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A POJASNILA 

 

Delovna skupina « Promet » želi nadaljevati z začetimi deli o trajnostni mobilnosti oseb v 

dveh smereh: 

 

1. poglobiti prve študije o urbani mobilnosti, ki so bile vključene v zbirko dobrih praks: to 

temo bi bilo treba obravnavati v sodelovanju z vsemi delegacijami skupine promet, 

skupno določiti oblike obravnavanja in nato pripraviti sklepe za predstavitev na 

naslednji Alpski konferenci; 

 

2. spodbujati usklajevanje dejavnikov turistične mobilnosti zaradi pridobivanja 

zanesljivih skupnih informacij za širšo javnost, saj je prav odsotnost teh informacij 

ena največjih ovir za razvoj trajnostne turistične mobilnosti: ta tema zahteva 

predvsem sodelovanje z dejavniki iz prometa in turizma, kar je prva etapa na poti do 

nadaljnjega razvoja. 

 

Skupina je mnenja, da je možno v okviru razpoložljivih sredstev odnos 

promet/zdravje/ekologija predstaviti kot  «trenutni posnetek stanja », v nadaljevanju pa izbrati 

smernice bodočega poglobljenega dela.   

 

V teh pogojih: 

- se prispevek nacionalnih delegacij osredotoči  predvsem na urbano mobilnost in posnetek 

trenutnega stanja  na področju prometa/zdravja/ekologije, 

- delovno predsedstvo in vpleteni gospodarski dejavniki pa prispevajo  predvsem turistične 

informacije, o čemer redno obveščajo skupino za promet. 
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B DELOVNI MANDAT SKUPINE »PROMET«  

 

Ob. upoštevanju dela drugih vpletenih multilateralnih gremijev, predvsem Zuriške skupine, ki 

se ukvarjajo z trajnostno mobilnostjo, bo Delovna skupina »Promet« organizirala svoje nove 

dejavnosti za XI. konferenco  v obliki  petih tem.  

 

1) Trajnostna mobilnost oseb v alpskem prostoru v mestnem, primestnem in 

medmestnem prostoru  

 

Delovna skupina bo naredila izbor najboljših priporočil za razvoj mobilnosti v Alpah, ob  

upoštevanju  občutljivosti gorskega okolja,  pričakovanj alpskega prebivalstva in potrebe po 

ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjševanja vpliva klimatskih sprememb v Alpah. 

 

To delo bo potekalo v alpskih aglomeracijah in uposztevalo povezavo med mesti, primestjem 

in periferijo.  

 

Pri tem se bo oprla na obstoječe dobre prakse, upoštevala različna orodja za doseganje 

večje urbane mobilnosti, raziskavo večje ekološke učinkovitosti mestnega in medmestnega 

prometa ter nove oblike logistike v mestih. 

 

2) Razvoj usklajenega in enotnega informiranja na področju prometa in turizma 

 

Delovna skupina bo z različnimi zainteresiranimi dejavniki iskala opredelitev skupnih 

elementov, ki javnosti omogočajo razpolaganje z minimalnimi usklajenimi podatki o različnih 

načinih premikanja kot alternativa indivudualni rabi osebnih vozil proti Alpam in v Alpah, 

zlasti za turistična potovanja. 

 

To delo bo predmet vmesnega poročila na XI. Alpski konferenci s ciljem, da se oblikuje 

usklajen delovni načrt sodelovanja za razvoj skupnih orodjij in standardiziranih elementov za 

posredovanje koristnih informacij  za jqvnost; ki ga bo mogoče predlagati za financiranje 

evropskih programov. 
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3) Ekološka kakovost  osebnega in tovornega prometa v alpskem prostoru 

 

Potrebno je boljše razumevanje odnosov med prometom, okoljem in zdravjem v alpskem 

prostoru. Delovna skupina si bo prizadevala za boljše razumevanje teh odnosov in izdelavo 

povzetka sklepov v obliki vmesnega poročila za predstavitev na 11. Alpski konferenci. 

 

Poročilo bo namenjeno zlasti prepoznavanju najboljših obstoječih praks v alpskem prostoru 

tako za merjenje kot za zmanjšanje vpliva prometa na okolje v Alpah in na zdravje 

prebivalstva. Upoštevalo bo vse do sedaj že uresničene dejavnosti za zmanjšanje uporabe 

vozil, ki onesnažujejo okolje, in spodbujalo uporabo okolju prijaznih vozil. V njem bodo 

zbrana glavna že obstoječa dela in  najboljši načini za njihovo uporabo. 

 

4) Sodelovanje s programom « Alpski prostor » 

 

Skupina promet in stalni sekretariat si pri vseh svojih dejavnostih prizadevata razvijati  stike z 

evropskim programom sodelovanja « Alpski prostor », za spodbujanje prometa in trajnostne 

mobilnosti  v projektih tega  programa, še posebej ko gre za razvoj čezalpskega sodelovanja 

ter opozarjati nosilce tovrstnih projekto na možnosti, ki jih ponuja ta program. 

 

5) Stroški in določanje cen prevozov v Alpah 

 

«Delovna skupina Promet pozdravlja namen osnutka Direktive Evropske komisije Evrovinjeta  

III, ki skuša omogočiti  izračunavanje cestnin v cestnem tovornem prometu z upoštevanjem 

zunanjih stroškov prevoza. 

 

Delovna skupina stalno spremlja področje Evrovinjete, da bo v določenem trenutku lahko 

preverila posledice tega ukrepa na senzibilne gorske predele Alp.» 

 


