
Omrežje obč in

Povezanost v Alpah

Datum 25-26. 5. 2018

Kraj dogodka
Festivalna dvorana, Cesta svobode 11, Bled, SI

Kotizacija 
25.5.  80,00€, 60,00€ (s popustom)
25.-26.5. 120,00€, 90,00€ (s popustom)

Kotizacija vključuje prehrano in udeležbo na ekskurziji. 
Popust velja za člane Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ 
in CIPRE, dijake ter študente z veljavnim statusom.

Način plačila
Na kraju dogodka (gotovina) ali z nakazilom na enega 
od naslednjih računov: 
Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“
IBAN: DE17 7116 0000 0005 0264 82

CIPRA International
IBAN: AT18 2060 4031 0041 1770

Jeziki Zagotovljeno bo tolmačenje v nemščino, 
francoščino, italijanščino in slovenščino. Nekatere delavni-
ce in ekskurzije bodo potekale v angleškem jeziku.

Prijava Prek spleta. Rok prijave: 04.05.2018
www.povezanostvalpah.org, www.cipra.org

Navodila za pot
Do kraja dogodka je mogoče potovati z vlakom iz Beljaka/
AT – prek direktne povezave s postajo Bled Jezero in iz 
Ljubljane/SI – prek direktne povezave s postajo Bled Lesce 
ali z redno avtobusno linijo Ljubljana –  Bled. 
Več informacij na: www.bled.si/si/kako-do-nas

Skupno potovanje udeležencev in udeleženk iz Avstrije 
in Nemčije z avtobusom (zbirališči v Dornbirnu/AT in 
Überseeju/DE) je predvideno v četrtek, dne 24. 5. 2018. 
Stroške potovanja krijejo udeleženci in udeleženke.

Namestitev
Turistične zmogljivosti na Bledu in v okolici so vse leto zelo 
zasedene, zato udeležence in udeleženke prosimo, da 
prenočišča pravočasno rezervirajo sami oz. same, in sicer 
prek naslednje spletne povezave: www.bled.si

Avtorske pravice Prireditev bo fotografsko dokumentirana. 
S svojo udeležbo soglašate z javno objavo fotografij.

Kontakti
info@povezanostvalpah.org
international@cipra.org I slovenija@cipra.org

Turizem je alpskemu prostoru pripomogel do relativne blaginje. V številnih regijah sicer še zmeraj predstavlja 
pomemben, če ne osrednji vir prihodkov, toda obenem botruje tudi številnim izzivom, kot denimo pretiranemu 
izkoriščanju gorskega prostora in nenadzorovani rasti. Skorajda nepregledne množice gostov, glasna scena 
razposajenih uživačev in na videz brezkončna pločevinasta kača, ki se po gorah vije ob koncih tedna, v številnih krajih 
netijo vse večje dvome domačinov in domačink v smotrnost turizma.

Med željo po oddihu in pritiski na gorska območja

Kako razvijati turizem, ki bo temeljil na razvoju celovitih ponudb, ki vključujejo endogene razvojne potenciale? Kako 
lahko goste, domačine in začasne prebivalce vključimo v skupno prihodnost turističnega območja? Na kakšen način 
učinkovito mrežiti turizem, kmetijstvo, kulturo, obrt, izobraževanje v okviru naravnih danosti?  Kakšna turistična 
ponudba bo koristna tako za turistične obiskovalce kot tudi za lokalno prebivalstvo? Kakšno ravnovesje prinese 
blaginjo celotni regiji? In, nenazadnje, kdo pravzaprav sprejema in udejanja odločitve?

Vabilo Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA International) in 
Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ na skupno strokovno konferenco

Alpski turizem -
vključuje kakovost življenja!



Četrtek, 24. 5. 2018 

Moderatorja
Katharina Gasteiger, Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ in Matej Ogrin, CIPRA Slovenija

8.30 Prijava udeležencev

9.00 Pozdravni nagovor
Katharina Conradin, predsednica CIPRE International in 
Marc Nitschke, predsednik Omrežja občin „Povezanost v Alpah“
Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor Republike Slovenije
Markus Reiterer, generalni sekretar Alpske konvencije

9.30 Pot do zmernega turizma
Jana Apih, direktorica zavoda Tovarna trajnostnega turizma – GoodPlace/SI

Kaj nas v resnici bogati? Kakovost življenja v nemirnih časih
Kriemhild Büchel-Kapeller, Büro für Zukunftsfragen Vorarlberg/AT

Odmor za kavo

11:00 Plenarna delavnica: Nasprotja interesov v turističnih območjih
Predstavitev problematike z vidika predstavnice in predstavnika občinske ravni: 
Katarina Prelesnik, županja občine Solčava/SI in Martin Netzer, župan občine Gaschurn/AT

1. Turistično območje in varstvo narave
Kako vzpostaviti ravnovesje med turistično ponudbo in prizadevanji za varstvo narave in krajine?
2. Turistično območje in lokalno gospodarstvo
Kako lahko naložbe v turizem pozitivno vplivajo na regijske vrednostne verige?
3. Turistično območje in mobilnost
Kakšne mobilnostne strategije bi lahko dolgoročno razbremenile občine in regije?

4. Turistično območje in trg dela
Kateri ukrepi bi utegnili spodbuditi privlačnost delovnih mest v turistični panogi?
5. Gostje in lokalno prebivalstvo
Kako lahko destinacije v enaki meri zadovoljijo interese lokalnih skupnosti in turističnih obiskovalcev? 
6. Meje turističnih območij in meje občin iz oči v oči
Kako lahko občine sodelujejo, da ostanejo konkurenčne?

12:30 Stoječi bife (kosilo)
Predstavitev vozovnice Interrail za potovanje po območju Alp

Program

18.00 Prihod in prijava udeležencev, Festivalna dvorana

 

Petek, 25. 5. 2018 



14.00 Delavnice

Ohranjati biotsko raznovrstnost – krepiti turizem   (AidA)
Ohranjena kulturna pokrajina omogoča razvoj številnih lokalnih izdelkov in pridelkov, ki poosebljajo 
trajnostni in kakovostni turizem. Udeleženci in udeleženke delavnice bodo iskali odgovore na vprašanje, 
kako destinacije, lokalne pridelovalce, hotelirje, šole in potrošnike spodbuditi k sodelovanju pri ohranjanju 
biotske raznovrstnosti in sočasni krepitvi lokalne oz. regijske dodane vrednosti. 
speciAlps I Moderatorka: Katharina Gasteiger I DE, FR, IT, SI

Življenje in delo onkraj meja turizma   (CIPRA)
Turizem ni namenjen samemu sebi, temveč mora prinašati dodano vrednost lokalni skupnosti. Enostrans-
ki razvoj vodi v odvisnost. Katera  delovna mesta in vzorci dela so v skladu s strategijami za trajnostno 
prihodnosti? Na kakšen način bi bilo potrebno prilagajati modele in module izobraževanja? Udeleženci in 
udeleženke delavnice bodo razpravljali o možnostih in perspektivah zaposlovanja v turističnih regijah in 
pobudah za prilagajanje in prestrukturiranje ukrepov poklicnega izobraževanja.
alpMonitor I Moderatorja: Barbara Wülser in Matej Ogrin I EN

Turizem prihodnosti. Odprta razprava   (CIPRA)
„Kar je dobro za naše goste, je dobro tudi za nas“, se glasi že kar malce zlajnano reklo, katerega jedrna 
obljuba je že davno izgubila svoj naboj. Pretirano izkoriščanje gorskega prostora, sezonskost, prekomer-
na raba naravnih virov, brezobzirna tekmovalnost in silne bitke za zadnje postelje – vse to je zarezalo glo-
boke brazde v nekoč mili obraz alpskega sveta. Ali bi množični turizem in kakovost življenja sploh lahko 
bila združljiva in, če da, kako?
Moderator: Andreas Pichler I EN, IT

Prišel, videl in ostal. Migracijski tokovi v Alpah   (AidA)
Alpska turistična območja se tržijo kot kotički popolne idile med gorami in vodami. Tako širnemu svetu 
razkrivajo svojo vabljivost, za nameček pa se ob tem še popolnoma prilagajajo potrebam ciljne populaci-
je – obiskovalcem. Na delavnici bodo predstavljeni primeri dobrih praks iz občin, ki spodbujajo koncept 
sobivanje v vaških skupnostih z namenom ohranitve vsaj kančka „krasnega starega sveta“.
Prispevek: Brigitte Finner, skupnostna mreža Netzwerk Lech/AT
PlurAlps I Moderatorka: Gabriele Greussing I DE, FR, IT

16.00 Povzetek in pogled v prihodnost
Christian Baumgartner, CIPRA Interational

16.30 Odmor za kavo za predstavnike in predstavnice članic Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ 

17.00 Skupščina članic Omrežja občin „Povezanost v Alpah“

19.30 Slavnostni večer v Begunjah
s prisrčnim povabilom Stalnega sekretariata Alpske konvencije in 
Ministrstva RS za okolje in prostor (MOP)

Nagovor gostov in predstavitev regije: Janez Fajfar, župan občine Bled
Uvod v slovenski Dan Alpske konvencije: Blanka Bartol, MOP; Markus Reiterer



PlurAlps

Sobota, 26. 5. 2018

Ekskurzija 1 Blejski glasovi
Ogled Blejskega gradu, sprehod ob jezeru in raziskovanje kraja. Spoznajte ljudi, ki pišejo 
zgodbo blejskega turizma.
Blejski grad: 9.00 - 10.30 I Sprehod: 10.30 - 12.30
Vodič: Janez Fajfar I DE, FR, IT, SI

Ekskurzija 2 Bohinj – biotska raznovrstnost in turistična privlačnost
Bohinj, majhna, a čudovita dolina na obrobju Triglavskega narodnega parka, se obiskoval-
cem, ko jo prvič uzrejo, zdi kot slikovit utrinek s fotografije, objavljene v kateri od svetovno 
znanih popotniških revij. Občina Bohinj zavzeto izvaja ukrepe zasnovane v dobrobit narave, 
domačinov in turističnih obiskovalcev. Ob vožnji s turistično ladjo po Bohinjskem jezeru 
bodo udeleženci in udeleženke slišali tudi veliko zanimivega o lokalnih pobudah za traj-
nostno mobilnost in spoznali blagovno znamko „Bohinjsko/From Bohinj“.  
Odhod: 9.00 I Vrnitev na Bled: 12.30
Odhod vlaka z železniške postaje v Bohinjski Bistrici proti Gorici/IT: 11.51
Vodič: Klemen Langus I EN

Ekskurzija 3 Jezersko ob Dnevu Alpske konvencije
Jezersko bo na ta dan uradno prejelo naziv prve slovenske »Gorniške vasi«, , potem ko 
je bila občina leta 2017 sprejeta v združenje turističnih krajev „Gorniška vas na območju 
Alp“ (Initiative Bergsteigerdörfer). Udeleženci in udeleženke ekskurzije se bodo lahko na 
lastne oči in ušesa prepričali, , da Jezerjani živijo trajnostni turizem in tako z domačini in 
domačinkami obeležili Dan Alpske konvencije.
Odhod z Bleda: 8.30
Vrnitev na železniško postajo Bled-Lesce: 14.45 I Vrnitev na Bled: 15.00
Vodička: Špela Berlot I EN


