Trajnostni turizem
na dnevnem redu Nemškega predsedstva Alpske konvencije
Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji.
Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne
dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva je celostna politika
za zagotavljanje varstva in spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru,
kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko
pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem
prostoru«, tudi z vidika turizma.
Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo
nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v
juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom »Trajnostni turizem v Alpah:
Izziv (brez alternative)«. Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi,
turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh
političnih ravneh, ki se soočajo z izzi vom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma

na območju Alp.
V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih
diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi
ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine
Alp in lokalnega prebivalstva.

Prireditelji konference

Mednarodna konferenca

Trajnostni turizem
v Alpah: Izziv (brez alternative)

SREDA, 8. 6. 2016
OD 10.00 DO 18.00
HOTEL ALLGÄU STERN
SONTHOFEN/DE (ALPSKO MESTO LETA 2005)

10 : 00 OT VORITEV KONFERENCE

12:30 ODMOR Z A KOSILO

Povezovalec: Rudolf Erhard, radiotoelevizija Bavarske
Bayerischer Rundfunk

16: 00 OKROGL A MIZ A
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KONKRETNO: ALPSKI TURIZEM V
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(simultano tolmačenje)
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DIGITALNIH APLIK ACIJ

Ulrike Scharf, ministrica Ministrstva za okolje in zaščito

Claire Simon, CIPRA International/LI
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podeželju
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Walter Krombach, predstavnik sklada Willy Schar-

Jochen Nehr, marketinško združenje Deutsche

now-Stiftung za turizem in Akcijske skupine za
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ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo,

naravne destinacije »Fahrtziel Natur«
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v Švici

mobilnost v turizmu

Christian Stauffer, druženje za regionalne in

dr. Veronika Holzer, Zvezno ministrstvo za k

narodne parke Netzwerk Schweizer Pärke

metijstvo, gozdarstvo, okolje in vodarstvo/AT

dr. Kathrin Bürglen, Vodja projektov

Sodobni mobilnostni menedžment v
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turizem – praktične izkušnje iz

Trajnostno popotovanje po Alpah

Chamonixa, Alpskega mesta leta 2015

Cristina Dalla Torre, udeleženka projekta „Youth

Michèle Rabbiosi in Catherine Berthet,

Alpine Express”

Občina Chamonix/FR

Barje v središču pozornosti – Ugodje,

11: 00 PODIJ I

Uspešni koncepti na regionalni ravni –

regionalnost in varstvo narave pod
eno streho

TR AJNOSTNI ALPSKI TURIZEM KOT

Pur Südtirol
Ulrich Wallnöfer, soustanovitelj in direktor
trgovine z regionalni pridelki in izdelki Pur Südtirol/IT

Christian Wilhelm, župan Občine Sonthofen/DE, Alp-

© CIPRA
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ODGOVOR NA PODNEBNE SPREMEMBE IN VSE BOLJ PRILJUBLJENA
POTOVANJA NA DOLGE R AZDALJE?

Arnold Hirschbühl, župan Občine Krumbach/AT
17:30 POVZETEK REZULTATOV

Prispevkom sledi razprava.

Prof. Armin Brysch, Fakulteta za turizem Univerze
Zimski turizem – prihodnji trendi, izzivi,

15:30 ODMOR Z A K AVO

za uporabne znanosti v Kemptnu/DE

priložnosti
Prof. dr. Thomas Bausch, Fakulteta za turizem

18: 00 Z AKL JUČEK KONFERENCE

Univerze za uporabne znanosti v Münchnu/DE
izkušnje iz Avstrije
Dr. Roland Kals, biro za prostorsko načrtovanje
arp. raum/landschaft/mobilität
Praktične izkušnje iz Tolmina Alpskega mesta leta 2016
Uroš Brežan, župan Občine Tolmin/SL
Prispevkom sledi razprava.

© Allpine Town of the Year association

Potenciali planinskih vasi -

Ob 19.00 bo v restavraciji Haus Oberallgäu v
Sonthofnu na sporedu javna prireditev na temo
trajnostnega turizma s predstavitvijo Alpske
konvencije. Prireditev bo potekala v organizaciji
mesta Sonthofen in vlade zvezne dežele Bavarske.
Prisrčno vabljeni!

PRIJAVA
Prek spletne strani:
www.alpskomesto.org/sl/trajnostni-turizem
Rok prijave: 25. 05. 2016.
Udeležba je brezplačna.
KR AJ
Hotel Allgäu Stern
Buchfinkenweg 2, 87527 Sonthofen/DE
www.allgaeustern.de (en)
Zemljevid: https://goo.gl/Ww9nI6
POTOVANJE V SONTHOFEN
V Sonthofen je mogoče pripotovati z vlakom.
Natančnejše informacije so na voljo na spletni
strani www.bahn.de.
NOČITEV
Udeležence in udeleženke vljudno prosimo, da
sami oziroma same rezervirajo prenočišče.
V hotelu Allgäu Stern bo do petka, dne 15. 04.
2016 na voljo omejeno število sob, namenjenih
morebitnim udeležencem oz. udeleženkam
konference. Cena za 1 nočitev z zajtrkom v
enoposteljni sobi po posebni ponudbi za
udeležence in udeleženke konference zanaša
115 €. Rezervacija:
sales@allgaeustern.de, Tel.: +49 8321 279 915,
zadeva: „Tourismuskonferenz“.
Za podrobnejše informacije o nočitvenih
zmogljivostih v kraju in bližnji okolici Vam je na
voljo osebje Turistično-informacijskega centra
Sonthofen (Tel.: +49 8321 615 291,
tourist-info@sonthofen.de).
MOREBITNA VPR AŠANJA GLEDE
PRIREDIT VE
Za odgovore na morebitna dodatna, podrobnejša
vprašanja o sami prireditvi Vam je na voljo
organizacijski odbor, ki je dosegljiv na e-naslovu
tourismuskonferenz@alpenstaedte.org.

Društvo »Alpsko mesto leta«
prevzema vlogo soorganizatorja
konference.

