
USPEŠNE PRAKSE TRAJNOSTNE 

MOBILNOSTI V OBČINAH

TURISTIČNI KRAJI

ORGANIZACIJE DOGODKOV

Anamarija Jere, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

Ljubljana, 12.10.2016ebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor.



TURISTIČNI KRAJI
OPIS PRIMERA

Mehka mobilnost v Bohinju

• Akcija Zeleni vikend

• Kartica mobilnosti gost Bohinja

• BohinjSki vlak

• Poletni avtobusi 

• Pohodniške poti po Bohinju

• Kolesarska pot Bohinjska Bistrica – Srednja vas -

Bohinjska Češnjica

• 2 izposojevalnici koles

• Sistem inteligentnega transporta



TURISTIČNI KRAJI
DEJAVNIKI USPEHA

• Neprestano obveščanje, promocija ponudbe

• Ogled primerov dobrih praks

• Spodbujanje uporabe JPP mora imeti pozitiven vpliv tudi 

na navade lokalnega prebivalstva

• Sodelovanje z različnimi deležniki (Turizem Bohinj, 

občina, SŽ, TNP, prevozniki)



TURISTIČNI KRAJI
PRIPOROČILA IN SPOZNANJA

Ukrepi trajnostne mobilnosti morajo biti uravnoteženi med 

težnjami turistov in lokalnega prebivalstva.
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TURISTIČNI KRAJI
OPIS PRIMERA

Werfenweng (A)

• Kartica ‘SaMo Card’ turistu brez avtomobila nudi  

brezplačne storitve: 

- uporabo shuttla Bischofshofen - Werfenweng

- prevoze z lokalnim taksijem ELOIS  (tudi ponoči)  

- najem vozila 'kobilica‘ na biogorivo

- najem električnega vozila za 4 ljudi

- najem zanimivih dvo ali več kolesnikov kot del ponudbe ‘Fun mobility’

- najem gorskih koles, vožnjo s kočijo na saneh, pohod z lamami

- enodnevne izlete v okolico,  plavanje v umetnem jezeru z gorsko vodo

- voden pohod po okoliških tematskih poteh

- uporabo zimskega Ski Busa in gondole, najem tekaške in smučarske opreme, drsalk 

in brezplačne vstopnine



TURISTIČNI KRAJI
DEJAVNIKI USPEHA

• Sodelovanje z vsemi deležniki, še posebno z železnicami

• Celostne rešitve: V naselju uporabljajo fotovoltaiko za 

pridobivanje električne energije za električna vozila ter 

ulične svetilke.

• Promocija (nekoč TV, ustno; danes splet)



TURISTIČNI KRAJI
PRIPOROČILA IN SPOZNANJA

• Postopnost 

• Pozitivna motivacija, ki je nagrajevala vstopnike v koncept 

in ni vršila pritiska na ostale

• Zaveza k dolgoročnemu trajnostnem razvoju, ki je že 

prerasla zgolj trajnostno mobilnost

• Porast obiska, saj je kraj postal tudi poletna počitniška     

destinacija

• SaMo Card tudi za domačine (280), nove trgovine, 

podoba naselja, nova delovna mesta. 

• V strategijo razvoja so postavili tudi zgornjo mejo 

turističnih postelj, ki znaša 3000.
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OPIS PRIMERA

WÖFFI – Na izlet z javnim prevozom (A)

• Po naravnih parkih Karwendel (2015) (20.000 brošur)

• + Zillertal, Tiroler Lech, Ötztal, Kaunergrat (2016)

• Dobra mreža javnega prometa omogoča dolge in bolj 

raznolike pohodniške izlete z možnostjo različnega 

izhodišča in kraja sestopa. 

• Okolju prijazno, bolj udobno, bolj zanimivo. 



TURISTIČNI KRAJI
DEJAVNIKI USPEHA

• Partnerstvo, aktivno vključevanje, sodelovanje pri pripravi 

brošure (DB, ÖBB, DAV, OeAV , TICi, avtobusni prevozniki).

• Lokalne in državne inštitucije so zelo pomembne. Delno 

tudi sofinancirajo projekt in izvajajo promocijo projekta.



TURISTIČNI KRAJI
PRIPOROČILA IN SPOZNANJA

•Zelo pomembna je vzpostavitev povezave s partnerji za 

uspešen potek projekta. 

•V prvi vrsti promoviranje uporabnosti projekta (dostopnosti 

in udobnosti), šele nato poudarjanje okoljskega vidika.





ORGANIZACIJA DOGODKOV
OPIS PRIMERA

Planica

• Število obiskovalcev: do 111.000 v štirih dneh.

• Avtobus (700 avtobusov); Turistični avtobus (z LTO)

• Vlak (do Hrušice in nato z avtobusi – 5200)

• Spodbujane deljenje avtomobila

• Organizirani peš pohodi s hotelov, spodbujanje peš 

dostopov iz vseh bližnjih krajev Podkoren, Kranjska Gora, 

Rateče.

• Prednostni parkirni prostori za gibalno ovirane osebe.



ORGANIZACIJA DOGODKOV
DEJAVNIKI USPEHA

• Objava in spodbujanje uporabe trajnostnih mobilnih 

sredstev  preko različnih komunikacijskih kanalov:

• Uradna spletna stran in druge spletne strani, FB, Twitter

• Kanali SŽ 

• Poznavanje smernic organizacije trajnostnih dogodkov, 

velika ozaveščenost organizatorjev.



ORGANIZACIJA DOGODKOV
PRIPOROČILA IN SPOZNANJA

• Informiranje ljudi, ki sodelujejo pri organizaciji in 

motiviranje za trajnostni vidik delovanja

• Pridobitev izkušenj in znanj drugih organizatorjev

• Lotevanje takih projektov, ki jih je možno racionalno 

izpeljati z obstoječimi viri

• Iz leta v leto boljši odziv obiskovalcev na sprejete ukrepe 

TM – številne ugodnosti - cenejša vozovnica, izogib gneči, 

varnejše in bolj brezskrbno potovanje, izogib stresnim 

situacijam (gneča, zastoji…).





ORGANIZACIJA DOGODKOV
OPIS PRIMERA

Eurobasket 2013

• Dogodka se je udeležilo ok. 500.000 ljudi.

• Jesenice, Celje, Koper, Ljubljana

• V sodelovanju z občinami in ponudniki JPP je bil 

omogočen dostop do kraja dogodka z vlakom in 

avtobusom.

• Označena so bila parkirišča blizu kraja dogodka, od koder 

je potekal transport do dvoran. Vsa parkirišča neposredno 

ob dvoranah so bila rezervirana za osebje. Invalidom so 

bili dodeljeni prednostni parkirni prostori.



ORGANIZACIJA DOGODKOV
DEJAVNIKI USPEHA

• Motivi: premalo parkirnih mest, izogib gnečam, ekološki 

• Uporaba že obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje.

• Ugodnosti za uporabnike trajnostnih načinov potovanja: 

Brezplačen mestni javni potniški promet v KP in LJ; 

akreditirane osebe brezplačen avtobusni prevoz in prevoz 

s SŽ; navijači, ki so prišli na dogodek z vlakom so imeli 

cenejšo vstopnico in cenejšo vozovnico za vlak.



ORGANIZACIJA DOGODKOV
PRIPOROČILA IN SPOZNANJA

• Maksimalna uporaba javnega prevoza

• Nujno potrebna močna medijska podpora - partnerski/ 

sponzorski odnos z večjimi medijskimi hišami (TV, 

radio…)

• Velik poudarek pri informiranju javnosti preko družbenih 

medijev ter drugod (brošure…)

• Popolno zaprtje območja za avtomobile, možen dostop le 

z javnim potniškim prometom.
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