LokAlp, projekt povezuje širšo temo soočanja s podnebnimi spremembami in trajnostne mobilnosti
kot enega izmed ključnih izvedbenih vsebinskih področij

Vodilni partner: Posoški razvojni center
Projektni partnerji: Javni zavod Triglavski narodni park, Cipra Slovenija, Občina Tolmin, Občina Bohinj
Trajanje projekta: 1. 1. 2020 - 31. 5. 2021
Vrednost projekta: Skupna vrednost projekta: 27.840,00 evrov. Sredstva v višini 19.368,00 evrov je
zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor, preostalo je iz lastnih virov projektnih partnerjev.
Kratek povzetek:
Z namenom prenosa znanj iz mednarodnega prostora v lokalne skupnosti se Posoški razvojni center s
prvim delom projekta LokAlp vključuje v mednarodno mrežo Alpaca. Eden izmed ključnih izzivov je
komuniciranje podnebnih sprememb na lokalnem nivoju s končnim ciljem ukrepanja in spremembe
navad. Posoški razvojni center je prav s tem namenom v okviru projekta pripravil ozaveščevalno
plakatno kampanjo, kjer s kratkimi sporočili spodbuja k bolj odgovornemu ravnanju posameznika in
skupnosti. Plakati so bili izobešeni na območju Julijskih Alp in na spletu, vsebina pa je bila dopolnjena
v knjižici Podnebni bonton, ki posameznika nagovarja in opominja na njegovo vlogo v trajnostno
naravnani družbi.

Plakati v e-obliki so dostopni na: https://www.prc.si/programi-projekti/lokalp
Drugi del projekta LokAlp je namenjen prenosu znanj do lokalnih skupnosti in institucij. Promet oz.
trajnostna mobilnost je bila kot vsebinski sklop izbrana zaradi vpliva, ki ga imajo lokalne skupnosti na
umirjanje prometa in visoke stopnje vidnosti ukrepov v lokalnem okolju. V ta namen bo, 27. maja
2021 organiziran spletni posvet Javni potniški promet in turizem, na katerem bodo svoje poglede

soočili predstavniki različnih ministrstev, institucij, podjetij in posameznikov, ki so ali bi morali biti del
poglavja o trajnostni mobilnosti na področju turizma. V projektu sta bili pripravljeni tudi dve
dokumentaciji za umikanje prometa v dolini Tolminke in ob Bohinjskem jezeru.

Aktivnosti in rezultati projekta:
- zastopanje Slovenije v pobudi Alpaca
Aktivno sodelovanje v mednarodni pobudi za uspešno soočanje s podnebnimi spremembami na
lokalnem nivoju.
- plakatna kampanja
Plakati na javnih mestih na območju Julijskih Alp, ki posameznika nagovarjajo k bolj odgovornemu
ravnanju posameznika in skupnosti.
- Podnebni bonton
Zbirka dobrih praks v obliki razglednic, ki posameznika opominja na njegovo vlogo v trajnostno
naravnani družbi.
- spletni posvet Javni potniški promet in turizem – kdo pije in kdo plača?
Posvet za predstavnike različnih ministrstev, institucij, podjetij in posameznikov s ciljem celostne
obravnave trajnostne mobilnosti turistov v območjih narave.
- umirjanje prometa v dolini Tolminke in ob Bohinjskem jezeru
Dokumenti za uvajanje ukrepov omejevanja prometa v občutljivih naravnih okoljih.

