
  
 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

 

Maribor, 12. april 2016 

 

ŽUPANJAM IN ŽUPANOM 

DRUGIM ZAINTERESIRANIM 

 

Vabilo na strokovno ekskurzijo 

Trajnostni turizem, mehka mobilnost in 
zeleno naročanje 

WERFENWENG, ZEDERHAUS, BLED 

 

Spoštovane, spoštovani, 

 

Napovedali smo že strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, na kateri se bomo seznanili z dobro 

prakso trajnostnega turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja. Ekskurzija, ki jo 

organiziramo v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj bo 12. maja 2016. 

 

Predviden vozni red: 

Predviden program 

07.30 Odhod iz Ljubljane (železniška postaja) 

11.00 Prihod v Werfenweng 

13.00 Odhod iz Werfenwenga v Zederhaus 

14.00 Prihod v Zederhaus 

15.00 Odhod proti Bledu 

17.00 Prihod na Bled 

19.00 Odhod proti Ljubljani 

20.00 Prihod v Ljubljano (železniška postaja) 

 

Predviden program ali kaj boste videli in slišali: 

Werfenweng: okolju prijazna mobilnost - turizem brez avtomobilov 

Poglavitno vodilo občine Werfenweng je spodbujanje trajnostnega turizma, ki skoraj ne pozna več 

avtomobila. V kraju, ki leži v nadmorski višini okoli 900 metrov na območju dežele Salzburg v 



 

Avstriji, živi danes okoli 1000 prebivalcev. Njihov glavni vir zaslužka sta turizem in kmetijstvo. 

Počitniški gostje lahko v Werfenweng pripotujejo z vlakom ali pa svoje avtomobile pustijo na 

parkirišču izven kraja in avtomobilske ključe zamenjajo s t.i. ključi ekološke mobilnosti. Gre namreč za 

projekt okolju prijazne mobilnosti (SAMO), v okviru katerega lahko gostje izbirajo med ekološkimi 

prevoznimi sredstvi in jih tudi brezplačno uporabljajo: na območju občine Werfenweng se lahko 

brezplačno prevažajo z zasebno taksi službo, vozijo se lahko z električnim avtobusom, izposodijo si 

lahko tudi kolesa ali pa kočije s konjsko vprego. Več informacij na spletnem naslovu: 

http://www.mobilito.at/   

Sprejel nas bo župan, dr. Peter Brandauer. 

 

Zederhaus: nov pogled na celosten vidik prometnega načrtovanja 

Zederhaus je majhna, idilična vasica v osrčju avstrijskih Alp, ki je doživela turistični razcvet, ko jo je 

pred desetletji dosegla turska avtocesta (Beljak – Sazlburg) in ji tako močno izboljšala dostopnost. Z 

leti je promet po tej avtocesti postajal vse večji in tako tudi vse bolj moteč, ne le za turistični utrip 

vasice, pač pa tudi za življenje v vasi, ki se razteza v ozki dolini tik ob avtocesti. Ob načrtovani 

dograditvi druge cevi predorov Katschberg in Turskega predora (vasica se nahaja na odseku med 

predoroma), so zaradi bojazni po nadaljnji rasti prometa v kraju organizirali močno civilno pobudo 

proti gradnji. Rezultat dolgoletnih usklajevanj in pogajanj je današnji Zederhaus projekt. Potem, ko so 

dogradili obe cevi v predorih, vzdolž vasice gradijo vkop avtoceste, da bi bil njen učinek na okolje in 

življenje v vasici čim manjši. Gre za zelo zanimiv in edinstven projekt, ki odpira nove poglede na 

usklajevanje različnih interesov v prostoru in nakazuje na celosten vidik prometnega načrtovanja. Več 

informacij:  

http://www.mobilito.at/


 

http://www.asfinag.at/unterwegs/bauprojekte/salzburg/-/asset_publisher/1_47148/content/a10-tauern-

autobahn-umweltentlastungsmassnahme-zederhaus-ort?p_o_p_id=56_INSTANCE_f9iwxW2JFHgK 

Sprejela nas bosta župan, Alfred Pfeifenberger in gospod Robert Batlogg, predstavnik (nekdanje) 

civilne iniciative. 

 

Bled: Alpski biser in predstavitev Zeleni za jutri – Sava Hoteli Bled  

V Sava Hotelih Bled so se zavezali k zelenemu poslovanju. Letno 

reciklirajo več kot polovico ustvarjenih odpadkov, iz leta v leto 

zmanjšujejo porabo energentov in vode, vlagajo v razvoj 

lokalnega okolja in pri izbiri dobaviteljev dajejo prednost 

domačim ponudnikom. V skladu s tem razvijajo tudi svoje produkte. 

Medtem, ko se v Sloveniji že devet občin ponaša s certifikatom Slovenija green za destinacije, so Sava 

Hoteli Bled ponosni na certifikat Evropske unije za okolju prijazne turistične nastanitvene obrate EKO 

MARJETICA. Več informacij: http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/bled/o-sava-hotelih-bled/zeleni-

za-jutri/   

 

http://www.asfinag.at/unterwegs/bauprojekte/salzburg/-/asset_publisher/1_47148/content/a10-tauern-autobahn-umweltentlastungsmassnahme-zederhaus-ort?p_o_p_id=56_INSTANCE_f9iwxW2JFHgK
http://www.asfinag.at/unterwegs/bauprojekte/salzburg/-/asset_publisher/1_47148/content/a10-tauern-autobahn-umweltentlastungsmassnahme-zederhaus-ort?p_o_p_id=56_INSTANCE_f9iwxW2JFHgK
http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/bled/o-sava-hotelih-bled/zeleni-za-jutri/
http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/bled/o-sava-hotelih-bled/zeleni-za-jutri/


 

 

Čas vožnje bomo pametno izkoristili 

Povabili smo strokovnjake, ki se nam bodo pridružili na ekskurziji. Strokovnjaki in sodelavci iz 

Sekretariata SOS vam bomo v času vožnje na voljo za individualna vprašanja ali dileme o splošnih ali 

specifičnih temah vezanih na strokovno ekskurzijo, zato vam jih na kratko predstavljamo: 

Dr. Matej Ogrin 

Dr. Matej Ogrin, je izredni profesor na oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, 

predsednik nevladne organizacije CIPRA za trajnostni razvoj v Alpah. Izpostavljamo nekaj njegovih 

raziskovalnih področij: kakovost zraka, prometno obremenjevanje okolja, trajnostni razvoj alpskega 

sveta ter trajnostna mobilnost. 

Klemen Langus, direktor turizma Bohinj 

Občina Bohinj je v zadnjih letih uspela izpeljati nekatere aktivnosti za umiritev prometa, ki jih bo 

predstavil Klemen Langus. Na področju informiranja o namenih lokalne skupnosti na področju 

umirjanja prometa in spodbujanja ter promocije alternativnih oblik naravi prijazne mobilnosti igra 

pomembno vlogo kartica Gost Bohinja, ki omogoča gostom, ki najmanj dvakrat prespijo v Bohinju 

brezplačno parkiranje, brezplačne avtobusne prevoze po Bohinju in popuste pri uporabi drugih javnih 

prevoznih sredstev. Pozimi vozi Ski bus in Bohinj-SKI vlak, ki zmanjšujeta prometne obremenitve pod 

smučiščem Vogel. Uvedli so dodatne avtobuse v poletni turistični sezoni (Hop on Hop off na 

Pokljuko, avtobus po Zgornji Bohinjski dolini do slapa Savice), redno sodelujejo s Slovenskimi 

železnicami in promovirajo uporabo vlakov. V okviru projekta Pohodniške poti po Bohinju so označili 

22 pohodnih poti v dolini. Izvedli so nakup 10 dodatnih električnih koles. In še veliko več. 

Alenka Burja, zunanja sodelavka SOS 

Strokovnjakinja s področja zelenega javnega naročanja, z bogatimi 

izkušnjami iz Evropske komisije, kjer je bila zaposlena v direktoratu 

za okolje, bo predstavila projekt Greens, podporno okolje za zeleno 

naročanje in bo na voljo za individualna vprašanja ali dileme o 

zelenem naročanju splošno ali specifično vezano na temo strokovne 

ekskurzije, kot so na primer okoljske zahteve za živila, pijače, kmetijski pridelki za prehrano in 

gostinske storitve in osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza. 

 

Hrana in pijača 

Na avtobusu bomo poskrbeli za hrano in pijačo. Klub ZOO, ki se ne odlikuje le po odlični hrani, 

temveč tudi s skrbno izbrano embalažo, ki je prijazna do narave, je zadolžen, da nihče od udeleženk in 

udeležencev strokovne ekskurzije ne bo lačen in žejen do 17.00 ure, ko si bomo privoščili pozno kosilo 

na Bledu. 

Verjamemo, da se bo po urah vožnje na Bledu prileglo stoječe bife kosilo na Terasi pod kostanji v 

Grand Hotelu Toplice, v stiku z jezerom in z več možnostmi mreženja.  

Na prijavnici je potrebno označiti ali jeste meso, ali ste za vegetarijanski meni. 

 

 



 

Cena in prijave 

Cena udeležbe na strokovni ekskurziji znaša za občine članice SOS 70 EUR in za vse ostale 

zainteresirane 100 EUR. 

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, ki so omejene s številom sedežev na avtobusu (50). 

Prijavite se z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena, najkasneje do 2. maja 2016. Prijavnice zbiramo na e-

naslovu metka@skupnostobcin.si ali po faksu št. 02 234 15 03. 

 

Prijazno vabljeni. 

 

 

pripravila:        Jasmina Vidmar, l.r. 

Saša Kek        Generalna Sekretarka 

mailto:metka@skupnostobcin.si

