakcij, kar se mu zdi dobra rešitev.
Cesar bi za obiskovalce zaprl promet ob jezerski skledi, še posebej cesto Ribčev Laz – Ukanc,
pri čemer bi lokalno prebivalstvo imelo prepustnico za uporabo ceste. Je mnenja, da bi morala
ukrepe financirati občina in še posebej država, saj je Bohinj parkovna občina, s prstom pa
pokaže tudi na ponudnike turističnih storitev.
Opaža, da je gneče v primerjavi z letom 2018 manj, kar pripisuje dobrim ukrepom trajnostne
mobilnosti. Ocenjuje pa, da je pot do popolne rešitve še dolga.
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7 ZAKLJUČEK
S svojo lepo naravno podobo Bohinj privablja množice turističnih obiskovalcev. Večina jih v
Bohinj prihaja zaradi miru in želje po rekreaciji, kar se izkaže za paradoks, saj bohinjski prostor,
še posebej območje jezerske sklede zaradi velike količine osebnega prometa v obliki
motoriziranih vozil postaja vir hrupa, prometne onesnaženosti, gneče in podobnih problemov,
ki slabšajo kakovost turističnega obiska in predvsem bivanja lokalnega prebivalstva. Zdi se, da
se Občina Bohinj zaveda problema, saj se je odločila za strategijo razvoja trajnostne mobilnosti
in umirjanja prometa na območju Bohinja.
V nastalem seminarskem delu smo naredili geografsko analizo prostora, pri čemer smo
ugotovili, da se število vozil iz leta v leto povečuje, kar dokazuje števec vozil na Ribčevem
Lazu. To potrdi prvo zastavljeno hipotezo o zviševanju pritiska motornih vozil kljub ukrepom
trajnostne mobilnosti.
Iz dejstva, da pritisk motornih vozil narašča, lahko izpeljemo, da je prostor vse bolj prometno
preobremenjen. Da bi se prepričali, ali to zaznava tudi lokalno prebivalstvo, smo z anketiranjem
73 domačinov želeli izvedeti, ali so mnenja, da smo presegli točko prometne preobremenitve
kraja. Ugotovili smo, da skoraj 90 odstotkov lokalnega prebivalstva meni tako, kar potrdi drugo
hipotezo.
Tretja hipoteza predvideva, da lahko Občina Bohinj s politiko trajnostnega razvoja in
mobilnosti v prihodnjih letih zmanjša prometno obremenjenost Bohinjske kotline kljub
povečevanju turističnega obiska. Menimo, da tudi to hipotezo lahko potrdimo. V poglavju, kjer
smo analizirali ukrepe trajnostne mobilnosti, smo ugotovili, da se število ukrepov povečuje,
prav tako pa se povečuje uporaba teh ukrepov, zato utemeljeno sklepamo, da lahko v
prihodnosti ob morebitni počasnejši rasti turističnega obiska in intenzivnemu udejstvovanju
koncepta trajnostne mobilnosti Občina Bohinj lahko reši prometno problematiko na svojem
območju.
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8 SUMMARY
With its beautiful nature, Bohinj attracts many tourist visitors. Most of them come to Bohinj
because of the peace and desire for recreation. This turns out to be a paradox, since the Bohinj
area, especially the lake surroundings, is becoming a source of noise, traffic pollution,
congestion and similar problems due to the large amount of traffic in the form of motorized
vehicles. Those factors highly affect the quality of the tourist experience and, above all, the
quality of everyday life of the local population. The Bohinj Municipality seems to be aware of
the problem as it has opted for a strategy for the development of sustainable mobility and traffic
calming in the Bohinj area.

In this seminar work, we made a geographical analysis of the area, finding that the number of
vehicles is increasing year by year, which is proved by the count of vehicles in Ribčev Laz.
This confirms the first hypothesis of a rise in vehicle pressure on Bohinj Lake despite
sustainable mobility measures. Consequently, Bohinj area, especially the lake surroundings, is
becoming increasingly congested by traffic. In order to make sure that this is also perceived by
the local population, we interviewed 73 locals. We wanted to find out if they thought we had
already exceeded the point of traffic congestion of the place. We find that almost 90 percent of
locals think so, which confirms the second hypothesis.

The third hypothesis assumes that the Bohinj Municipality can reduce the traffic congestion of
the Bohinj basin in the coming years, despite an increase in tourist visit, through a policy of
sustainable development and mobility. We believe that this hypothesis can be confirmed.

In the chapter analyzing sustainable mobility measures, we found that the number of measures
is increasing, therefore, it is reasonable to conclude that in the future, with a possible slower
growth of tourist visit and intensive implementation of the concept of sustainable mobility,
Bohinj Municipality can solve traffic problems in its area.
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11 PRILOGE
11.1 Primer ankete
Q1 V katero starostno skupino spadate?
do 20 let
21 - 40 let
41 - 60 let
61 let ali več
Q2 - Kako ocenjujete prometno stanje v Bohinju?
zelo dobro
dobro
niti dobro, niti slabo
slabo
zelo slabo
Q3 - Kako ocenjujete prometno ureditev?
zelo
dobro

dobro

niti
slabo
dobro,
niti slabo

zelo slabo

Parkirišča
Upravljanje prometa
Ponudba javnih prevozov
Nadzor prometa
Q4 - Ali menite, da smo že dosegli točko prometne preobremenitve kraja?
Da
Ne
Ne vem
Q5 - Katero območje v Bohinju se vam zdi prometno najbolj obremenjeno?
Spodnja dolina
Zgornja dolina
jezerska skleda
Drugo:
Q6 - Bi si želeli, da bi se občina Bohinj bolj usmerila v koncept trajnostne mobilnosti?
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Da, trenutni ukrepi so premalo
Trenutna situacija je zadovoljiva
Ne, menim, da Bohinj ne potrebuje tega pristopa
Q7 - Prosim, da izberete 4 ukrepe trajnostne mobilnosti, ki se vam zdijo
najpomembnejši
Možnih je več odgovorov
Oživitev železniške postaje v Soteski
Pobude za izboljšavo železniškega prometa
Cenejši avtobusni prevozi za domačine
Shuttle prevozi iz Bohinjske Bistrice do jezera
Storitve "prevoz na klic"
Vzpostavitev železniške povezave med Boh. Bistrico in Ukancem
Promocija javnega potniškega prevoza (JPP)
Zmanjšanje parkirnih mest ob jezeru in nadomeščanje v Bohinjski Bistrici ter v Soteski
Okrepitev redarske službe
Postopna zapora gozdne ceste Voje-Vogar-Blato
Postopna zapora ceste Ukanc-Slap Savica
Širitev mreže električnih polnilnic
Ozaveščanje in promocija
Drugo:
Q8 - Ali menite, da so dosedanji ukrepi glede trajnostne mobilnosti uspešni?
sploh ne
niti da, niti ne
še kar
precej uspešni
zelo uspešni

11.2 Pogovori
Pogovor – Andrej Cesar

Ali menite, da je Bohinj prezasičen s turističnimi obiskovalci?
Da, sploh v višku turistične sezone. Največji problem je promet in parkiranje.
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Kje vidite zgornjo mejo prometne obremenitve?
Mislim, da še imamo rezerve, predvsem po številu obiskovalcev, treba pa je ustaviti promet, še
pred jezersko skledo. Osebno vidim rešitev v garažni hiši na Bohinjski Bistrici.

Poznate kak model v tujini, ki bi Bohinju pomagal?
Ravno sem dopustoval v Koenigseeju, kjer imajo avtomobile parkirane kar ob jezeru, kar mi ni
bilo všeč, tako da vem, česa pri nas ne potrebujemo. Večkrat pa sem opazil garažne hiše, ki se
mi zdijo dobra rešitev.

Bi morali ceste ob jezerski skledi zapreti za promet?
Mislim da, za obiskovalce bi morali zapreti ceste od Ribčevega Laza naprej, predvsem proti
Ukancu, pri čemer bi domačini morali imeti dovolilnico za uporabo cest. Zapora bi bila
potrebna od 1.7. do 1.9., ko je največ ljudi.

Mislite, da bi lahko Žičnice Vogel svoje goste do žičnice pripeljale z javnim prevozom?
Da, menim da bi se to izšlo, podobne modele poznamo tudi v tujini.

Kaj menite o financiranju ukrepov trajnostne mobilnosti?
Menim, da bi moralo biti glavno breme na državi, saj je Bohinj parkovna občina. Na drugem
mestu je potem občina, pa tudi ponudniki turističnih storitev.

Opazite napredek pri izvajanju trajnostne mobilnosti v primerjavi s preteklim stanjem?
Mislim, da napredek je, v primerjavi z lanskim letom je gneče manj. Menim pa, da smo še daleč
od popolne rešitve.

Pogovor – Anže Čokl

Ali ocenjujete, da je v Bohinju preveč turistov?
Dobro vprašanje. Ne, ne zdi se mi, da je turistov preveč, vidim pa težavo v tem, v kakšno smer
se v zadnjih letih bohinjski turizem razvija. Menim, da je premalo hotelskih kapacitet na višjem
cenovnem nivoju. Sicer je veliko sobodajalcev, gostje se poslužujejo apartmajev in kampov,
tako da je številčno gostov veliko, ampak ne trošijo denarja, razen tam, kjer prebivajo.
Poslužujejo se trgovin, kjer kupujejo hrano, skuhajo pa doma, se skopajo v jezeru in gredo.
Upam, da bo prišel drugačen segment gostov, ko se prenovijo hoteli.
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Se zasičenost Bohinja kaže v prometni preobremenitvi?
Tudi prometna, poleg prometne tudi vse ostalo. V najbolj obiskanih poletnih vikendih je obala
tako zasedena, da se po njej težko prosto gibaš. Absolutno pa se zasičenost vidi tudi v prometni
prezasedenosti.

Kje je zgornja meja prometne obremenitve glede na lokalno prebivalstvo, je ta meja že
presežena?
Težko je ocenjevati kot nekdo, ki tu ne živi. V poletnih tednih pa je situacija občasno zelo
problematična. Kot prebivalec mesta, ki ve, kaj je prometna konica, lahko rečem, da situacija
še ni kritična. Sigurno pa promet slabša kvaliteto bivanja lokalnega prebivalstva, saj podeželski
človek načeloma ni pripravljen čakati pol ure, da se pripelje do trgovine. Neko pametno rešitev,
omenja se garažna hiša v Boh. Bistrici, ki bi hkrati služila smučišču, poleti pa reševanju
preobremenjenosti, vidim kot dobro opcijo.

Kako vidite promet glede na vaš hotel. Kakšne so vaše želje?
Kot direktor si za goste želim čim več miru in čim manj prometnih konic, saj veliko gostov
odhaja tudi k jezeru, zato bi si želel, da se vzpostavi parkirne površine na Boh. Bistrici izven
Triglavskega narodnega parka. Parkirišče bi bilo plačljivo, s parkirnino pa si gost zagotovi
vozovnico do jezera in se s tem izognemo gneči. Lokalno prebivalstvo bi imelo prepustnico,
predvsem v tistih 14 dneh, ko je obiskovalcev največ, pa bi se na primer lahko vozili po zgornji
dolini, tako da bi gosti obisk jezera lahko doživeli brez gneče.

Imate strategijo spodbujanja gostov?
Imamo. Imamo pakete za vodni park, ki dajo popust gostom, ki se pripeljejo z vlakom ali
avtobusom, na žalost pa te goste lahko preštejem na prste ene roke, saj je velika večina gostov
premalo osveščena ali se jim ne splača. Strategijo torej imamo, ni pa s strani individualnih
gostov sprejeta z nobenim ekstremnim navdušenjem. Izposojamo tudi kolesa, obveščamo jih o
kolesarski stezi, težava je bila glede gradbišč pri kampu Danica, ki pa se je s končanjem del
odpravila. Kolesa promoviramo kot najboljši način mobilnosti. Izpostavljam pa problem, ko
gostje na kolesarski stezi srečujejo motorna vozila. V času največje obremenjenosti bi bilo
smiselno kolesarske steze zapreti za motorna vozila.

Kako vidite možnosti sodelovanja z lokalno oblastjo?
Možnosti za izboljšave vedno so, kar se tiče sankcioniranja zgoraj omenjenega problema
voznikov motornih vozil po kolesarskih stezah pa imamo zvezane roke. Lahko pa izpostavljamo
probleme, kot je na primer opozarjanje na parkiranje avtobusov pred našim novim hotelom, ki
se gradi, ipd. Menim, da bi v najbolj obremenjenih časih promet tam zaprli ali organizirali
avtobusne postanke drugje.
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Kaj menite o sofinanciranju ukrepov s strani hotelov?
Mi smo pri destinacijskem ključu verjetno drugi ali tretji največji plačnik in smo vedno
pripravljeni na rešitve, ki so za skupno dobro. Konkretno pri ukrepih trajnostne mobilnosti pa
smo pripravljeni sodelovati, če to prinaša neko rešitev, ki bo našim gostom koristna, npr. neki
avtobusni prevozi, ki jim bodo na voljo, in jim omogočila trajnostno mobilnost.

Pogovor – Boštjan Klinar

Je Bohinj preobremenjen s turističnimi obiskovalci?
Ne, mislim, da ne. Prihaja do sezonske, predvsem prometne obremenjenosti, sicer pa večjih
problemov ne opažam.

Torej se strinjate, da je največ preobremenjenosti v prometu?
Da.

Kje vidite zgornjo mejo prometne obremenitve Bohinjske kotline?
Menim, da še imamo nekaj rezerv, predvsem v izboljšanju cestne infrastrukture. Ceste so stare,
dotrajane, tiste, ki potekajo skozi vasi, pa so preozke, zato nastajajo zastoji. Pomembno vlogo
pri prometu ima povečanje lesnega transporta. Zaradi problematike lubadarja v Bohinju se je
povečal delež tovornega prometa.

Poznate kakšen model iz primerljivih alpskih destinacij, ki bi lahko reševal prometno
problematiko Bohinja? Kako bi ta model uporabili v Bohinju?
Smiseln se mi zdi model centralnih parkirišč, iz katerih bi uredili nadomestni prevoz. Pri nas bi
to prišlo v poštev za obiskovalce hribov.

Kaj menite o popolnem prometnem zaprtju območja jezerske sklede?
Menim, da to zaenkrat ni potrebno. Najprej je smiselno urediti cestno infrastrukturo. Ceste so
stare 40 let in so v slabem stanju, parkirišča ob vzhodni obali jezera so premajhna, v Ukancu
pa jih je precej v privatni lasti. Tudi pešpot okrog jezera je neurejena, potrebna bi bila obnova.
Šele ko imamo urejeno cestno infrastrukturo in dobre možnosti pešačenja, lahko potem
razmišljamo o zaprtju cest, če stvar ne funkcionira.
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Kako vidite možnosti sodelovanja Žičnic Vogel z občino pri ukrepih trajnostne
mobilnosti?
Sodelovanje z občino je dvorezen meč. V primeru zapore ceste Ribčev Laz – Ukanc, bi imel
Vogel precejšnje težave, ki bi bile še posebej izrazite v zimski sezoni. Pozimi je zelo velika
obremenitev v kratkem časovnem intervalu in dvomim, da bi toliko ljudi s smučarsko opremo
lahko z javnim prevozom učinkovito prepeljali do Vogla. To bi bilo sicer lažje izvedljivo v
poletni sezoni, čeprav menim, da bi tudi tu nastal problem pri usklajevanju voznega reda
javnega prevoza z voznim redom žičnice. Vogel seveda lahko sodeluje pri teh projektih,
predvsem z intenzivnim obveščanjem in spodbujanjem obiskovalcev k uporabi javnega
prevoza, vendar mora občina zagotoviti, da bo krila morebiten izpad prihodkov ali dodatne
stroške, ki bi pri tem nastali.

Čigava naloga je financiranje ukrepov trajnostne mobilnosti?
To je naloga občine, ki je dolžna financirati potrebno infrastrukturo.

Ali imajo žičnice Vogel program oziroma koncept trajnostne mobilnosti?
Vogel zaenkrat nima posebnega programa trajnostne mobilnosti in ga sam tudi ne namerava
uvajati, seveda pa lahko sodeluje in sledi programu destinacije. Nasploh bi v zvezi s konceptom
trajnostne mobilnosti rad spomnil na potrebe posameznega obiskovalca in ponudnike ostalih
storitev, kot so bari, gostilne ipd. Če na neko traso uvedemo izključno javni prevoz, kaj bo z
gostilnami ob cesti? Če ljudje potujejo s svojim prevoznim sredstvom, se večkrat ustavijo,
bodisi za kosilo, sladoled, nakup spominkov … Tako imajo tudi ponudniki storitev nekaj od
tega. V primeru javnega prevoza in voznih redov, ki k tem pripadajo, pa lahko ponudniki
storitev utrpijo precejšnjo poslovno škodo.

Kakšna je vaša vizija glede Ukanca?
Treba bi bilo urediti parkirišča po nekih standardih. Ideja je, da bi asfaltirali parkirišče nasproti
kampa Ukanc, zgradili bi polnilnice za električne avtomobile. Parkirišče bi bilo plačljivo, ceno
parkirnine pa bi lahko všteli v vozovnico za žičnico. Vogel za svoje potrebe potrebuje približno
700 parkirnih mest, kar je dovolj tudi za prometno bolj obremenjene dni. Sicer pa priložnost
vidim v t.i. car sharingu, s tem lahko precej zmanjšamo število avtomobilov.

V kakšnem časovnem okviru lahko Bohinj postane primer dobre prakse na področju
trajnostne mobilnosti?
Menim, da v desetih letih, pri čemer bi potrebovali šest let trdega dela, da uvedemo spremembe,
potem pa bi vzelo še štiri leta, da se ljudje navadijo sprememb. Še enkrat poudarjam, da se v
turističnih destinacijah težko premikamo samo od točke A do točke B. Treba bo razmisliti, kako
omogočiti tudi ogled znamenitosti med »dvema točkama«.
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Pogovor – Franc Kramar

Je Bohinj prezasičen s turističnimi obiskovalci?
Mislim, da je bolj zasičen z motornimi vozili. Bohinj ima odlično pozicijo, naravno danost, ki
je velik tržni motiv, zato privablja ljudi, vendar predvsem z motornimi vozili. K sreči se kultura
obiskovalcev spreminja v smer trajnostne mobilnosti, povečuje pa se število obiskovalcev, tako
da prihodnost ne bo enostavna. K temu pripomore tudi dejstvo, da se sezona podaljšuje,
obremenitev je vse več.

Kako vidite problem prometne preobremenjenosti v povezavi z lokalnim prebivalstvom?
To je relativno, tisti ki se s turizmom ukvarjajo, lažje »potrpijo« in to sprejmejo, ostali pa
občutijo neko distanco, za njih je to obremenitev, zato je treba vzpostaviti neko lokalno politiko
in tem ljudem prisluhniti, tudi na državni ravni.

Bi morali prepovedati promet v območju jezerske sklede?
Da, to se mi zdi rešitev. Promet se mora umikati na periferijo, treba je težiti k razvoju trajnostne
mobilnosti in umakniti promet iz jezerske sklede.

Kaj pa lokalno prebivalstvo in njihove pravice na tem območju?
Z neko sistemsko rešitvijo se to da urediti. Domačinom je treba omogočiti privilegije, glede na
to da so obremenjeni z množičnim turizmom, jim je treba priti nasproti. Ne predstavljam si, da
se domačini v domačem kraju ne bi smeli prosto gibati.

Lahko širjenje parkirišč rešuje prometno problematiko?
Ne, rešitev je v umikanju prometa na periferijo Bohinja. V poštev pridejo parkirišča npr. v
Soteski ipd., naprej pa po konceptu trajnostne mobilnosti. Prihodnost je mogoče tudi v
panoramski žičnici po Spodnji Bohinjski dolini.

Bi morali ponudniki turističnih storitev sodelovati pri ukrepih trajnostne mobilnosti?
Obvezno. Nemogoče je, da to ureja samo lokalna skupnost. K problemu morajo pristopiti vsi
deležniki in skupaj zastopati koncept umirjanja avtomobilskega turizma. Konec koncev v
Bohinj ljudi privabljajo naravne danosti.
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Čigava naloga je financiranje ukrepov trajnostne mobilnosti?
Financiranje je naloga vseh. Države v prvem planu, ker je Bohinj parkovna občina. Zato
financiranje vidim s strani lokalne oblasti, države kot upraviteljice TNP in ponudnikov
turističnih storitev. Vsi našteti morajo imeti enak interes in ga skupaj zastopati. Vse prevečkrat
se zgodi, da pride do konflikta pri uvajanju ukrepov s strani turističnih subjektov. Ukrepi
stanejo, tudi obiskovalce, ki se zato pritožujejo. Bistven je javni interes.

Kako Bohinj ohraniti privlačen tudi za lokalno prebivalstvo?
V obliki bonitet, kot so parkirne kartice po ugodni ceni, treba pa je poiskati tudi druge bonitete.
Rešitev je tudi v distribuciji denarja iz turizma v infrastrukturne projekte, ki bi koristili
domačinom. Infrastruktura mora v prvi vrsti služiti domačinu, šele potem turistu. Sicer menim,
da Bohinj postaja magnet za domačine, pa tudi ostale, ki si želijo del turistične pogače. Problem
pa je pri mladih, ki si ne želijo služb v turizmu. Takih služb je pri nas premalo, treba pa je
pogledati tudi na te. Domačini se morajo počutiti zaželene in del kraja.

Kako ocenjujete napredek ukrepov trajnostne mobilnosti v naši občini?
Vsa leta smo sproti »lovili ukrepe«, čas nas je prehiteval, v Bohinj je (pre)hitro prišel turistični
bum, tako da smo sproti skušali blažiti situacijo in smo se veliko prilagajali. Verjamem pa, da
so stvari pravilno nastavljene in si želim, da stvari potekajo v tej smeri naprej.

Pogovor – Klemen Langus

Ali je Bohinj preobremenjen s turističnimi obiskovalci?
Ne, v glavni sezoni je treba pravilno usmeriti tok turistov, kar počnemo z raznimi ukrepi,
poskušamo podaljšati turistično sezono, vlagamo v zimski turizem. Trenutno torej ne vidim
prezasičenosti, treba pa je sprejemati pametne ukrepe in v shemo vključevati tudi lokalno
prebivalstvo.

Se največja preobremenjenost kaže v prometu?
Da. To se takoj opazi na deževen dan, takoj je precej manj gneče

Kje je zgornja meja prometne obremenitve v Bohinju?
Na to težko odgovorim, verjamem da je za kakšen odstotek še prostor. Boljše vprašanje se mi
zdi, ali si sploh želimo take vrste turizma, in na to vprašanje bi odgovoril, da ne. Zato skupaj z
lokalnim prebivalstvom spodbujamo turiste, da se poslužujejo javnega prevoza.
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Je glede na kakovost bivanja lokalnega prebivalstva prometna preobremenitev že
dosežena?
Mislim, da. Bohinjci smo navajeni širokega prostora, neoviranih poti, poleti pa je zaradi gneče
to onemogočeno. Zato smo živčni.

Kateri poznan model trajnostne mobilnosti je za zgled Bohinju?
Zgledujemo se po občini Werfenweng, Saas Fe, zgled so tudi parki v Visokih Turah. radikalen
primer je Zermatt, ki je v celoti zaprt za promet. Mislim pa, da se ni smiselno v celoti zgledovati
po drugih modelih, treba je uvesti ukrepe, ki pritičejo specifičnemu območju.

Bi se strinjali s prepovedjo vozil v jezerski skledi v visoki sezoni?
Bi se, v to smer tudi delujemo. Želimo si, da bomo kmalu umaknili kakšno parkirišče. Pri vsem
skupaj se je treba ozreti tudi na lokalne prebivalce, ki morajo imeti svoje pravice. Trdo delamo,
da bi goste usmerili, da pridejo do jezerske sklede z javnim prevozom. Nato lahko tržimo čisto,
neokrnjeno naravo.

Ali se opazi manjša obremenjenost parkirišč ob jezerski skledi zaradi ukrepov trajnostne
mobilnosti?
Da, vidijo se rezultati, na letni ravni je bilo na primer s avtobusi Hop-On Hop-Off in shuttli
prepeljanih 33.000 ljudi, kar je lepa številka.

Kaj pa prometne potrebe domačinov?
Za potrebe domačinov, kot so obisk zdravnika, zemljišč ipd. mora biti poskrbljeno, tu ne vidim
nobenih omejitev. Morajo pa tudi domačini spoštovati pravila. Sicer pa spodbujamo, da se tudi
domačini poslužijo javnega prevoza. Za primer lahko izpostavim prebivalce višje ležečih vasi,
ki so slabše dostopne z javnim prevozom. Z uvajanjem avtobusov Hop-On Hop-Off in shuttlov
tudi domačini veliko pridobijo, saj imajo bolj frekventno prometno povezavo. To je širina, ki
si jo želimo, da imajo od trajnostne mobilnosti veliko koristi tudi domačini. Turizem mora
podpirati domačine, da lahko zaživi.

V kakšnem časovnem okviru pričakujete, da bo Bohinj zgled dobre prakse?
Če se bomo držali sprejetih strategij, sem prepričan, da lahko do odličnega rezultata pridemo v
parih letih. Ne gre pa čez noč, težko je spreminjati navade ljudi, stvari se je treba lotiti postopno
in spremeniti prometne navade ljudi.
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Kako se ukrepi trajnostne mobilnosti financirajo, menite da bi morali sodelovati tudi
ponudniki turističnih nastanitev?
Menim da bi morali sodelovati vsi, tudi prek turistične takse, npr. v Schladmingu prispevajo
lepe denarce, da trajnostna shema deluje. Turistično gospodarstvo mora pri tem sodelovati, še
posebej z obveščanjem in spodbujanjem gostov k trajnostni mobilnosti.

Pogovor – Maja Mervar

Ali menite, da je Bohinj glede na stalno prebivalstvo prezasičen s turističnimi obiskovalci?
Bohinj je prezasičen v poletnih mesecih in še posebej ob vikendih. Seveda je večja količina
turistov dobrodošla – več prometa po gostilnah, na turističnih točkah, pri ponudnikih turističnih
aktivnost, lastnikih namestitvenih objektov, po drugi strani pa to pomeni veliko obremenitev
narave.

Ali se strinjate s trditvijo, da se prezasičenost Bohinja prvenstveno kaže v prometni
preobremenjenosti?
Med drugim da. To se lahko vidi na podlagi pomanjkanja prometnih mest, na cesti na Vogar
(avtomobili parkirani ob cesti), posledica so tudi prometni zastoji, ki so najhujši pri mostu čez
jezero …

Kje vidite zgornjo mejo prometne obremenitve, upoštevajoč pravice/kakovost bivanja
lokalnega prebivalstva?
Mislim, da odgovorni v Bohinju že sprejemajo prave korake v tej smeri – zagotovitev parkirnih
mest ob robu glavnih turističnih atrakcij (Danica, v Bistrici, Senožetih…) in uporaba javnega
potniškega prometa (tudi brezplačnega) – in morajo samo nadaljevati v tej smeri – ponuditi še
več parkirišč na obrobju, več shuttle prevozov. Izpostavila bi, da bi bilo predvsem dobro, če bi
izgradili dodaten most čez jezero – za sprehajalce. Saj turisti, ki se ustavljajo na mostu dodatno
povzročajo prometne zastoje. Govorilo se je tudi o nadzoru maksimalnega števila obiskovalcev
(da bi dnevno omejevali vstop v Bohinjsko dolino), vendar menim da je to nesmiselno in bo
povzročilo nemalo težav – kako se bodo identificirali obiskovalci lokalnega prebivalstva,
lastniki apartmajev, poleg tega pa tudi problem beleženja.

Kako bi vi rešili problem prometne preobremenjenosti (pom. vpr. ali bi uporabili kak že
poznan model iz primerljivih alpskih destinacij?
V bistvu sem na to odgovorila že pri prejšnjem vprašanju – torej da se ponudi še več javnega
prevoza, spodbuja in promovira uporabo le-tega, mogoče tudi, da se uvede kakšna letna ali
sezonska vozovnica. Uvedla bi sistem izposoje koles, kot je to urejeno v večjih slovenskih
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mestih (bicikelj, kolesce …). Podražiti parkirnino na obremenjenih delih (pri jezeru, na travniku
pred Staro Fužino …). In kot sem že omenila – najti rešitev za izgradnjo mostu čez jezero.
Treba pa je tudi izgraditi parkirišče za avtobuse, saj ne vem, če kje sploh je.

Ali se strinjate z idejo, da je treba prepovedati prosto gibanje motornih vozil v območju
jezerske sklede oziroma bi ga časovno regulirali?
Ne vem, kako bi odgovorila na to. Kot lastnica apartmaja, ki je v bližini jezera, mi ta prepoved
ne bi bila všeč, saj bi želela imeti svoj avtomobil parkiran pri apartmaju. To ne pomeni, da bi
ga uporabljala za krajše poti in vožnje po tem obočju, saj se že sedaj poslužujem hoje in uporabe
kolesa, kot je le mogoče.
Če pa to pomeni, da bi se odpravila parkirišča v tem območju in bi se prometna infrastruktura
popolnoma prestavila na obrobje, potem pa ja. Bi pa morali vzpostaviti nek sistem
identificiranja domačinov in lastnikov apartmajev, ki bi imeli dostop do tega območja.

Ali menite, da bodo nova parkirišča lahko bistveno spremenila preobremenjenost cest in
parkirišč ob jezerski skledi glede na stalno povečevanje turističnega obiska?
Da.

Ali menite, da bi problem rešila popolna prepoved gibanja vozil (razen stalnih preb. in
gospodarskih subjektov)?
Moje mnenje je zapisano pri odgovoru na peto vprašanje.

Prometna obremenjenost hitro narašča. V kakšnem časovnem okviru, menite, je mogoče
učinkovito (glede na ekološke standarde in pravice stalnih prebivalcev) zagotoviti rešitev
prometne preobremenjenosti Bohinja?
Menim, da je lahko že z letošnjim letom marsikaj drugače, če bodo le pravočasno poskrbeli za
promoviranje uporabe javnega potniškega prometa in tudi uporabe parkirišč na obrobju – tudi
z informatorji na terenu in ustreznimi tablami.

Pogovor – Majda Odar

Je Bohinj preobremenjen s turističnimi obiskovalci?
Moje mnenje je, da bi lahko govorili o zasičenosti, vendar je glavno, da začnemo ljudi pravilno
usmerjati, da ne nastane prevelika gneča. Velika razlika je, ali pride nekaj tisoč ljudi do obale
jezera z avtomobilom ali peš. Govorimo seveda o poletnih mesecih.
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Se zasičenost najbolj kaže v prometni obremenitvi?
Recimo, da se. Opažamo tudi težave z smetmi in podobne stvari, ampak največ v prometu.
Občina Bohinj ima omejena sredstva za urejanje tovrstne problematike, zato bo treba najti vire
financiranja tudi drugje, morda s turističnimi taksami.

Kje je zgornja meja prometne obremenitve?
Najenostavnejši kazalnik razpoložljivosti je število parkirnih mest, ki na nek način pokaže mejo
prometne obremenitve. Parkirišča pa so predvsem ob jezeru prezasedena, zato lahko rečemo,
da je obremenitev presežena.

Kako pa vidite prometno preobremenjenost v povezavi z lokalnim prebivalstvom?
Seveda obstaja tudi problem socialne nosilnosti okolja. V anketi na to tematiko smo opazili, da
se ljudje zavedajo pomembnosti trajnostne mobilnosti, kar se ne bi zgodilo, če ne bi problem v
resnici obstajal – torej da, domačini so tu na udaru.

Poznate primerljive modele trajnostne mobilnosti v tujini, ki bi jih lahko primerjali z
Bohinjem?
Modeli obstajajo, kartica gost Bohinja je uspešno prevzet model iz tujine, ki stimulira čim daljši
obisk na trajnosten način. Modelov je precej, problem vidim v njihovem financiranju. Zanimiva
je Južna Tirolska, v bližini Bolzana, ki je posodobila železniški sistem, ki odlično funkcionira.

Bi se morali proti prometu boriti z več parkirišči?
Ne, zagotovo je treba spodbujati ljudi k oblikam trajnostne mobilnosti. Čeprav so do neke mere
parkirišča nujna in potrebna, ocenjujem, da jih je zadosti. Ponavljam, da je precej možnosti v
železniškem prometu. Vendar kdo se bo v Ljubljani usedel na vlak, da bo prišel v Bohinj, če
gre lahko z avtomobilom?

Kaj menite o prepovedi motoriziranih vozil ob jezerski skledi?
Ideja je super, seveda pa prepoved nikoli ne velja za vse. Vedno so izjeme, kot so lastniki
zemljišč ali pa na primer turistični avtobusi, za smučišče Vogel je to zelo pomembno. Problem
se bo pojavil, ker so ceste državne, občina nima vseh pristojnosti, podobno je v Vratih, cesta
mora iz državnega v občinsko upravljanje, potem so take zapore mogoče. Absolutno je treba
upoštevati domačine in jim omogočiti mobilnost do svojih zemljišč. Mislim, da bo nekega dne
zapora realnost, ampak ne čez noč.
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V kakšnem časovnem okviru pričakujete rešitev prometne problematike?
To je zelo težko določiti. Ekipa turizma Bohinj v sodelovanju z občino in TNP delajo dobro,
kar je zelo pomembno, da se čim hitreje vzpostavi dober sistem. Sicer ocenjujem, da se da
zadeva rešiti precej hitro, če bo volja in primeren vir financ. Naj povem, da se je v začetnih
strategijah omenjalo finance za desetletno obdobje, ki bi danes zadostovale komaj za eno
sezono. Potrebnega je veliko denarja.

Glede na to, da ni cela občina v TNP, imate pristojnosti v celi občini?
Glede trajnostne mobilnosti imamo pristojnosti in sofinanciramo ukrepe v celi občini, ker je
Bohinj parkovna občina. Lahko rečemo, da je TNP eden izmed mostov do državnega denarja
skozi prizmo varovanja narave.

Pogovor – Matej Jarm

Ali menite, da je Bohinj glede na stalno prebivalstvo prezasičen s turističnimi obiskovalci?
V času glavne poletne sezone in ob vikendih z lepim vremenom je turističnih obiskovalcev
včasih preveč. Verjetno se občuti prenasičenost bolj zaradi števila vozil, ki je najbolj moteče.

Ali se strinjate s trditvijo, da se prezasičenost Bohinja prvenstveno kaže v prometni
preobremenjenosti?
Se strinjam s trditvijo. V današnjem času, ko osebni avtomobil ni več nadstandard, je bohinjska
prometna urejenost neprimerna oziroma ni skladna s potrebami, kar se kaže pri srečevanju
avtomobilov s pešci in kolesarji, parkiranju vsepovprek in tesnih izogibanjih z ostalimi
udeleženci v prometu, kamorkoli se odpelješ s osebnim avtomobilom. Se pa že kažejo napredki
v obliki aktivnih obveščevalnih parkirnih tabel in brezplačnih prevozih iz parkirnih območji.

Kje vidite zgornjo mejo prometne obremenitve, upoštevajoč pravice/kakovost bivanja
lokalnega prebivalstva?
Zelo težko je postaviti definicijo zgornje meje prometne obremenitve. Po mojem mnenju se je
treba za določevanje zgornje meje osredotočiti na število osebnih avtomobilov in avtobusov.
Se pravi, zgornja meja bi bila lahko določitev števila avtomobilov in avtobusov glede na bližino
jezera oziroma prometne cone. Konec koncev je Bohinj in okolica jezera namenjana uživanju
ljudi v neokrnjeni naravi, kar je v nasprotju s gradnjo »avtoceste« in parkirnih hiš.
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Kako bi vi rešili problem prometne preobremenjenosti (pom. vpr. ali bi uporabili kak že
poznan model iz primerljivih alpskih destinacij?

Problem bi rešil na način, kot se nekako že ureja trenutno. Začel bi z delitvijo prometnega
režima na cone in sorazmernimi večjimi omejitvami v conah bližje jezeru. Parametri za
omejevanje so lahko število parkirnih mest, cena parkirnine, hitrost vožnje, peš cone, strožji
nadzor prometa. Se pravi z ureditvijo večjih cenejših parkirnih con zunaj Bohinja/TNP in
dražjih manjših parkirnih con v bližji okolici jezera. Parkirišča zunaj TNP bi bila lahko v
primeru prostorske stiske zgrajena v obliki garažne hiše, kar bi sicer podražilo celoten projekt.
Cenejše parkirne cone bi imele možnost brezplačnega prevoza do okolice jezera v obliki
minibusov, turističnih vlakcev, izposojo koles ipd. Dražja parkirnina bi pokrivala stroške za
zagotavljanje transporta v smeri jezera in nazaj, ter urejanje prometne infrastrukture za pešce
in kolesarje.
Kolesarska steza od Bohinjske Bistrice proti jezeru je že lepo urejena, manjka pa mogoče
kolesarska steza proti Ukancu in slapu Savica.
Ravno se mi je porodila možna ideja najbolj skrajne rešitve. Na vstopu v cono jezerske sklede
ali TNP se vzpostavi sistem zapornic. Zapornice bi delovale na način že trenutno
vzpostavljenega sistema bohinjskih kartic (registrska oznaka vozila). Izdaja dolgoročnih kartic
za dostop bi bila na podlagi definiranih pravil na podoben način, kot se izdaja že trenutno, se
pravi izdajala bi se stalnemu prebivalstvu, lastnikom nepremičnin, gospodarskim subjektom in
podobnim upravičencem. Kartico/registrsko oznako bi lahko obiskovalci, ki želijo z avtom
dostopati do, recimo, planine blato in podobnih izhodišč, naročili in rezervirali vnaprej preko
spleta, vendar bi obstajala omejitev v številu parkirnih mest na posameznih parkiriščih.
Obstajajo že sistemi za prepoznavanje registrskih tablic in rampa/potopni stebrički bi odpirala
glede na registrsko tablico vozila. Za vsak slučaj bi bil možen dostop tudi s kartico. Treba bi
bilo zagotoviti tudi redundanco zapornic (npr. 2 liniji vstop 2 izstop). To vse bi posledično
močno vplivalo, na primer hoteli, kamp, smučišče, za vse to je treba po tem tudi stalno
zagotavljati transport obiskovalcev, kar zna biti ob današnjem tempu življenja največji problem.
Ponudnikom storitev bi, recimo, ponudili zastonj kartice in mogoče neke vrsto subvencije za
zagotavljanje transporta. V zameno bi bila turistična ponudba neokrnjene narave zagotovljena,
vendar verjetno po višji ceni, kar bi dvignilo tudi standard turistične ponudbe in , če bi pravila
tudi smiselno razporejala dobiček med lokalno prebivalstvo, tudi nivo življenja v Bohinju.
Vsi problemi povezani z prometno ureditvijo so običajno sezonski in samo v koničnih
obremenitvah turistične sezone. Zato bi bilo primerno vse kadrovske potrebe (prevozniki,
redarji, turistični delavci …) spremljati in jih spreminjati po potrebi, se pravi sezonsko.
Spomnil sem se na primer parka Yosemite, ki ima na najbolj znanih vstopnih točkah redno
veliko gnečo, vendar ima prednost, da je tako velik in obstajajo ne tako lahko dostopna
področja, ki so bolj nedotaknjena in neokrnjena. Smiselno bi bilo pogledati kako, rešuje
problem gneče Yosemite park.
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Ali se strinjate z idejo, da je treba prepovedati prosto gibanje motornih vozil v območju
jezerske sklede oziroma bi ga časovno regulirali?
Popolna prepoved se mi ne zdi smiselna, ker konec koncev so v območju jezerske sklede
potrebe po transportu za izvajanje različnih storitev, stalnih prebivalcev, ljudi, hrane, tovora.
Poleg tega bi bila popolna prepoved lahko na nek način razumljena tudi kot privatizacija.
Časovna regulacija bi bila možna v visoki sezoni, vendar samo v primeru, da se zagotovi
transport obiskovalcev, na primer v obliki prevozih večjih skupin, ker kot sem že omenil je po
mojem mnenju prometni problem izražen v številu vozil in ne tako močno v številu
obiskovalcev.

Ali menite da bodo nova parkirišča lahko bistveno spremenila preobremenjenost cest in
parkirišč ob jezerski skledi glede na stalno povečevanje turističnega obiska?
Po mojem mnenju se stalno povečevanje turističnega obiska povečuje samo s stalnim
povečevanjem turistične ponudbe in števila ponudnikov. Menim, da bodo nova parkirišča in
omejevanje parkiranja v ožjih conah okoli jezera pomagala pri preobremenjenosti cest v
dnevnih špicah, vendar je treba zagotoviti transport obiskovalcev na drug način, drugače bo
upadel tudi prihodek od turizma.
Menim, da je premalo poudarka na aktivnem obveščanju obiskovalcev o prometnih razmerah
in zasedenosti parkirišč. Poleg tega primanjkuje redarjev in bolj točno določenih pravil
prometne ureditve okoli jezera. Na primer študent na vstopni rampi pred parkiriščem pri
Kramarju mirno gleda vozila, ki se vozijo mimo znaka za prepovedan prehod. Bolj aktivno
sodelovanje in zaposlovanje bolj profesionalnih redarjev bi bila verjetno majhna investicija v
pravo smer.

Ali menite, da bi problem rešila popolna prepoved gibanja vozil (razen stalnih preb. in
gospodarskih subjektov)?
Popolna prepoved vozil bi seveda popolnoma rešila problem prometne preobremenitve. Seveda
bi bila to na nek način rešitev, vendar se potem pojavi problem identifikacije, stalnega
prebivalca in gospodarskih subjektov.

Prometna obremenjenost hitro narašča. V kakšnem časovnem okviru menite, da je
mogoče učinkovito (glede na ekološke standarde in pravice stalnih prebivalcev) zagotoviti
rešitev prometne preobremenjenosti Bohinja?
Bolj preprosto vmesno rešitev (cone, parkirišča in transport) je po mojem mnenju glede na
stanje trenutnih obnovitvenih del možno izvesti že do začetka naslednje sezone. Za celovito
rešitev problema, kot sistem dovolilnic, je pa potrebno dalj časa, ker vsebuje izdajo dovoljenj,
uredb, odlokov, postavitev IT sistema, in predvidevam, da bi angažirani ekipi s podporo občine
to uspelo izvesti v roku treh let.
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Pogovor – Polonca Noč

Ali menite, da je Bohinj glede na stalno prebivalstvo prezasičen s turističnimi obiskovalci?
Ne, mogoče edino v višku poletne sezone.

Ali se strinjate s trditvijo, da se prezasičenost Bohinja prvenstveno kaže v prometni
preobremenjenosti?
Da.

Kje vidite zgornjo mejo prometne obremenitve, upoštevajoč pravice/kakovost bivanja
lokalnega prebivalstva?
Promet ne bi smel biti tolikšen, da se skozi kraj voziš v dolgih kolonah in za prevoz porabiš še
enkrat toliko časa kot običajno.

Kako bi vi rešili problem prometne preobremenjenosti (pom. vpr. ali bi uporabili kak že
poznan model iz primerljivih alpskih destinacij?
Nadaljevati, kot se je začelo, imeti višje parkirnine ob jezeru in nižje v bolj oddaljenih krajih
ter organiziran prevoz do jezera.

Ali se strinjate z idejo, da je treba prepovedati prosto gibanje motornih vozil v območju
jezerske sklede oziroma bi ga časovno regulirali?
Ne povsem prepovedati, samo omejiti in tistim, ki želijo biti bližje, to zaračunati.

Ali menite da bodo nova parkirišča lahko bistveno spremenila preobremenjenost cest in
parkirišč ob jezerski skledi glede na stalno povečevanje turističnega obiska?
Sigurno bo to pomagalo, turistični obisk pa ni nujno, da se bo še dolgo povečeval, ker so v
turizmu vedno nihanja.

Ali menite, da bi problem rešila popolna prepoved gibanja vozil (razen stalnih preb. in
gospodarskih subjektov)?
Mogoče bi morali začeti zaračunavati vstop v TNP za vsako vozilo s turisti, tako kot to počnejo
v naravnih parkih v ZDA – tam plačaš cca 20 USD na vozilo za vstop, potem pa imaš brezplačna
parkirišča po parku.
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Prometna obremenjenost hitro narašča. V kakšnem časovnem okviru, menite, je mogoče
učinkovito, (glede na ekološke standarde in pravice stalnih prebivalcev) zagotoviti rešitev
prometne preobremenjenosti Bohinja?
Stvari se že spreminjajo, tako da bi se moralo spremembe opaziti že v letošnji sezoni.

Ali imate strategijo spodbujanja gostov k trajnostni mobilnosti?
Tudi zaradi pomanjkanja hotelskih parkirišč gostom priporočamo, da pridejo lahko z drugimi
prevozi in potem uporabljajo organizirane prevoze s kartico gost Bohinja.

Bi bili pripravljeni sofinancirati ukrepe trajnostne mobilnosti v Bohinju?
Po vsej verjetnosti ne, ker imamo še precej drugih finančnih obveznosti

Pogovor – Jože Sodja

Je Bohinj preobremenjen s turističnimi obiskovalci?
Moje mnenje je, da je Bohinj velika občina po površini ne pa tudi po prebivalcih. Kar se tiče
turizma, se nam dogaja, da imamo preveč avtomobilov, ne pa preveč obiskovalcev. Ljudje se
porazgubijo, avtomobili pa so parkirani na mestu, zaradi tega smatram, da imamo preveč
avtomobilov.

Torej je največji problem v prometni preobremenjenosti?
Da.

Kje je zgornja meja prometne obremenitve?
Smo zelo pri vrhu, sploh v primeru, da ne bomo izvajali ukrepov trajnostne mobilnosti.
Možnosti so še v parkirnih prostorih v zaledju Ribčevega Laza. Mislim, da ne smemo zapolniti
naše kotline do maksimuma. Imamo še majhne rezerve.

Kje vidite največji problem prometne obremenjenosti? Obremenitev do okolja,
prebivalcev …?
Če se promet drži na parkirnih prostorih, menim, da ni prevelikih obremenitev. Glede
domačinov, menim, da ni večjih težav, mogoče imajo večje težave prebivalci območja jezerske
sklede. Problem so divja parkiranja ob jezeru, ki poškodujejo naravno okolje. Ni pa
zanemarjajoča tudi obremenitev domačinov. Govorimo seveda o sezonski obremenjenosti.
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Vidite primer dobre prakse v tujini, ki bi jo uporabili pri nas?
Težko je kopirati modele od drugod, saj je vsak primer zgodba zase. Sicer se zgledujemo po
Avstrijcih in drugih alpskih destinacijah. Bistveno je, da se zavedamo, da rešitev ne pride čez
noč. Ocenjujem, da ni smiselno kopirati modelov od drugih, treba se je osredotočiti na
specifičen problem. Lahko na primer rešimo problem prometa ob jezerski skledi, pa bo problem
nastal nekje drugje v občini

Je smiselno prepovedati promet ob jezerski skledi?
Naj najprej omenim, da problem obstaja tudi na Pokljuki. Menim, da bi morali tako na območju
jezerske sklede kot na Pokljuki močno omejiti promet. V prvi fazi bi bilo smiselno, da se zapre
cesta od Ribčevega Laza do Ukanca. Letos bomo imeli poskusno zaporo ceste Ukanc – Savica.
Zapora cest sicer ne bi prišla v poštev za goste, ki imajo nastanitev na območju zapore, in
domačine. Zelo je pomembno, da gost ve, da ima alternativno možnost prevažanja po dolini.
Na tem mestu naj omenim enodnevne goste, ki se jih velikokrat problematizira. Pojem
enodnevni gost je zelo širok, nekatere občine se med sabo dogovarjamo, da bi imeli skupne
turistične pakete za goste. Tako je lahko nek gost nastanjen v Kranjski gori in v sklopu paketa
obišče tudi Bohinj in je za nas to enodnevni gost, čeprav to ni. Problem je kompleksen.

Prometne prepovedi se torej ne bi dotikale domačinov?
Če govorimo o domačinih, ki živijo na območju zapor, sem mnenja, da morajo imeti pravico,
da se pripeljejo do svojega doma. Je pa smiselno ločevati prebivalce območja zapor od ostalih
prebivalcev občine, ki bi po mojem mnenju morali upoštevati zapore in uporabljati javni
prevoz. Glede cest na Vogar in Voje mislim, da bi morali ustaviti promet za vse, saj vsi
avtomobili onesnažujejo, ne samo tisti, ki so v lasti turistov. Seveda so izjema lastniki zemljišč.
Nisem pa pristaš ideje, da lahko delamo vse, ker smo prebivalci Bohinja. Menim, da imamo
dovolj ugodnosti, predvsem skozi parkirno kartico.

Se bi morali ponudniki turističnih storitev vključiti v koncept trajnostne mobilnosti v
občini?
S tem se popolnoma strinjam. Vsi večji ponudniki bi morali biti udeleženci v debatah o ukrepih.
Mislim, da morajo biti prvi, ki gostu razložijo, da naj uporablja javni prevoz. Posledično lahko
dvignemo ceno prenočitev, saj bo okolje bolj kakovostno.

Kako se financirajo ukrepi trajnostne mobilnosti?
Financirajo se iz občinskega proračuna in so veliko breme za proračun. Pri pristojnem ministru
sem skušal doseči, da bi država morala sodelovati pri financiranju, da ni Bohinj zgodba zase,
ampak je Bohinj del Slovenije. Iz tega vidika sem prepričan, da bi morala program financirati
tudi država. Sem pa proti, da bi ukrepe plačevali ponudniki turističnih nastanitev, ukrepi in
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posledična infrastruktura naj bodo finančno breme občine in države. To je njuna dolžnost. Mora
pa biti nek skupen program razvoja tudi s strani ponudnikov turističnih storitev, tu bi morali
sodelovati.

Če govoriva o zapori ceste Ukanc- Ribčev Laz, kako vidite smučišče Vogel v zimski
sezoni?
To je težko vprašanje, težko bi bilo zagotoviti javni prevoz za toliko ljudi s smučarsko opremo.
Obremenitve so zelo velike v kratkih časovnih intervalih, tako da bi to težko realizirali. Žal mi
je, da se niso realizirale zamisli, da bi tudi z Ribčevega Laza vozila žičnica. To bi bila pametna
rešitev. Vogel bi sicer lahko razbremenili z dodatnim parkirnim prostorom, ampak potem smo
spet na začetku problema. To je izjemno kompleksen problem, ki bo zahteval precej
usklajevanja.

Kakšen je časovni okvir, da bo Bohinj primer dobre prakse koncepta trajnostne
mobilnosti?
Menim, da je situacijo zelo težko rešiti v enem štiriletnem mandatu. Ocenjujem, da bi bila
potrebna vsaj dva, da bi lahko kot župan stvari speljal do konca. Čez noč zapreti jezersko skledo
za promet je nemogoče, brez da bi bilo zraven veliko slabe volje z vseh strani. Smo na dobri
poti, bistveno je, da, ko zapiramo območje in reguliramo promet, gostom ponudimo tudi
prometno alternativo.
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