Varčno in učinkovito izkoriščanje razpoložljive
energije ter pokrivanje potreb z regionalnimi
alternativnimi viri so cilji, ki si jih je zastavilo
že kar nekaj območij v Alpah. Še več: primeri in
raziskave kažejo, da bi Alpe do leta 2050 lahko
postale energijsko samozadostne.
Katere ovire se pojavljajo na poti v energijsko
samozadostnost? Kako lahko zagotovimo, da ne bodo
upoštevani zgolj gospodarski, temveč tudi socialni
in okoljski kriteriji? CIPRA se s temi in podobnimi
vprašanji ukvarja že zelo dolgo in je nekatere primere
dobre prakse in rešitve na ravni občin in manjših regij
pokazala že v osnovnem poročilu CIPRE »Energijsko
samozadostne regije«. Na letni strokovni konferenci
CIPRE v Bovcu bomo stopili še korak naprej.
Razpravljali bomo o kriterijih in trajnostnih modelih za
vzpostavitev energijsko samozadostnih regij na širši
ravni. Poleg tega se bomo lotili vprašanja, kako lahko
Alpe kot celota postanejo energijsko samozadostne in
podnebno nevtralne.

Konferenco organizira CIPRA Slovenija v sodelovanju s
CIPRO International s podporo Triglavskega narodnega
parka in Službe vlade RS za podnebne spremembe.

Letna strokovna
konferenca CIPRE
15.-17. september 2011
Bovec, Slovenija

Alpe na poti
k energetski
trajnosti

Četrtek, 15.09.11
Moderatorka: Marjeta Klemenc

15:00 Primeri dobrih pr aks

Energetsko učinkovita območja se predstavijo
18:00 ot voritev letne konference

Matej Ogrin, predsednik CIPRE Slovenija
Danijel Krivec, župan Bovca
Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora RS
Dominik Siegrist, predsednik CIPRE International
18:30 prihodnost Energije

Peter Hennicke, bivši predsednik Wuppertalskega inštituta
za podnebje, okolje in energijo
20:00 Sprejem pri županu Bovca

16:00 ODmor z a k avo
16:30 DEL AVNICE

I) Energijska samostojnost – gonilo za novo kulturo sodelovanja?
II) Turizem – nepoboljšljiv ponor energije?
III) Varstvo narave in obnovljivi viri energije – ljubezen ali sovraštvo?
18:15 diskusija
19:00 Predstavitev projekta ALPSTAR. Toward carbon neutral
Alps - Make best practice minimum standard

petek, 16.09.11

19:30 Večerja

09:00 Trajnostni razvoj in evropska energetska politika

SOBOTA, 17.09.11

Moderatorka: Marjeta Klemenc

Romana Jordan Cizelj, poslanka v Evropskem parlamentu
09:15 Energetski izzivi v Alpah skozi oči Alpske konvencije

Moderatorka: Marjeta Klemenc

09:00 Povzetek prejšnjega dneva

Marco Onida, generalni sekretar Alpske konvencije
09:15 Domače znanje in proiz vodnja: podl aga z a energetsko
09:45 Energetsk a oskrba in ogljična nev tr alnost

Lučka Kajfež Bogataj, članica Medvladnega foruma
za podnebne spremembe (IPCC)

samoz adostnost

Predstavitev vodilnih slovenskih podjetij s področja energetike
10:00 OKROGL A MIZ A: Energetsko neodvisne Alpe -

10:45 Ne poz abimo na tr ajnost ko govorimo o podnebju

Jernej Stritih, direktor Urada RS za podnebne spremembe

Več kot zgolj novinarsk a r aca?

Predstavniki podjetij, nevladnih in vladnih organizacij, zavarovanih
območij ter predavatelji

11:15 Odmor z a k avo
11:30 Povzetek konference
11:45 Pr aktični pregled energijsko samoz adostnih regij
v Alpah, primer Projekta cc. alps

Bruno Abegg, CIPRA International

11:45 ur adni z aključek

Matej Ogrin, predsednik CIPRE Slovenija
Dominik Siegrist, predsednik CIPRE International

12:15 So zdr avil a hujša kot bolezen?

Tomaž Jančar, varstveni ornitolog DOPPS BirdLife Slovenija
12:45 S trezno gl avo proti energetski samoz adostnosti

Borut Šturm, Eko sklad

12:00 strokovne ekskurzije

Čadrg: ogled ekološke vasi v Triglavskem narodnem parku
Tolmin: ogled proizvodnih obratov podjetja HIDRIA
Bovec: ogled okolice Bovca, s predstavitvijo načrtov
trajnostnega razvoja občine Bovec

13:15 odmor z a kosilo

Tiskovna konferenca med odmorom
14:30 Tr ajnostna mobilnost v Alpah

Jure Leben, Urad RS za podnebne spremembe

17:00 povr atek domov

strokovne ekskurzije

prijavnica

Vas
Čadrg
leži
na
obrobju
Triglavskega
narodnega
parka.
V primerjavi z ostalimi gorskimi
vasicami je vas Čadrg zelo živa.
Prebivalci se ukvarjajo z ekološkim
pridelovanjem hrane, vzrejo goveda
in izdelavo sira. Ob obisku Čadrga
lahko preizkusite njihove pridelke,
ali pa ostanete dlje časa in začutite
utip gorske vasi.

Prijava je možna tudi prek spletne strani
www.cipra.org/sl/sk2011
(ali s to prijavnico)

Rok za prijavo je 26. aVgust 2011

Bovško je gorata pokrajina v
Julijskih Alpah, ki vsakomur nudi
nekaj za dušo in telo. Neokrnjena
narava, gore in smaragdna Soča,
blag edinstven preplet alpske
in sredozemske klime, stoletja
ohranjena tradicija ter pristnost
domačinov so le nekateri izmed
razlogov za obisk. Na ekskurziji se
bomo seznanili z načrti za trajnostni
razvoj Bovca in njegove okolice.

Fotografije © CIPRA Slovenija

Hidria se z razvojem inovacij pridružuje svetovnim prizadevanjem za
trajnostni razvoj okolja. Hidriine rešitve z visokim deležem vgrajenega
znanja prispevajo k večji varnosti in boljšemu počutju ljudi, učinkoviti rabi
energije ter stalnemu zmanjševanju škodljivih emisij.

NASLOV

CIPRA Slovenija
Trubarjeva 50
SI 1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
T +386 59 07 13 22
F +386 59 07 13 21
M slovenija@cipra.org

Prostor
za
znamko

Informacije

si 1000 ljubljana
slovenija

CIPRA Slovenija
Trubarjeva 50

Konferenčni jeziki
slovenski, italijanski, francoski, nemški (simultano tolmačenje)

Prijavljam se na letno strokovno konferenco

KOTIZACIJA
vključuje večerjo v četrtek in petek, kosilo v petek in malico na
ekskurziji.
osnovna: 75 € (100 CHF)
za študente in brezposelne: 25 € (35 CHF)
Prijava je potrjena po poravnavi kotizacije na
naslednji račun
Lastnik računa: CIPRA Slovenija, društvo za vastvo Alp
BANKA: 		
Deželna banka Slovenije
IBAN:		
SI56 1910 0001 0110 170
SWIFT/BIC:
SZKB SI 2X
Kraj konference:
Kulturni dom Bovec, Ledina 8, 5230 Bovec
Rezervacija hotela:
Sobe za udeležence smo rezervirali vnaprej, in sicer do 15. avgusta
2011. Velja pravilo, da si udeleženci konference do 26.8.2011 sami
izberejo sobo in pri tem navedejo, da se udeležujejo CIPRINE
konference. Rezervirali smo sobe v naslednih hotelih, (vse cene so
na osebo na noč vključno z zajtrkom):

Alpe na poti k energetski trajnosti
Inštitucija/organizacija:
Ime:

Hotel kanin
ga. Gizela Flajs
T +386 5 389 68 82
M hotel.kanin@siol.net
enoposteljna soba: 63 €, dvoposteljna soba: 48 €

Priimek:
Naslov:

ALP Hotel
g. Grega Fenko
T + 386 5 388 40 00
M grega.fenko@hotel-alp.si
enoposteljna soba: 46 €, dvoposteljna soba: 31 €

E-naslov:
Sodeloval/a bom na naslednji delavnici:
I) energijska samostojnost

II) turizem

III) narava

Nadalje možnosti prenočevanja:
www.bovec.si

Udeležil/a se bom naslednje ekskurzije:
II) Hidrija

I) Čadrg

III) Bovec

Govorim naslednje jezike:
slovensko

italijansko

sem vegetarijanka/vegetarijanec

francosko

nemško

Prihod:
Vlak do Ljubljane, nato z avtobusom do Bovca. Posebni avtobus
bo odpeljal iz Ljubljane 15.09.2011 ob 08:30 in ob 14:45. Prostor
na tem avtobusu morate rezervirati na naslovu slovenija@cipra.
org do 02.09.2011. Vozni redi: www.slo-zeleznice.si ali www.oebb.
at ali http://reiseauskunft.bahn.de Sopotniki se lahko najdete na:
www.roadsharing.com/events, kjer smo pripravili posebno stran
za iskanje možnosti sopotovanja na CIPRINO letno strokovno
konferenco 2011.

