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Trajnostna prometna ureditev Jezerskega
IZVLEČEK:
Magistrska naloga se ukvarja s proučevanjem prometne ureditve Jezerskega. V
prvem delu naloge so podrobno opisani promet na splošno, promet kot
onesnaţevalec v prostoru ter promet v alpskem svetu, opisano je tudi območje
proučevanja, torej naselji Zgornje in Spodnje Jezersko ter širša okolica. Nato sledi
sledi opis trenutnega stanja prometa na Jezerskem na področju osebnega, javnega,
tovornega prometa in prometa za potrebe turizma ter kolesarjenja in drugih
rekreativnih oblik gibanja v prostoru. Kasneje je z intervjujem in anketo podano
mnenje prebivalcev Jezerskega o trenutnem prometnem stanju. Nato sledi opis
ugotovitev opazovanja stoječega prometa na parkiriščih ob Planšarskem jezeru in pri
izhodišču za Češko kočo in Kranjsko kočo na Ledinah. Predstavljene so dobre
prakse trajnostnega urejanja prometa v alpskem svetu. Na koncu pa so podani
predlogi po posameznih vrstah prometa, ki bi izboljšali prometno ureditev Jezerskega
in jo naredili bolj trajnostno in do okolja prijazno.
KLJUČNE BESEDE: promet, trajnostna mobilnost, trajnostna prometna ureditev,
Jezersko

Sustainable transport regulation of Jezersko
ABSTRACT
The master's thesis deals with the study of the sustainable transport regulation of
Jezersko. At the beginning the traffic in general, traffic pollution and traffic in Alpine
region are presented, followed by the description of the studied area - Upper and
Lower Jezersko and its surroundings. The thesis continues with the study of current
traffic situation in Jezersko by types – personal, public and cargo traffic, traffic for the
needs of tourism and also cycling and other types of recreational forms of
movements. Next the opinions of the major mayor and the residents on the current
statement of traffic, obtained by interview and survey, are presented. Next chapter
contains the description of the observations of the parked traffic in two most
problematic parking lots, one near the Planšarsko jezero and the other by the starting
point for hikers to Češka koča and Kranjska koča. Further on good practices of
sustainable traffic solutions in the Alps are presented. In the end solutions and
actions for more sustainable traffic are given by the individual types of traffic.
KEY WORDS: traffic, mobility, sustainable traffic system, Jezersko
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POVZETEK
Magistrska naloga se ukvarja s proučevanjem prometne ureditve naselij Spodnje in
Zgornje Jezersko ter njune povezave z ostalimi večjimi naselji v okolici. V
nadaljevanju ju navajam skupaj, kot Jezersko, pri čemer je mišljeno območje obeh
naselij. V začetku naloge so predstavljeni nameni in cilji ter glavne kabinetne in
terenske metode dela, ki so bile pri nastajanju magistrske naloge uporabljene. V
sklopu kabinetnega dela sem predvsem proučevala literaturo o Jezerskem, prometu
v Alpah in prometu na splošno ter kasneje analizirala podatke, pridobljene pri
terenskem delu. Glavne metode terenskega dela pa so bile anketa, intervju in
popisovanje ter štetje stoječega prometa na dveh parkiriščih v dolini Ravenske
kočne. Sledi predstavitev prometa z različnih vidikov, pomembnih za razumevanje
naloge, in sicer najprej definicija prometa, predstavitev prometa kot onesnaţevalca in
značilnosti prometa v alpskem prostoru, kjer so predstavljene tudi organizacije in
pobude, ki delujejo na področju prometa v Alpah. Opredeljene so tudi prometne
smernice in politike širšega okolja. V tem poglavju sem se dotaknila tako slovenskih
dokumentov kot tudi priporočil na temo prometa na ravni Evropske unije. Potem sledi
predstavitev območja proučevanja z vidika fizičnogeografskih in druţbenogeografskih
značilnosti, po posameznih vsebinskih podpoglavjih. V poglavju 4 je opisano trenutno
stanje vseh vrst prometa, in sicer osebnega, javnega potniškega, tovornega ter
prometa za potrebe turizma, kolesarjenja in drugih oblik premikanja. Osebni promet,
ki je najbolj mnoţičen, sem obravnavala v več podpoglavjih. Najprej sem predstavila
oddaljenost Jezerskega in cestna omreţja, ki ga povezujejo z okoliškimi kraji, nato
sem opisala zgodovino poti in cest, ki vodijo ali so vodile na Jezersko. Nato sledi
podpoglavje o razvejanosti cestnega omreţja znotraj Občine Jezersko. Predstavljeni
so podatki o povprečnem dnevnem letnem prometu in opremljenost s prometno
signalizacijo ter stoječi promet in izpostavljenost prometne infrastrukture vremenskim
pojavom in naravnim nesrečam. Nato sledi poglavje, kjer so natančno predstavljeni
struktura ankete, značilnosti in število anketirancev in ugotovitve ankete, ki sem jo
opravljala med prebivalci Jezerskega. 6. poglavje je namenjeno glavnim ugotovitvam
intervjuja z ţupanom Občine Jezersko Jurijem Reboljem in predstavitvi vizije Občine
Jezersko na področju urejanja prometa. V poglavju 7 so predstavljeni rezultati
opazovanja in štetja vozil na parkiriščih pri Planšarskem jezeru in pri izhodišču za
Češko kočo in Kranjsko kočo na Ledinah, ki sem jih opravljala poleti 2015 med
vrhuncem poletne sezone, v juliju in avgustu. Celodnevna štetja na vsaki dve uri so
bila izvedena dva dni ob koncu tedna in tri dni med tednom. V 8. poglavju so primeri
dobrih praks urejanja prometa v Alpah in drugje, v Sloveniji ter na tujem. Tako so
predstavljene rešitve iz slovenskih alpskih dolin Planice, Vrat in Logarske doline ter
primer Ljubljane kot občine z zgledno urejenim sistemom izposoje koles. Werfenveng
je predstavljen kot primer odlične promocije trajnostnega turizma prav prek mehkih
oblik mobilnosti, dolina Adamello Brenta pa kot primer omejevanja osebnega
prometa in promocije javnega. Po tem sledijo moje predlagane rešitve in ukrepi, ki bi
jih bilo smiselno uporabiti na področju prometa na Jezerskem, za izboljšanje
zadovoljstva ljudi in kakovosti okolja. Ukrepi so predstavljeni po vrstah prometa, od
osebnega, javnega potniškega, tovornega do prometa za potrebe turizma,
kolesarjenja ter drugih oblik rekreativnega gibanja. Ukrepi so plod kombinacije ţelja
lokalnega prebivalstva, vodstva občine, opazovanja naravnih moţnosti ter primerov
dobrih praks. Sledi zaključek, kjer je povzeta glavna ideja urejanja prometa v Občini
Jezersko. Nadalje pa sledijo kazala slik, preglednic in grafov ter zemljevidov. Čisto na
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koncu pa sta tudi prilogi 1 in 2. V prilogi 1 je objavljen celoten anketni vprašalnik, v
prilogi 2 pa intervju z ţupanom Občine Jezersko Jurijem Reboljem.
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SLOVAR KRATIC IN POJMOV






















DEVON – je geološka doba v paleozoiku, ki je trajala od 416 do 259 milijonov
let nazaj (Devon (geološka doba), 2015)).
DISTRIČNE RJAVE PRSTI – so zelo pogost tip prsti pri nas, saj prevladujejo v
vzpetem in razgibanem, a ne preveč strmem svetu praktično na vseh
nekarbonatnih, silikatnih kamninah, trdih, mehkih in nesprijetih (Repe, 2010).
DNEVNI MIGRANT – je oseba, ki se vsakodnevno vozi iz kraja svojega doma
v kraj dela ali šolanja.
EKSPOZICIJA – je poloţaj, izpostavljenost zemljišča glede na sonce, veter,
padavine (Ekspozicija, 2015).
ENDEMIT – je rastlinska ali ţivalska vrsta, ki jo je moč najti le v nekaterih
omejenih predelih sveta (Endemit, 2015).
EVTRIČNE RJAVE PRSTI – so pogost tip prsti pri nas. Nastajajo na
nesprijetih karbonatnih kamninah (Repe, 2010).
HABITAT – pomeni ţivljenjsko okolje rastlin in ţivali, torej njihovo domovanje
oziroma bivališče (Habitat, 2015).
KARBONATNE KAMNINE – so vrsta sedimentnih kamnin, ki jih
sestavljajo različni karbonati (ponavadi kalcit (CaCO3)), ki so precipitirani z
različnimi organskimi in anorganskimi procesi (Sedimentologija, 2015)
KONVEKCIJSKE PADAVINE – nastanejo, če se zemeljsko površje segreje,
zrak se hitro dviga v ozračje in se adiabatno ohlaja (topel zrak pri tleh je bolj
gost, če se dvigne v višje plasti, kjer je zrak redkejši, se dvignjeni gostejši zrak
lahko širi, pri tem pa porablja del toplotne energije). Vlaga se začne izločati
(kondenzirati) in nastanejo padavine (Padavine, 2015).
KVARTAR – je najmlajše obdobje v zgodovini Zemlje. Je trenutno in
najnovejše od treh obdobij novega zemeljskega veka in se deli na pleistocen
in holocen (Kvartar, 2015).
MEHKA MOBILNOST – je trajnostno, do podnebja prijazno in s tem do okolja
prizanesljivo gibanje (Vozel, 2014).
NIVALNI PAS – je višinski pas, ki je v Sloveniji nad 2500 metri, zanj je
značilna stalna pristnost sneţne odeje (Šilc, 2015).
PMDP – povprečni mesečni dnevni promet.
PLDP – povprečni letni dnevni promet.
PREDORNINE – so vrsta magmatskih kamnin, ki prodre na zemeljsko površje
kot lava (Kamnina, 2015).
RENDZINE – so prsti, ki nastajajo na karbonatni matični podlagi in so slabo
razvite (Repe, 2010).
SEDIMENTNE KAMNINE – nastajajo z odlaganjem mehanskih sedimentov,
organskih snovi ali kemijskih oborin. Odlaganju sledita kompakcija in
cementiranje: kamnina se zaradi lastne teţe zgosti, cementno vezivo pa
zapolni prostore med delci in jih poveţe. Sedimentne kamnine nastajajo na
Zemljini površini ali tik pod njo (Kamnina, 2015).
SILIKATNE KAMNINE – so kamnine, v sestavi katerih prevladuje silikatni
kremen.
SOCIALNI KAPITAL – je vrednost organizacije v smislu razmerij med člani, ki
so formirani za namen vključevanja v kolektivne akcije (Šošter, 2005).
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TRAJNOSTNA MOBILNOST – je obenem okoljsko sprejemljiva, socialno
pravična in spodbuja razvoj gospodarstva. Z ukrepi prometne politike moramo
zagotoviti, da je potreba vsakogar po gibanju zadovoljena, vendar ob niţjih
stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov
(TRAMOB, 2013).
TRAJNOSTNI RAZVOJ – pomeni razvoj, katerega cilj je zadovoljiti trenutne
potrebe, ne da bi pri tem ogroţali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij
(Mreţa nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, 2015).
TRIAS – je prvo geološko obdobje v mezozoiku ali srednjem zemeljskem
veku. Začelo se je pred 248 in se končalo pred 202 milijonoma let (Trias,
2015).
ZUNANJI STROŠKI – so stroški, ki jih ne poravna povzročitelj sam.
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1. UVOD
Promet kot ena izmed ključnih človekovih dejavnosti pomembno vpliva na okolje, še
posebej na občutljiva naravna območja, kamor spada tudi alpski svet. Ta območja so
med bolj ranljivimi zaradi zaprtosti alpskih dolin, po katerih večinoma potekajo glavni
prometni koridorji.
Za področje urejanja prometa v Alpah imamo številne delujoče organizacije in
pobude, ki se borijo za zmanjšanje prometne obremenitve gorovij, ki so v veliki meri
tudi posledica mnoţičnega turističnega obiska v izjemno pester in zanimiv alpski
svet. Na področju trajnostnega razvoja in varovanja Alp sta primera takih organizacij
in pobud Alpska konvencija in CIPRA. Alpska konvencija je mednarodna pogodba za
varstvo in ohranjanje Alp ter trajnostni razvoj le-teh, katere podpisnice so drţave
alpskega loka, med njimi tudi Slovenija. CIPRA med drugim tudi skrbi za ozaveščanje
javnosti o alpski konvenciji. Vendar pa je bilo na področju trajnostnega urejanja
prometa v Sloveniji v praksi narejenega premalo, in kar je bilo, večinoma na pobudo
lokalnih skupnosti (Alpska konvencija, 2015; Cipra, 2015).
Jezersko (poimenovanje se navezuje na območje naselij Spodnje in Zgornje
Jezersko) je tipičen primer občutljivega alpskega sveta, in čeprav prek njega ne
poteka nobeden od pomembnejših alpskih prometnih koridorjev, tam potekata tako
mednarodni kot lokalni promet, ki v okolju puščata svoje sledi. Te zaenkrat na srečo
še niso zelo problematične in usodne. Vendar je pomembno, da se prometni tokovi
urejajo, še preden imajo usodne posledice na okolje, vedno je namreč boljše
preventivno ravnanje kot pa odpravljanje posledic.
Na območju Jezerskega obstajajo ţelje in teţnje, po razvoju turizma, ki še ni zelo
razvit, kar je še dodatni razlog, da se promet za potrebe turizma ţe zdaj preusmeriti
na bolj trajnostne načine in hkrati ponuditi nove oblike rekreativnega premikanja v
prostoru, ki bodo na Jezersko privabljale obiskovalce in bodo do okolja in uporabnika
bolj prijazne. Tudi promet sam po sebi ob primerni promociji lahko predstavlja
dejavnik, ki privablja turiste. Tak primer je avstrijska alpska vasica Werfenveng, kjer
se je turistični obisk po usmeritvi v mehko mobilnost močno povečal. Primer je
predstavljen v nadaljevanju magistrske naloge.
Zaenkrat se z urejanjem prometa Jezerskega nihče še ni zelo poglobljeno ukvarjal.
Nekaj smernic sicer je opredeljenih v strategiji razvoja Občine Jezersko 2016–2020.
Sama bom na podlagi trenutnega stanja, pogovora z lokalnimi deleţniki (tako
prebivalci kot tudi ţupanom), štetja mirujočega prometa, proučevanja terena in
primerov dobrih praks iz podobnih krajev alpskega sveta poskušala ponuditi smiselne
in uporabne smernice ter rešitve za urejanje prometa na območju Jezerskega.
Promet na Jezerskem bom proučevala ločeno po prometnih načinih: osebni, javni
potniški in tovorni promet ter promet za potrebe turizma in kot del slednjega tudi
rekreativne oblike premikanja. Magistrske naloge pa se lotevam z ţeljo, da bi kateri
izmed predlogov nekoč tudi zaţivel v praksi.
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1.1. Nameni in cilji
Namen magistrske naloge je podati opis realnega stanja prometne ureditve
Jezerskega in na podlagi terenskega opazovanja, anket z občani in intervjuja z
ţupanom ter primerov dobrih praks predlagati moţnosti in rešitve, ki bi prometno
ureditev na Jezerskem spremenile v trajnostno.
Cilji pa so naslednji:








Opredeliti pojem trajnostne prometne ureditve.
Omejiti in predstaviti območje proučevanja.
Na podlagi terenskega dela podati jasno sliko trenutnega stanja prometne
ureditve Jezerskega.
Na podlagi anket in intervjujev ugotoviti, kakšne so prometne potrebe
prebivalcev vseh generacij in kakšne so ţelje odgovornih na občini.
Na podlagi štetja avtomobilov na terenu opredeliti obremenjenost okolja.
Predstaviti dobre prakse trajnostnih prometnih ureditev na območju alpskega
prostora iz Slovenije in tujine.
Podati ukrepe in rešitve za trajnostni prometni razvoj Jezerskega.

1.2. Metode dela
V procesu izdelave magistrskega dela se bosta prepletali kabinetna in terenska
metoda dela. V prvi fazi se bom posvetila pregledovanju literature s področja prometa
na splošno in prometa v Alpah ter se bom seznanila z organizacijami, ki se ukvarjajo
s promocijo trajnostnega razvoja Alp, in bom proučila prometne politike in smernice v
Sloveniji ter Evropski uniji. Potem bo sledilo terensko delo s pregledom dejanskega
stanja prometnic na proučevanem območju. V naslednji fazi bom prek spleta, po
telefonu in na terenu anketirala prebivalce Jezerskega vseh generacij in intervjuvala
odgovorne na občini, temu pa bo sledila analiza pridobljenih podatkov. Nato bom na
terenu popisovala vozila na problematičnih parkiriščih pri izhodišču za Češko kočo in
Kranjsko kočo na Ledinah ter pri Planšarskem jezeru. Sledilo bo proučevanje
literature in iskanje primerov dobrih prometnih ureditev in rešitev v alpskem svetu in
drugje. Na podlagi vseh pridobljenih znanj in informacij pa bom oblikovala ideje in
smernice nadaljnjega razvoja prometa na Jezerskem po posameznih vrstah prometa
in na koncu vse skupaj poskušala zdruţiti v smiselno celoto. Ker pa je glavni cilj
magistrske naloge, da ta ni sama sebi namen, je v zadnji fazi predvidena
predstavitev ugotovitev in rešitev lokalni skupnosti.
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2. OSNOVNE ZNAČILNOSTI PROMETA
2.1. Definicija prometa
Če v »Slovarju slovenskega knjiţnega jezika« pobrskamo za pojmom promet, nam ta
ponudi kar nekaj različnih definicij v različnih kontekstih, ki so navedeni spodaj.
Promet prom t - ta m ( e) (SSKJ, 2000)
1. gibanje, premikanje vozil, oseb po določeni poti: ovirati, urejati, usmerjati promet;
pred prazniki je na cestah velik, ekspr. ţivahen promet / izločati tovornjake iz
prometa; izboljšati varnost v prometu / avtomobilski, ladijski promet; cestni, zračni,
ţelezniški promet; enosmerni promet / publ. izročiti most prometu; zapreti cesto za
ves promet
2. navadno s prilastkom prevaţanje potnikov, blaga z enega kraja na drugega: med
krajema je spet redni avtobusni promet; vozovnice za letalski promet; vozila za
potniški promet / javni, medkrajevni, mestni promet; linijski promet po stalni progi in
po stalnem voznem redu / tranzitni promet blaga se je povečal
3. gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s takim gibanjem ali prevaţanjem: izboljšati,
razvijati promet; razvoj letalskega prometa; sekretariat za promet
4. v zvezi poštni, telegrafski, telefonski promet prenašanje, posredovanje sporočil,
paketov, denarnih nakazil: nadzirati, ugotavljati telefonski, telegrafski promet /
medkrajevni, mednarodni poštni promet
5. ekon. spreminjanje vrednosti blaga, storitev v denar in obratno: ta trgovina ima
velik promet; preseči načrtovani promet / promet z lesom, stroji, ţivili / blagovni,
devizni, plačilni promet; izvozni, uvozni promet; letni, mesečni promet; promet na
debelo, na drobno ● pokvarjeno blago so vzeli iz prometa so nehali prodajati; dati v
promet nove bankovce, znamke narediti, da se lahko začnejo prodajati, uporabljati;
novi izdelek gre dobro v promet se dobro prodaja; pog. spraviti vso hrano v promet
prodati, porabiti jo ◊ avt. desni promet ki poteka po zunanjem pasu vozišča; mirujoči
promet parkirana vozila; pas za počasni promet vozni pas za vozila z manjšo
hitrostjo; udeleţenec v prometu pešec, voznik; fin. brezgotovinski denarni promet; jur.
pravni promet nastanek, sprememba in prenehanje pravic; ţel. bruto promet teţa
blaga in vagonov, ki se uporablja za računanje prepustne in prevozne moči proge;
neto promet teţa prevoţenega blaga (SSKJ, 2000).
Pojem promet torej vključuje vrsto dejavnosti, v kontekstu pa so ustrezne vse zgoraj
naštete definicije, razen zadnje, ki se nanaša na trgovanje, in ne opisuje prometa, kot
ga obravnava to magistrsko delo.
Promet je torej gibanje ljudi, blaga in informacij, kjer se obvladuje prostor. Glede na
vrsto prometne infrastrukture ločimo:




Kopenski promet, ki vključuje cestni in ţelezniški promet.
Zračni promet.
Vodni promet.
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Ţičniški promet.
Telekomunikacijski promet.
Promet po kablih/ceveh (Promet, 2015).

Glede na oddaljenost med lokacijami ločimo:





Lokalni promet.
Regionalni promet.
Nacionalni promet.
Mednarodni promet (Promet, 2015).

Glede na namen potovanja ločimo:





Javni promet.
Zasebni promet.
Promet blaga.
Promet storitev (Promet, 2015).

Pojem mobilnost pogosto zmotno štejemo kot sopomenko prometu, vendar to ne
drţi. Promet je namreč sredstvo za doseganje mobilnosti.

2.2. Kratek pregled razvoja prometa
Promet je imel v zgodovini človeštva ţe od nekdaj pomembno vlogo. Prve ceste so
Mezopotamci gradili ţe pred več kot 3500 leti, do danes pa so se ohranili nekateri
odseki rimskih cest. Teh je bilo v glavnem razcvetu rimskega imperija okrog 80.000
kilometrov. Marsikje po trasah rimskih cest danes potekajo pomembni prometni
koridorji. Vendar je po razpadu rimskega cesarstva razpadalo tudi cestno omreţje, ki
so ga gradili in vse do 18. stoletja kvaliteta gradnje cest ni dosegla mojstrovin
Rimljanov. Torej v času srednjega veka kopenski promet ni dosegel posebnega
napredka, celo ni se mogel primerjati z vrhunci antične gradnje, je pa v srednjem
veku močno napredoval pomorski promet, to je bilo obdobje velikih geografskih
odkritij. Pozneje se je z industrijskim razvojem razvijal tudi ţelezniški promet,
predvsem za potrebe prevoza tovora. V drugi polovici 19. stoletja so se zgodili
nekateri pomembnejši premiki na področju cestnega prometa, uveljavljati se je začelo
asfaltiranje cest. V tistem obdobju, leta 1885, je Karl Benz izumil tudi prvi avtomobil z
bencinskim motorjem. Na območju današnje Slovenije je bil prvi lastnik avtomobila
ljubljanski grof Codelli, ki je avto na Dunaju kupil leta 1898. Sprva so bili avtomobili
zgolj privilegij bogatašev, čeprav je njihova proizvodnja naglo naraščala. Primat na
področju razvoja avtomobilov v zgodnjem obdobju je pripadal Severni Ameriki. Daleč
največ avtomobilov je bilo v začetku 20. stoletja proizvedenih v Zdruţenih drţavah
Amerike. Leta 1929 so tam letno izdelali pet milijonov avtomobilov, medtem ko so jih
v vsej Evropi zgolj dobrega pol milijona. Vendar pa se intenzivni mnoţični prometni
tokovi dogajajo šele zadnjih 100 let. Z modernizacijo prometa, katere posledica je
globalizacija sveta, se je ţivljenjski prostor ljudi izjemno povečal. V 24 urah nam je
dosegljiv skoraj vsak košček sveta, informacije se širijo še hitreje. Čeprav je promet
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človeštvu prinesel veliko pozitivnega, ima tudi ogromno negativnih posledic, ki se jih
dovolj dobro zavedamo šele v zadnjem času (Pelc, 2010).
Kot posledica velikih pritiskov prometa na okolje so se skozi zgodovino razvijale do
okolja bolj prijazne, zelene tehnologije, ki pa zaradi visoke cene, pomanjkljivosti ali
drugih razlogov nikoli niso bile dovolj konkurenčne, da bi nadomestile mnoţično
uporabo nafte. Danes so na trgu na voljo vozila na električni, vodikov, solarni in
hibridni pogon, ki postopno pridobivajo pomen (Green cars in 2015, 2015).

2.3. Promet kot onesnaževalec v prostoru
Čeprav je promet prinesel človeštvu veliko pozitivnega, je hkrati postal resna groţnja
nosilnosti okolja našega planeta. Velika odvisnost prometa od fosilnih goriv ga
postavlja med večje krivce za globalne podnebne spremembe, saj prispeva okrog 30
% vseh emisij toplogrednih plinov. Zato v razvitih drţavah vse bolj pristopamo k
uveljavljanju trajnostnih prometnih politik, ki teţijo k povečanju energetske
učinkovitosti in uvedbi trajnostnih prometnih sistemov (Področje 4: Trajnostna
mobilnost, 2015).
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Graf 1: Model GOSVO
Vir: Področje 4: Trajnostna mobilnost, 2015

Zgornji model GOSVO nam prikazuje vse vidike prometa kot onesnaţevalca, prek
obremenitev, ki jih povzroča, kar vpliva na stanje okolja, ki ima naprej vplive na ţiva
bitja, naravo in infrastrukturo ter sproţa odzive. Promet torej okolje obremenjuje na
več načinov, ki jih je treba ovrednotiti na ekonomski in socialni ravni. Emisije iz
prometa tako veliko pripomorejo k učinku tople grede, globalnemu segrevanju,
fotokemičnemu smogu ... Emisije pa ne škodijo samo okolju, ampak tudi ljudem, niso
pa edina negativna posledica prometa. Promet namreč povzroča veliko porabo
energije iz neobnovljivih naravnih virov ter velike zunanje stroške (Področje 4:
Trajnostna mobilnost, 2015; Promet in okolje, 2015).
Kot zunanje stroške prometa opredeljujemo stroške, ki nastanejo kot posledica
prometnih nesreč, zastojev, zaradi izgradnje infrastrukture, hrupa in izpušnih plinov.
Natančnejša opredelitev je prikazana v preglednici 1 (Promet in okolje, 2015).
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Zdravstvene teţave
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Zdravstveni problemi
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Preglednica 1: Zunanji stroški prometa
Vir: Promet in okolje, 2015

Trendi nam kaţejo, da se promet v Sloveniji ne ravna po smernicah trajnostnega
razvoja, kakor je zastavljeno v teoriji. Prebivalci se v večini vozijo z osebnimi
avtomobili, tudi tovorni promet se usmerja zgolj na cestno infrastrukturo. Glavni
problem so zastarelost in nekonkurenčnost slovenskega ţelezniškega sistema in
neprilagodljivost drugih oblik potniškega prometa. Večina finančnih sredstev,
namenjenih področju prometa, se namreč ţe desetletja usmerja v izboljšavo cestne
infrastrukture, zmanjkuje pa jih za bolj trajnostne oblike prometa. Med dnevnimi
migranti se je deleţ, tistih, ki se vozijo z osebnimi avtomobili, od leta 1981 do leta
2002 povečal s slabih 30 % na dobrih 80 %. V času krize so se prometni tokovi sicer
zmanjšali za 20 % (Kovač, Plevnik, Zupan, 2006; Gabrovec, Bole, 2013; Strategija
razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2014).
Največ zunanjih stroškov povzroča osebni motorni promet. Ocena zunanjih stroškov
prometa se giblje med 7 in 9 %, pri čemer imajo najpomembnejšo vlogo izpusti v
zrak, podnebne spremembe in prometne nesreče. V zadnjem času, s povečevanjem
deleţa vozil z dizelskim motorjem, se povečuje onesnaţevanje z NOx, katerih izpust
je lahko tudi do 20-krat večji kot pri bencinskih motorjih (Kovač, Plevnik, Zupan,
2006; Gabrovec, Bole, 2013).
Graf 2 prikazuje glavne zunanje stroške prometa v Sloveniji za leto 2002.
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Graf 2: Zunanji stroški prometa za Slovenijo za leto 2002, v odstotkih BDP
Vir: Zunanji prometni stroški prometa, 2006

Dejstvo, da so v Sloveniji prometni trendi daleč od trajnostnih, je posledica
pomanjkljivih okoljskih politik, pretiranega poudarka na ekonomskih in gospodarskih
vidikih in nesodelovanja med sektorji (Kovač, Plevnik, Zupan, 2006)
Promet je danes tudi v Sloveniji pomemben porabnik prostora in energije, poraba lete se je skokovito povečevala zaradi večje motorizacije prebivalstva in povečanja
števila prevoţenih kilometrov na osebno vozilo. Ta trend se sicer po vstopu v EU
umirja, vendar pa se je kmalu po tem izrazito povečeval tranzitni promet. Tudi ta
trend se počasi umirja. Leta 2007 je promet postal s 37 % največji porabnik končne
energije, pri čemer gre v 99 % za porabo fosilnih goriv, torej gre za izčrpavanje
neobnovljivih virov energije (Kovač, Plevnik, Zupan, 2006; UMAR, 2009).
V Sloveniji je najbolj raziskano, poudarjeno in pereče onesnaţevanje zraka. Ogrin
ga definira takole: »Prometno onesnaţevanje ozračja se začne z izpustom (emisijo)
izpušnih plinov v ozračje. Ti plini so posledica izgorevanja goriv v motornih vozilih.
Poleg plinov se v zrak spuščajo tudi delci, ki niso nujno povezani z izgorevanjem
goriv, pač pa tudi z obrabo vozil (pnevmatik, zavor ipd.) in dviganjem prahu s cestišč.
Snovi se v zraku zadrţijo različno dolgo, od nekaj ur, pa do več let« (Ogrin, 2007, str.
14).
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Glavna prometna onesnaţevala zraka so ogljikov dioksid (CO2), ogljikov monoksid
(CO), dušikovi oksidi (NOX), ogljikovodiki (CXHX), ţveplov dioksid (SO2), nemetanski
hlapni ogljikovodiki (NMVOC), svinec (vedno manj), lebdeči delci. Izpušne snovi
nastanejo pri izgorevanju ali pa so prisotne ţe v gorivu. Skupno se v ozračje sprošča
okoli 200 različnih snovi, od katerih je povsem neškodljivih razmeroma malo. Ena
takih je npr. voda. Vsa ta onesnaţevala imajo negativen vpliv na človeka, naravo in
tudi infrastrukturo (Ogrin, 2015).
Velik problem, predvsem v gorskem svetu, pa v poletnem času predstavlja tudi ozon,
ki je sekundarno onesnaţevalo, kar pomeni, da z zapletenimi fotokemičnimi
reakcijami nastaja kasneje, in sicer iz dušikovih oksidov, nemetanskih hlapnih
ogljikovodikov (NMVOC) in ogljikovega monoksida ob obvezni prisotnosti sončne
svetlobe. Vendar pa se je količina predhodnikov ozona od leta 1990 do 2007
zmanjšala kar za 34 %, kar je posledica uporabe katalizatorjev v motornih vozilih
(Kovač, Plevnik, Zupan, 2006; Izpusti onesnaţeval zraka iz prometa, 2014).
Graf 3 prikazuje izpuste iz prometa, ločeno po delcih, predhodnikih ozona in plinih, ki
povzročajo zakisovanje. V vseh treh skupinah je največ dušikovih oksidov.

Graf 3: Deleţ izpustov iz prometa
Vir: Izpusti onesnaţeval zraka iz prometa, 2014

Vendar pa na Jezerskem onesnaţevanje zraka zaradi relativno majhnih prometnih
tokov in širokih dolin ne predstavlja večjega problema v primerjavi z ostalimi
slovenskimi in predvsem tujimi kraji. Tudi ostale negativne posledice prometa niso
zelo pereče, vendar menim, da imajo poraba prostora, prometne nesreče in hrup
večji vpliv na naravo in ljudi od onesnaţevanja zraka.
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2.4. Promet v Alpah
Jezersko, kot obravnavano območje tega magistrskega dela, je del alpskega sveta,
zato je pomembno, da predstavim osnovne značilnosti razvoja prometa v Alpah.
Zgodovina prometa v Alpah izhaja ţe iz časa rimskega cesarstva, ko so čez Alpe
potekali pomembni prometni koridorji. V srednjem veku je sledil zaton cestnih
povezav na tem območju, za nekaj časa je bil alpski svet precej teţko dostopen in ni
vzbujal pretiranega zanimanja obiskovalcev. Kasneje, ob koncu 19. stoletja, ko so
Alpe zaradi svoje neokrnjenosti predstavljale vedno bolj zanimivo turistično
destinacijo, se je posledično pospešil tudi razvoj prometnega omreţja. Razvijati sta
se začeli čezalpska trgovina in industrija, za vojaške potrebe pa so se hitro razvijala
tudi ţelezniška omreţja. Še večje spremembe je povzročila mnoţična motorizacija v
drugi polovici 20. stoletja, ki je alpsko gospodarstvo vključila na evropske trge
(Poročilo o stanju Alp, 2007).
Promet v Alpah ima svoje posebnosti, ki so posledica reliefne izoblikovanosti tega
prostora. Gre namreč za večinoma teţko prehoden gorat svet, neenakomerno
poseljen, ki ga na nekaterih mestih sekajo ozke doline. Za alpski svet so običajni
visoki prelazi, številni predori in vijugaste ceste, neredki odseki so ogroţeni zaradi
naravnih pojavov, kot so poplave in plazovi. Zaradi vseh naštetih vzrokov je gradnja
in obnova cest v Alpah draţja in bolj zamudna kot v ravninskih predelih. V alpskem
svetu je še vedno najbolj razvit prav cestni promet. Te ceste se uporabljajo tako za
tranzitni promet tovora in potnikov kot tudi za dostop do alpskega območja, ki je
namenjen lokalnemu prebivalstvu in turizmu, ki je na tem območju močno prisoten.
Torej smo priča tranzitnemu, notranjemu, uvoznemu in izvoznemu prometu. Prek Alp
potekajo tudi pomembne avtocestne povezave, ki so bolj razvite v smeri sever jug,
nekaj jih je tudi v smeri vzhod–zahod, te so predvsem v Zahodnih Alpah. Ker pa so
Alpe danes na območju kar osmih drţav, ki so imele pestro zgodovino in so ločeno
razvijale prometne sisteme ter politike, je povezovanje le-teh zapletena naloga. V
zadnjih letih se za področje urejanja prometa v Alpah poleg prebivalcev vse bolj
zanimajo tudi politični funkcionarji (Poročilo o stanju Alp, 2007; Mobilnost in pomet v
Alpah, 2008).
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Država
Avstrija
Švica
Nemčija
Francija
Italija
Slovenija
SKUPAJ

Glavne ceste v km znotraj
območja Alpske konvencije
1547
755
298
742
792
105
4239

Glavne
ceste
v
m/km² Glavne ceste v km na
nacionalnega območja znotraj prebivalca na območju
Alpske konvencije
Alpske konvencije
28,32
0,48
30,37
0,41
26,91
0,20
18,18
0,30
15,47
0,19
13,35
0,16
22,26
0,30

Preglednica 2: Razvitost cestnega omreţja po drţavah Alpske konvencije
Vir: Poročilo o stanju Alp, 2007

Iz preglednice 2 je razvidno, da ima Slovenija od vseh večjih članic Alpske konvencije
(zaradi majhnosti sta namreč pri analizi izvzeta Monako in Lihtenštajn) najslabše
razvit sistem prometnega omreţja v alpskem svetu prav po vseh obravnavanih
parametrih (Poročilo o stanju Alp, 2007).
Najboljše razvita cestna prometna sistema imata Avstrija in Švica, vendar pa je prav
iz naštetih dveh drţav veliko primerov dobrih praks, ko se turistični kraji oddaljujejo
od klasičnega cestnega osebnega prometa in se obračajo k bolj trajnostnim oblikam.
Menim, da Sloveniji podaljševanje cestnega omreţja v alpskem svetu ne bi prineslo
nič dobrega.
Ključne strukture cestnega omreţja Alp so predori in prelazi, ki hkrati predstavljajo
tudi ozka grla ob prometnih konicah in so pogosto kraji hudih prometnih nesreč.
Poleg tega je prehod visokih prelazov v zimskem času pogosto onemogočen ali
močno oteţen (Poročilo o stanju Alp, 2007).
Sistemi cestninjenja v drţavah alpskega loka med seboj niso usklajeni, so pa vsaj
vse članice EU usklajene z Direktivo o plačevanju pristojbin za uporabo cestne
transportne infrastrukture. Najbolj problematično je cestninjenje za tovorna vozila, ki
se v vseh drţavah Alpske konvencije obračunava glede na dolţino prevoţene poti.
Pristojbina se obračunava samo na avtocestah, le v Švici se plačuje tudi na drugih
cestah, po načelu »onesnaţevalec plača«, kar je močno pripomoglo k preusmeritvi
velikega deleţa tovornega prometa na ţeleznico. V ostalih članicah Alpske
konvencije pa je del stroškov onesnaţevanja plačan ob nakupu bencina ter plačilu
davkov, pri čemer se ti plačujejo v svoji drţavi. Na nekaterih relacijah pa se
zaračunava tudi pribitek za prevoz nevarnih tovorov, tak primer je Frejus. Poleg tega
se posebej obračunavajo tudi pristojbine za posebno infrastrukturo, kot so mostovi in
predori. Cestnine bi bilo treba bolj striktno zaračunavati in obremeniti povzročitelje
zunanjih stroškov za škodo, ki jo povzročajo (Poročilo o stanju Alp, 2007).
Tovorni promet na dolge razdalje na območju Alp iz leta v leto narašča, in sicer sta
najbolj obremenjeni os Brenner in pot čez Trojane v Sloveniji, ki še spada med
alpske prelaze. Vendar pa tovorni ţelezniški promet narašča počasneje od cestnega
in ima najpomembnejšo vlogo v Švici, kjer predstavlja 65 % vsega tovornega
prometa, ter Avstriji (33 %), v ostalih drţavah je zanemarljiv. V preteklosti je bil
ţelezniški promet naravnan predvsem k povezovanju večjih industrijskih središč. V
zadnjih desetletjih (od 70. let 20. stoletja) se razvoj ţelezniškega prometa usmerja
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predvsem v hitre medkrajevne povezave, številni lokalni podeţelski kraki ţeleznice
pa so ogroţeni zaradi premajhnega povpraševanja (Poročilo o stanju Alp, 2007;
Mobilnost in promet v Alpah, 2008).
Tudi dosedanji trendi potniškega prometa niso nič bolj trajnostno naravnani. Kar 80
% turističnega potniškega prometa namreč še vedno predstavlja osebni promet. To
pomembno vpliva na preobremenjenost cestne infrastrukture. V zadnjem času se
znotraj urbanih središč razvijajo ţelezniški sistemi, ki so namenjeni tako lokalnemu
prebivalstvu kot tudi turistom. Na podeţelju je slika večinoma precej drugačna.
Marsikje pogostost in kakovost javnega potniškega prometa še vedno upadata, kar je
posledica premajhnega povpraševanja. Ponekod je kompromisna rešitev »promet po
potrebi«. So pa tudi številne izjeme, podeţelski kraji, ki turizem gradijo prav na mehki
mobilnosti (Poročilo o stanju Alp, 2007; Mobilnost in promet v Alpah, 2008).
Dobra razvitost prometne infrastrukture alpskega sveta ima torej tako pozitivne
učinke (razvoj gospodarstva, ugodna prebivalstvena struktura odročnih predelov) kot
tudi negativne posledice (onesnaţevanje zraka, hrup …). V alpskih dolinah je namreč
koncentracija onesnaţeval ob enakih izpustih v zraku trikrat večja kot na ravninah,
hrup pa ima veliko večji učinek zaradi odboja od pobočij (Poročilo o stanju Alp, 2007;
Mobilnost in promet v Alpah, 2008).

2.5. Organizacije, dokumenti, pobude, združenja in projekti s področja
prometa v alpskem svetu
2.5.1. Alpska konvencija
Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki jo je leta 1991 podpisalo osem drţav,
ki leţijo na območju alpskega loka, in sicer Francija, Švica, Lihtenštajn, Italija,
Monako, Nemčija, Avstrija in Slovenija ter Evropska unija. Glavni cilji Alpske
konvencije so varstvo alpskega območja in izpolnjevanje interesov alpskega
prebivalstva v ekološkem, gospodarskem in socialnem smislu. Razdeljena je na
osem izvedbenih protokolov, za posebna področja, ki predstavljajo instrumente za
nadzor delovanja drţav podpisnic z namenom preprečiti politiko niţanja standardov
na področju ekologije (Alpska konvencija, 2015).
Drţave članice se izmenjujejo v predsedovanju Alpski konvenciji, in sicer vodenje
posamezne drţave traja dve leti. Politični organ odločanja je Alpska konferenca,
sestavljajo jo ministri drţav članic Alpske konvencije, sestaja pa se na vsaki dve leti.
Znotraj le-te je stalni odbor, ki skrbi, da se odločitve, cilji in načela konference
udejanjajo v praksi. Drugi organ Alpske konvencije je stalni sekretariat. Ta ima glavni
sedeţ v Innsbrucku in izpostavo v Bolzanu. Zadolţen je za stike z javnostjo,
spodbuja izmenjavo znanj o Alpah in je podpora organom odločanja. Tretji organ pa
so delovne skupine, ki se sestavljajo in razpuščajo glede na trenutne potrebe (Alpska
konvencija, 2015).
Na sliki 1 je prikazan znak Alpske konvencije.
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Slika 1: Znak alpske konvencije
Vir: Alpska konvencija, 2015

Alpska konvencija torej svoje ideje posreduje javnosti prek aktivnosti in projektov, ki
jih organizira na lokalni, regionalni ali mednarodni ravni. Prek le-teh ţeli svoje ideje
udejanjati v praksi. Ukvarjajo pa se tudi z izdajo publikacij z namenom ozaveščanja o
pomenu trajnostnega razvoja Alp (Alpska konvencija, 2015).
Promet je imel v sklopu Alpske konvencije ţe od začetka pomembno vlogo, čeprav
pomembne odločitve v zvezi z Alpami sprejemajo prometni ministri drţav članic v
sklopu drugih ustanov. Na področju urejanja prometa v Alpah si Alpska konvencija
prizadeva zdruţiti tri pomembne razvojne razseţnosti: gospodarstvo, okolje ter
druţbo in kulturo (Poročilo o stanju Alp, 2007).
Izvedbeni protokol »Promet« je bil 31. oktobra 2000 podpisan v Luzernu in je osnova
za delovanje pogodbenic na področju prometa (Poročilo o stanju Alp, 2007).
V sklopu promocije trajnostne mobilnosti v Alpah potekajo različni dogodki. Eden
takih je SuperAlp, ki pod pokroviteljstvom Alpske konvencije poteka ţe od leta 2008.
Gre za prečenje Alp (od Kranjske Gore do Grenobla) s pomočjo trajnostnih mobilnih
sredstev. Udeleţenci torej skoraj 10 dni potujejo s pomočjo vlakov, avtobusov, koles,
gondol in peš. Projekt je dobro medijsko podprt (Gruden, 2012).
Akcijski načrt za podnebje v Alpah predlaga na področju prometa naslednje ukrepe:
1. čezalpski tovorni in osebni promet čim bolj usmeriti na načine, ki so bolj varčni
z izpusti CO2:
 sodelovanje med nacionalnimi upravljavci ţelezniških omreţij, da bi izboljšali
kakovost in pestrost ponudbe;
 teţiti k oblikovanju nove čezalpske ţelezniške infrastrukture na vseh večjih
alpskih prelazih;
2. spodbuditi lokalne in regionalne oblasti, da znotraj alpskega prostora
zmanjšujejo vpliv prometa na okolje in podnebje:
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spodbujati politiko, ki bo omogočala zmanjšanje uporabe osebnega vozila
(zniţanje cen v javnem prometu, uvajanje do okolja prijaznih prometnih
sredstev, voţnja več oseb v enem vozilu, uporaba kolesa v naseljih), oziroma
izdelati manj onesnaţujoča vozila,
na različnih teritorialnih ravneh urediti verigo javnega prometa;
oblikovati ustrezne predpise za trajnostno načrtovanje (Mobilnost in promet v
Alpah, 2008);

2.5.2. CIPRA

Slika 2: Znak organizacije CIPRA
Vir: CIPRA na pohodu v Vii Alpini, 2015

CIPRA je okrajšava za Commission Internationale pour la Protection des Alpes
(slovensko Mednarodna komisija za varstvo Alp), predstavlja jo znak, prikazan na
sliki 2. Gre za nevladno, neprofitno in neodvisno krovno organizacijo, ki se ţe več kot
60 let zavzema za varstvo in trajnostni razvoj v Alpah. Glavno pisarno ima v
Lihtenštajnu. CIPRA je pobudnica nastanka Alpske konvencije. Ukvarja se s
številnimi projekti s področja biotske raznovrstnosti, pokrajine, podnebja in energije
ter prometa in mobilnosti. Izdaja tudi periodično publikacijo, imenovano »Alpe na
odru« (Cipra, 2015).

2.5.3. Alpski biseri
Zdruţenje Alpski biseri je mreţa 29 počitniških krajev v Alpah, ki izpolnjujejo visoke
zahteve po do okolja prijaznem in zavestnem počitku brez stresa. Ustanovljeno je
bilo leta 2006, potem ko sta pilotna projekta Alps Mobility 1 in Alps Mobility 2 imela
pozitivne učinke na povezovanje predvsem med nemškimi, avstrijskimi in italijanskimi
partnerji, ki so se jim kasneje pridruţili tudi drugi. Zdruţujeta jih do okolja prijazen
turizem in trajnostna mobilnost, vsak izmed teh krajev omogoča turistom prihod na
počitnice brez avtomobila in številne do okolja prijazne počitniške programe.
Organizacija vsako leto izbere geslo delovanja in še posebej aktivno deluje na
določenem področju. Tako je bil leta 2011 poseben poudarek na lokalni kulinariki,
leta 2012 na električni mobilnosti, 2013 so promovirali počitnice na zaščitenih
območjih, 2014 pa so se osredotočili na otroke, starejše in gibalno ovirane. V letu
2015 je bila posebna pozornost namenjena druţinam. Se bodo pa gostinski in
namestitveni obrati, katerih ponudba vključuje značilnosti, ki so si jih zadali Alpski
biseri, lahko predstavljali pod skupnim znakom. Merila za kakovost so tako znanje
turističnih delavcev o okolju in trajnostni mobilnosti in zagotavljanje informacij ter
turistične ponudbe na področju trajnostne mobilnosti. Letošnja novost pa so tudi
spremenjeni pogoji za priključitev turističnih krajev Alpskim biserom; merila za
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priključitev so se namreč spremenila in na nekaterih področjih zaostrila. V Sloveniji je
v zdruţenje Alpskih biserov vključen Bled (Mihelič, 2014; Vozel, 2014; Alpine pearls,
2015).

Slika 3: Znak organizacije Alpski biseri
Vir: Alpine pearls, 2015

Zemljevid 1: Kraji, ki so del zdruţenja Alpskih biserov
Vir: Alpine pearls, 2015

Na sliki 3 je prikazan znak Alpskih biserov, zemljevid 1 pa prikazuje Alpske bisere in
njihovo lokacijo.
Ţe od samega začetka se zdruţenje Alpskih biserov financira samo. Vsak član plača
letno članarino 12.000 evrov, iz teh sredstev pa se potem financirajo promocija,
medijski dogodki in druge dejavnosti (Vozel, 2014).

2.5.4. Združenje Švicarskih turističnih krajev brez avtomobilov
Zdruţenje švicarskih turističnih krajev brez avtomobilov zdruţuje devet švicarskih
gorskoturističnih krajev, katerih skupna značilnost je razvoj turizma brez avtomobila.
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Večinoma gre za dobro prepoznavne in turistično ţe zelo razvite kraje, kjer je
prisoten zimski turizem. V zdruţenje so vključeni Saas-Fee, Mürren, Wengen,
Zermatt, Rigi, Bettmeralp, Stoos, Riederalp in Braunwald. Zdruţenje je dober zgled
povezovanja gorskoturističnih krajev z dodano vrednostjo na področju skrbi za okolje,
ki je med turisti danes vse bolj cenjena (Autofreie Orte, 2015).

2.5.5. SchweizMobil
SchweizMobil je švicarska nacionalna mreţa za nemotoriziran promet, zlasti je
dejavna na področju prometa za potrebe prostega časa in turizma (npr. pohodništvo,
kolesarjenje, gorsko kolesarjenje, drsanje in voţnja s kanujem). SchweizMobil
usklajuje ponudnike iz zasebnega in javnega sektorja ter koordinira in označuje poti
za nemotoriziran promet na regionalni in drţavni ravni. Hkrati pa tudi usklajuje javni
promet in omogoča čim boljše razmere za kombiniranje teh dveh oblik gibanja za
potrebe turizma in prostega časa (SchweizMobil, 2016).

2.5.6. Projekt ACESS2MOUNTAIN
Projekt ACESS2MOUNTAIN se je začel leta 2011, kot mednarodno sodelovanje 32
partnerjev iz 17 drţav iz območja Alp in Karpatov. Partnerji so bili različne
organizacije, ki se tako ali drugače ukvarjajo s področjem prometa. Med drugim so
bili v projekt vključene turistične organizacije, ministrstva, univerze, regionalni
razvojni agencije, narodni parki in podobne institucije. V pilotne projekte so vključili 7
zelo raznolikih regij, ki so označene na zemljevidu 2, med njimi je tudi nekaj
čezmejnih. Nekatere regije so ţe imele močno razvite prometne sisteme in turizem,
druge pa so bile komaj dostopne (ACESS2MOUNTAIN, 2014).
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Zemljevid 2: Regije, ki so sodelovale v projetku ACESS2MOUNTAIN
Vir: ACESS2MOUNTAIN, 2014

Cilj projekta je bil izboljšati dostopnost gorskih krajev tako za lokalno prebivalstvo kot
za (potencialni) turistični obisk na čim bolj trajnostne načine. Projekt je bil financiran
iz sredstev Evropske unije za regionalni razvoj in se je končal leta 2014, nato pa se je
prestrukturiral v partnerstvo (ACESS2MOUNTAIN, 2014).
Na poskusnih območjih so torej uvajali različne okolju prijazne in moţnostim primerne
oblike prometa. Med novostmi so bili na primer :e – skuterji, prevoz od vrat do vrat,
povezave kolesarskih poti in ţeleznice, kolesarske poti opremljene s tablami ter
pokritimi počivališči in podobno. Vse novosti pa so podprli tudi s tematskimi dogodki,
izdajanjem zgibank, spletno stranjo in aplikacijo. Projekt je dosegel visoko stopnjo
zavesti za trajnostno mobilnost tudi v predelih Karpatov, kjer trajnostni razvoj še ni
populariziran. Glavne ugotovitve po koncu projekta so bile:






Kolesarjenje je lahko vrsta prevoza, ne pa samo športna aktivnost.
V perifernih pokrajinah je potrebna večja prilagodljivost javnega prometa.
Potreba po razvoju turističnih paketov (predvsem v smislu promocije mehke
mobilnosti).
Pomembnost ohranjanja regionalnih ţelezniških povezav.
Pomembnost povezovanja regij, ki se soočajo s podobnimi izzivi
(ACESS2MOUNTAIN, 2014).

Taki in podobni projekti na mednarodni ravni so zelo pomembni, saj omogočajo
izmenjavo znanja, praktično pomoč med regijami vključenimi v projekti in dolgoročno
sodelovanje. Hkrati pa lahko izkušnje, ki jih pridobimo pri tovrstnih pilotnih projektih
uporabimo kot podlago za projekte na večjih območjih (ACESS2MOUNTAIN, 2014).
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2.6. Prometne politike in smernice v Sloveniji
Za promet in prometno infrastrukturo v Sloveniji skrbi Ministrstvo za okolje in prostor,
ki izdaja tudi različne dokumente in smernice s področja prometa. Z vstopom
Slovenije v Evropsko unijo pa je treba vse usklajevati tudi z EU-politikami. Trenutno
najbolj aktualen dokument s področja prometa pri nas je Strategija razvoja prometa v
Republiki Sloveniji. Pravne podlage za pripravo strategije so (Strategija razvoja
prometa v Republiki Sloveniji, 2014):
• »2. člen Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki pravi, da Vlada v skladu z ustavo, z
zakoni in z drugimi splošnimi akti Drţavnega zbora določa, usmerja in usklajuje
izvajanje politike drţave. V ta namen izdaja predpise in sprejema
druge pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in ostale ukrepe, ki so
potrebni za zagotovitev razvoja drţave in za urejenost razmer na vseh področjih iz
pristojnosti drţave.
• 38. člen Zakona o drţavni upravi, ki določa, da Ministrstvo za infrastrukturo upravlja
z javno prometno infrastrukturo, opravlja naloge na področjih ţelezniškega,
zračnega, pomorskega prometa, plovbe po celinskih vodah in cestnega prometa,
razen nadzora varnosti cestnega prometa, naloge na področjih prometne
infrastrukture in ţičniških naprav« (Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji,
2014).
Glavni nameni priprave strategije so bili opredeliti celovit razvoj prometa in prometne
infrastrukture do leta 2030, zagotoviti redno in enakomerno financiranje prometne
infrastrukture in zagotoviti podlago za črpanje evropskih sredstev v perspektivi 2014–
2020. Nadalje bo ministrstvo na podlagi Strategije razvoja prometa v RS pripravilo
tudi Resolucijo razvoja prometa v RS. Dokument obravnava štiri klasične tipe
prometa in načrtovanje trajnostne mobilnosti prebivalstva (kolesarjenje, JPP –
potniški promet) ter oskrbe gospodarstva (transportna logistika, intermodalna stičišča
...), dotakne pa se tudi eksternih stroškov (Strategija razvoja prometa v Republiki
Sloveniji, 2014). Kot glavni cilji so v dokumentu navedeni »doseganje druţbenega
optimuma v delu, ki se nanaša na prometni sektor; povečanje prometne varnosti in
varovanja; učinkovita poraba energije in čisto okolje; povečanje obsega in kakovosti
javnega potniškega cestnega in ţelezniškega prometa; usklajeno delovanje
celotnega prometnega sistema; vzpostavljanje arhitekture inteligentnih transportnih
sistemov z uveljavljanjem regionalnih, nacionalnih in evropskih specifičnosti,
usmeritev ter interesov; zagotovitev potrebne prometne infrastrukture tako za
kopenski kot tudi pomorski in zračni transport, ki bo sledil načelom trajnostnega in
skladnega regionalnega razvoja; zagotovitev zanesljivega, varnega, cenovno
konkurenčnega in okolju prijaznega transporta v tovornem in potniškem prometu;
optimalno izkoriščanje razpoloţljivih virov; vzpostavitev delovanja učinkov trţnega
gospodarstva; prodaja drţavnih lastniških deleţev in deregulacija povsod, kjer lahko
zasebni ponudniki z načelom trţnega gospodarjenja zagotovijo konkurenčnejšo in
kakovostnejšo storitev, pri čemer se stopnja varnosti ne sme zniţati; natančno
usmerjanje fiskalnih ukrepov za zagotavljanje tistih storitev, ki jih z načeli trţnega
22

gospodarjenja ni mogoče zagotoviti samih po sebi« (Strategija razvoja prometa v
Republiki Sloveniji, 2014)
Kot korak nasproti spodbujanju zelene mobilnosti v Sloveniji velja omeniti, da drţava
subvencionira nakup priključnega hibrida in električnega vozila iz sredstev Eko
sklada. Subvencije so namenjene tako podjetjem kot tudi fizičnim osebam, za leto
2015 je na voljo dva milijona evrov za pravne in 500.000 evrov za fizične osebe. Prav
tako ta vozila spadajo v najniţji obdavčitveni razred za davek na motorna vozila
(Leban, 2015).

2.7. Prometna politika Evropske unije
Prometni sektor je med pomembnejšimi gospodarskimi panogami Evropske unije, saj
skupno ustvari 548 milijard bruto dodane vrednosti v gospodarstvu EU, kar
predstavlja 4,8 %. Poleg tega zaposluje več kot 11 milijonov prebivalcev (Prometna
politika EU, 2014).
Glavni izzivi Evropske unije ob rastoči mobilnosti so preobremenjenost cestnega in
letalskega prometa, odvisnost od nafte, izpusti toplogrednih plinov, neenakomerna
razvitost prometne infrastrukture po drţavah EU ter konkurenčnost prometnih trgov v
drugih regijah (Prometna politika EU, 2014).
Evropska unija je januarja 2014 sprejela novo strategijo za prometno infrastrukturo,
katere cilj je povezati vzhodne in zahodne ter severne in juţne dele celine. Z njo ţeli
tudi povezati prometna omreţja drţav članic in odpraviti ozka grla, ki še vedno ovirajo
nemoteno delovanje enotnega trga, ter premostiti tehnične ovire, kot so nezdruţljivi
standardi za ţelezniški promet. Sredstva za izvajanje strategije pa zagotavlja
Instrument za povezovanje Evrope, ki zagotavlja 26 milijard evrov do leta 2020.
Poleg tega se bodo posamezni projekti financirali tudi v okviru triletnega naloţbenega
načrta, ki predvideva sprostitev javnih in zasebnih naloţb v višini 315 milijard evrov
(Prometna politika EU, 2014).
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3. OPREDELITEV OBMOČJA PROUČEVANJA

Zemljevid 3: Lokacija Občine Jezersko na zemljevidu Slovenije in njena oblika
Vir: Geopedia, 2015, Google zemljevidi, 2015

Zemljevid 3 prikazuje lokacijo Občine Jezersko na zemljevidu Slovenije in v povečavi
obliko in meje občine.
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3.1. Fizičnogeografske značilnosti Jezerskega
Jezersko leţi v severni Sloveniji in po naravnogeografski členitvi Slovenije spada
med alpske pokrajine, v podkategorijo visokogorij in visokih alpskih planot. Tako kot
za večji del alpske Slovenije je tudi za območje Jezerskega, ki delno leţi na območju
Karavank in delno Kamniško-Savinjskih Alp, značilno ledeniško preoblikovanje. Svet
je zunaj ledeniško preoblikovanih dolin Ravenske in Makekove Kočne večinoma
strm, zanj so značilne erozijske ledeniške oblike, pod Skuto je tudi eden izmed dveh
še obstoječih ledenikov na območju slovenskih Alp. Ker pa so Kamniško-Savinjske
Alpe preteţno apnenčaste sestave, so tam prisotni tudi kraški pojavi. Obe dolini
imata tipično obliko U-doline, sta vzporedni druga na drugo, v njiju je moč opaziti
številne akumulacijske ledeniške strukture, najbolj opazne so morene. Od
Jezerskega proti Preddvoru je globoko strugo urezala reka Kokra (Ogrin, Plut, 2009).

Slika 4: Pogled na Jezersko z Golega vrha
Foto: Nina Hafner, 2013

Slika 4 prikazuje razgled na iztek ledeniške doline Ravenske Kočne z Golega vrha.
Na območju Jezerskega je prisotna velika pestrost kamnin. Najstarejše segajo v
obdobje devona v paleozoiku, in sicer gre predvsem za apnence, na območju
Pristovškega Stroţiča, Virnikovega Grintovca in Stegovnika. To so hkrati tudi
najstarejše odkrite sedimentne kamnine v Sloveniji. Na območju je tudi nekaj
starejših predornin iz triasa. Po dolinah prevladujeta prod in grušč, ki sta v Makekovi
in Ravenski Kočni karbonatnega izvora. Severno in zahodno od zaselka Zgornje
Jezersko, na delu, ki pripada Karavankam, pa sta prisotna glinovec in meljevec. Na
območju doline Komatevre je bil v preteklosti kamnolom lehnjaka, ki je opuščen. Ta
lehnjak je nastajal v kvartarju. Mehanizem nastanka lehnjaka je vezan na odlaganje
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kalcita. Nanos območja lehnjaka je velik štiri hektare in debel tudi do 20 metrov
(Ogrin, Plut, 2009; Kamnolom lehnjaka, 2015).
Na proučevanem območju prevladujejo distrične rjave prsti na silikatnih kamninah, v
obeh ledeniško preoblikovanih dolinah so prsti evtrične rjave, v višjih, bolj strmih
predelih pa so prsti nerazvite ali pa se pojavljajo rendzine (Ogrin, Plut, 2009).
Naselje Zgornje Jezersko je na nadmorski višini okrog 900 metrov. Na podnebje
Jezerskega vpliva lega v zmernih geografskih širinah na vzhodni strani alpskega
loka. Zaradi lege v osrčju gora ima gorsko podnebje, in sicer gre v niţjih predelih za
podnebje niţjega gorskega sveta zahodne Slovenije, v višjih pa za podnebje višjega
gorskega sveta.
V preglednici 3 so prikazane povprečne mesečne temperature Jezerskega.

Mesec

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto

Povprečna
-3,1
temperatura
Jezerskega

-1,6

1,1

5

9,9

13,2 15

14,1 11

6,7

1,7

-2,1

Preglednica 3: Povprečne temperature zraka na Jezerskem po mesecih v obdobju 1961–1990
Vir: Ogrin, Ogrin, Vysoudil, 2009

V bliţini Planšarskega jezera je od jeseni 2015 tudi samodejna meteorološka postaja.
Gorsko podnebje v Sloveniji bi lahko označili tudi kot zmerno gorsko, saj nadmorska
višina, s tem pa tudi temperaturna amplituda nista primerljivi s centralnimi Alpami.
Padavinski sistem na Jezerskem je skupek prepletanja mediteranskega in
subcelinskega podnebja, kar pomeni, da sta poznojesenski (oktober, november) in
poletni vrhunec precej enakomerna. Padavine poleti so večinoma konvekcijskega
značaja, tiste jeseni pa so posledica prehoda frontalnih sistemov in ciklonov. Največ
padavin dobijo juţne do zahodne ekspozicije, na višjih nadmorskih višinah in bliţje
grebenom. Količina padavin se z oddaljenostjo od grebenov zmanjšuje. Količna
padavin na Jezerskem je do 2600 mm na letni ravni. Število dni, ko so tla pokrita s
sneţno odejo, se z nadmorsko višino postopno povečuje. Višinski klimatski pasovi
niso popolno zastopani, nimamo namreč pravega nivalnega pasu, je pa na
Jezerskem eden izmed dveh slovenskih ledenikov, ledenik pod Skuto, ki je hkrati tudi
najbolj vzhodno leţeči ledenik v Alpah in je prikazan na sliki 5. Ledenik je na osojnem
pobočju in je večji del leta v senci, na nadmorski višini med 2020 in 2120 metrov.
Sistematične meritve ledenika pod Skuto potekajo od leta 1948, ko je meril tri
hektare, danes pa obsega le en hektar. Še bolj pa je skrb vzbujajoče tanjšanje
ledenika, saj se je od začetka uradnih meritev stanjšal za več kot deset metrov. Po
ocenah iz leta 2006 znaša povprečna debelina okrog sedem metrov. Če se bodo
trendi tanjšanja ledenika nadaljevali, bi ta lahko izginil ţe v tem desetletju (Ogrin,
Plut, 2009; Trobec, Pavšek, 2010; Ogrin, Ogrin, Vysoudil, 2013).
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5,9

Slika 5: Ledenik pod Skuto
Vir: Ledenik pod Skuto, 2015

Višinski rastlinski pasovi se razvijejo, kjer je dovolj velik razpon nadmorskih višin, na
podobni matični podlagi. Na primeru Jezerskega torej na karbonatih. Tu se
izmenjujejo različni višinski klimatski pasovi, od montanskega prek subalpskega in
alpskega. Daleč najbolj razširjena oblika rabe tal je gozd, ki zavzema več kot 80 %
površine občine, zraven je šteto tudi območje ruševja. Na najniţjem predelu je pas
bukovih gozdov, ki nadalje prehaja prek bukovo-jelovih gozdov v območje prevlade
smreke, na zgornji gozdni meji pa je zraven še nekaj macesna in ruševja. Zgornja
gozdna meja je v Kamniško-Savinjskih Alpah na 1700–1800 metrih nadmorske
višine. Rastlinska pestrost je zelo velika, v Občini Jezersko je bilo do zdaj najdenih
749 rastlinskih vrst, nekaj od tega tudi endemitov (Ogrin, Plut, 2009; Tonejec, 2012;
Repe, Blatnik, 2013).
Jezersko, ki je svoje ime dobilo prav po zdaj ţe odteklem jezeru, ima zanimivo
hidrološko zgodovino. Danes je glavni vodni vir največjega naselja v Občini Jezersko
v dolini Ravenske Kočne, tam izvira potok Jezernica. V sosednji ledeniški dolini izvira
Mlinščica. Ta dva potoka se kasneje zdruţita in se skupaj izlijeta v reko Kokro, ki je
izoblikovala slikovito dolino. Kokra izvira v dolini Komatevre, na območju naselja
Spodnje Jezersko. Na Jezerskem imajo vsi vodotoki sneţno-deţni reţim, za katerega
sta značilna dva viška in dva niţka. Primarni višek je ob koncu pomladi, ko se tali
sneg v gorah, sekundarni pa nastopi novembra. Prav v Občini Jezersko pa je bil do
leta 2008 najvišji slap v Sloveniji. V višino je meril 132 m, vendar pa je zaradi več
zaporednih podorov, ki so preusmerili tok vode, izgubil svojo prvotno obliko. Trenutno
stanje je prikazano na sliki 6 (Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije, 1998;
Slap Čedca, 2015).
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Slika 6: Podori na območju slapu Čedca
Foto: Davo Karničar, 2014

Precejšen del Občine Jezersko je zaščiten z Naturo 2000, in sicer v sklopu treh
posebnih varstvenih območij (Tomaţič, 2007):






»Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke (del): Območje najbolje
ohranjenih habitatov desetih evropsko pomembnih vrst ptic, med katerimi velja
izpostaviti divjega petelina, koconogega čuka in gozdnega jereba. Večji del
območja leţi na nadmorski višini nad 1000 metrov.
Kamniško-Savinjske Alpe (del): Območje z raznovrstnimi geološkimi in
geomorfološkimi značilnostmi površja, z zelo pestro floro in favno. Zastopanih
je 13 evropsko pomembnih habitatnih tipov (trije prednostni) in šest evropsko
pomembnih vrst, med njimi navadni koščak in črtasti medvedek, ki sta
prednostni vrsti.
Karavanke (del): Gorska veriga na severu Slovenije z raznovrstnimi
habitatnimi tipi nad in pod gozdno mejo ter ţivljenjski prostor ogroţenih
rastlinskih in ţivalskih vrst. Med osmimi evropsko pomembnimi vrstami sta
alpski kozliček in črtasti medvedek prednostni. Na območju je tudi 14 evropsko
pomembnih habitatnih tipov, kar štirje so prednostni.«

Na območju Jezerskega je tudi veliko naravnih vrednot, pomembnejše med njimi so
Ravenska Kočna, ledenik pod Skuto, Zgornje in Spodnje Ravni, Ankovi slapovi in
kamnolom lehnjaka v Komatevri (Seznam naravnih vrednot in njihova razvrstitev na
vrednote drţavnega in lokalnega pomena, 2015).
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2.5. Družbenogeografske značilnosti Jezerskega
Jezersko je občina na Gorenjskem, sestavljena iz naselij Zgornje in Spodnje
Jezersko. Nahaja se ob meji z Avstrijo. Do konca prve svetovne vojne je bilo
Jezersko upravno in funkcijsko pod Koroško in je gravitiralo proti Ţelezni Kapli, pol
ure oddaljeni vasi v Avstriji, saj povezava s Preddvorom in Kranjem, ki je danes
glavna prometna vez, takrat še ni imela takega pomena kot danes. Iz starih zapisov
oglejskega patriarha je moč ugotoviti, da so leta 810 na mestu današnje stare cerkve
postavili majhno kapelico, kasneje pa tudi lopo za prenočevanje ob stari rimski poti.
Po velikem koroškem potresu leta 1348, ki je podrl tudi barako in kapelico, naj bi
ljudje pribeţali na Jezersko iz drugih krajev. V tem času so se tudi razvile prve
kmetije, ki so bile postavljene ob obali jezera, ki je takrat pokrivalo večji del jezerske
doline. Ob potresu naj bi se pregrada, ki je zapirala jezero, podrla in voda naj bi
počasi odtekala po dolini Kokre navzdol. Kasneje so območje jezera, ki je ostalo
močvirnato, izsuševali, da so s tem pridobili kmetijske površine. Ostalo pa je ime
kraja in danes je na Jezerskem umetno Planšarsko jezero (Karničar, 1998).
Občina Jezersko obsega 68,8 km² in meji na občine Preddvor, Trţič, Kamnik in
Solčava v Sloveniji ter na občino Ţelezna Kapla v Avstriji. Ima prepoznaven grb, ki je
modro-zeleno-bele barve. Motiv na grbu predstavlja vse prepoznavne simbole
Jezerskega, to so gore, ovca avtohtone jezersko-solčavske pasme in jezero, kot je
vidno na sliki 7.

Slika 7: Grb Občine Jezersko
Vir: Občinski simboli, 2015

V Občini Jezersko sta dve naselji. Zgornje Jezersko je razloţeno hribovsko naselje,
ki ima gručasto jedro, več manjših zaselkov in samotne kmetije. Spodnje Jezersko pa
obsega razloţeno naselje in več samotnih kmetij. Od leta 1998 je Jezersko
samostojna občina, prej pa je spadalo pod Občino Preddvor (O občini, 2015).
Po podatku SURS-a za 1. julij 2014 je v Občini Jezersko ţivelo 646 prebivalcev, od
tega 320 moških in 326 ţensk, kar je manj, kot jih je na Jezerskem ţivelo leta 1869,
ko je bilo prebivalcev 672. Od leta 1869 je število prebivalcev do leta 1953 naraslo na
822, od takrat pa počasi pada. Na Jezerskem ţivi 97 prebivalcev, mlajših od 15 let,
426 jih je v starostni skupini 15–64 in 123 je starih 65 ali več let. Ti podatki pa so
prikazani tudi na grafu 4 (Karničar, 1998; Prebivalstvo po izbranih starostnih
skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno, 2014).
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Graf 4: Zastopanost starostnih skupin 0–14, 15–64 in 65+ v Občini Jezersko
Vir: Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno, 2014

Gostota prebivalcev na Jezerskem je močno pod slovenskim povprečjem (10-krat
manjša), znaša namreč le 9,4 prebivalca na km². Od 247 delovno aktivnih oseb jih je
21 brezposelnih, kar predstavlja 7,1 %. Populacija starejših od 65 let je ţe
številčnejša od tiste, mlajše od 15 let. Torej se tudi ta majhna gorska občina ni
izognila trendu staranja prebivalstva, indeks staranja je celo precej nad slovenskim
povprečjem (116,5) in znaša 121,8. Demografska slika Jezerskega torej ni najbolj
ugodna, zato je pomembno, da se nadaljni razvoj kraja osredotoči na ukrepe, ki bi
mlade spodbujali k temu, da ostanejo v kraju (Zaplotnik, 2011; Prebivalstvo po
izbranih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno, 2014).
Po izobrazbeni strukturi je Jezersko zelo blizu slovenskemu povprečju, visoko in višje
izobraţenih je 30,8 %, v Sloveniji pa 30,5 % delovno aktivnih prebivalcev (Delovno
aktivno prebivalstvo po občinah prebivališča, doseţeni izobrazbi in spolu, Slovenija,
letno, 2013).
Plača na prebivalca je pribliţno 13 % pod slovenskim povprečjem, kar je nenavadno
glede na izobrazbeno strukturo. Največ delovno aktivnih prebivalcev je zaposlenih v
storitvah, presenetljivo majhen deleţ jih dela v kmetijstvu, teh je namreč le dobrih 6
%. Vendar pa so kmetije večje od slovenskega povprečja, kar je posledica
nadmorske višine in velikih naklonov površja. Povprečna kmetija na Jezerskem meri
6,4 hektara, izključujoč gozdne površine. Ker ima Jezersko malo moţnosti za
zaposlitve, se velika večina delovno aktivnih dnevno vozi v dolino. V domačem kraju
je zaposlenih 83 delovno aktivnih Jezerjanov, izvzemajoč zaposlene v kmetijstvu, kar
je 33,6 % vseh delovno aktivnih. Od dnevnih migrantov se jih največ vozi v Kranj, to
je 91, kar predstavlja 36,8 %. Znaten deleţ pa je tudi zaposlenih v občinah Ljubljana,
Naklo, Šenčur in Škofja Loka. Na grafu 5 so ti podatki tudi ponazorjeni. Dolţina
dnevnih migracij močno vpliva na čas, preţivet na poti, in posledično prosti čas, ki ga
imajo migranti na daljše razdalje manj, kar slabša kvaliteto ţivljenja (Delovno aktivno
prebivalstvo (brez kmetov) po občinah prebivališča in občinah delovnega mesta po
spolu, občine, Slovenija, letno, 2013).
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Graf 5: Delovno aktivno prebivalstvo po kraju zaposlitve, izraţeno v odstotkih
Vir: Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občinah prebivališča in občinah delovnega
mesta po spolu, občine, Slovenija, letno, 2013

Jezersko je ena redkih občin na Gorenjskem in v Sloveniji, ki ni zadolţena, ima pa
tudi zelo dobro razvit socialni kapital, na kar kaţejo veliko število društev in ţivahne
društvene dejavnosti (Zaplotnik, 2011).
Za Jezersko, ki je kraj z velikim turističnim potencialom, ki pa v večini leta še ni
izkoriščen, je pomembno izpostaviti tudi podatke o zmogljivosti turistične
infrastrukture in njeni zasedenosti. V letu 2015 je bilo za turiste na voljo 147 sob. Vse
so bile namenjene oddajanju samo v avgustu, najmanj, 50, jih je bilo v obratovanju v
januarju, februarju in marcu. Te sobe so naenkrat omogočale prenočevanje največ
547 obiskovalcem, v januarju, februarju in marcu pa je bilo na noč na voljo 136
postelj. Tudi največ večdnevnih turistov v letu 2015 je na Jezersko prišlo v avgustu,
in sicer 1231, ti so ustvarili 3158 nočitev. V grafu 6 pa so prikazani podatki o številu
prihodov domačih in tujih turistov na Jezersko v letu 2015, brez decembra, ker za ta
mesec podatki še niso dostopni na SURS-u (Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in
prenočitve turistov, občine, Slovenija, mesečno, 2015).
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Graf 6: Prihodi turistov na Jezersko po mesecih za leto 2015
Vir: Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, občine, Slovenija, mesečno, 2015

Kot ţe omenjeno, je pri turističnem obisku Jezerskega zelo močno prisotna
sezonskost, glavnina turisitičnega obiska se namreč vrši v mesecih juliju in avgustu.
Sicer pa je po letu 2010 prisoten porast števila prihodov. Leta 2010 so beleţili 2085
prihodov, 2013 pa ţe 3075. V tem obdobju se je tudi deleţ tujih turistov povečal iz 34
% na 51 %. V letu 2013 je bilo poleg Slovencev največ Italijanov, Hrvatov, Avstrijcev,
Nemcev, Nizozemcev in Čehov. V tem letu je bilo na Jezerskem ustvarjenih 8351
nočitev, kar je glede na kapacitete še vedno precej malo, sosednja občina Solčava je
v letu 2013 namreč ustvarila skoraj dvakrat več nočitev, ob dejstvu, da ima 60 % več
zmogljivosti. Povprečna doba bivanja turistov na Jezerskem je 2,7 dni, kar je malo
pod slovenskim povprečjem in nad povprečjem gorskih občin (Strategija razvoja
Občine Jezersko 2015 – 2020+, 2015).

4. OPIS TRENUTNEGA PROMETNEGA STANJA NA JEZERSKEM
4.1. Osebni promet
4.1.1. Oddaljenost od bližnjih naselij in pomembnih prometnih stičišč
Zgornje Jezersko je naselje, ki leţi v majhni kotlini, na stičišču Karavank in
Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnje Jezersko pa je delno ţe v dolini reke Kokre.
Občina ima odročno in obmejno lego. Od prvega večjega naselja Preddvor je
oddaljeno 20 kilometrov, od večjega urbanega središča Kranja 30 kilometrov in od
slovenske prestolnice Ljubljane 51 kilometrov. V drugo smer je Jezersko povezano s
sosednjo Avstrijo. Na območju Občine Jezersko je mednarodni mejni prehod Jezerski
vrh, ki je z vključitvijo Slovenije v Schengen izgubil svojo prvotno vlogo. V času
begunske krize, jeseni 2015, so sicer nadzor na mejnem prehodu začasno ponovno
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vzpostavili. V Avstriji je prvo večje naselje Ţelezna Kapla, ki je od Jezerskega
oddaljeno 21 kilometrov, do Celovca pa je slabih 60 kilometrov. Nadalje je Jezersko
prek Jezerskega vrha in Pavličevega sedla povezano tudi z Zgornjo Savinjsko dolino.
Razdalja po cesti do Solčave meri 32 kilometrov (Google zemljevidi, 2015).

Zemljevid 4: Tokovi dnevnih migracij delovno aktivnega prebivalstva
Vir: Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2014

Zemljevid 4 prikazuje dnevne migracijske tokove delovno aktivnih prebivalcev
Slovenije. Z zemljevida je razvidno, da je najmočnejše zaposlitveno središče v
Sloveniji Ljubljana, ki kot magnet vleče dnevne migrante skoraj iz celotne Slovenije.
Poleg tega pa so prisotna še regionalno pomembna zaposlitvena središča. Za
Gorenjsko je to Kranj, kamor dnevno migrira tudi največ prebivalcev Jezerskega.
Drugo najpomembnejše zaposlitveno središče za Jezerjane je Ljubljana, sledijo
manjša, lokalna središča. Z zemljevida je mogoče razbrati, da so dnevne migracije iz
drugih slovenskih obmejnih krajev večinoma daljše, kar je posledica relativne bliţine
Jezerskega osrednji Sloveniji (Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2014).
Pomemben podatek pri ugotavljanju perifernosti območja je tudi povprečen potovalni
čas z lokacijo stavb v občini do najbliţjega priključka na avtocestno omreţje. Ta za
Občino Jezersko znaša skoraj 50 minut. Povprečen potovalni čas z lokacijo stavb s
hišno številko in vsaj enim prebivalcem pa je dobrih 43 minut. Iz tega lahko
sklepamo, da je v občini precej odmaknjenih stavb, ki pa so zapuščene. Tako da je
za občane Jezerskega bolj relevanten drugi podatek. Še vedno pa tudi ta številka
Jezersko uvršča med bolj periferna območja Slovenije (Drobne, 2014).
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Zemljevid 5: Zemljevid oddaljenosti slovenskih krajev od najbliţjega priključka na avtocesto ali
hitro cesto
Vir: Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2014

Zemljevid 5 prikazuje, da je samo centralni del Jezerskega, ki leţi ob glavni cesti
Preddvor–Jezerski vrh, v kategoriji 15 do vključno 30 minut do najbliţjega priključka
na avtocesto, vsi bolj oddaljeni zaselki in kmetije pa so v kategoriji nad 30 minut
(Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2014).

4.1.2. Zgodovina poti in cest do Jezerskega
Zgodovina cestnih poti in omreţij na Jezerskem je zelo pestra in zanimiva. Te so se
skozi stoletja močno spreminjale. Iz časa rimskega imperija ostankov cest, poti in
znakov naselitve tega območja nimamo, o moţni prisotnosti prehodov ţe v rimskih
časih pa priča ime »rimska pot«. Zgodovinski viri omenjajo prve naselitve tega
območja okrog 8. stoletja. Vendar so bili takrat prebivalci maloštevilni, ukvarjali pa so
se preteţno z lovom. Po ustnem izročilu, ki ga je v delu »Jezerska kronika« zbral
Andrej Karničar, je veliko podatkov o poteku poti in cest na Jezersko od srednjega
veka naprej. Naraven dostop je bil mogoč čez grebene Belske soteske iz Ţelezne
Kaple ter po severnih grebenih iz Trţiča. Ta peš in tovorna pot je bila v uporabi vsaj
od 8. stoletja, uporabljali so jo duhovniki in menihi, imenovala pa se je rimska pot.
Nekoliko kasneje so speljali stezo z Mlinarjevega sedla na Zgornjo Povšno do
Rekarja v Kokri. Ta pot je bila prva, ki je Jezersko vse leto povezovala s Kranjem.
Kasneje je dal grof Turn, ki je na Jezerskem imel podloţne kmete, zgraditi stezo od
Preddvora prek Bašeljskega sedla in v Dol. V 12. ali 13. stoletju, pa naj bi Jezersko
povezali tudi s Solčavo prek Jenkove planine in Pavličevega vrha. Poti, ki so bile v
uporabi v prvi polovici 14. stoletja, so označene na zemljevidu 6 (Karničar, 1998).
34

Zemljevid 6: Steze in poti za pešce, jezdece in tovornike pred letom 1348, upodobil Karli Ritonja
Vir: Karničar, 1998

Še v časih turških vpadov v 15. stoletju je ostala najbolj znana in uporabljena pot
Trţič–Jezersko–Ţelezna Kapla. Potem je bila speljana nova pot proti današnji
drţavni cesti prek Jezerskega vrha, ki je bila za silo uporabna tudi za vozove. Pisni
viri potrjujejo ustno izročilo, da do 16. stoletja na območju ustja odteklega jezera še ni
bila zgrajena nobena pot. V 16. stoletju pa so zgradili pot skozi teţko prehodno
dolino reke Kokre. Ob tej poti so se začeli ljudje naseljevati. Čez sto let so jo popravili
in ji spremenili traso. Pot s Kranjskega na Koroško čez Jezerski vrh je ţe od samega
začetka imela status drţavne ceste, vendar je bila slabo vzdrţevana in teţko
prevozna za vozove, zato se je bolj uveljavila pot čez Ljubelj. Pot skozi Kokro so
bolje vzdrţevali zlasti od druge polovice 18. stoletja, ko so po njej vozili ţelezo iz
Ţelezne Kaple v Fuţine (naselje na zgornjem koncu doline Kokre) in izdelke potem
po dolini navzdol do Kranja in naprej v Trst. Leta 1820 je bila cesta podrţavljena,
takrat so jo na nekaterih mestih tudi preloţili in izboljšali. Med letoma 1902 in 1912 so
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prenovili tudi cesto na Jezerski vrh in od takrat je cesta Kranj–Jezerski vrh speljana
po današnji trasi. Asfaltirali so jo po drugi svetovni vojni, zadnji odsek od Štularja do
Jezerskega vrha je bil dokončan leta 1962 (Karničar, 1998).

4.1.3. Razvejanost cestnega omrežja na Jezerskem
Leta 2000 je bilo na Jezerskem 40 kilometrov javnih cest, do leta 2011 se je dolţina
javnih cest povečala le za 0,5 kilometra. Od tega je bilo leta 2000 regionalnih cest
prve kategorije 13 kilometrov, občinskih pa 8,1 kilometra. Deleţ občinskih cest je do
leta 2011 ostal nespremenjen, dolţina drţavnih pa se je celo zmanjšala na 12,1
kilometra. Cestno omreţje Občine Jezersko je prikazano na zemljevidu 7 (Dolţine
cest po kategoriji, občine, Slovenija, letno, 2011).
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Zemljevid 7: Cestno omreţje v Občini Jezersko
Vir: iObčina, 2015

4.1.4. Povprečni letni dnevni promet in dnevni migracijski tokovi
PLDP je vrednost, s katero je praviloma prikazana prometna obremenitev
posameznih odsekov cestnega omreţja, izraţena s številom vozil, vse dni v tednu in
vse dni v letu, ki prevozijo določen cestni odsek v obe smeri (Drobne, 2014; Definicije
iskanih pojmov, 2015).
Od začetka 21. stoletja je opazen rahel, a vztrajen upad PLDP na odseku Preddvor–
Spodnje Jezersko, kar je posledica stagnacije prebivalstva na območju Občine
Jezersko ter zmanjšanja mednarodnega tranzitnega tovornega prometa in
turističnega obiska na Jezerskem. Za leto 2008 je znašal PLDP na cesti Spodnje
Jezersko–Preddvor 1087 vozil. Od tega je bilo največ 898 osebnih vozil, 61 motorjev,
11 avtobusov, ostalo pa so bila tovorna vozila. Leta 2012 je PLDP znašal 1060 vozil,
900 je bilo osebnih vozil, 12 avtobusov, 72 motoristov, ostalo pa so bila tovorna
vozila vseh vrst (DARS, 2008; DARS, 2012; Cigale, 2013; Definicije iskanih pojmov,
2015).

4.1.5. Prometna signalizacija in infrastruktura
Prometna signalizacija na Jezerskem je po mojem mnenju solidno urejena. V občini
sicer ni stalnega semaforja, omejitev hitrosti je na območju naselij 50 kilometrov na
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uro, v bliţini šole in vrtca pa je območje 30 kilometrov na uro. Nepregledna kriţišča
so ustrezno opremljena z ogledali. Ob glavni cesti so na posameznih odsekih table z
omejitvami, opozorilne table za padajoče kamenje, divjad, kolesarje in motoriste na
cesti so pogoste tako v dolini Kokre kot tudi na Jezerskem. Od leta 2015 sta na
Jezerskem tudi dva radarja, ki kaţeta hitrost vozil, eden se nahaja pred Kazino, drugi
pa pred Hostlom, kampom in barom Stara pošta. Trenutno je prav v središču naselja
zoţitev ceste, kakor prikazuje slika 8, kar je posledica podirajočega se objekta
Kazine, ki ogroţa promet (iObčine, 2015).

Slika 8: Zoţenje ceste zaradi podirajoče se Kazine
Foto: Nina Hafner

Prav tako najpogosteje v poletnem času potekajo vzdrţevalna dela ceste v dolini
Kokre. Jeseni 2015 so dolino opremili s številnimi varnostnimi mreţami, ki varujejo
cestišče in udeleţence v prometu pred padajočim kamenjem. Poleti 2014 se je
namreč zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, ko je sopotnico na motorju
zadela skala.
Ker pa je Jezerski vrh tudi mejni prehod, ki je na nadmorski višini 1211 metrov, je na
koncu naselja Tupaliče pri Preddvoru tabla s podatki o prevoznosti le-tega, saj je ob
močnejših sneţenjih prelaz tudi zaprt (Mejni prehod Jezersko, 2011).
Parkirišče ob izhodišču za obisk gora je ustrezno označeno, naprej od parkirišča pa
je tudi tabla, ki prepoveduje promet motornim vozilom z izjemo oskrbovanja koč in
intervencijskih vozil naprej do tovorne ţičnice. Prav tako je v Ravenski Kočni
označeno vodovarstveno območje. Pod parkiriščem bi bila nujna postavitev lovilcev
olj, ki bi v primeru razlitja zaščitila podtalnico in njeno neoporečnost.
V središču naselja Zgornje Jezersko je bencinska črpalka Petrol, ki obratuje v
delovnih dneh od 9.00 do 12.00 in popoldne od 13.00 do 17.00, razen četrtka, ko je
zaprta, in ob sobotah ter praznikih dopoldne od 8.00 do 12.00 in popoldne od 13.00
do 18.00. Črpalka prodaja 95-oktanski bencin, dizel, kurilno olje in plin v jeklenkah,
prav tako prodaja tudi avstrijske vinjete, saj je zadnja črpalka pred mejo z Avstrijo na
Jezerskem vrhu. Zanimivo pa je, da ne prodajajo slovenskih vinjet, čeprav je prva
črpalka čez mejo (BS Zgornje Jezersko, 2015).
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Eden izmed korakov v smeri trajnosti je polnilnica za vozila na električni pogon, ki je
nahaja pred občinsko stavbo, v bliţini bencinske črpalke na Jezerskem in je
prikazana na sliki 9. Postavilo jo je podjetje Elektro Gorenjska, ki razpolaga z mreţo
sedmih polnilnih postaj na Gorenjskem, kakor prikazuje zemljevid 8 (Mreţa
električnih polnilnih postaj, 2015).

Slika 9: Polnilnica za električna vozila
Foto: Nina Hafner

Zemljevid 8: Mreţa sedmih polnilnih postaj za električna vozila na Gorenjskem, ki jih je
postavilo podjetje Elektro Gorenjska
Vir: Mreţa električnih polnilnih postaj, 2015
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Električna polnilnica je bila na Jezerskem postavljena junija leta 2010, in sicer v
okviru projekta Gorenjsko elektro potovanje, Elektro Gorenjska pa je projekt izpeljala
v sodelovanju s programom za razvoj podeţelja RS 2007–2013 – os LEADER, ki je
zagotovilo del sredstev. Polnjenje je brezplačno in moţno 24 ur. Polnilna postaja ima
polnilni stebriček z eno trifazno vtičnico za večja vozila ter dvema enofaznima
vtičnicama za manjše avtomobile. V letu dni, od avgusta 2014 do avgusta 2015, je
bilo na polnilnici porabljenih 66 kWh električne energije, kar kaţe na to, da se
polnilnica ne uporablja veliko, saj toliko energije zadošča za okrog 300 kilometrov
voţnje pri povprečnem električnem vozilu (Poţenel, 2012; Jezersko, 2015).

4.1.6. Stoječi promet
Osebni promet trenutno predstavlja najpomembnejšo obliko prihoda turistov na
Jezersko. Še vedno prevladujejo pohodniki, ki se odpravljajo na eno ali večdnevne
ture v Kamniško-Savinjske Alpe. Dodaten problem pa v poletnih mesecih na
Jezerskem povzroča stoječi promet, torej parkirana vozila. Glavno izhodišče proti
Češki koči in Ledinam ter potem naprej proti Grintovcu, Kočni, Skuti, Rinkam in še
številnim vrhovom je na koncu doline Ravenske Kočne, ki pa hkrati predstavlja tudi
vodno zajetje za celoten kraj. Tam so na novo urejene parkirne površine, ker pa
makadamska pot vodi še naprej od parkirišča, se dogajajo pogoste kršitve. Na
vrhuncu sezone redarska sluţba občasno tudi kontrolira nepravilno parkirana vozila
in jih ustrezno sankcionira. Včasih je bilo parkirišče nekaj sto metrov višje od
današnjega parkirišča, vendar ga je leta 1998 zasul blatni tok, ki je pod seboj
pokopal 12 avtomobilov.
Poleg tega je problematično tudi parkirišče v okolici Planšarskega jezera, ki je ob
sončnih vikendih pogosto premajhno, zato ljudje parkirajo tudi po travnikih in ob cesti,
kar kazi podobo kraja in zmanjšuje kakovost doţivljanja narave. Parkirišče ni v lasti
občine, niti ni njen lastnik isti, kot je lastnik Gostišča ob Planšarskem jezeru. Poleg
tega tudi v centru Jezerskega primanjkuje javnih parkirnih površin, ki bi bile v občinski
lasti. Trenutno so takega značaja samo parkirna mesta pri občini, ob objektu Storţič.

4.1.7. Naravne nesreče in prometna infrastruktura
Glavna cesta, ki povezuje Jezersko z ostalo Slovenijo, vodi skozi ozko dolino Kokre,
ki je precej izpostavljena naravnim nesrečam in njihovim posledicam. To je edina
cesta na Jezersko s slovenske strani, prevozna z osebnim avtomobilom. Kot velika
nevšečnost se je to pokazalo ob ţledu februarja 2014, ko je bilo naselje skoraj teden
dni odrezano od sveta, saj so v dolini Kokre podrta drevesa preprečevala prehod. Ko
so gasilci po nekaj dneh očistili podrta drevesa, so na relaciji vozili vojaški oklepniki,
saj so se drevesa še vedno podirala na cestišče in s tem ogroţala promet, kakor
prikazuje slika 10. Po tednu dni pa so, s pomočjo usposobljenih gozdarjev, gasilcev
in vojske cesto le lahko odprli za ves promet (Leban, 2014).
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Slika 10: Stanje v dolini Kokre po ţledolomu februarja 2014
Vir: Leban, 2014

4.2. Javni potniški promet
Edina vrsta javnega potniškega prometa med Jezerskim in ostalimi kraji poteka po
cesti. Podjetje, ki skrbi za redne avtobusne povezave, je Alpetour. V zadnjem času
uporaba javnega potniškega prometa upada, kar posledično vpliva tudi na padanje
pogostosti prevozov.
Na relaciji Jezersko–Kranj vozi dnevno devet avtobusov, v nasprotni smeri pa osem.
Vmesna postaja je Preddvor. Cena enosmerne vozovnice Jezersko–Preddvor znaša
3,1 evra, do Kranja pa 3,6 evra. To je hkrati tudi najbolj uporabljana linija, ker otroci z
Jezerskega obiskujejo drugo polovico osnovne šole v Preddvoru, veliko
srednješolcev pa obiskuje šole v Kranju, nadalje pa prestopajo tudi za Ljubljano,
Radovljico in Škofjo Loko. Ob sobotah vozijo trije avtobusi v obe smeri, ob nedeljah
pa avtobusov sploh ni. Na relaciji Jezersko–Ljubljana med tednom obstajajo tri
povezave, od tega je za dve treba prestopati v Kranju (Avtobusni vozni redi, 2015).
Kot je poudaril ţupan Jurij Rebolj, je v interesu občine, da pogostost avtobusnega
prevoza ostane na isti ravni, kljub nerentabilnosti.
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Mesec/leto
januar
februar
marec
april
maj
Junij
Julij
Avgust
september
Oktober
november
december
Skupaj

2004
2048
1738
2540
1777
2425
1903
463
461
2376
2253
1934
2091
22009

2009
1582
1328
1716
1389
1513
1293
473
487
1875
1478
1752
1430
16316

2014
2083
629*
1931
1785
1933
1511
503
557
2217
1888
1925
1780
18113

Preglednica 4: Število potnikov na avtobusni progi Jezersko–Kranj in Kranj–Jezersko v letih
2004, 2009 in 2014 po mesecih in skupno
Vir: Reya, 2015

*Manjše število prepeljanih potnikov februarja 2014 je posledica zaprtja ceste med
Preddvorom in Jezerskim zaradi ţleda.
Preglednica 4 nam prikazuje število prepeljanih potnikov na relaciji Jezersko–Kranj in
Kranj–Jezersko. Upoštevani so samo potniki, ki so na avtobus vstopili ali izstopili na
eni izmed sedmih postaj v Občini Jezersko. V vseh treh obravnavanih letih je zaznati
podoben trend, kjer v juliju in avgustu število potnikov močno upade, kar je posledica
šolskih počitnic in še potrjuje domnevo, da je večina potnikov na tej avtobusni liniji
šoloobveznih otrok. Število prepeljanih potnikov po mesecih za leto 2014 je
prikazano na grafu 6. Zelo majhno število prepeljanih potnikov v februarju 2014 je
posledica ţleda, ki je ohromil promet po dolini Kokre za več kot teden dni (Reya,
2015).
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Graf 7: Število prepeljanih potnikov na relaciji Jezersko–Kranj in Kranj–Jezerko po mesecih za
leto 2014
Vir: Reya, 2015

Med tremi primerjanimi leti je bilo v večini mesecev in letnem povprečju največ
potnikov prepeljanih leta 2004, ko je bilo v celotnem letu prepeljanih kar 22.009
potnikov, nato je do leta 2009 število močno upadlo, kar za 25 %, do leta 2014 pa
ponovno nekoliko naraslo, vendar ni doseglo stanja iz leta 2004. Primerjava skupnih
letnih vrednosti je prikazana na grafu 7.

Graf 8: Število prepeljanih potnikov na relaciji Jezersko–Kranj in Kranj–Jezersko v letih 2004,
2009 in 2014
Vir: Reya, 2015

Najbliţja ţelezniška postaja je v Kranju, še bliţje pa je do mednarodnega letališča
Joţeta Pučnika na Brniku. Do obeh naštetih lokacij je iz centra Jezerskega okrog 30
kilometrov, torej pribliţno pol ure voţnje. Prav bliţina teh pomembnih lokacij pa se po
mojem mnenju vse premalo izkorišča, še posebej v pogledu mednarodnega turizma.
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4.3. Tovorni promet
Tovorni tranzitni promet za vozila, teţja od 7,5 tone, je čez Jezersko in naprej
Jezerski vrh ţe od leta 2013 prepovedan, in sicer zaradi cestne infrastrukture v dolini
Kokre. Skozi dolino Kokre namreč cesta vodi po številnih mostovih, nekateri od njih
so ţe dodobra dotrajani, njihova nosilnost ni dovolj velika in jih Cestno podjetje Kranj
počasi obnavlja. Poleg tega so tudi posamezni odseki ceste obrabljeni in jih prav tako
po odsekih obnavljajo. Pred prepovedjo tovornega tranzitnega prometa je bil ta v
zimskem času onemogočen in prepovedan zaradi pogosto zasneţenega Jezerskega
vrha. Poleg tega je na nekaterih odsekih cesta preozka ţe za srečanje osebnega
vozila s tovornim. Torej se na območju Občine Jezersko izvaja tovorni promet zgolj
za oskrbo in potrebe občanov in delujočih storitvenih obratov, gradbenih del in
odvoza lesa (Pegan, 2009; Omejitve zaradi tehničnih značilnosti cest, 2013).
Po podatkih iz leta 2013 je na relaciji Spodnje Jezersko–Preddvor PLDP vseh
tovornih vozil znašal 77 tovornih vozil, od tega jih je bilo teţjih od 7 ton, s prikolico in
vlačilcev skupaj 39 (DARS, 2013).

4.4. Promet za potrebe turizma
Za turiste je glede prometne dostopnosti obisk Jezerskega zelo oteţen. Enostavno
dostopen je samo tistim, ki imajo osebni avtomobil ali pa se pripeljejo s kolesom. Ni
namreč neposredne povezave z nobeno ţelezniško postajo, Letališčem Joţeta
Pučnika, niti z bliţnjimi turističnimi kraji, kot sta Bled in Logarska dolina. Jezersko je
namreč za mednarodnega turista brez lastnega prevoznega sredstva dostopno
izključno z avtobusnim prevozom iz Kranja, ki je relativno drag in neučinkovit.
Povezave naprej v Avstrijo in Zgornjo Savinjsko dolino pa ne obstajajo. Prav to
področje prometa trenutno predstavlja največji izziv; če se bo namreč kraj ţelel
promovirati prek ekološkega turizma, bo v prvi fazi moral tudi obiskovalcem
omogočiti, da kraj doseţejo na do okolja prijazen način, ne da bi za to porabili veliko
denarja in zapravili še več časa.

4.5. Rekreacijske oblike gibanja
4.5.1. Kolesarjenje
Jezersko je v poletnih mesecih zelo oblegana kolesarska destinacija, predvsem ob
vikendih. Večinoma na Jezersko prihajajo cestni kolesarji, katerih cilj je Jezersko ali
Jezerski vrh. Za potrebe teh je v dolini Kokre Občina Preddvor v okviru projekta
Brezmejna doţivetja narave postavila počivališča, opremljena z mizo in klopmi ter
informativnimi tablami, tudi na Jezerskem je nekaj podobno opremljenih počivališč.
Slika 11 prikazuje spust kolesarjev z Jezerskega vrha.
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Slika 11: Jezersko je zelo priljubljen kolesarski cilj
Vir: aktivni.si, 2015

Prav tako je moţno na Jezerskem najeti gorska in električna kolesa. Speljana pa je
tudi kroţna gorskokolesarska pot, ki je nevzdrţevana in nima več ustreznih tabel.
Problem je tudi v premajhni prepoznavnosti in informiranosti obiskovalcev o teh
poteh. Na spletni strani občine ni dostopnih zemljevidov ali opisov poti, ki bi usmerjali
obiskovalce, poti so označene samo na občinskem zemljevidu, dostopnem v
Turistično informacijskem centru. Prikazuje jo zemljevid 9. Pot je dolga 21 kilometrov
in ima višinsko razliko 420 metrov (Kolesarjenje, 2015; Kolesarska počivališča v
Kokri, 2015).

Zemljevid 9: Obstoječa gorskokolesarska pot
Vir: Marko Meško, 2015

Na občini in v športnem društvu obstajajo ideje in načrti za oblikovanje še ene, daljše
gorskokolesarske poti, ki pa ne bi potekala zgolj po Občini Jezersko, ampak bi del šel
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po sosednjih občinah, nekaj celo po Avstriji. Pot bi večinoma potekala po ţe
obstoječih kolovozih in vlakah, samo na dveh odsekih pa bi bilo treba dograditi krajša
odseka.

4.5.2. Pohodništvo
Pohodništvo je gonilna sila turističnega obiska Jezerskega v poletnem času.
Pohodne poti na Jezerskem so dobro urejene, ţe nekaj let je v dolini Ravenske
Kočne urejena tudi sprehajalna pot, ki je ustrezno označena in opremljena z
informacijskimi tablami, ki sprehajalca seznanijo z naravnimi in druţbenimi vidiki
ţivljenja na Jezerskem. Poleg tega so z Jezerskega na vse okoliške gorske
postojanke speljane dobro opremljene in označene poti, ki jih urejajo jezerski
markacisti, podsekcija Planinskega društva Jezersko. Od poletja 2014 je do Češke
koče speljana tudi varovana plezalna pot, imenovana ferata Češka koča, ki je med
teţjimi v Sloveniji in predstavlja izziv številnim gorskim navdušencem. Vendar pa je
problem ferate ta, da se številni pohodniki nanjo odpravijo premalo pripravljeni in ne
dovolj dobro opremljeni, kar je bil razlog za več reševalnim akcijam.
Poleg pohodništva in kolesarjenja pa se na Jezersko obiskovalci podajajo tudi zaradi
plezanja v poletnem času in teka na smučeh ter turnega smučanja v zimskem času.

4.5.3. Tek na smučeh
Jezersko je širši okolici znano tudi po teku na smučeh. Ta dejavnost ima na
Jezerskem ţe dolgo tradicijo, saj so Jezerjani tekli in prirejali tekme v teku na smučeh
ţe dolgo pred alpskim smučanjem. Na Jezerskem je teren od vseh zimskih aktivnosti
najbolj primeren prav za tek na smučeh. V dolini Ravenske kočne je namreč ob
ugodnih sneţnih razmerah do 15 kilometrov prog. Občina ima v lasti tudi nov teptalec
snega, tako da so proge odlično pripravljene, sezona pa v povprečnih zimah traja vse
do aprila. Od letos se na progi nahaja tudi informacijska tabla, ki je prikazana na sliki
12, ob tabli pa je nabiralnik za prostovoljne prispevke zadovoljnih tekačev (Tek na
smučeh, 2015).
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Slika 12: Informacijska tabla, s karto tekaških prog in informacijami za smučarje tekače
Vir: Tek na smučeh, 2016

Za promocijo teka na smučeh na Jezerskem enkrat letno ţe poteka Dan
smučarskega teka. Tudi sicer so proge ob sončnih dopoldnevih predvsem ob
vikendih mnoţično obiskane.

5. ANKETA
5.1. Osnovno o vprašalniku
Za uporabo ankete kot metode pridobivanja podatkov sem se odločila, ker se mi zdi
zelo pomembno, da spoznam stališča, mnenja in ţelje ljudi, ki v tem okolju ţivijo, saj
so rešitve in ukrepi namenjeni predvsem njim in izboljšanju kvalitete njihovega
ţivljenja ter bivalnega okolja. Prav tako sem ţelela z anketo spoznati njihov odnos do
okolja in do okolja prijaznega prometa ter interes po tem, da bi Jezersko bogatilo
ponudbo infrastrukture za razvoj rekreativnih oblik premikanja v prostoru, kot sta
pohodništvo in kolesarjenje.
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 28 vprašanj, ki so razporejena v štiri sklope. V
prvem sklopu so tri sistemska vprašanja, in sicer o spolu, starosti in statusu. V
drugem sklopu so vprašanja o prometnih navadah prebivalcev Jezerskega. Nato
sledi sklop, kjer prebivalci podajajo svoje mnenje in zadovoljstvo s trenutnim stanjem
prometne infrastrukture in onesnaţevanjem okolja, na koncu pa sledijo vprašanja s
področja turizma in razvoja rekreacijskih oblik prometa ter poznavanja in
ozaveščenosti prebivalcev o mehki mobilnosti.
Anketa je bila izdelana s spletnim orodjem 1ka. Večina vprašanj je osnovnega tipa,
kjer je mogoč le en dogovor, tri vprašanja so ocenjevalnega tipa, kjer vprašani
ocenjujejo strinjanje s trditvami. Več je tudi podvprašanj, ki se zastavljajo zgolj ob
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določenem odgovoru na prej zastavljeno vprašanje. Teh je največ pri anketirancih, ki
za svoje dnevne poti uporabljajo avto, in pri rekreativnih gorskih kolesarjih, ker je bilo
v načrtu Občine Jezersko v času sestavljanja ankete ureditev nove kroţne
gorskokolesarske poti. Realizacija te pa je bila kasneje odloţena v prihodnost. Vsi
anketiranci niso odgovorili na vsa njim zastavljena vprašanja, kar je bil tudi razlog, da
se število odgovorov od vprašanja do vprašanja lahko razlikuje. Celoten anketni
vprašalnik je objavljen na koncu magistrskega dela, pod prilogo 1 (1ka, 2015).

5.2. Profil anketirancev
Zelo pomembno pri anketi je, da so anketiranci iz vseh starostnih skupin pribliţno
enako odstotkovno zastopani, kot so tudi dejansko v populaciji občanov Jezerskega.
Anketiranje je bilo izvedeno prek interneta in osebno. Najprej sem anketo objavila v
spletni obliki in k sodelovanju povabila prebivalce Jezerskega na socialnih omreţjih
ter prek spletne pošte, po posameznih društvih, delujočih v kraju. Vendar pa po
spletu nisem dosegla primerne zastopanosti vse populacije, odziv je bil namreč
precej večji med mlajšo generacijo. Zato sem kasneje reprezentativnost vzorca
izboljšala z naključnim osebnim anketiranjem prebivalcev, starejših od 40 let, ki so se
manj mnoţično odzvali na spletno anketo. V spletni anketi je sodelovalo 81
prebivalcev Jezerskega, ki so bili, v več kot 60 %, mlajši od 40 let, kar ni realna slika
populacije, kjer starostni razred 0–20 predstavlja 21 % populacije, vendar pa je
večina predstavnikov tega razreda še premladih, da bi se izraţali na temo prometa, v
letih 20–40 je 23 % populacije, razred 40–60 je najštevilčnejši in predstavlja 29 %
vseh prebivalcev Jezerskega, v starostni skupini nad 60 pa je 25 % vseh Jezerjanov.
Zato sem kasneje osebno ali po telefonu anketirala še 31 predstavnikov iz skupine
40–60 let in 5 predstavnikov, starejših od 60 let. Ta razred bo ostal manj zastopan,
kot je njegov odstotek v populaciji, razlog za to je, da so starejši ljudje manj mobilni.
Torej sem skupaj opravila 117 anket, od tega je bilo 7 % vprašanih mlajših od 20 let,
41 % anketirancev je spadalo v skupino 20–40 let, 43 % vprašanih je bilo v skupini
40–60 let in 9 % jih je bilo starejših od 60 let.
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Graf 9: Starostna razporeditev anketirancev po razredih, izraţena v odstotkih

Anketiranci so bili po spolu precej enakomerno razporejeni, tako ţensk kot moških je
bilo zaokroţeno 50 %, anketiran je bil namreč 1 moški več kot ţenska.
Nadalje je sledilo vprašanje o aktivnosti oz. trenutnem statusu vprašanih. Med vsemi
vprašanimi je 19 % šolajočih, 61 % aktivnih, 15 % neaktivnih in 5 % brezposelnih.

Graf 10: Trenutni status anketirancev, izraţen v odstotkih

5.3. Rezultati anket in ugotovitve
Prvo vsebinsko vprašanje v anketi je bilo namenjeno samo šolajočim se prebivalcem
Jezerskega, in sicer se je nanašalo na kraj bivanja teh oseb. 47 % šolajočih biva med
šolanjem na Jezerskem, ostali pa so nastanjeni v kraju šolanja.
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Graf 11: Deleţ prebivajočih šolajočih po krajih, izraţeno v odstotkih

Nadalje se vprašanja nanašajo na lastništvo in uporabo osebnega avtomobila, pri
čemer ga ima v lasti 71 % vprašanih, večina prebivalstva brez osebnega vozila pa
spada v starostna razreda do 20 in nad 60 let. Večina vprašanih ima vsakodnevne
obveznosti oddaljene od 25 do 40 kilometrov (43 %), sledijo tisti, ki imajo
vsakodnevne obveznosti v oddaljenosti do 5 kilometrov, to so večinoma zaposleni na
Jezerskem in upokojeni (26 %). Ostali odgovori, 5–25 km, 40–60 km in nad 60 km,
so zastopani pri okrog 10 % vprašanih.

Graf 12: Deleţ prebivalcev glede na dolţino vsakodnevnih poti, izraţeno v odstotkih

Več kot 60 % vprašanih se po dnevnih obveznostih odpravlja z osebnim
avtomobilom, sledi uporaba javnega prevoza, 12 % jih pešači po dnevnih
obveznostih, manj kot 10 % vprašanih pa je izbralo odgovora s kolesom in drugo.
Pod drugo pa prebivalci navajajo uporabo dveh vrst prevoza (s kolesom in peš, z
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deljenjem prevoza in z lastnim avtomobilom ter s traktorjem in osebnim
avtomobilom).

Graf 13: Deleţ vprašanih, ki za vsakodnevne poti uporabljajo določena prevozna sredstva,
izraţeno v odstotkih

Od vseh, ki se na svojih dnevnih poteh vozijo z osebnim avtomobilom, se jih 67 %
odstotkov vozi samih, ostali se ponavadi vozijo z enim sopotnikom, prav nihče pa se
ne vozi z več kot enim sopotnikom.
Izmed vseh, ki se vozijo sami, jih največ kot razlog za to navaja dejstvo, da imajo
fleksibilne obveznosti, sledi odgovor, da se vsakodnevno vozijo v kraje, kamor se ne
vozi nihče od znancev, ostali odgovori pa so zastopani pri zelo malo vprašanih. Kot
drugo je eden izmed vprašanih izbral tri izmed ponujenih moţnosti, drugi pa se vozi
sam zaradi neodvisnosti.
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Graf 14: Razlogi za to, da se prebivalci na vsakodnevnih poteh vozijo sami, izraţeno v
odstotkih

Na vprašanje o tem, ali bi uporabljali spletno platformo, kjer bi se dnevni vozači lahko
dogovarjali za skupne prevoze in delitev stroškov, se je 68 % opredelilo, da bi jo
uporabljali, 32 % pa, da je ne bi. Vprašanje je bilo zastavljeno samo tistim, ki se na
vsakodnevne poti odpravljajo sami z osebnim avtomobilom.
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Graf 15: Zainteresiranost tistih, ki se z osebnim
52vozilom vozijo sami, za spletno platformo,
kjer bi se lahko menili za skupne prevoze, izraţeno v odstotkih

Vprašanje, zakaj ne uporabljajo javnih prevoznih sredstev, je bilo zastavljeno zgolj
ljudem, ki so navedli, da se najpogosteje na svojih vsakdanjih poteh vozijo z osebnim
avtomobilom. Več kot polovica vprašanih javnih prevozov ne uporablja, ker so
premalo pogosta, sledi odgovor, da so prepočasna, cenovna neugodnost ni bila
izpostavljena kot večji problem, nekaj jih je kot problem izpostavilo vse naštete
razloge, nekomu pa problem predstavlja dejstvo, da je javni prevoz vezan zgolj na
glavne ceste.

Graf 16: Razlogi, zakaj tisiti, ki se večinoma vozijo z osebnim atvtomobilom, ne uporabljajo
javnih prevoznih sredstev, izraţeno v odstotkih

Oddaljenost Jezerskega malo več kot polovica vprašanih dojema kot slabost, 46 %
pa se zdi to prednost.
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Graf 17: Dojemanje prebivalcev Jezerskega o oddaljenost svojega kraja, izraţeno v odstotkih

Večini vprašanih sta najpomembnejša dejavnika pri izbiri načina prevoza dostopnost
in hitrost, manj pomembna pa sta cena in ozir na okolje.
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Graf 18: Dejavniki, ki vplivajo na izbiro prevoznega sredstva vprašanih

Pri vprašanju o zadovoljstvu s posamezno cesto ali vrsto prometne infrastrukture so
vprašani večinoma izrazili nezadovoljstvo s cesto Kranj–Jezersko, več kot 50 % vseh
vprašanih se je namreč opredelilo kot nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih, samo 2 %
pa sta z njo zelo zadovoljna.
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Graf 19: Zadovoljstvo vprašanih s cesto Jezersko–Kranj, izraţeno v odstotkih

S cesto Jezersko–Ţelezna Kapla je zadovoljnih in zelo zadovoljnih 74 % vprašanih.

Graf 20: Zadovoljstvo vprašanih s cesto Jezersko–Ţelezna Kapla, izraţeno v odstotkih

S cestami v Občini Jezersko so prebivalci preteţno zadovoljni.
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Graf 21: Zadovoljstvo s cestami v Občini Jezersko, izraţeno v odstotkih

Pri vprašanju o zadovoljstvu ljudi s kolesarsko infrastrukturo v Občini Jezersko pa so
prisotna deljena mnenja; pribliţno enak odstotek (okrog 30 %) se jih je opredelilo kot
zadovoljnih in tudi nezadovoljnih.

Graf 22: Zadovoljstvo vprašanih s kolesarskimi potmi v Občini Jezersko, izraţeno v odstotkih

S pohodnimi potmi v Občini Jezersko je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih kar 87 %
vseh vprašanih, niti eden pa se ni opredelil kot zelo nezadovoljen.
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Graf 23: Zadovoljstvo vprašanih s pohodnimi potmi v občini Jezersko, izraţeno v odstotkih

S parkirnimi površinami v Občini Jezersko je večina zadovoljnih ali pa niso ne
zadovoljni ne nezadovoljni.

Graf 24: Zadovoljstvo vprašanih s parkirnimi površinami v Občini Jezersko, izraţeno v
odstotkih

Večini vprašanih se zdi, da je prepoved tranzitnega tovornega prometa pomembno
vplivala na zmanjšanje števila tovornjakov skozi Kokro in čez Jezersko, 68 %
vprašanih se je namreč opredelilo, da je prometa znatno manj.
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Graf 25: Mnenje vprašanih o tem, kakšen vpliv ima prepoved tranzitnega tovornega prometa
(nad 7 ton), izraţeno v odstotkih

Pri prometnem onesnaţevanju so vprašani prebivalci Jezerskega kot najbolj moteč
dejavnik izpostavili onesnaţevanje zraka. S trditvijo, da promet vpliva na kakovost
zraka, se je namreč popolnoma ali delno strinjalo 72 % vprašanih. Več kot polovica
vprašanih se je opredelila, da jih hrup moti, medtem se jih 14 % sploh ni strinjalo s to
trditvijo. Pri trditvi, da promet ogroţa razporeditev in raznovrstnost ţivalskih ter
rastlinskih vrst, pa se je skoraj polovica opredelila za odgovor, da to delno drţi.

58

Onesnaževanje
promet vpliva na kvaliteto
zraka na Jezerskem

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

hrup, ki ga povzroča promet
me moti

promet ogroža razporeditev
in raznolikost živalskih in
rastlinskih vrst

Graf 26: Mnenje vprašanih o različnih vrstah onesnaţevanja s strani prometa

Dostopnost Jezerskega za turiste se večini vprašanih zdi solidna, sledi pa odgovor
slaba, nikomur od vprašanih pa se ne zdi odlična.
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Graf 27: Mnenje vprašanih o tem, kakšna je dostopnost Jezerskega za turiste, izraţeno v
odstotkih
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Kolesarji, ki so zlasti v poletnih mesecih mnoţično prisotni na cesti na Jezersko, 46
% vprašanih motijo, ker ovirajo promet, 27 % vprašanih pa veseli, da prispevajo k
večjemu turističnemu obisku Jezerskega in njegovi prepoznavnosti. Veliko vprašanih
se je odločilo tudi za odgovor drugo, kjer izraţajo mnenja, da so sicer dobrodošli,
vendar pa je cesta nepregledna in nevarna, nekaj jih je mnenja, da jim manjka
kulture ter da jih motijo samo objestni posamezniki, ki se vozijo vzporedno, nekdo je
tudi predlagal, da bi med 14.00 in 18.00 prepovedali voţnjo kolesarjem v dolini Kokre
pa tudi, da je nujna vzpostavitev kolesarske poti na tej relaciji.

Graf 28: Mnenje vprašanih o kolesarjih, ki so v poletnih mesecih stalnica na cesti na Jezersko,
izraţeno v odstotkih

Več kot polovico vprašanih motoristi na cesti proti Jezerskem motijo, saj ovirajo
promet, 22 % pa veseli, ker pripomorejo k večjemu obisku Jezerskega in njegovi
prepoznavnosti.
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Graf 29: Menje vprašanih o motoristih, ki so v poletnih mesecih stalnica na cesti na Jezersko,
izraţeno v odstotkih

Večina vprašanih Jezerjanov kolesari in 54 % vprašanih kolesarjenje predstavlja
rekreacijo, slabih 26 % pa kolo uporablja kot prevozno sredstvo po opravkih. Od
vseh, ki kolesarijo za rekreacijo, jih 76 % kolesari po cestah, 24 % pa se jih je
opredelilo za gorske kolesarje. Med gorskimi kolesarji je 62 % tistih, ki bi si ţeleli
imeti bolje urejene in označene gorskokolesarske poti na Jezerskem, 68 % jih meni,
da bi kolesarjenje lahko predstavljalo enega izmed ključnih stebrov razvoja turizma
na Jezerskem.
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Graf 30: Kolesarske navade vprašanih, izraţeno v odstotkih

Vsi vprašani so zadovoljni s sprehajalnimi potmi in tematsko potjo na Jezerskem, 68
% vprašanih meni, da bi nove tematske poti na Jezersko privabile še več turistov.
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Graf 31: Mnenje vprašanih o kolesarjenju, kot enem izmed temeljev razvoja turizma na
Jezerskem, izraţeno v odstotkih
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Graf 32: Mnenje vprašanih o tem, če bi nove sprehajalne poti na Jezersko privabile še več
turistov, izraţeno v odstotkih

Na vprašanje o tem, kaj je mehka mobilnost, je pravilno odgovorilo le osem
vprašanih, zdruţenje Alpski biseri pa je tudi večini nepoznano, saj ga je poznalo le
pet vprašanih. Vendar med tistimi, ki ga poznajo, 80 % meni, da bi vključevanje
Jezerskega v podobne organizacije pozitivno vplivalo na kakovost ţivljenja občanov.

6. INTERVJU
V sklopu terenskega dela sem izvedla intervju z ţupanom Občine Jezersko Jurijem
Reboljem, ki je na mestu ţupana od ţupanskih volitev leta 2014. Tudi temo
magistrskega dela sem izbrala po posvetu z njim. Celoten intervju je objavljen kot
priloga 2 na koncu magistrskega dela. Povzetek glavnih ugotovitev pogovora pa je
opisan v tem poglavju.
Občina Jezersko kaţe interes za usmerjanje prometa v do okolja prijazne oblike in se
zavzema za trajnostne prometne rešitve, ki bi kraj naredile do prebivalcev in turistov
prijazen. Med prioritete občine spadajo ureditev središča vasi, ureditev lastništva v
okolici glavne ceste, izgradnja novega, večjega javnega parkirišča v centralnem delu
naselja ter uvedba zaračunavanja parkirnin na parkiriščih ob jezeru in pri izhodišču v
Ravenski Kočni ter sočasna uvedba skupinskega prevoza v dolino Ravenske Kočne.
Ţupan se namreč zaveda, da je parkirišče pri izhodišču za planinski koči neprimerno,
ker je nad vodovarstvenim območjem, od koder se celoten kraj oskrbuje s pitno vodo.
Na občini se zavedajo nujnosti namestitve lovilcev olj, saj bo parkirišče na istem
mestu ostalo, vendar bo parkiranje tam nadstandard in tudi temu primerno draţje. Po
precej bolj dostopnih cenah bi občina ponudila skupinski prevoz.
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Poleg tega si občina ţe prizadeva za nakup električnega avtomobila, ki bi ga
sofinancirala Evropska unija in bi se uporabljal za potrebe prevoza občanov in
sluţbenih poti zaposlenih na občini. Dober primer uporabe električnega avtomobila v
občinski lasti je v sosednji občini Ţelezna Kapla, kjer se zaposleni na občini na
sluţbene poti morajo odpraviti z električnim avtomobilom, če uporabijo svojega, ne
dobijo povrnjenih potnih stroškov.
Prav tako na občini obstaja interes za organizacijo prevozov turistov z letališč,
ţelezniških in avtobusnih postaj ter bliţnjih turističnih krajev, vendar občina teh
storitev ne bi mogla ponuditi sama, zato si ţeli, da bi podjetniško priloţnost v tej niši
našel nekdo izmed zasebnih podjetnikov v kraju.
Na področju tematskih poti je občina z obiskanostjo ţe obstoječe poti zadovoljna,
prav tako bodo v bliţnji prihodnosti urejene še tri tematske poti, za katere si ţelijo, da
ne bi bile fizično opremljene s tablami, ampak da bi se obiskovalcem ponudile
aplikacije, ki bi jih vodile po poteh. Ţupan je izrazil tudi ţeljo, da bi na tematskih poteh
ljudem ponudili še neko dodano vrednost, čeprav nimajo še točne vizije, kaj bi to bilo.
Dober primer take dodane vrednosti na Jezerskem od junija letos ţe obstaja, ni pa
povezan s tematsko potjo. To so mimobeţnice, majhne zaprte »hiške«, kjer so knjige
v slovenskem in angleškem jeziku, ki si jih obiskovalec lahko prebere na bliţnjih
klopcah ali pa jih tudi odnese s seboj.
Glede kolesarskih poti se je občina odločila, da se v gradnjo in opremo nove
gorskokolesarske poti še ne bo spuščala, predvsem zaradi nestrinjanja lastnikov
zemljišč, čez katera bi pot potekala, tako da pot v prostorskem načrtu, sprejetem v
letu 2015 še ni bila vključena.

7. TERENSKO ŠTETJE IN OPAZOVANJE STOJEČEGA PROMETA
Kot eno izmed terenskih metod pridobivanja podatkov sem uporabila tudi štetje in
opazovanje stoječega prometa. Lotila sem se opazovanja parkirišč pri izhodišču za
Kranjsko kočo na Ledinah in Češko kočo na Spodnjih ravneh ter naprej za v
visokogorje in parkirišča pri Planšarskem jezeru. Obe parkirišči sem opazovala v
poletnem času, ko sta najbolj obremenjeni. Štetja sem opravljala na dva načina.
Izbrala sem si nekaj poskusnih dni, ko sem hodila opazovat in popisovat vozila na
obe parkirišči ves dan, od 8.00 zjutraj pa do 20.00 zvečer, pribliţno na dve uri.
Tovrstno opazovanje mi je dalo vpogled v dnevne vrhunce stoječih vozil in
razporeditev ter število vozil na parkiriščih čez dan. Za celodnevna opazovanja sem
izbirala sončne dneve, tovrstna opazovanja sem trikrat opravila v dneh med tednom,
in sicer 14. julija, 21. julija in 5. avgusta, dvakrat pa sem tovrstna opazovanja
opravljala med vikendi, in sicer v samem vrhuncu sezone, 9. avgusta, ko je na
Jezerskem potekal Ovčarski bal, ki je najbolj obiskana prireditev na Jezerskem, in 22.
avgusta. Poleg tega sem tudi ob drugih naključnih dneh hodila parkirišča opazovat
okrog 12. ure, ko obiskanost parkirišča pri izhodišču za gorske cilje doseţe svoj
vrhunec. Svoja sklepanja sem potrdila in obogatila tudi z izkušnjami oskrbnic Češke
koče, Doroteje in Carmen Karničar, ki sta mi posredovali svoja opaţanja o največji
64

obiskanosti koče čez dan, teden in v poletni sezoni. Ugotovitve, predstavljene v
poglavju 8.1., so kombinacija vseh naštetih metod.

7.1. Parkirišče pri izhodišču za Kranjsko kočo na Ledinah in Češko kočo

Slika 13: Parkirišče pri izhodišču za Kranjsko kočo na Ledinah in Češko kočo
Foto: Nina Hafner, 2015

Parkirišče pri izhodišču za Kranjsko kočo na Ledinah in Češko kočo je prikazano na
sliki 12. Po opazovanju in popisovanju vozil na tem parkirišču sem ugotovila, da se
zapolnjenost parkirišča čez dan spreminja, največ avtomobilov je na parkirišču med
9.00 in 14.00. Seveda je zasedenost odvisna od vremenskih razmer in letnega časa.
Sama sem opazovala zgolj poleti, v juliju in avgustu, ko je tudi vrhunec pohodniške
sezone in lahko pričakujemo, da bo problematika prav v tem času največja. Stanje
sem beleţila pribliţno vsaki dve uri, od 8.00 zjutraj pa do 20.00 zvečer. Ob delovnih
dneh med tednom je mogoče opaziti, da močno prevladujejo Slovenci, teh je
večinoma nad 80 %, od tega jih je več kot polovica z ljubljansko in kranjsko
registracijo.
Število parkiranih avtomobilov v dopoldanskem času med tednom se je v opazovanih
dneh v juliju v času vrhuncu gibalo okrog 30. V avgustu je opaziti še več avtomobilov,
v lepem vremenu tudi do 50. Torej lahko na Jezerskem kot vrhunec pohodniške
sezone ob primernem vremenu določimo predvsem prvo polovico avgusta. Svojo
domnevo sem potrdila po pogovoru z oskrbnico Češke koče Carmen Karničar, njeno
pomočnico Dorotejo Karničar, gorskimi reševalci in domačimi pohodniki, ki se ţe leta
večkrat tedensko odpravljajo v domače gore. Med ostalimi slovenskimi registracijami
sem opazila še več novogoriških, celjskih, slovenjegraških, koprskih, mariborskih in
novomeških, pojavljajo pa se prav vse. Med tujimi so najpogostejše avstrijske in
hrvaške tablice, pojavljajo se tudi nemške, madţarske, nizozemske, poljske, češke,
belgijske, srbske, črnogorske in italijanske. Na grafu 34 je prikazano poreklo
avtomobilov dne 14. julija 2015 ob 14.00.
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Graf 33: Število vozil s pozameznimi registracijami, parkiranih na parkirišču pri izhodišču za v
gore, 14. julija 2015 od 14. uri. Modro obarvani stolpci predstavljajo slovenske, rdeče pa tuje
registrske tablice

Večina pohodnikov se na pot odpravi še pred 8.00 zjutraj, nato se parkirišče polni in
nekje med 12.00 in 14.00 je najbolj zasedeno. Po 14.00 začne število avtomobilov na
parkirišču običajno postopno upadati in po 16.00 je ob opazovanih dnevih v juliju na
parkirišču ostalo manj kot 10 vozil. Po 18.00 ni bilo ob nobenem izmed popisnih
dnevov med tednom v juliju prisotnih več kot pet vozil. Ob prvem popisnem dnevu, 3.
julija 2015, sta bila med parkiranimi vozili tam zvečer tudi 2 avtodoma z avstrijsko
registracijo. Ob drugem popisnem dnevu med tednom, 21. julija 2015, pa se je vreme
ob 17.00 pooblačilo in na zgornjem parkirišču sta ostali samo dve vozili. Ob
opazovanju 5. avgusta je bila situacija precej drugačna; po 13.00 je število
avtomobilov prav tako začelo upadati, vendar je upadalo počasneje in ob 16.45 je
bilo na parkirišču še vedno 30 avtomobilov. Pri posameznih opazovanjih zvečer in
zjutraj pa je bilo v več dneh v začetku avgusta med tednom opaziti med 10 in 20
avtomobilov lastnikov, ki so prenočevali v Češki koči, Kranjski koči na Ledinah, v
katerikoli drugi koči ali v bivakih. Slika 13 prikazuje stanje na parkirišču 17. julija 2015
v popoldanskih urah.
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Slika 14: Stanje na parkirišču pri izhodišču za Kranjsko kočo na Ledinah in Češko kočo 17.
julija v popoldanskih urah
Foto: Nina Hafner
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Graf 34: Dnevni potek števila parkiranih avtomobilov pri izhodišču za v gore, dne 21. julija
2015

Taka razporeditev avtomobilov čez dan me je precej presenetila, pred popisi sem
domnevala, da bo razporeditev drugačna in da se bo več avtomobilov nabralo v
popoldanskem času, po sluţbah. Na grafu 35 je predstavljena razporeditev vozil dne
21. julija. Sklepam, da je Jezersko preveč oddaljen kraj, da bi se uporabljal za
popoldansko rekreacijsko območje širšemu zaledju. Res pa je, da se je ob prvih dveh
julijskih opazovalnih dneh čez dan vreme pooblačilo. Vendar je to dokaj običajen
potek vremena na Jezerskem v poletnem času. Ob avgustovskem opazovalnem
dnevu je vreme prav tako od jutra, ko je bilo jasno, prešlo v zmerno do preteţno
oblačno, vendar se je po 15.00 ponovno precej zjasnilo. Sklepe o poreklu
pohodnikov in obiskovalcev sem delala na podlagi registrskih tablic, kar sicer ni
stoodstotno zanesljivo, menim pa, da so dokaj dober kazalnik vsaj pri opazovanju
drţave porekla za tuje goste. Večji problem je pri slovenskih tablicah, saj se v
zadnjem času ne moremo več popolnoma zanesti na zanesljivost registrskih tablic
kot kazalnik dejanskega regionalnega porekla lastnikov. Vse več lastnikov
avtomobilov namreč obdrţi tablice regije, kjer je bilo vozilo kupljeno. Vendar se mi
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zdi, da lahko po večini še vedno na podlagi registrskih tablic naredimo grobe sklepe
o sestavi slovenskih gostov na Jezerskem.
Ob cesti proti zgornjemu parkirišču je pogosto opaziti številne sprehajalce in izletnike,
ki se sprehajajo po cesti proti koncu doline Ravenske Kočne. Še posebej velik
problem je od kmetije Ancel naprej, ko se konča asfaltirana cesta in se nadaljuje
makadamska, ki je na nekaterih mestih tako ozka, da se morajo pešci ustaviti in
umakniti avtomobilu na rob. Poleg tega se za avtomobili v suhem vremenu močno
dviga prah, sploh če pripeljejo malo hitreje, kar je za pešce in kolesarje zelo
neprijetno. Sicer za pešce vse do konca travnika vodi tematska pot drugje, vendar
očitno številni še vedno ne vedo zanjo.
Ob prvem popisnem dnevu 3. julija 2015 sem se odpravila tudi od parkirišča nekaj
sto metrov naprej po makadamski poti, do tovornih ţičnic. Čeprav je bil ob
nadaljevanju poti od parkirišča naprej znak, ki prepoveduje voţnjo za vsa vozila
razen za intervencijska in za potrebo oskrbe planinskih koč, sem pri ţičnici opazila
avtomobila z goriško in poljsko registracijo.
Opazovanja pa sem izvajala tudi ob koncu tedna. Nedvomno je Jezersko vsaj ob
lepem vremenu najbolj obljudeno drugo nedeljo v avgustu, ko se pri Planšarskem
jezeru odvija Ovčarski bal, etnološka prireditev, ki pritegne veliko obiskovalcev. Prav
zaradi tega sem se odločila, da si kot enega izmed opazovalnih dni izberem nedeljo,
9. avgusta 2015. Struktura avtomobilov je bila na ta dan zelo podobna tisti ob
običajnih dneh. Spet so namreč močno prevladovali avtomobili s slovenskimi
tablicami, še posebej kranjskimi in ljubljanskimi. Ob 8.00 je bilo na parkirišču ţe 117
vozil. Število parkiranih vozil je bilo največje nekje med 10.00 in 12.00 in je doseglo
število 155 vozil na parkirišču in v njegovi bliţnji okolici, stanje je prikazano na slikah
16 in 17. Sicer so bila vozila parkirana tudi niţje ob cesti in pri gorniškem centru Dava
Karničarja. Ker parkirišče nima zadostnega števila parkirnih mest, so bila vozila
parkirana tudi po delu tematske poti. Torej jih je bilo od 155 naštetih vozil na
parkirišču ob 10.10 kar 138 s slovensko registrsko tablico, kar predstavlja skoraj 90
%, in od tega 107 z ljubljansko in kranjsko registracijo, kar znaša skoraj 70 % vseh
parkiranih vozil. Med slovenskimi registrskimi tablicami je bilo poleg ţe prej
omenjenih kranjskih in ljubljanskih še osem celjskih, šest koprskih, štiri novomeške in
goriške, ostale slovenske regije so bile zastopane manj številčno. Med tujimi
obiskovalci so prevladovali Avstrijci in Hrvati. Proti večeru se je število vozil nato
postopno zmanjševalo in okrog 18.30 je ostalo na parkirišču le še 41 vozil, deleţ
»domačih« kranjskih in ljubljanskih tablic pa se je zmanjšal na 60 %, avtomobilov z
neslovenskimi registracijami pa je bilo okrog 20 %. Po tem lahko sklepamo, da se
ljudje iz bliţnjih krajev, torej iz okolice Kranja in Ljubljane, redkeje odločajo za spanje
v planinskih postojankah, za kar je razlog po mojem mnenju bliţina doma, to
ugotovitev pa sta potrdili tudi oskrbnici Češke koče. Ob 20.00 zvečer pa je bilo na
parkirišču le 27 avtomobilov. To predstavlja deleţ ljudi, ki so prenočevali v planinskih
kočah in bivakih.
Oskrbnici Češke koče sta poudarili, da je vrhunec obiskanosti koče v prvih dveh
tednih avgusta in da sta največji obisk v sezoni 2015 beleţili v prvem avgustovskem
vikendu, torej 1. in 2. avgusta. Ob lepih vikendih se obisk v primerjavi s stanjem med
tednom poveča za trikrat ali celo štirikrat.
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Slika 15: Stanje pri izhodišču za Kranjsko kočo na Ledinah in Češko kočo 9. 8. 2015 ob
Ovčarskem balu v dopoldanskih urah
Foto: Nina Hafner

Slika 16: Vozila, parkirana tudi na tematski poti ob parkirišču pri izhodišču za Kranjsko kočo na
Ledinah in Češko kočo 9. 8. 2015 ob Ovčarskem balu v dopoldanskem času
Foto: Nina Hafner

Ob drugem popisnem dnevu ob koncu tedna, 22. avgusta, je bil vrhunec zasedenosti
parkirišča med 12.00 in 14.00. Pred tem se je parkirišče postopno polnilo, ob 8.00 je
bilo tam ţe več kot 70 vozil. Ob 12.00 sem na parkirišču preštela 114 parkiranih vozil,
ob 14.00 pa jih je bilo še več, in sicer 120, od tega je bilo 75 avtomobilov z
ljubljansko ali kranjsko registrsko tablico, 6 z goriško in celjsko ter 5 s slovenjegraško
in koprsko. Od tujcev, ki jih je bilo skupaj 15, so prevladovali Avstrijci in Hrvati, opaziti
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pa je bilo tudi Italijane, Nemce, Srbe, Čehe, Poljake in Belgijce. Od 10.00 pa vse do
16.00 so bile kapacitete parkirišča prekoračene, saj so bila vozila parkirana ob cesti
in ob tematski poti. Nekje do 13.00 ali 14.00 se je namreč parkirišče postopno polnilo,
naprej pa se je število vozil počasi zmanjševalo, tako je bilo ob 18.00 na parkirišču le
še 36 vozil, do 20.00 pa se je število zmanjšalo na 19. Večina lastnikov teh vozil je
najverjetneje spala v kočah in bivakih v gorah. Spet pa se je sestava čez dan
spreminjala. Torej, v vrhuncu so močno prevladovale kranjske in ljubljanske tablice
parkiranih vozil, ki jih je bilo 62 %, tujcev pa je bilo 12,5 %. Do večera se je deleţ
tujcev povzpel na več kot 35 %. Število avtomobilov s posameznimi registrskimi
tablicami je za 22. avgust ob 12.00 prikazano na grafu 36, graf 37 pa prikazuje
razporeditev avtomobilov istega dne.

Graf 35: Število vozil s posameznimi registrskimi tablicami, parkiranih pri izhodišču za v gore
22. avgusta 2015 od 12. uri
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Graf 36: Število avtomobilov na parkirišču pri izhodišču za v gore, ob popisnem dnevu ob
koncu tedna, 22. avgusta 2015

Ob 13.40 sem se povzpela tudi do tovorne ţičnice, do koder je sicer dovoz dovoljen
le intervencijskim vozilom in vozilom za potrebe planinskih koč. Tam je bilo parkiranih
devet vozil, od tega štiri z ljubljansko registracijo, dva s kranjsko in po eno s celjsko,
belgijsko in avstrijsko registracijo.
Torej po videnem sklepam, da je v poletnih mesecih promet v Ravensko Kočno
problem predvsem ob vikendih, saj zmanjšuje doţivljajsko vrednost dojemanja
pokrajine obiskovalcev in hkrati tudi onesnaţuje prostor in vodne vire – zajetje
vodovoda je namreč v dolini, niţje od parkirišča. Poleg tega je v dolini prisotno tudi
onesnaţevanje s hrupom, ki škodi rastlinstvu in ţivalstvu in je neprijetno tudi za
obiskovalce. Po mojem mnenju je treba promet v dolino čim prej omejiti in jo tako
obvarovati pred še večjimi vplivi prometnega onesnaţevanja. Smiselno je postopno,
testno uvajanje novega prometnega reţima, predvsem ob problematičnih dneh, torej
ob sončnih vikendih v avgustu.

7.2. Parkirišče pri Planšarskem jezeru
Poleg tega sem ob istih dnevih, kot sem popisovala stoječi promet na parkirišču, kjer
je izhodišče za hribe, popis izvajala tudi na parkirišču pri Planšarskem jezeru.
Gostišče ob Planšarskem jezeru je odprto vsak dan od 9.00 do 21.00. Tam se je
odvijal precej drugačen cikel menjave avtomobilov. Vrhunec je najbolj opazen nekje
od 13.00 do 16.00, v jutranjih urah, nekje do 11.00, je na parkirišču opaziti le nekaj
posameznih avtomobilov, po vrhuncu pa se število vozil počasi zmanjšuje. Poleg
tega je opaziti tudi hitrejši trend menjavanja avtomobilov, saj tam parkirajo
obiskovalci gostišča pri Planšarskem jezeru pa tudi sprehajalci, ki se odpravijo po
bliţnji okolici. Prav tako kot na zgornjem parkirišču tudi tu močno prevladujejo
kranjske in ljubljanske registracije, teh je bilo ob vseh obravnavanih dneh več kot 50
% izmed vseh parkiranih vozil. Poleg avtomobilov je mogoče opaziti tudi motorna
kolesa, prav tako večinoma s kranjskimi in ljubljanskimi registracijami, redkeje tudi z
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drugimi slovenskimi in avstrijskimi tablicami. Med parkiranimi motornimi kolesi pa sta
se pojavila tudi dva z registrsko tablico Velike Britanije. Hkrati sem na tem parkirišču
opazila največ osem motornih koles. Med tujimi gosti prevladujejo Avstrijci, Hrvati,
Čehi, Nizozemci, Nemci. Število vozil pri Planšarskem jezeru se med tednom v
zgodnjih popoldanskih urah, ko doseţe svoj vrhunec, vrti nekje med 30 in 40.
Ob vikendih je število obiskovalcev še nekoliko višje. Nekje do 11.00 je na parkirišču
opaziti samo posamezne avtomobile. Potem pa število začne postopno naraščati in v
vrhuncu med 14.00 in 16.00 doseţe število med 60 in 70. V soboto, 22. avgusta
2015, je bilo na parkirišču ob 14.00 parkiranih 60 avtomobilov in pet motornih koles.
Večina obiskovalcev, tako kot med tednom, po registrskih tablicah sodeč prihaja iz
okolice Kranja in Ljubljane, v večjem številu pa so bile zastopane tudi slovenjegraške,
novomeške, novogoriške, mariborske in celjske registracije. Od tujih vozil, ki so
predstavljala le 8 % vseh vozil, so bila tri avstrijska vozila in po eno hrvaško, poljsko
ter nemško. Nekje do 18.00 se je število vozil gibalo okrog 50, nato pa je počasi
upadalo in ob 20.00 je bilo na parkirišču le še 17 vozil, od tega štirje avtodomi.
Promet pri parkirišču ob Planšarskem jezeru med tednom sicer ne predstavlja večjih
obremenitev, vendar pa ob lepem vremenu precej kali podobo idiličnega jezera in
okolice. Poleg tega je tudi med tednom opaziti številna vozila, parkirana ob robu
ceste, čeprav so parkirna mesta na makadamskem parkirišču za gostiščem še
prosta. Zato bi za začetek lahko bolje označili, kje so parkirna mesta. Ob vikendih se
pojav seveda stopnjuje, ob posebnih priloţnostih, kot je Ovčarski bal, pa so vozila
mnoţično parkirana ob vozišču in po okoliških zelenicah. Promet ob tej priloţnosti
urejajo redarji. Sicer sem si kot cilj zastavila popis parkiranih vozil na Ovčarskem
balu, vendar mi to ni najbolje uspelo, saj so bila vozila parkirana po širšem okoliškem
območju. Poleg tega je število nekje do 13. ure ves čas naraščalo, nato pa je
upadalo, tako da bi teţko dobila prerez stanja v določenem trenutku, in sem se na
koncu zadovoljila z ocenami. Ocenjujem, da je bilo v vrhuncu v okolici Planšarskega
jezera parkiranih pribliţno 1700 vozil.

8. PRIMERI DOBRIH PRAKS IN IDEJ IZ SLOVENIJE IN TUJINE
Ker v Sloveniji in okolici ţe obstajajo kraji, ki so se v preteklosti ali pa se še vedno
ukvarjajo s podobnimi izzivi na področju urejanja prometa kot Jezersko, sem v tem
poglavju zbrala nekaj primerov dobrih praks, ki jih bom kasneje smiselno povezala in
preoblikovala za primer Jezerskega.

8.1. Logarska dolina
Logarska dolina je dolina v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki je v Občini Solčava in meji
na Jezersko. Zavarovana je od leta 1987, ko je bil ustanovljen Krajinski park
Logarska dolina. Kasneje, leta 1992, so domačini ustanovili podjetje Logarska dolina
d.d. in od občine pridobili koncesijo za upravljanje krajinskega parka. Prvi namen
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podjetja je bil zaustavitev stihijskega razvoja turizma, ki je imelo negativne posledice
za okolje. Cestna infrastruktura se ni prilagajala večanju obiska do 90. let. Med
drugim so se tudi odločili, da je treba izletniški motorni promet nadomestiti z drugimi,
do okolja bolj prijaznimi oblikami. Prvi korak je bil ureditev potrebne infrastrukture za
razbremenitev zavarovanega območja v Solčavi, ki je izhodiščna točka. Zaradi
nejasnosti v zakonodaji je bila cesta v parku spremenjena v občinsko, ker pa podjetje
ni imelo drugih sredstev za vzdrţevanje cestne infrastrukture v parku, so začeli
zaračunavati vstopnino ter uredili parkirne prostore pred vhodom v park. Vstopnina v
park se glede na velikost motornega vozila in s tem količino emisij, ki jih izpusti v
okolje, razlikuje, tako znaša za motorna kolesa pet, za avtomobile sedem, kombije
osem in avtobuse 25 evrov. Za vse, ki pridejo v park peš, s kolesom ali z javnim
prevozom, se vstopnina ne zaračunava. V drugi fazi je podjetje uredilo tri večja
parkirišča pred parkom, v sklopu projekta PHARE CBC. V prihodnje več parkirišč ne
bodo urejali, ţelijo pa si še izboljšati javni promet iz Solčave. V Logarski dolini ţe več
let zapored poteka tudi dan trajnostne mobilnosti, letos je bil v nedeljo, 28. junija
2015, na sliki 16 pa je plakat za dan mobilnosti v letu 2014 (Koncept urejanja
prometa v Kamniški Bistrici, 2010; Dan trajnostne mobilnosti, 2015).

Slika 17: V Logarski dolini ţe več let zapored poteka dan trajnostne mobilnosti
Vir: Moj prihranek, 2014

Kot pozitivni rezultati urejanja prometa v Logarski dolini se kaţejo:







Zmanjšani negativni vplivi motornega prometa na naravno okolje in kmetijske
površine.
Urejeni sta bili komunalna in delno prometna infrastruktura.
Nova delovna mesta s področja turizma v lokalni skupnosti.
Urejata se turistična infrastruktura in ponudba v vasi Solčava, kar je pogoj za
nadaljevanje projekta po začrtani poti.
Večja prepoznavnost turistične destinacije.
Boljše moţnosti informiranja in organiziranega vodenja (Umiritev motornega
prometa v zavarovanih območjih, 2015).

Za večino obiskovalcev zaračunavanje vstopnine ne predstavlja problema, gre
namreč za ustaljeno prakso drugje po Evropi. Plačilo vstopnine namreč omogoča
informacijske materiale za obiskovalce, parkiranje za ves čas bivanja v dolini,
uporabo rekreacijskih objektov in ogled kulturne ter naravne dediščine (Umiritev
motornega prometa v zavarovanih območjih, 2015)
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Sredstva, ki se pridobijo s pobiranjem vstopnin in so hkrati še vedno edini sistemski
finančni vir parka, se porabljajo za sluţbe varstva narave, ohranjanje in urejanje
dediščine, urejanje infrastrukture, za programe trajnostnega razvoja ter za najemnine
in odškodnine (Umiritev motornega prometa v zavarovanih območjih, 2015).
Cilji projekta za prihodnost so:




Aktualizacija obstoječe študije in priprava projektne dokumentacije za prijavo
na razpise EU.
Izkoristiti nove tehnološke moţnosti električne mobilnosti, ki se hitro razvija in
postaja cenovno vse bolj dostopna.
Sodelovanje s primerljivimi območji v Alpah in izmenjava izkušenj na področju
trajnostne mobilnosti (Umiritev motornega prometa v zavarovanih območjih,
2015).

8.2. Dolina Planice
Dolina Planice predstavlja enega boljših primerov umirjanja prometa v slovenskih
Alpah in je lahko zgled pri projektih urejanja drugih alpskih dolin. Največ zaslug za
urejanje doline Planice ima Občina Kranjska Gora, ki je leta 1999 izdala odlok o
prometni ureditvi občinske kategorizirane ceste javne poti Skakalnice–Planinski dom
Tamar. Odlok je občina sprejela, ker se zaveda pomena ohranjanja narave v dolini
Planice, kjer so se prometne obremenitve iz leta v leto povečevale. Hkrati pa so z
zaporo ceste ţeleli tudi doseči povečanje pomena kolesarjenja, pohodništva in teka
na smučeh, ki so primeri preţivljanja prostega časa v naravi in miru. Odlok je cesto v
dolino Planice popolnoma zaprl za promet, razen za izjeme, v zimskem času od 1.
novembra do 30. aprila, v letnem času od 1. maja do 30. oktobra pa je zapora veljala
od 8.00 do 18.00. V skladu z odlokom je bila nameščena zapornica, ki pa je bila leta
2008 zaradi nesreče s smrtnim izidom odstranjena. Voţnja v dolino je bila dovoljena
za upravljavce gozdov, cest, doma in intervencijska vozila (Odlok, 1999).
Z odlokom je bil nezadovoljen oskrbnik Doma v Tamarju, ki se je bal zmanjšanja
obiska, vendar pa se je zgodilo nasprotno, prihodki in obisk so se povečali (Koncept
urejanja prometa v Kamniški Bistrici, 2010).
Po nesreči v letu 2008 so torej odlok iz leta 1999 preklicali in zapornico odstranili.
Napisali so nov odlok, ki je določal postavitev prometnega znaka z opozorilom o
prepovedi prometa za motorna vozila, z dopolnilnim znakom o izjemah. Nadzor nad
kršitvami izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska
Gora in Ţirovnica. Kršilci se kaznujejo z globo 40 evrov (Koncept urejanja prometa v
Kamniški Bistrici, 2010; Gamse, 2012).
Parkirišča so urejena pri skakalnem centru v Planici, upravlja pa jih Zavod za šport
RS Planica (Smukavec, 2011).
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8.3. Bohinj
Še en primer kraja v slovenskih Alpah, kjer se trudijo, da bi trajnostna mobilnost kar
se da dobro zaţivela s turizmom, je Bohinj. Korak naprej je izdelana prometna
študija, ki je podrobneje razdelala in določila zasnovo prometne ureditve na mikro- in
makroskopski ravni. Nekaj uspešnih projektov pa udejanjajo tudi ţe v praksi. Prvi tak
primer je kartica gost Bohinja, s katero goste spodbujajo k bolj stacionarnemu
turizmu, torej jih ţelijo v Bohinju zadrţati dalj časa. S kartico gostom ponujajo
ugodnosti v Bohinju in okolici, kot na primer popust pri najemu električnega kolesa ali
čolna, pri vstopninah, pri kartah za javni prevoz in podobno. Imetniki kartice imajo
prednost pri parkiranju, za tiste, ki nimajo avtomobila ali pridejo z električnim, pa je
kartica pol cenejša (Langus, 2012).
Drug primer predstavlja zeleni vikend v Bohinju, ki ga obeleţujejo vsako leto v aprilu.
Takrat gostom ponujajo zastonj ali 50 % zniţano namestitev, v zameno za to, da se v
Bohinj pripeljejo z vlakom in sodelujejo na laţjem pohodu s čiščenjem okolice (Zeleni
vikend v Bohinju, 2015).
Poleg tega pa zdruţujejo turizem in do okolja prijazen način promet tudi z vlakom v
zeleni barvi, avtobusi, poslikanimi s fotografijami TNP, električnimi kolesi, ki so bila
kupljena prek projekta LEADER, novo kolesarsko stezo in ski busi (Langus, 2012).

8.4. Dolina Vrata
Dolina Vrata je ledeniška dolina v Julijskih Alpah, ki se razteza od naselja Mojstrana
do severne Triglavske stene ter predstavlja pomembno izhodišče za izletnike in
pohodnike. Večji del doline je na zavarovanem območju Triglavskega narodnega
parka. Po njej vodi 12 kilometrov dolga makadamska drţavna cesta, ki je na
strmejših odsekih asfaltirana. Do teţenj po urejanju ceste je prišlo zaradi
preobremenitev ob lepih sončnih poletnih vikendih, ko je v dolino Vrata prišlo tudi 600
avtomobilov, kar je močno presegalo število parkirišč (150), poleg tega cesta ni
dovolj široka za normalno srečevanje avtomobilov. Edino večje makadamsko
parkirišče je pri Aljaţevem domu v Vratih, z analizo pobiranja parkirnin je bilo
ugotovljeno, da je parkirišče najbolj obiskano v avgustu, sledi pa julij. V letu 2010 je
bilo v dolini Vrat pobranih 6986 parkirnin, kar je bilo dobra 2 % manj kot leto prej.
Drugo najbolj obljudeno parkirišče pa je parkirišče na območju slapa Peričnik, ki je v
zasebni lasti, poleg tega se stika s cesto, zato ob polni zasedenosti neredko tudi
ovira promet. V letu 2010 je DRSC na relaciji Mojstrana–Vrata štirikrat izvedla ročno
štetje prometa, s čimer je bilo ugotovljeno, da PLDP za osebna vozila znaša 190, za
motorje šest in za tovorna vozila deset. V izbranih terminih avtobusov ni bilo. Največji
PMDP (povprečni mesečni dnevni promet) je bil, kot ţe omenjeno, v avgustu s 454,
najmanjši pa v februarju z 82 vsemi motornimi vozili (Smukavec, 2011; Gamse,
2012).
Kolesarjenje in pešačenje v dolino je v vrhuncu sezone neprijetno, saj motorni promet
na makadamski cesti dviga prah. Občina Kranjska Gora je v okviru čezmejnega
projekta EU Interreg pridobila sredstva za projekt Urejanje prometa v alpskih dolinah,
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v sklopu katerega je CIPRA Slovenija podala različne scenarije urejanja prometa v
dolini Vrat. Vendar pa kljub temu v praksi problemi ostajajo. Pri domu v Vratih se
sicer pobira parkirnina, ki znaša 3,5 evra, vendar pa javni prevoz v dolino še ni
urejen. Dolina je razdeljena na tri območja, kjer bodo veljali različno strogi ukrepi.
Prvo območje je od konca Mojstrane do Aljaţevega doma, kjer bodo veljali najstroţji
ukrepi. Drugo območje zajema Mojstrano in Dovje, tretja pa Zgornjesavsko dolino od
Mojstrane do Kranjske Gore. Načrt umirjanja prometa v dolini Vrata je, da se
obiskovalcem ponudi izbira, ali ţelijo v dolino Vrat priti z lastnim prevozom ali z
javnim, pri čemer je dostop z osebnim prevozom prepoznan kot nadstandardna
storitev in je zato tudi primerno draţji od javnega prevoza. Na območju 2 je
predvidena ureditev parkirnih površin, ki bi nadomestila parkirišča znotraj območja 1.
Pomembno je, da se za vstop na območje 1 ponudi cenovno ugodno in časovno
učinkovita alternativa osebnemu prometu, da se bodo ljudje odločali za to storitev.
Dolina Vrata ima torej v teoriji zelo dobro zasnovo trajnostne prometne ureditve, ki pa
na ţalost do danes še ni bila primerno prenesena v prakso (Pirc, 2007; Gamse,
2012).

8.5. Ljubljana
Čeprav je Ljubljana mesto, ki po legi, velikosti in svojih značilnostih ne spominja kaj
dosti na Jezersko, sem si jo kot primer dobre prakse izbrala za področje kolesarjenja,
ker se mi zdi, da bi podoben model izposoje koles, kot je BicikeLJ, lahko s
prilagoditvami prenesli tudi v gorski prostor na Jezersko.
V Ljubljani so uvedli mestno kolo v samopostreţnem sistemu izposoje z imenom
Bicike(lj) leta 2011. Sistem deluje tako, da je prva ura uporabe brezplačna, takih
voţenj pa je več kot 98 %. V obtoku je 360 koles, vsako izmed njih se povprečno
uporabi sedemkrat na dan. Sistem ima 30.000 uporabnikov z letno naročnino in še
več priloţnostnih s tedensko. Cene naročnin so sicer zgolj simbolične, pri letni
naročnini dobi uporabnik tri evre dobropisa, pri tedenski pa plača en evro. Uporaba
kolesa je prvo uro zastonj, drugo stane en evro, tretjo dva evra in vsako naslednjo
štiri evre. Slika 17 prikazuje eno izmed izposojevalnic v Ljubljani (Bicike(lj), 2015;
Cvjetović, 2015).
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Slika 18: Ena izmed izposojevalnic Bicik(lj)a
Vir: Bicike(lj), 2015

Podobne prakse so v svetu precej razširjene, tako v mestih kot tudi drugje. V ZDA je
tovrstna souporaba kolesa zelo razširjena po kampusih. Študentom in zaposlenim na
univerzi za simbolično ceno, ki se razlikuje od univerze do univerze, omogočajo
mobilnost znotraj kampusov. Kolesarjenje namreč ugodno vpliva tako na telesno kot
tudi duševno zdravje posameznikov, hkrati pa je prijazno do okolja. Ta kolesa za
souporabo univerze dobijo na dva načina, ali jih kupijo pri lokalnem trgovcu, ki jim da
količinski popust, ali pa dobijo zaseţena kolesa od policije. Nato ta kolesa pobarvajo
z ţivo barvo, da se na daleč ločijo od drugih (Ihling, 2013).

8.6. Werfenweng
Izjemno slikovit primer odličnega trţenja turizma na podlagi mehke mobilnosti je
gorska vasica Werfenweng, ki je na Tirolskem v gorovju Tennengebirge, pribliţno 45
kilometrov juţno od Salzburga, na nadmorski višini 1000 metrov. Po svoji legi in
številu prebivalcev je precej primerljiva z Jezerskim, vendar pa vas nima tranzitne
prometne funkcije (Pirc, 2007).
Večina prebivalcev te gorske vasice ţivi od turizma, ki temelji na konceptu mehke
mobilnosti, ţe od leta 1998. Werfenweng je sodeloval pri ustanovitvi in je tako eden
ključnih krajev zdruţenja Alpski biseri. Glavna usmeritev trajnostnega turizma v kraju
je turizem brez avtomobila. Razlog za usmeritev v tovrstni turizem je, da le čisto in
kakovostno okolje privablja turiste v naselje in prav zaradi usmeritve v turizem brez
avtomobila je kraj postal širše prepoznaven. V vasi in njeni bliţnji okolici tako
ponujajo alternative osebnemu prometu, eden takih primerov je prikazan na sliki 18.
Ideja o turizmu brez avtomobila temelji na preţivljanju prostega časa v miru, brez
hrupa, stresa in naglice (Pirc, 2007; Gamse, 2012; Werfenweng, 2015).
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Slika 19: Ideja preţivljanja dopusta v miru, brez hrupa v Werfenwengu
Vir: Alpine pearls, 2015

Cilji, ki so si jih zadali v Werfenwengu ob uvajanju mehke mobilnosti, so bili:




Ekološki – zmanjšanje emisij CO2 in finih prašnih delcev, izboljšanje kakovosti
ţivljenja in preţivljanja počitnic, izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje
hrupa.
Ekonomski – ustvarjanje pozitivne dodane vrednosti na področju kmetijstva in
turizma.
Socialni – bolj umirjen način ţivljenja, večja povezanost med domačini,
ozaveščanje o omejenosti naravnih virov, nove oblike mobilnosti, do okolja
odgovorno ravnanje (Pirc, 2007).

Ključ do uspeha projekta je v prostovoljnosti. Namesto kaznovanja neuporabnikov so
uvedli nagrajevanje tistih, ki uporabljajo trajnostne oblike prometa, saj jim to
zagotavlja številne ugodnosti (Pirc, 2007).
Koncept mehke mobilnosti temelji na principu ključa SAMO (Sanfte Möbilitat), ki ga
obiskovalci vasi dobijo v zameno za svoje avtomobilske ključe, prav tako pa ga dobijo
tudi tisti, ki se pripeljejo z vlakom ali avtobusom. Za ključ plačajo nizek simbolni
okoljski prispevek. S tem ključem potem lahko uporabljajo vsa alternativna prevozna
sredstva, kot so vozila na električni pogon, kolesa, konjska vprega. Na sliki 22 so
prikazani električni avtomobili. S SAMO ključem so obiskovalci deleţni tudi drugih
ugodnosti, kot so brezplačen prevoz do najbliţje ţelezniške postaje in izleti v okolici.
Med letoma 1997 in 2004 se je turistični obisk Werfenwenga povečal za 29 %, deleţ
obiskovalcev, ki se pripeljejo z vlakom, pa se je povečal za 28 %. Škodljive emisije so
se močno zmanjšale (Gamse, 2012).
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Slika 20: Električni avtomobili v Werfenwengu
Vir: Alpine pearls, 2015

Vendar pa projekt ni namenjen zgolj obiskovalcem, ampak tudi domačinom.
Spodbujajo jih k nakupu električnih avtomobilov, uporabo lastnih prevoznih sredstev
pa ţelijo omejiti samo na daljše poti (Gamse, 2012).
S prometom v kraju Werfenweng je posredno povezana tudi solarna pot, ki je
najdaljša v Avstriji. Na okrog 700 metrov dolgi pešpoti so namreč za razsvetljavo
uporabili solarne luči, kar prinaša veliko prednosti: polaganje kablov do svetilk ni
potrebno, svetilke ne potrebujejo vzdrţevanja, montaţa je enostavna in so do okolja
prijazne. Del noči svetilke ne gorijo, torej je svetlobno onesnaţevanje zmanjšano,
kolikor je mogoče. Tudi s finančnega vidika so solarne svetilke bolj ugodne, izračunali
so namreč, da bi bili celotni stroški delovanja 17 klasičnih svetilk ob 30-letni ţivljenjski
dobi 100.000 evrov, pri solarni pa 62.000, poleg tega bi klasičnih 17 svetilk na letni
ravni povzročilo 1,7 tone izpustov CO2 (CIPRA, 2007).

8.7. Narodni park Adamello Brenta, Italija
Še en dober primer urejanja prometa v alpskih dolinah je narodni park Adamello
Brenta v Italijanski provinci Trentino, ki se razteza na 620 km². Najbolj vzorčen primer
v parku je dolina Genova, ki je podvrţena velikemu pritisku obiskovalcev, zato se v
parku trudijo obiskovalce preusmeriti na trajnostne oblike prometa, kar jim uspeva z
inovativnimi projekti. Prve teţnje po zaprtju doline segajo ţe v leto 1978. Danes
osebnemu prometu ponujajo alternative, kot so avtobusni prevoz, kolesarjenje in
tematske pešpoti. Slika 20 prikazuje avtobus, ki vozi v dolino Genova (Koncept
urejanja prometa v Kamniški Bistrici, 2010).
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Slika 21: Avtobusni prevoz v dolini Genova v narodnem parku Adamello Brenta
Vir: Parco Naturale Adamello Brenta, 2015

Prek leta vozijo v dolino trije avtobusi na dan, v poletnih mesecih pa se pogostost
prevozov poveča, tako avtobusi vozijo na 30 minut. Parkiranje avtomobila je ob
uporabi avtobusa brezplačno. V parku sta dve izposojevalnici gorskih koles, vzdolţ
doline vodi tematska pot, imenovana »Pot slapov«, ki jo obišče 23 % obiskovalcev,
kar pomeni, da ti v park pridejo peš. Na poti so štiri informacijske točke, kjer lahko
obiskovalci dobijo vse informacije o ogledih in zanimivostih v parku, poleg tega so jim
na voljo tudi vodeni ogledi na temo ledenikov in favne (Koncept urejanja prometa v
Kamniški Bistrici, 2010).
Velik poudarek park namenja komunikaciji z obiskovalci, izdajajo veliko brošur,
člankov in plakatov, s katerimi promovirajo alternativne oblike obiska doline. Med
letoma 2003 in 2005 se je število avtomobilov zmanjšalo za 26 %, število kolesarjev
je naraslo za 68 %, avtobusov pa za 49 %. Kot posledica vsega tega so se emisije
CO2 zmanjšale za 18 % (Koncept urejanja prometa v Kamniški Bistrici, 2010).

8.8. Pošta Slovenije
Niso pa vedno dobre prakse s področja prometa nujno vezane na kraje ali regije.
Včasih je gonilo ali promocija trajnostnih prometnih sredstev lahko tudi podjetje.
Dober primer postopnega usmerjanja v zelene tehnologije je Pošta Slovenije, ki je z
letom 2010 začela v svoj vozni park vključevati do okolja prijazna vozila. Podjetje ima
v lasti pet električnih dostavnih avtomobilov, eden takih je prikazan na sliki 21, 60
dostavnih avtomobilov s pogonom na utekočinjen plin, 60 električnih koles in 20
električnih skuterjev. Pošta Slovenije se je v projektu PostEurop zavezala, da bo
deleţ ogljikovih izpustov do leta 2020 zmanjšala za 20 % glede na stanje iz leta 2008
(Ekološko odgovorno ravnanje - Pošta Slovenije uvaja avtomobile na električni
pogon, 2010; Zelena logistika, 2010).
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Slika 22: Avtomobil Pošte Slovenije na električni pogon
Vir: Pošta Slovenije, 2010

9. PREDLAGANE REŠITVE
Predlagane rešitve oblikovane v tem poglavju, so nastale kot posledica različnih vrst
terenskega in kabinetnega proučevanja predstavljenega v prejšnjih poglavjih.
Pozorna sem bila tudi na usklajenost rešitev z ravnokar izdanim dokumentom
Strategijo razvoja Občine Jezersko 2015-2020+, katerega pomembno poglavje je
razvoj turizma, ki je neločljivo povezan s prometom.
Poglavitni cilji poglavja so oblikovati celostno sliko vizije prometnega stanja na
Jezerskem, ki bi zadovoljevala potrebe domačinov in turistov, z minimalnim vplivom
na okolje in pokrajino.
Bi pa šele pilotni preizkus posameznih rešitev lahko zagotovo potrdil ali ovrgel
ustreznost le-teh. Vendar pa bi bilo pred realizacijo katerekoli izmed predlaganih
rešitev potrebno projekt finančno ovrednostiti ter predstaviti najširši lokalni skupnosti
in ugotoviti, če prebivalci Jezerskega sploh podpirajo take ali podobne ideje. Poleg
tega bi s predstavitvijo projekta širšemu občinstvu sproţili debato o tem in rešitve
izboljšali ter dodelali.

9.1. Osebni promet
Področje osebnega prometa je na Jezerskem najbolj obseţno in najbolj potrebno
napredka in sprememb. Na podlagi ankete smo ugotovili, da se večina prebivalcev
Jezerskega po vsakodnevnih opravkih odpravi z osebnim vozilom in da so prebivalci
Jezerskega najmanj zadovoljni s cestno povezavo med Kranjem in Jezerskim, torej
predvsem s cesto skozi ozko dolino Kokre, kjer večina prebivalcev opravlja svoje
dnevne poti. Ta cesta sicer glede na PLDP ne spada med bolj obremenjene cestne
odseke v Sloveniji, je pa problematična zlasti v poletnih mesecih, ko so na njej
stalnica številni kolesarji in motoristi. Cesta je na nekaterih mestih tudi ţe precej
dotrajana. Vendar objektivno gledano ni v slabem stanju, glede na nekatere druge
cestne odseke v Sloveniji, ki povezujejo še precej večje kraje, kot je Jezersko.
Dejstvo je, da je dolina zelo ozka, zato nikakor ne pridejo v poštev širitve in
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dograjevanje ceste. Cesta je v drţavni lasti in kakor dobro vemo, je trenutno stanje v
drţavi takšno, da še za najnujnejše posege ni denarja. Seveda se bo cesta v Kokri
počasi obnavljala na najbolj kritičnih predelih, tudi starejši mostovi se bodo
nadomeščali s sodobnejšimi. Prometna varnost pa se lahko poveča z zmanjšanjem
prometa. To bi v prvi vrsti lahko dosegli tako, da bi zmanjšali potrebe prebivalcev po
mobilnosti, kar pomeni, da je treba v kraju ljudem zagotoviti čim več storitev, ki jih
potrebujejo na dnevni ravni. Glavno je, da se v kraju ohranijo oskrbne funkcije, kot so
trgovina, pošta in bencinska črpalka, za krajane in tudi za turiste je izjemnega
pomena bankomat, ki je od nedavnega ponovno v kraju. Pomembno je, da se v kraju
zaposluje čim več ljudi iz lokalnega okolja, prav tako bi z razvojem turizma v kraju
ustvarjali nova delovna mesta in s tem zmanjšali potrebo po dnevnih migracijah
delovno aktivnega prebivalstva pa tudi zmanjšali izseljevanje mladih iz kraja, kar bi
sproţilo pozitivno povratno zanko. Namreč, več ljudi kot bi ţivelo in delalo na
Jezerskem, večje bi bile potrebe po vsakdanjih storitvenih dejavnostih.
Občina Jezersko je ţe v procesu nakupa električnega avtomobila, ki bo sofinancirano
z evropskimi sredstvi, kar je odličen začetni korak. Električni avtomobil bo namenjen
sluţbenim prevozom zaposlenih na Jezerskem pa tudi za prevoz starejših občanov
na zdravniške preglede. Smiselno bi ga bilo čim bolje izkoristiti in ga v času, ko ni
uporaben, za ţe naštete namene ponuditi v najem krajanom po dostopni ceni.
Ker na Jezerskem ţivi velik odstotek starejših, bi se mi zdelo smiselno v sklopu
trgovine uvesti tudi »dostavljalnico« blaga, ki bi delovala tako, da bi starejši, ki niso
več sposobni sami opravljati nakupov ali nimajo osebnega vozila ali moči, da bi si
nakupljeno blago sami prinesli domov, poklicali v trgovino in naročili izdelke po
telefonu, ti pa jim bi bili dostavljeni na dom za majhno doplačilo ki bi bilo lahko pokrito
tudi s strani občine. Ta »dostavljalnica« bi delovala vsak dan ob točno določeni uri, ki
bi bila vsem znana (npr. samo 1 uro na dan oziroma bi se kasneje prilagodila
potrebam, lahko tudi vsak drugi dan). Tudi za ta namen pa bi se v dogovoru z občino
lahko uporabljal električni avtomobil.
Večina vprašanih Jezerjanov, ki se dnevno na svojih poteh vozijo z osebnimi
avtomobili, si ţeli in bi uporabljala virtualno platformo za dogovarjanje o skupnih
poteh v dolino. Ideja je, da bi se izdelala spletna stran, narejena po vzoru strani
prevozi.org v Sloveniji ali carpooling.com v tujini, le da bi bila ta namenjena zgolj
prevozom z in na Jezersko. Ponekod v tujini je to ţe dobro uveljavljena praksa, v
Sloveniji pa se najbolj uveljavlja med študenti in mladimi. Na tej spletni strani bi ljudje
objavljali čas in smer odhoda ter prispevek, ki ga pričakujejo v zameno za voţnjo.
Poleg tega bi vsak dan okrog 19.00 v medgeneracijskem društvu ponujene prevoze
za naslednji dan natisnili in jih objavili na oglasni deski, da bi se z njimi lahko
seznanili tudi tisti, ki spleta ne uporabljajo. V koriščenje prevozov pa bi bilo smiselno
z informiranjem privabiti tudi turiste. To bi naredili tako, da bi jih na spletni strani
občine in tudi gostinskih in namestitvenih objektov s povezavami in navodili usmerjali
na spletno stran, namenjeno prevozom, ter da bi lastniki namestitev ţe v fazi
rezervacije namestitve informirali o tej moţnosti prevoza tudi po telefonu ali e-pošti.
Stvari bi se za začetek lahko lotili tudi manj ambiciozno in z manjšimi vloţki, in sicer
tako, da bi ljudi z delavnicami in atraktivnimi predavanji seznanjali z moţnostjo
uporabe ţe obstoječe spletne strani prevozi.org, kjer se zaenkrat ponudbe za prevoz
na ali z Jezerskega pojavljajo izjemno redko. V okviru največje evropske mreţe za
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deljenje prevozov carpooling, kamor je vključenih 45 drţav, so izračunali, da so
uporabniki v 10 letih zmanjšali emisije CO2 za 725.000 ton (Kogoj Ogriz, 2012).
Pri osebnem prometu se je treba dotakniti tudi mirujočega osebnega prometa, ki se
namreč za zdaj razvija stihijsko. Čeprav stanja parkirnih površin prebivalci ne vidijo
kot problematičnega, je za dobro kraja to področje treba smiselno urediti. Kot sem
ugotovila po pogovoru z ţupanom, ki je tudi ţe razmišljal v podobni smeri kot jaz, bi
bilo smiselno razdeliti Jezersko na tri območja, podobno, kot so si zamislili, vendar še
ne realizirali v dolini Vrata. Prvo območje, kjer bi bilo parkiranje najdraţje, bi bilo v
Ravenski Kočni, od kmetije Ancel naprej. S tem bi močno zmanjšali promet v dolino,
ki je precejšen problem, saj je parkirišče pri izhodišču za pohodniške in plezalne cilje
nad vodnim zajetjem in ni opremljeno z lovilci olj. Poleg tega je cesta od kmetije
Ancelj makadamska, kar ob vročih in suhih poletnih dneh ostalim obiskovalcem, ki se
tja odpravijo peš ali s kolesom, močno zmanjšuje kakovost doţivljanja prostora. Za
vsakim avtomobilom se namreč dviga oblak prahu. Cene parkiranja bi bilo v poletni
sezoni smiselno postaviti tako visoko, da bi se vsem obiskovalcem veliko bolj
izplačalo preusmeriti se na javni prevoz, ki bi vozil v dolino, parkiranje tam pa bi bilo
nadstandard. Primerna cena za parkiranje na območju 1 bi bilo deset evrov za
poldnevno parkiranje (npr. do 13.00 in od 13.00) in 15 evrov za celodnevno
parkiranje. S tem bi učinkovito razbremenili predvsem parkirišče pri izhodišču za
Češko kočo in Kočo na Ledinah, ki je na vodovarstvenem območju. Vendar taka
cena in reţim parkiranja ne bi veljala vse leto. Prvi problem je, da v zimskem času
parkirišče pri izhodišču za hribe sploh ni dostopno, kot drugo pa je treba opozoriti na
to, da vsaj polovico leta ta javni skupinski prevoz s parkirišča v centru naselja
Jezersko ne bi obratoval, saj bi bil še bolj nerentabilen kot poleti. Tako da bi bile
lahko cene v zimskem času, od oktobra do maja, cenejše ali pa bi bilo takrat
parkirišče brezplačno, saj gostom ne bi bila ponujena do okolja bolj prijazna in
cenejša alternativa. Večino zimskega časa parkirišče tako ne bi bilo v uporabi zaradi
nedostopnosti v času sneţne odeje in urejenih tekaških prog, ostali čas v tem
obdobju, ko bi bilo parkiranje z vremenskega vidika omogočeno, pa bi obiskovalci
plačali minimalno parkirnino, na primer dva evra samo za dopoldansko parkiranje in
tri evre za celodnevno. Med oktobrom in majem pa obremenitev tega parkirišča ţe
tako ali tako ni velika. Območje 2 bi bilo območje okrog Planšarskega jezera, ki je v
poletnem času tudi polno zasedeno. Prvi korak pri urejanju parkirišča ob
Planšarskem jezeru bi bil, da bi se točno označili parkirni prostori, parkiranje pa bi se
zaračunavalo po pol evra na uro. Seveda je predpogoj za urejanje parkirišča in
zaračunavanje parkirnin, da občina z lastnikom zemljišča sklene dogovor oziroma
vzame zemljo v najem ali jo odkupi. Prav tako bi na območje 2 spadala vsa manjša
parkirišča, kjer ljudje puščajo avtomobile pozimi, ko se odpravijo na tekaške proge,
torej parkirišče pri začetku tematske poti ter nekje v bliţini kmetije Ancel, seveda na
podlagi dogovora z lastniki. Na območjih 1 in 2 bi bil torej nujen temeljit nadzor nad
parkirišči, ker bi samo tako lahko dosegli red in striktno upoštevanje pravil. Prav tako
bi na tak način omogočili vsaj eno delovno mesto. Območje 3 bi bilo v centralnem
delu naselja, kjer bi bilo v prvi fazi, pred vzpostavitvijo plačevanja parkirnin na
območjih 1 in 2, treba urediti dovolj veliko parkirišče. Ker občina še nima v lasti
primernega zemljišča, kjer bi bilo to parkirišče, bo morala to zemljo odkupiti.
Pomembno je, da je parkirišče nekje v bliţini glavne ceste, in ne na najboljših
kmetijskih površinah, ker teh na Jezerskem ţe tako primanjkuje, saj je ravninskega
sveta relativno malo, poleg tega pa so deli ravninskega sveta ob Jezernici še vedno
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precej vlaţni in močvirnati. Primerna lokacija parkirišča bi bila v središču naselja, v
bliţini Stroţiča, kjer so upravne funkcije občine in kjer bi v prihodnosti lahko uredili
razširjen informacijski center, ter hotela Planinka. Pri ureditvi glavnega parkirišča je
zelo pomembna tudi bliţina turistične infrastrukture, predvsem obstoječega Turistično
informacijskega centra (kjer bi se obiskovalci lahko seznanili z zanimivostmi v kraju,
tam pa bi tudi lahko najeli kolesa) in trgovine. S tega parkirišča bi bil nato organiziran
tudi skupni potniški promet na območji 1 in 2. Pribliţne lokacije con 1, 2 in 3 so
prikazane na zemljevidu 10.

Zemljevid 10: Prikaz območij predlaganih con parkiranja
Vir: iObčina, 2016

Pri uvajanju novih prometnih ureditev je zelo pomembno, da se občina uskladi z
vsemi, na katere bi spremenjen prometni reţim kakorkoli vplival. Nujno je, da se
sprejmejo ukrepi, ki so v interesu vseh vključenih akterjev, ter da se sprejemajo
postopno in se tako ponudi moţnost ljudem, da se na nove načine navadijo.
Postopnost prav tako omogoča, da se sproti ugotavljata primernost in učinkovitost
ukrepov in se po potrebi kaj spremeni, izboljša ali opusti, če praksa kaţe, da se stvari
ne odvijajo po pričakovanjih. Tako bi bilo smiselno v prvi sezoni ponuditi skupinske
prevoze, ki bi bili dobro promovirani, samo ob vikendih v vrhuncu sezone, na primer
tri konce tedna v avgustu, ko je obiskanost največja, in še ne zaračunavati parkirnin.
Če bi se ukrep obnesel, bi se v naslednji sezoni vzpostavil organiziran skupinski
prevoz v dolino Ravenske Kočne ob vseh koncih tedna v poletni pohodniški sezoni,
ko obratujeta Češka koča in Kranjska koča na Ledinah, hkrati pa bi se takrat
zaračunavala tudi parkirnina. Zelo pomembno je, kako se ukrepi uvajajo, saj bi ob
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prehitrih in preveč drastičnih ukrepih dosegli nasproten učinek, torej zmanjšanje
obiska pohodnikov.
Drugi pomislek, ki ga imam, pa je povezan s parkiriščem pri Planšarskem jezeru, kjer
je uvajanje parkirnin prav tako dvorezen meč in bi glede tega imeli pomisleke tako
obiskovalci kot tudi lastnik gostišča.

9.2. Javni potniški promet
Na področju javnega potniškega prometa v obliki kot obstaja danes, pod okriljem
Alpetourja, kot se je izrazil, ţupan občina ne pričakuje napredka, saj je ţe ta
nerentabilen in bi bili vsi zadovoljni, če bi sploh obstal v trenutnem obsegu. Treba pa
je razmišljati širše in glede na okolje in ljudi. Povprečna poraba goriva pri avtobusih,
ki vozijo na relaciji Kranj–Jezersko, je po podatkih, posredovanih s podjetja Alpetour,
31,00 l/100 kilometrov, avtomobilov pa 6,5 l/100 kilometrov. Na podlagi tega lahko
trdim, da je onesnaţevanje za okolje manjše, ţe če se pet ljudi, namesto da bi se
sami vozili z osebnim vozilom, pelje z avtobusom, vendar pa zadeva ekonomsko ne
zdrţi. Vrednost in vzdrţevalna dela avtobusa so namreč precej večja od
avtomobilskih, zraven pa je treba prišteti še plačilo voznika, kar je minimalen pogoj,
da proga podjetju ne prinaša izgube. Kot pa je bilo moč razbrati iz ankete,
prebivalcem Jezerskega okoljski vidik prometa ne predstavlja ključnega izmed
dejavnikov, zaradi katerih se odločijo za izbrano prevozno sredstvo.
Smiselno bi bilo zmanjšanje stroškov in onesnaţevanja z nadomestitvijo ali predelavo
avtobusov na do okolja prijaznejši pogon ali zamenjavo avtobusov z do okolja
prijaznimi kombiji, ki bi ţe lahko pokrili povpraševanje, vendar pa je za to odgovorno
podjetje Alpetour, ki na relaciji izvaja javni potniški promet.
Pogostost javnega prevoza bi lahko močno povečali ob posebnih priloţnostih, kot je
Ovčarski bal, s tem pa bi zmanjšali gnečo parkiranih vozil pri Planšarskem jezeru.
Vendar bi bilo za ta dogodek treba linijo tudi prilagoditi, in sicer tako, da bi avtobus
obiskovalce pobiral tudi na kakšnem večjem parkirišču, kjer bi ljudje lahko pustili
svoja vozila. Seveda pa je v takih primerih ključnega pomena celostno oglaševanje in
informiranje obiskovalcev o tej moţnosti prihoda na Jezersko prek medijev, kjer se
dogodek ţe sicer oglašuje.
Rezultati ankete kaţejo, da bo javni promet kot tak teţko zadovoljil potrebe in ţelje
prebivalcev Jezerskega, ki jim je čas zelo pomemben, saj zaradi oddaljenosti ţe ob
voţnji z osebnimi vozili izgubijo veliko časa, zato sem več idej usmerila na področje
javnega prometa, namenjenega turistom.

9.3. Tovorni promet
Tovorni promet prek Jezerskega za vozila, teţja od 7,5 tone, je prepovedan ţe od
leta 2013. Prebivalci Jezerskega od prepovedi čutijo razliko in zmanjšanje tovornega
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prometa, torej je bil ţe narejen korak naprej v smeri zmanjševanja tovornega
prometa. Razen izboljšav cest se na tem področju po mojem mnenju ne da kaj dosti
ukreniti, ker se tovorni promet za potrebe kraja na račun manjše oskrbe nikakor ne bi
smel zmanjševati. Smiselno bi bilo lokalne prevoznike lesa spodbujati k uporabi do
okolja čim bolj prijaznih motornih vozil.

9.4. Promet za potrebe turizma
Dolgoročni cilji Občine Jezersko so razvoj dejavnosti, ki bi na Jezersko privabljale
goste in bi bile do okolja prijazne, ter podaljšati sezono turističnega obiska. Trenutno
je obisk turistov, ki na Jezerskem tudi prenočujejo, na ţalost vezan samo na poletno
sezono.
Na področju prometa, namenjenega predvsem prevozu turistov in izletnikov, pa je še
veliko neizkoriščenega potenciala. Tovrstni prevoz bi bilo treba organizirati tako, da bi
sklenili kompromis in bi našli rešitev, ki bi bila ugodna za obiskovalce, od nje pa bi
imeli korist tudi domačini, hkrati pa bi bila prijazna do okolja.
Področje, ki je po mojem mnenju v prvi vrsti potrebno urejanja, je ureditev treh
območij parkiranja z različno visokimi parkirninami in zagotavljanje skupinskega
prevoza predvsem v dolino Ravenske Kočne, po moţnosti tudi v Makekovo Kočno.
Tak prevoz bi bilo treba organizirati predvsem v poletnem času, v času sezone
mnoţičnega obiska hribov. Storitev bi izvajal zasebnik, ki bi bil ustrezno stimuliran v
občini za izvajanje takega prevoza in spodbujen k uporabi do okolja prijaznega
kombija. Kombi bi imel fleksibilni vozni red, ki bi se v sezoni prilagajal povpraševanju
obiskovalcev, ki je v veliki meri odvisno od meseca, dneva v tednu in vremena.
Postajališča kombi prevoza bi bila torej v središču naselja, pri parkirišču, pri
Planšarskem jezeru in na parkirišču v koncu Ravenske Kočne. Cene vozovnic bi bile
zelo dostopne, na primer pol evra za povratno vozovnico do Planšarskega jezera ter
en evro do konca Ravenske Kočne. Na vseh postajališčih bi bile elektronske table,
kjer bi se izpisovali prihodi kombija za nekaj ur naprej. V primeru sončnih dni bi bilo
smiselno prevoze med 6.00 in 10.00 zjutraj v poletnem času organizirati na vsake pol
ure med tednom in neprekinjeno ob vikendih. Od 9.00 do 13.00 se nato potreba po
prevozih nekoliko zmanjša in ti bi lahko vozili vsako uro med tednom, ob koncih
tedna pa po potrebi tudi bolj pogosto. Od 13.00 do 18.00 pa bi pogostost prevozov
ponovno bila na vsake pol ure. V primeru oblačnih in deţevnih dni, ko se v hribe
pohodniki ne odpravljajo ali pa jih je zelo malo, pa bi se prevoz zagotovil po potrebi.
Postajališča bi namreč opremili z gumbom, kamero ali telekomunikacijsko napravo, ki
bi opozorila na to, da ljudje čakajo na postaji. Kombi, ki bi bil namenjen temu
skupinskemu prevozu, bi moral biti atraktiven, polepljen z lepotami Jezerskega,
novost pa v medijih mnoţično predstavljena.
Kot ţe omenjeno, bi tovrstni skupinski prevoz deloval le v poletnem času od maja do
oktobra, ko je povpraševanje največje. Tudi v tem času pa bi bila potrebna velika
prilagodljivost prevozov, saj se potrebe po tem iz dneva v dan spreminjajo glede na
vreme, mesec in dan.
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Poleg tega se mi za nadaljnji turistični razvoj kraja zdi smiselno vzpostaviti redne in
kakovostne povezave z drugimi turističnimi kraji. Trenutno se tovrstni prevoz turistov
občasno po potrebi izvaja s strani enega vaščana. Kroţni shuttle, ki bi vozil med
Kranjem, Jezerskim, Logarsko dolino, Kamnikom in letališčem, bi bil verjetno zelo
dobrodošla novost za vsakega izmed krajev na poti, prav tako pa tudi za številne
popotnike, ki jim povezave med temi kraji vzamejo veliko časa in energije. Največjo
korist od takega povezovanja pa bi imelo prav Jezersko, ki ga popotniki, zaradi
odročnosti in slabih povezav, pogosto izpustijo iz načrta potovanja. Tudi tovrstna
ponudba bi na začetku lahko poskusno obratovala po potrebi. Če pa bi bilo
povpraševanja več, bi prevoz organizirali bolj pogosto. Cene pa bi morale biti
turistom dostopne, ne previsoke. Na primer pet evrov za relaciji Kamnik–Jezersko,
Jezersko–Logarska dolina. Pomembno je, da bi shuttle vozil v obe smer in s tem
omogočal posamezniku izbiro. Nadalje bi, v primeru dobrega odziva, take prevoze
lahko organizirali še na bolj regionalni ravni in povezave vzpostavili tudi do Ljubljane,
Bleda ali celo Celovca v Avstriji. V tovrstno prevozništvo bi lahko vključili ţe
obstoječe podjetje, ki bi mu bila taka poslovna priloţnost všeč, ali pa bi se nekdo na
novo našel v tej dejavnosti, verjetno v začetku ob spodbudi vključenih občin.
Na zemljevidu 11 sta grafično prikazani prvotna predlagana kroţna turistom
namenjena povezava z zeleno barvo in podaljšanje v modri barvi.

Zemljevid 11: Prikaz moţnosti krajše in daljše kroţne povezave, namenjene turistom
Vir: Google zemljevidi, 2016

87

V drugem sklopu, ko bo Jezersko turistom dostopno z javnimi prevoznimi sredstvi, pa
jim je potrebno omogočiti tudi do okolja prijazne doţivljajske oblike gibanja. Poleg
kolesarjenja, predstavljenega v naslednjem poglavju, bi bilo smiselno razmisliti še o
čem novem. Na primer o voţnji s konjsko vprego- polet s kočijo, pozimi pa s sanmi.
Te oblike ne bi mogle zadovoljiti potreb obiskovalcev po mobilnosti, ampak bi bil
njihov namen dodana vrednost, ki bi obiskovalcem ponudila doţivetje in jih zadrţala v
kraju dlje časa.
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9.5. Rekreacijske oblike premikanja
9.5.1. Kolesarjenje
Kot najpomembnejša do okolja prijazna rekreacijska oblika prometa na Jezerskem se
pojavlja kolesarjenje, ki je ţe zdaj močno razširjeno. S kolesom pokrajino okoli sebe
doţivljamo veliko bolj pristno, kot jo doţivimo pri voţnji z avtomobilom. Tako bi lahko
tudi obiskovalcem Jezerskega, poleg običajne izposoje koles, ponudili tudi malo
drugačno izkušnjo, po zgledu Bicik(lj)a v Ljubljani. Gostom in domačinom bi namreč
ponudili kolesa na več točkah po kraju, hkrati pa jim omogočali, da pri postankih kolo
brez skrbi, da bi jim ga kdo ukradel, oddajo v posebej za to namenjene postaje, kjer
se kolo avtomatsko priklene na stojalo. Seveda bi kolesa morala biti lokaciji in terenu
primerna, torej gorska ali trek kolesa niţjega srednjega cenovnega razreda,
pobarvana v ţivih in prepoznavnih barvah. Postajališča takega sistema koles z
izposojo bi postavila v center naselja, ob predvidenem večjem parkirišču in ob vseh
bolj zanimivih točkah v kraju; tako bi bilo postajališča smiselno postopno oblikovati pri
Planšarskem jezeru, pri tovornih ţičnicah, na koncu Ravenske Kočne pa tudi pri
kmetiji Ank, na »prvi ridi«, na prelazu Jezerski vrh, pri Stari cerkvi, pri razgledišču pod
Malim vrhom in pri kamnolomu lehnjaka v Komatevri, ko bo tam urejena tematska
pot. Ob vseh teh postajališčih, bi bilo dobro urediti počivališča s klopicami in streho
ter informacijske table. Tako bi obiskovalcem omogočili kombinacijo kolesarjenja in
pohodništva, brez da bi jih vmes skrbelo za svoja kolesa. Hkrati pa bi bil to edinstven
primer tovrstne souporabe koles v Sloveniji in bi lahko sluţil pri promociji kraja.
Predlagana odloţišča za kolesa so označena na zemljevidu 12.

Zemljevid 12: Predlagana odloţišča koles
Vir: iObčina, 2016
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Seveda pa je v prvi vrsti treba zagotoviti varno kolesarjenje, kar bi dosegli z ureditvijo
kolesarskih poti na vseh relacijah med postajami. Poti bi v čim večji meri po kraju
potekale zunaj glavne ceste, kjer pa to ni mogoče, bi ob glavni cesti del cestišča
uredili v kolesarsko pot. Z manjšim vloţkom bi ob glavni cesti meter od roba vozišča
pobarvali s prepoznavno barvo in označili kot območje, namenjeno kolesarjem, in
voznike opozarjali, naj bodo na kolesarje tu še posebej pozorni. S tem bi jih opozorili,
naj bodo obzirni do drugih deleţnikov v prometu, hkrati pa bi omejitve hitrosti na
celotnem območju od Bajt pa do »prve ride« omejili na največ 50 kilometrov na uro.
Teh nekaj kilometrov z niţjo omejitvijo hitrosti prebivalcem ne bo znatno podaljšalo
poti v dolino, močno pa bo spremenilo doţivljajsko vrednost prostora tako za
domačine kot tudi za obiskovalce. Ta kolesa bi poleg turistov po zelo ugodni ceni
ponudili tudi domačinom. Tako bi bila cena letne izposojevalnine na primer 20 evrov.
Turistom pa bi ponudili izposojevalnino po 15 evrov na teden, deset evrov za tri dni in
pet evrov na dan.
Poleg tega bi turistom ponudili do okolja prijazno kartico ugodnosti, kjer bi na primer
za 20 evrov na teden gostu ponudili vse vrste prevozov po Jezerskem, torej izposojo
koles in organiziran skupinski prevoz. Za 25 evrov pa bi bil v ceno vključen še kroţni
turistični shuttle do bliţnjih krajev. Gost bi imel na primer s to kartico tudi 10-odstotni
popust pri ponudnikih gostinskih storitev ali nočitev, ki bi bili zainteresirani za tovrsten
dogovor, in 15-odstotni popust na najem električnega kolesa ter voţnjo s konjsko
vprego.
Na področju ukrepov, ki jih navajam pri vseh vrstah prometa, je v skladih EU na
razpolago precej sredstev za programsko obdobje 2014–2020. Slovenija razpolaga s
3,255 milijarde evrov iz evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, od tega
je kar 159,8 milijona namenjenih instrumentom za povezovanje Evrope, torej za
področje prometa (Programsko obdobje 2014–2020, 2015).
V prostorskem planu Jezerskega, ki je ravno sprejet, sicer ni označene planirane
daljše gorskokolesarske kroţne poti okrog Jezerskega, ki je bila v interesu občine in
športnega društva, saj trenutni pogoji na Jezerskem takega projekta ne omogočajo,
saj se stvar zatakne pri lastništvu zemljišč. Po mojem mnenju pa bi bilo treba obnoviti
ţe obstoječe poti oziroma gorsko kolesarjenje spodbujati na ţe obstoječih poteh, kjer
se interes kolesarjev ne kriţa z interesom pohodnikov in lastnikov zemljišč. Tako bi
bilo smiselno ustrezne poti označiti z enotnimi prepoznavnimi smerokazi, poleg tega
pa vse te poti obiskovalcem ustrezno predstaviti v samostojni zgibanki z zemljevidom
in označbo zanimivih točk ter na internetni strani objaviti zemljevid in atraktivne slike
gorskokolesarskih poti in zanimivih točk na njih. V kraju pa bi bilo tudi treba aktivirati
gorskokolesarske vodnike ter po moţnosti za te dejavnosti usposobiti tudi nove
zainteresirane kadre, ki bi poleti organizirano vodili skupine kolesarjev. Vodenje bi
bilo ponujeno na spletni strani občine, prav tako pa bi se celovita ponudba
Jezerskega, vključno z vodenimi kolesarskimi turami, reklamirala v medijih.

9.5.2. Pohodništvo
Sprehajalna pot po dolini Ravenske Kočne je dobro obiskana. Opremljena je z
informativnimi tablami o različnih druţbenih in naravnih vidikih Jezerskega. Kot
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omenjeno, pa se bodo v kratkem na Jezerskem oblikovale še tri tematske poti. Po
ureditvi je zelo pomembno, da se obiskovalci Jezerskega seznanijo s potekom in
pomenom teh poti in da se vzpostavijo tudi organizirana vodenja po poteh. Občina je
v povezavi s postavitvijo informativnih tabel na teh poteh precej skeptična in se
obrača k uporabi aplikacije, ki te po poti vodi. Sama menim, da danes večina ljudi še
vedno bolje sprejema fizične table na terenu kot pa prebiranje o posameznih točkah
na terenu prek telefonov ali tablic. Poleg tega je veliko takih, ki jim dopust predstavlja
čas, ko jim ni treba biti ves čas dosegljiv na telefonu. Se mi pa zdi ideja o aplikaciji
smiselno dopolnilo turistične ponudbe na Jezerskem. V povezavi z ţe obstoječo in
novimi tematskimi potmi predlagam, da se enkrat letno pripravi dogodek na temo
povezano s posamezno potjo, ki bi vključeval skupinski pohod po poti in trţnici
podobno ponudbo lokalnih izdelkov.
Poleg tega bi bilo smiselno ponuditi obiskovalcem Jezerskega celovito aplikacijo, ki bi
bila plačljiva in bi bila interaktivni vodič po Jezerskem. Vsebovala bi nekaj podatkov o
Jezerskem, zemljevide in predstavljene moţnosti prihoda/odhoda na/z Jezerskega in
premikanja po Jezerskem pa tudi gorske cilje s podatki o zahtevnosti in dolţini
pohodov, kolesarske in tematske poti z opisi zanimivosti ter gostinske in nočitvene
moţnosti. Ime aplikacije bi bilo smiselno oblikovati tako, da bi Jezersko predstavljala
kot do okolja prijazno destinacijo, npr. ZelenoJezersko oziroma GreenJezersko.
Poleg tega bi nakup aplikacije uporabnikom prinašal tudi dejanske ugodnosti,
podobno kot skupinska kartica kraja, po zgledu Bohinja.

9.5.3. Tek na smučeh
V zimskem času je najpomembnejša rekreacijska dejavnost, ki privablja obiskovalce
na Jezersko, tek na smučeh. Nadmorska višina in senčna lega višje po dolini
Ravenske Kočne ob dobrih zimah omogočata tek še pozno spomladi. Prav tako so
proge redno vzdrţevane in lepo urejene. Trenutno tek na smučeh kraju ne prinaša
velikega prihodka. Tekači so namreč ponavadi dnevni gostje, ki v kraju ne
prenočujejo, kvečjemu se ustavijo na čaju. Z ureditvijo manjšega smučišča bi gostom
lahko ponudili sočasne smučarske tečaje za otroke ali pa vsaj animacijo na snegu ter
druţinska sankanja, s čimer bi ljudi v kraju lahko zadrţali tudi več dni. Moţnost
izposoje opreme sicer obstaja na Šenkovi domačiji, ki pa ni tik ob tekaških progah.
Ob sobotah ţe obstajajo skupinske vadbe teka na smučeh. Občina ima načrt, da bi
za tekaške proge pobirali nekakšne pristojbine, trenutno je ob tabli nabiralnik za
prosotovoljne prispevke zadovoljnih tekačev. Najlaţji način za večjo sistematičnost bi
bilo pobiranje pristojbin prek parkirnin, tako bi bila parkirišča pri Planšarskem jezeru
in drugje v okolici tekaških prog plačljiva tudi v zimskem času. Poleg tega bi bilo treba
urediti servis in izposojevalnico tekaške opreme nekje tik ob tekaških progah.
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10. ZAKLJUČEK
V magistrski nalogi sem na podlagi proučevanja literature in različnih terenskih
metod, kot so intervju, anketa in štetje stoječega prometa, prišla do ugotovitve, da je
za Jezersko, ki predstavlja še zelo čist in neomadeţevan biser med KamniškoSavinjskimi Alpami in Karavankami, smiselno, da nadaljnji razvoj prometa in turizma
gradi na temeljih, prijaznih do ljudi in okolja, kar bi kraju prineslo dodano vrednost, ki
je v slovenskem alpskem prostoru za zdaj še redkost. Smiselno bi se bilo zgledovati
po dobrih praksah pri nas in v tujini, vendar pa jih prilagoditi unikatnosti Jezerskega in
njihovi uporabnosti v tem kraju. Tako bi domačinom in turistom omogočili do okolja
prijazne oblike gibanja v prostoru, ki bi bile ugodne, hitre in prijetne. Domačine bi
spodbujali k skupnim prevozom v dolino, pri čemer bi prihranili denar in zmanjšali
onesnaţevanje. Smiselno se mi zdi tudi dvigniti okoljsko zavest med domačini, da se
bodo bolj zavedali dragocenosti in edinstvenosti svojega domačega kraja in da bodo
tudi sami ţeleli aktivno sodelovati pri ohranjanju čistosti okolja ter bodo pozitivno
sprejemali ukrepe, ki bi tudi njim izboljšali kakovost ţivljenja. Turistom pa bi ponudili
organizirane prevoze na in z Jezerskega ter atraktivne in do okolja prijazne moţnosti
premikanja po kraju. Med drugim bi Jezersko s turističnim shuttlom povezali s
pomembnimi turističnimi kraji v okolici, kot so Kranj, Kamnik in Logarska dolina,
kasneje pa morda tudi z Bledom, Ljubljano in s turističnimi kraji v bliţnji Avstriji. Po
kraju pa bi se gostje lahko vozili s sistemom koles za izposojo, električnimi kolesi ali
katero drugo atraktivno obliko do okolja prijaznega prometa. Poleg tega bi
predlagane novosti ponudile zaposlitev nekaj prebivalcem v kraju, ki bi zmanjšali
svojo potrebo po mobilnosti in s tem razbremenili cestno povezavo proti Kranju. Zelo
pomembno je, da bi se novosti uvajale kot dodatna moţnost, torej na prijazen način,
brez prisile. Seveda pa za uspeh vseh predlaganih ukrepov nikakor ni dovolj samo
njihova umestitev v prostor, ampak je treba z informiranjem in celovito reklamo
domačinom in turistom predstaviti vse moţnosti in pozitivne plati novih oblik prometa
ter Jezersko kot destinacijo trţiti skupaj, kot do okolja prijazno oazo miru med
Kamniško-Savinjskimi Alpami in Karavankami. Poleg tega je pri uvajanju novosti zelo
pomembna postopnost, ki omogoča sprotno vrednotenje posameznih ukrepov in
njihovo ustreznost in sprejetost med prebivalci kraja in turisti, ter po potrebi
spremembe in drugačne usmeritve v primeru nedelovanja ukrepov. Zelo pomembno
in pozitivno za trţenje in razvoj kraja bi bilo tudi povezovanje z okoliškimi občinami in
kraji s podobnimi cilji ter drugimi kraji v alpskem prostoru, ki se srečujejo s podobnimi
izzivi kot Jezersko. Tako povezovanje bi bilo za začetek zelo pomembno s
sosednjima občinama Solčavo in Kamnikom, s katerima si Jezersko deli biser
Kamniško-Savinjskih Alp. Pobude o povezavi teh občin v Krajinski park KamniškoSavinjske Alpe so ţe stare in morda bi bilo zamisli treba obuditi in aktivno pristopiti k
takemu ali podobnemu povezovanju. Tudi s Trţičem bi se Jezersko lahko povezalo
na področju prometa, predvsem v smislu vzpostavljanja kolesarskih in pohodniških
poti med občinama, ki bi ponujala čudovita doţivetja in razglede. Kraj pa bi bilo
smiselno vključiti tudi v zdruţenja vasi s podobnimi danostmi, cilji in interesi, kot jih
ima Jezersko. Eno izmed takih zdruţenj je prav gotovo Zdruţenje pohodniških vasi,
saj je ne nazadnje pohodništvo temelj razvoja turizma na Jezerskem. S tovrstnim
zdruţevanjem bi namreč ime Jezerskega ponesli širše po alpskem prostoru, Evropi in
svetu.
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15. PRILOGE
15.1. Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
1. Spol:
Moški
Ţenski

2. V katero starostno skupino spadate?
do 20 let
21-40 let
41-60 let
61 let ali več

3. Kakšen je vaš trenutni status?
Šolajoči
Aktivni
Neaktivni
Brezposelni

(Šolajoči)

4. Kje bivate v času šolanja?
V domačem kraju
V kraju šolanja
Drugo:

5. Ali imate v lasti osebni avtomobil?
da
ne
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6. Vsakodnevne obveznosti (šola, služba ...) so od mojega doma oddaljene:
manj kot 5 km
5-25 km
25-40 km
40-60 km
več kot 60 km

7. S katerim prevoznim sredstvom najpogosteje opravljate svoje dnevne poti?
Z osebnim avtomobilom
Z javnimi prevoznimi sredstvi
Peš
S kolesom
Drugo:

(Z osebnim avtomobilom)

8. Z osebnim avtomobilom se na svojih dnevnih poteh po navadi vozim:
Sam
Z enim sopotnikom
Z več kot enim sopotnikom

(Z osebnim avtomobilom)

9. Zakaj se na vsakodnevnih poteh vozite sami?
Ker se v kraj, kjer imam obveznosti, ne vozi nihče od mojih znancev
Ker se nisem pripravljen časovno prilagajati drugim
Ker imam fleksibilne obveznosti
Ker se po obveznostih odpravim še po drugih opravkih
Ne vem
Drugo:

10.

(sam )
Bi si želeli imeti virtualno platformo, kjer bi se dnevni vozači lahko dnevno dogovarjali za
skupne prevoze in delitev stroškov?
Da, če bi obstajala, bi jo verjetno uporabljal
Ne, verjetno je ne bi uporabljal

(Z osebnim avtomobilom)

11. Javnih prevoznih sredstev ne uporabljam pogosto, ker
So cenovno neugodna
Prepočasna
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Premalo pogosta
Drugo:

12. Precejšnjo oddaljenost Jezerskega od drugih večjih naselij dojemam bolj kot:
Prednost
Slabosti

13. Način prevoza izbiram na podlagi:
zelo drţi

delno drţi ne eno ne delno ne
drugo
drţi

zelo ne
drţi

Cene
Dostopnosti
Hitrosti
Ozira na okolje

14. Zadovoljstvo z vzdrževanostjo infrastrukture

zelo
zadovoljen niti
nezadovolj zelo
zadovoljen
zadovoljen en
nezadovolj
niti
en
nezadovolj
en
cesta Jezersko-Kranj
cesta Jezersko-Ţelezna Kapla
ceste v Občini Jezersko
kolesarske poti v Občini Jezersko
pohodne poti v Občini Jezersko
parkirne površine
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15. Kakšen je vpliv prepovedi tranzitnega tovornega prometa (nad 7 ton)?
Ni vpliva
Tovornega prometa je malo manj
Tovornega prometa je znatno manj

16. Prometno onesnaževanje

zelo drţi

delno drţi ne eno ne delno ne
drugo
drţi

sploh ne
drţi

Promet po mojem mnenju vpliva na kvaliteto
zraka na Jezerskem
Hrup, ki ga povzroča promet, me moti
Promet po mojem mnenju ogroţa razporeditev
in raznolikost ţivalskih in rastlinskih vrst

17. Po mojem mnenju je dostopnost Jezerskega za turiste:
Zelo slaba
Slaba
Solidna
Dobra
Odlična

18. Kakšno je vaše mnenje o kolesarjih, ki so v poletnih mesecih stalnica na cesti na Jezersko?
Motijo me, ker ovirajo promet
O njih nimam posebnega mnenja
Veseli me, da pripomorejo k večjemu turističnemu obisku in prepoznavnosti Jezerskega
Drugo:

19. Kakšno je vaše mnenje o motoristih, ki so v poletnih mesecih stalnica na cesti na Jezersko?
Motijo me, ker ovirajo promet in ogroţajo druge udeleţence v prometu
O njih nimam posebnega mnenja
Veseli me, da pripomorejo k večjemu turističnemu obisku in prepoznavnosti Jezerskega

20. Kolesarite?
Da, kolo mi predstavlja prevozno sredstvo, s katerim se odpravim po opravkih
Kolesarim za rekreacijo
Ne kolesarim
Drugo:
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21.

(Kolesarim za rekreacijo)
Ponavadi kolesarim:
Po gorskih poteh
Po cestah

22.

(po gorskih poteh)
Bi si želeli imeti bolje označene in urejene gorskokolesarske poti?
Da
Ne

23.

(po gorskih poteh)
Menite, da bi bilo kolesarjenje ob podpori nove infrastrukture lahko eden izmed temeljev
razvoja turizma na Jezerskem?
Da
Ne

24. Ste zadovoljni s sprehajalnimi potmi in tematsko potjo na Jezerskem?
Da
Ne

25. Menite, da bi nove tematske poti na Jezersko privabile več turistov?
Da
Ne
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26. Ali poznate izraz "mehka mobilnost"? Kaj po vašem mnenju pomeni?

27. Poznate združenje Alpski biseri?
Da
Ne

(da)

28. Mislite, da bi vključitev Jezerskega v taka ali podobna združenja pozitivno vplivala na kvaliteto
življenja občanov?
Da
Ne

15.2. Priloga 2: INTERVJU Z ŽUPANOM JEZERSKEGA JURIJEM REBOLJEM
1. Kakšni so načrti in strategija prometnega razvoja na Jezerskem?
Na področju prometa je v planu ureditev pločnikov v središču vasi ob cesti (od
Grabnarja do Lustka), regionalna cesta ostane v obstoječem stanju. Občina ţeli
urediti lastništvo okrog ceste, ker to področje še ni rešeno in vneseno v kataster.
Prioriteta občine je tudi zagotovitev parkirnih površin v središču vasi, bolj v smeri proti
dolini Ravenske Kočne pa bi bila parkirišča plačljiva, in čim dlje v dolini bi parkirali,
tem draţja bi bila parkirnina. Občina si tudi ţeli umiriti promet skozi vas, najbolj
problematični so s svojo neprilagojeno hitrostjo motoristi.
2. Se občina zavzem za trajnostni razvoj na splošno?
Da, občina se definitivno zavzema za trajnostni razvoj, ta je ena izmed prioritet.
3. Kakšno je stališče občine do mehke mobilnosti?
Stališče je, da gre razvoj v smeri mehke mobilnosti. Za javni prevoz bomo veseli, če
bo ostal v trenutnem obsegu, saj se avtobus večinoma vozi prazen gor in dol. Občina
ima v načrtu nakup električnega avtomobila, ki bi sluţil prevozu starejših ljudi do
zdravstvenih ustanov in prevozu turistov. Uporabljal bi se ga podobno, kot to počno v
sosednji vas Ţelezna Kapla v Avstriji, kjer električni avto uporabljajo zaposleni na
občini za vse sluţbene poti, če se na sluţbene poti odpravijo s svojim avtomobilom,
ne dobijo povrnjenih potnih stroškov.
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4. Poznate zdruţenje Alpski biseri? Se vam zdi Jezersko primerna lokacija
za razvoj mehke mobilnosti?
Ne, zdruţenja Alpski biseri ne poznam.

5. Kakšno je vaše mnenje o glavnem parkirišču na izhodišču za
pohodniške ture v Ravenski Kočni nad vodovodnim zajetjem? Se vam
zdi ustrezno?
Parkirišče v Ravenski Kočni ni ustrezno ţe zaradi tega, ker se nahaja na
vodovarstvenem območju. Treba bo namestiti lovilce olj ter omejiti promet in
parkiranje z visokimi parkirninami.

6. Ste kdaj razmišljali o moţnostih umiritve prometa v dolinah Ravenske in
Makekove Kočne in vzpostavitvi javnega prevoza v obe dolini?
Ja, o tem smo razmišljali. Ideja je, da bi obstajal organiziran prevoz, občina si ţeli, da
bi v tem videl priloţnost nekdo kot privatnik in bi te prevoze organiziral s kombijem ali
s konjsko vprego. Kot javni prevoz je za občino to prevelik zalogaj, potrebno bi bilo
kupiti kombi. Problem je v tem, da tri četrtine leta tam ni veliko prometa, velik obisk je
samo v času poletne pohodniške sezone, ob sončnih vikendih.

7. Ima občina namenska sredstva za področje prometa? Koliko jih je in za
kaj se bodo v letih 2015 in 2016 porabila?
Da, občina ima namenska sredstva za obnovo in vzdrţevanje cest. Za leto 2016 ima
občina v proračunu tudi rezervirana sredstva za nakup električnega avtomobila.

8. Kako je z javnimi prevoznimi sredstvi? Je v načrtu občine
subvencioniranje le-tega za vse prebivalce in spodbuda ljudi pri tem, da
bi ga več uporabljali?
Osnovnošolci višjih razredov imajo organiziran prevoz z Alpetourjevim avtobusom do
šole v Preddvoru, ki je zastonj. Pred leti je občina razmišljala, da bi subvencionirala
še prevoze srednješolcev, vendar je za to poskrbela drţava. Mogoče bi bilo smiselno,
da bi občina subvencionirala organizirane prevoze v Ravensko Kočno, ko bi se ti
začeli izvajati.
9. Na Jezerskem je velik problem z dostopom za turiste iz bolj oddaljenih
krajev, na primer z letališča Joţeta Pučnika, ki je od Jezerskega
oddaljeno manj kot 30 kilometrov, ni direktne povezave, prav tako je ni iz
nekaterih bliţnjih turističnih krajev, kot sta Bled in Logarska dolina. Kaj
mislite o tem, imate ţe pripravljene kakšne rešitve?
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Ideja je bila, da bi se vzpostavila kroţna povezava s shuttlom, ki bi povezoval Bled,
Jezersko in naprej Logarsko dolino ter se čez Kamnik vračal nazaj proti Bledu,
vendar do realizacije še ni prišlo. Za prevoz turistov z letališča so se ponudniki
nočitev na Jezerskem obrnili na podjetje Go Opti, ki ni bilo zainteresirano, neki drugi
ponudnik pa bi bil pripravljen pripeljati in odpeljati ljudi, vendar je za to nekje
potrebno poiskati sredstva.
10. Kaj se dogaja z zoţitvijo prometa pred Kazino? Se bo zadeva v kratkem
razrešila?
Tega nihče ne ve. Verjetno lastnik nima denarja za rušitev. Smo pa pisali pristojnim
organom, če lahko zaporo umaknemo, ker ni več padajočih strešnikov.
11. Od kdaj je na Jezerskem polnilnica za vozila na električni pogon? Imate
kakšne podatke o tem, koliko se uporablja?
Polnilnica za električna vozila je na Jezerskem od leta 2010, gre za projekt Elektra
Gorenjska in občina podatkov o uporabi nima. Zdi pa se mi, da se polnilnica ne
uporablja veliko.
12. Kako je z nakupom električnega avtomobila?
BSC – Regionalna razvojna agencija Gorenjske je projekt prijavila, poslala pismo o
nameri. Za avtomobil naj bi 15 % sredstev namenila občina, 85 % pa EU, ni pa še
podatka o tem, ali je bil projekt odobren.
13. Ena tematska pot je ţe oblikovana, v načrtu jih je še več, kako mislite, da
bi te lahko kar najbolje zaţivele v prostoru?
Za tri poti je ţe pripravljena dokumentacija, in sicer so to tematske poti v Komatevri
po kamnolomu lehnjaka, pot v okolici Planšarskega jezera in pot do Stare cerkve.
Ţe obstoječa pot v Ravenski Kočni je zaţivela. Zelo pomembno se nam zdi, da mediji
poročajo o tem ter da imajo poti več funkcij (tudi dostopno invalidom in prilagojeno
vsem skupinam ljudi). In da imajo še dodano vrednost, ne samo klasičnih tabel.
14. Obstajajo tudi načrti za ureditev daljše gorskokolesarske kroţne poti, od
kod bo občina črpala sredstva za ta namen in kakšna je predvidena
trasa?
Iz prostorskega plana, ki bo letos sprejet, smo to gorsko kolesarsko pot izključili, ker
bi bilo potrebno narediti študijo. Med več lastniki odsekov na poti ni navdušenja.
Zaenkrat je ţelja, da bi se pot dalo vsaj prehoditi. Gorskokolesarski poti nasprotujejo
tudi lovci in gozdarji.
15. V načrtu občine je bil nekaj časa tudi najem prostorov na nekdanjem
mejnem prehodu Jezerski vrh, in ker gre za strateško pomembno točko,
me zanima, za kakšne potrebe bi se ti prostori uporabljali?
Ni še nekih konkretnih idej, ena moţnost je muzej in zraven manjši bar ... Mogoče
dva apartmaja, da lahko kdo tam tudi prespi. V prvi vrsti pa prenos na občino, ker
propada, da se ne bi delala škoda še naprej.
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Izjava o avtorstvu
Spodaj podpisana Nina Hafner izjavljam, da je magistrska naloga rezultat
mojega samostojnega dela pod mentorstvom doc. dr. Mateja Ogrina in da so
vsi uporabljeni viri navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno
zakonodajo.
Nina Hafner
Škofja Loka, 20. 8. 2015
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