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Trajnostni
			 turizem v Alpah.
Kdo bo opravil nalogo?

Za kaj gre?

Program

Uporabne informacije

Doslej skorajda ni bilo posameznikov ali inštitucij, ki bi združevali in povezovali številne kakovostne, a najpogosteje regionalno omejene koncepte trajnostnega turizma. To spoznanje je
doslej zaznamovalo vse konference, projekte, delovne skupine
in mreže, posvečene problematiki trajnostnega razvoja v turizmu – primeri za to so projekt Trajnostni alpski turizem – katere
okvirne pogoje zares potrebujemo? (2017/18) in iz njega izhajajoča struktura sistema, konferenca o turizmu Trajnostni turizem
v Alpah: izziv (brez alternative) (2016), ter blejska strokovna
konferenca o turizmu in kakovosti življenja (2018). Več informacij o tem si lahko preberete na naslednji spletni povezavi:
www.cipra.org/delavnica-turizem
V Innsbrucku bomo zato organizirali delavnico, na kateri bodo
turistični strokovnjaki iz vseh alpskih držav prvič skupaj določili
naloge in odgovornosti za organ, ki bo na medregionalni, nacionalni in transnacionalni ravni skrbel za uresničevanje trajnostnega turizma. Ob zaključku delavnice bosta pripravljena tudi
priporočilo za nadaljnje delovanje, ki bo opozorilo na nujnost
ustanovitve takega organa, in konkreten opis ustreznega delovnega mesta.
Vabimo vas, da izkoristite priložnost za sodelovanje v tem procesu in da svoje ideje in znanje prispevate v interaktivnem skupinskem delu in razpravah v okviru delavnice o turizmu, ki bo
5. novembra 2018!

Moderator

Christian Baumgartner, response & ability

Kraj

Velika dvorana v stavbi Altes Landhaus, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innbruck/AT

Prijava

Rok prijave: 2. november (omejeno število
udeležencev) na https://goo.gl/bGqxGy.

Udeležnina

Udeležba je brezplačna in vključuje kavo, kosilo
in tolmaške storitve s tehnično opremo.

Konferenčni
jeziki

Francoščina, italijanščina, nemščina, slovenščina (simultano prevajanje).

Informacija
o prihodu

Dogodek bo potekal v organizaciji CIPRE International s podporo nacionalnih odborov CIPRE v Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji,
Sloveniji in Švici. Izvajanje projekta finančno podpira nemško

Prosimo vas, da za prihod na kraj dogodka
izberete podnebju prijazen način prevoza. Kraj
dogodka je oddaljen 5 minut hoje od glavne
železniške postaje. Več informacij o železniških
povezavah do glavne železniške postaje v Innsbrucku na: oebb.at .Več o javnem potniškem
prometu v Innsbrucku na: vvt.at. Do Landhausa
se pripeljete mimo postajališč Triumphpforte,
Bozner Platz ali Anichstrasse Rathausgalerie.

Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost s
sredstvi nemškega zveznega parlamenta.

Za primerjavo različnih možnosti potovanja
priporočamo spletno stran goeuro.at.

10.00 – 10.20

Pozdravne besede, uvod

10.30 – 12.00

Prvi krog izmenjave informacij in znanja (omizja
podržavah)

12.00 – 12.30

Drugi krog izmenjave informacij in znanja
(plenarno zasedanje)

12.30 – 14.00

Kosilo

14.00 – 15.30

Razprava po metodi svetovne kavarne

15.30 – 15.45

Povzetek, sklepne misli v plenarnem delu

15.45 – 16.15

Zaključek delavnice ob kavi in sladkem prigrizku

Nočitev

Več informacij o hotelih in drugih oblikah nastanitve: www.innsbruck.info/en/congress/goinggreen-tirol.html. V Innsbrucku so hoteli v tem
času zelo obremenjeni, zato vam priporočamo,
da rezervacijo opravite čim prej!

Kulinarični del: Za pogostitev bo poskrbela gostilna Maxn‘hof
iz Arzla pri Innsbrucku (kosilo inkava med
odmorom).

Green Events Tirol je konferenci podelil certifikat Going Green Tirol:
www.greenevents-tirol.at

Fotografske
pravice

Dogodek bo fotografiran. Z vašo udeležbo
na delavnici se strinjate z morebitno objavo
posnetkov.

Kontaktna

Magdalena Holzer, CIPRA International,

oseba

magdalena.holzer@cipra.org, +423 237 53 13

