
Predstavitev aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti v Bohinju, 
8. 12. 2016



SLOVENIA  

 
 



TRIGLAV, 2864 m  



 

 
•izjemna kulturna in naravna dediščina

 



LEDENIŠKA DOLINA

  



 JEZERA, REKE IN POTOKI, KORITA

  



 PLANINE IN GOZDOVI

  



BOGATA KULTURNA DEDIŠČINA IN SLIKOVITE VASI, KI 
OBLIKUJEJO PREPOZNAVNO KULTURNO KRAJINO  



JULIAN ALPS IN TNP – BIOSFERNO OBMOČJE –ČLOVEK IN BIOSFERA  (2003)
ZAVEZA TRAJNOSTNEMU RAZVOJU

 

 



V SLOVENIJI, V ALPAH IN V EVROPI JE SAMO EN BOHINJ:
NEPONOVLJIV, IZZIVALNO OČARLJIV, OSUPLJIVO SKRIVNOSTEN IN 

NEPRIMERLJIV.



IGRIŠČE NARAVE! 

Kjer sta si človek in narava najbliže!



PROMETNI KAOS OB BOHINJSKEM JEZERU! 



PROMETNI KAOS OB BOHINJSKEM JEZERU! 



PROMETNI KAOS NA POKLJUKI! 



TRAJNOSTNA 
MOBILNOST V BOHINJU – 
izziv za prihodnost, za 
naprej, v pravo smer?!
 

• Cilj:  
• prispevati k ureditvi prometa tako, da bo prijazen do narave in 

ljudi in bo omogočal kakovostno prebivanje za lokalno 
prebivalstvo in prispeval k razvoju trajnostnega turizma.

• ni enostavno….saj ne gre samo za vlaganja v infrastrukturo itd.,  gre tudi za spreminjanje navad in 
mišljenja – “v pravo smer” 



 

BOHINJ

Turistična destinacija Bohinj je po programu 
razvoja turizma v letih 2012 – 2016

Bohinj, privlačna in konkurenčna 
destinacija, 
z lahkim dostopom v Julijskih Alpah in 
Triglavskem narodnem parku, 
ponuja visoko kakovostna, trajnostno 
naravnana, inovativna doživetja narave in 
kulturne dediščine nišnim ciljnim 
skupinam, 
ki si želijo sprostitve, občudovanja narave 
in kulturne dediščine, izkustev z veliko 
mero vključenosti ter rekreacije v 
naravnem okolju,    
ki odseva večstoletno sobivanje človeka 
in narave.

BOHINJ – 
ZELENA TURISTIČNA DESTINACIJA

 



PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTA
Projektna zasnova
Izhodišča – problemi – cilji – aktivnosti

Financiranje
DYNALP 2  - Povezanost v Alpah
Občine Bohinj, Bovec in Kranjska Gora,
Triglavski narodni park



Rezultati

• Ključni elementi modela umirjanja:

• Razdelitev območja Alp na 3 cone (prva cona je ožje 
območje TNP – urejanje, največje zmanjšanje 
individualnega motornega prometa, ali njegova 
ukinitev)

• Ureditev infrastrukture (parkirišča, postajališča, 
signalizacija).

• Enoten sistem upravljanja: prenos pristojnosti za 
izvajanje prometnih režimov na občine in uporaba 
posebnega povračila za uporabo ceste in objektov na 
njej (11. člen ZJC) za upravljanje umirjanja prometa.

• Pospeševanje javnega prometa in promocija naravi 
prijaznih načinov mobilnosti ( hoja, kolesarjenje..).

• Informacijski sistem: posredovanje informacij o 
prometu v okviru turistično informativnih točk.



PROMETNA ŠTUDIJA BOHINJA
sredstva Leader

 osrednje območje TNP obremenjeno z motornim 
prometom

 ogrožena druga varovana območja
 hrup, onesnaževanje zraka, prometna varnost 

niso skladni s sonaravnim razvojem turizma
 parkiranje v času prometnih konic
 ni kolesarskih poti
 slabše urejene peš poti

Glavne težave:



Zasnova ukrepov

1. Območje osrednjega TNP prosto vozil na motor z 
notranjim izgorevanjem.

2. V celotnem območju občine Bohinj se uvede in 
spodbuja mehko mobilnost.

3. V Bohinjski Bistrici in Stari Fužini se iz krajevnega 
jedra izloči tranzitni promet.

4. V naseljih se motorni promet umiri in cestno 
površino preuredi (tlakovanje).

5. Uvedba kolesarskih poti.

6. Uvede se ITS (inteligentni transportni sistem)



PROMETNA ŠTUDIJA BOHINJA

Omejitev cestnega motornega prometa:



UMIRJANJE PROMETA 

• Rezultat partnerstva z občino Ramsau 
v Nemčiji

• dodatna turistična ponudba
• Možnosti za umirjanje prometa ob 

jezerski skledi

IZLETNIŠKI LADJA BOHINJ IN ZLATOROG



Pomen in vizija

• Temelj – hrbtenica razvoja kolesarske 
destinacije Bohinj
• razširitev turistične ponudbe 

• Kolesarska pot Bohinj kot kulturna – 
arhitekturna / zgodovinska 
znamenitost- zgodbarjenje
• Trasa bivše ozkotirne železnice
• Poimenovana tudi po in. Maksu Klodiču

• Spoznavanje bogastva kulturne in 
naravne krajine Bohinja- varna kolesnica

• Umirjanje prometa – zelena mobilnost – 
ureditev park and bike točk

• Nadgradnja:
• Priprava karte kolesarskih poti v 

Bohinju (za različne ciljne skupine; 
uredba?)

• Regionalno povezovanje
• proti Bledu – izgradnja nove 

kolesarske, proti Kranjski Gori (Italija, 
Avstrija) in proti Kranju

• Posočje – vlak, predor?
• Oblikovanje kolesarske regije Julijske 

Alpe

• Vključitev v projekt TransSlovenia



Krožna pot







AKTIVNOSTI NA PODROČJU 
PROMETA V BOHINJU
ŠE NEKATERI PRIMERI

 

 
 
•nabava električnih koles – projekt LEADER



ZELENI VIKEND V 
BOHINJU

• ideja s strani hotelirja  
• konkreten primer spodbujanja 
uporabe javnih prevoznih sredstev

• sodelovanje, krepitev 
sodelovanja med TNP, lokalno 
turistično organizacijo, turističnim 
gospodarstvom, ponudniki 
javnega prevoza (SŽ, Alpetour)…

• prispeva k ozaveščenosti o 
pomenu ohranjanja, varovanja 
okolja

• vpliva na večjo prepoznavnost 
Bohinja kot trajnostne/zelene 
destinacije



Bohinj – SKI bus  - tudi primer poslovnega sodelovanja s 
turističnim gospodarstvom



AKTIVNOSTI NA PODROČJU 
PROMETA V BOHINJU
ŠE NEKATERI PRIMERI

 

BOHINJ – SKI VLAK
Bohinj – SKI bus – domačini !!

 



AKTIVNOSTI NA PODROČJU 
PROMETA V BOHINJU
ŠE NEKATERI PRIMERI

 

Paket Bohinj
 - povezati z vlakom in 
avtobusom – plan 2016



AKTIVNOSTI NA PODROČJU 
PROMETA V BOHINJU
ŠE NEKATERI PRIMERI

 

 
•urejanje poti (sprehajalnih, 
kolesarskih, konjeniških in drugih 
tematskih poti. . .)

•  karta sprehajalnih poti – 22 poti, 
100 kom + 5 kolesarskih

• Plan kolesarska karta Bohinj



AKTIVNOSTI NA PODROČJU PROMETA V BOHINJU

KARTICA GOST BOHINJA
najuspešnejša turistična kartica v Sloveniji!?
•  spodbujanje stacionarnega turizma

•  prispevati k umirjanju prometa

•  omogočiti gostom polno doživetje Bohinja in 
ostalih krajev po Sloveniji

• Brezplačni avtobusni prevozi po Bohinju
• 50 % popusta za relacije od Bohinja proti LJ
•  50 % popusta za vlak 
• 50 % za ladjo
• …..



Trajnostna 
mobilnost - 
intermodalnost



AKTIVNOSTI NA PODROČJU PROMETA V BOHINJU

AVTOBUS HOP-ON HOP-OFF NA POKLJUKO

•  v poletni turistični sezoni vozi vsako soboto in nedeljo avtobus iz Bohinj na Pokljuko

•  brezplačna uporaba za imetnike Kartice gost Bohinja

•  razbremeniti promet z osebnim motornim prometom na Pokljuki ter hkrati ponuditi domačinom 
in obiskovalcem možnost uporabe javnega prevoza



maj jun jul avg sep okt
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Število vseh prevoženih potnikov 
s Kartico Gost Bohinja 2014 - 2015

št
ev

ilo
 p

re
vo

že
ni

h 
po

tn
ik

ov



maj jun jul avg sep okt
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Število prevožnih potnikov s Kartico gost Bohinja 2015
št

ev
ilo

 p
re

vo
že

ni
h 

po
tn

ik
ov



Bohinj lokalno Iz Bohinja V Bohinj
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Tolmin,
Alpsko mesto leta 2016

Miro Kristan, Posoški razvojni center

Tolmin









Tolmin, Alpsko mesto leta 2016

Sodelovanje Moj prispevek

Družbena 
odgovornost

Družbena 
odgovornost







… mobilnost …

- Kolesarske poti (rekreacija)



… mobilnost …

- Kolesarske poti (vsakodnevna opravila)



… mobilnost …

- E polnilnica (Tolmin, Kobarid, Bovec …)



… mobilnost …

- Hop on hop off



… mobilnost …

- Bohinjska proga



Trajnostna mobilnost 
v podporo kroženju turistov in boljši dostopnosti za domačine

08. 12. 2016

TOP TEMA 
NOVE 

FINANČNE 
PERSPEKTIVE!



PARKIRAJ IN DOŽIVI 
NARAVO – EGS, 
norveški finančni 
mehanizem

•prenova parkirnega režima

• vzpostavitev točk park&bike

•ITS



AKTIVNOSTI NA PODROČJU PROMETA V BOHINJU

VOZNI REDI V ALPAH –VSAKO LETO VEČ PARTNERJEV



AKTIVNOSTI LOKALNIH SKUPNOSTI

KAJ PA DRŽAVA?!

https://mobility.julian-alps.eu/

https://mobility.julian-alps.eu/


 

 
 

Vidik okolja
- varovanje, ohranjanje

Vidik okolja
- varovanje, ohranjanje

Vidik turizma- 
ekonomija

Vidik turizma- 
ekonomija

Povečati direktni promet (nočitve, 
vodenje… itd)

Povečati direktni promet (nočitve, 
vodenje… itd)

Povečati indirektni promet v 
destinaciji (trgovine, spominki, ..

Povečati indirektni promet v 
destinaciji (trgovine, spominki, ..

Podaljšanje sezone
Povečati število prihodov, nočitev, 

prometa

Podaljšanje sezone
Povečati število prihodov, nočitev, 

prometa

Ustvarjanje novih delovnih mestUstvarjanje novih delovnih mest

Boljše razumevanje naravne 
in kulturne dediščine Bohinja
Boljše razumevanje naravne 
in kulturne dediščine Bohinja

Dvig zavesti o vrednosti 
trajnostnega  sonaravnega 

razvoja

Dvig zavesti o vrednosti 
trajnostnega  sonaravnega 

razvoja

Raznolikost okolja pomemben del 
nature 2000, odvisno od 

sonaravnega  upravljanja z okoljem 
 

Raznolikost okolja pomemben del 
nature 2000, odvisno od 

sonaravnega  upravljanja z okoljem 
 

Povečati zavedanje pomembnosti 
okoljskih tem

 

Povečati zavedanje pomembnosti 
okoljskih tem

 

HVALA LEPA!
KLEMEN LANGUS, MIRO KRISTAN 
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