SPOROČILO ZA MEDIJE

Ljubljana, 14. junij 2013

Izšli so Vozni redi v Alpah 2013
Že peto leto zapored je CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, s partnerji – tudi Planinsko zvezo
Slovenije – izdala knjižico Vozni redi v Alpah. Knjižica je tudi letos doživela nadgradnjo – vsebuje
namreč 12 novih linij, tako da se zdaj ponaša z 31 linijami avtobusov, vlakov, žičnic in ladje po
slovenskih Alpah. Naklado smo povečali na skupaj 6.000 izvodov.
Projekt se lahko poleg vsebinskega vidika, ki spodbuja uporabo javnega potniškega prometa, pohvali
tudi s tem, da združuje interese 13 lokalnih turističnih organizacij in drugih partnerjev. Samoiniciativno
se namreč zadnja 4 leta združimo deležniki, ki prepoznavamo pomen trajnostne mobilnosti v
občutljivem alpskem prostoru. Letos smo združili moči Stalni Sekretariat Alpske konvencije, Planinska
zveza Slovenije, Triglavski narodni park, Lokalna turistična organizacija Bovec, Lokalna turistična
organizacija Kranjska gora, Lokalna turistična organizacija Sotočje, Turizem Bled, Turizem Bohinj,
Turizem Radovljica, Center Rinka, Logarska dolina in Zavod za turizem in šport v občini Kamnik.
Državni ukrepi se žal odvijajo prepočasi, zato ustvarjamo lastno bazo voznih redov, zbranih na enem
mestu, in tako prispevamo k večji praktičnosti uporabe javnega prometa in posledično zmanjševanju
osebnega prometa. S priročno knjižico povečujemo uporabo javnega potniškega prometa predvsem med
turisti, saj smo letos že drugič izdali tudi tiskano angleško verzijo. Želimo pa si, da bi knjižico uporabljalo
tudi več domačinov, slovenskih obiskovalcev in planincev.
Problem niso le emisije onesnaževal in hrup, pač pa tudi raba prostora – parkirane pločevine je preveč
tako pred domačim pragom kot tudi v turističnih območjih. Trajnostna mobilnost v našem alpskem
prostoru je torej zelo pomembna, tako za sedanjo, kot tudi za prihodnje generacije. In javni potniški
promet je pomembna alternativa osebnemu prometu. Zavedamo pa se, da je spreminjanje potovalnih
navad dolgotrajen proces.
Knjižici sta na voljo pri vseh partnerskih organizacijah, poleg tega pa tudi v elektronski obliki na spletnih
straneh CIPRE Slovenija, Planinske zveze Slovenije in ostalih partnerjev.
Uporaba javnega potniškega prometa je na območju Alp še vedno slabo prepoznavna, zato bi bila vaša
medijska objava o knjižici nadvse dobrodošla, saj boste tako neposredno pripomogli k večji
ozaveščenosti, varovanju okolja in hkrati k izboljšanju turistične ponudbe.
Za vprašanja sta vam na voljo:
Anamarija Jere, CIPRA Slovenija, 059 071 322, anamarija.jere@cipra.org
Zdenka Mihelič, predstavnica PZS za odnose z javnostmi, 041 222 358, zdenka.mihelic@pzs.si.

