INFORMACIJE

PROSTORSKE
SFERE V ALPAH

NARAVNE MEJE –
BREZMEJNE MOŽNOSTI
Prostor ima svoje meje in omejitve, predvsem na območju
Alp, zato je treba z njim rokovati preudarno. Območja z
izjemnim potencialom, ki so podvržena velikim pritiskom
z vidika rabe, so zoperstavljena obrobnim pokrajinam, ki
beležijo visoko stopnjo odseljevanja. Ti pojavi se zrcalijo tako
v krajini kot v politiki: tukaj zahteve po zgoščevanju, spet tam
po redčenju.
Pri prostorskem načrtovanju bi se morale vse niti spletati v
skupen, enoten vzorec. Ali je temu še tako ali je to ključno
področje – v luči sodobnih življenjskih slogov, načinov
gospodarjenja in usihajočih virov –, že preobremenjeno?
Kako bi se bilo treba pripraviti in odzvati na demografske
spremembe ter na vse večja pričakovanja, ki zadevajo
mobilnost, potrošništvo in porabo, energijo in klice po
oddihu? Kako bi bilo mogoče vzpostaviti prostore, ki bi bili
zaščiteni pred tem neustavljivim pritiskom?
29. in 30. septembra 2017 bomo razpravljali o teh vprašanjih
ter o statusu in položaju prostorske politike v kontekstih
politike, načrtovanja in civilne družbe na sleherni ravni.
Napredno, na uresničljivi viziji temelječe ter z družbenimi izzivi
usklajeno umeščanje, načrtovanje in razvijanje prostora mora
biti skupen cilj vseh akterjev: širom po Alpah, na državni
ravni, v regijskem kontekstu in v občinskih okvirih. Ob tej
priložnost vas prisrčno vabimo k udeležbi na letni strokovni
konferenci CIPRE 2017, podprti s pestrimi razpravami in
oplemeniteni z zanimivimi srečanji!
CIPRA International in CIPRA Avstrija

Jeziki na letni strokovni konferenci | Organizirano bo simultano tolmačenje v nemški, francoski, italijanski in slovenski jezik.
Prijava | www.cipra.org/sl/sk2017, in sicer do 15. 9.2017.
Udeležnina: ZA OBA DNEVA: 90 €. S popustom za člane/
članice CIPRE in študente/študentke: 70 €. SAMO V PETEK:
70€, s popustom 55€. SAMO V SOBOTO: 35€, s popustom
25€. Prosimo Vas, da udeležnino poravnate takoj, ko se boste
prijavili k udeležbi na konferenci in spremljevalnih dogodkih,
in sicer tako, da ustrezni znesek nakažete na naslednji TRR:
CIPRA International, Sparkasse der Stadt Feldkirch, IBAN:
AT182060403100411770, BIC: SPFKAT2B, namen plačila:
»CIPRA-Jahresfachtagung 2017 - VAŠE IME IN PRIIMEK«.
Kulinarični del | Za pogostitev udeležencev in udeleženk bo
poskrbela gostilna Maxn’hof iz Arzla pri Innsbrucku s ponudbo
kulinarčnih izdelkov z lastne kmetije (odmori, kosilo in večerni
sprejem).
Nočitev | Udeležence in udeleženke prosimo, da hotelske sobe
rezervirajo sami oz. same. Podrobnejše informacije o ponudbi
hotelov in drugih nočitvenih obratov so na voljo tudi na spletni
strani www.innsbruck.info/en/congress/cipra.html
Informacije o prihodu | V Innsbruck je mogoče pripotovati z
različnimi sredstvi javnega prevoza. Podrobnejše informacije so
na voljo na naslednjih spletnih straneh: www.oebb.at (nem, ita,
ang), www.postbus.at (nem, ang), https://www.flixbus.si (slo)
Kraj prireditve
Velika dvorana (Großer Saal)
v stavbi »Altes Landhaus Innsbruck«
Eduard-Wallnöfer-Platz 3
A-6020 Innsbruck

KONTAKT IN INFORMACIJE
CIPRA Avstrija |Glavna pisarna Alpske konvencije
Salurner Straße 1 | 4. nadstropje | 6020 Innsbruck | Avstrija
+43 664 886 24 876 | josef.essl@cipra.org
CIPRA International
Im Bretscha 22 | 9494 Schaan | Lihtenštajn
+423 237 53 53 | international@cipra.org

PROSTORSKE
SFERE V ALPAH
NARAVNE MEJE BREZMEJNE MOŽNOSTI

Letna Strokovna konferenca Mednarodne
Komisije za zaščito Alp CIPRA
29. in 30.9.2017 | Innsbruck/A

PETEK, 29.9.2017

13:15 Kosilo (s povabilom dežele Tirolske)

Moderator: Christian Baumgartner, CIPRA
8:30 Registracija z glasbeno spremljavo Harald Oberlechner,
Ensemble Psalteria
9:00 Otoritev letne strokovne konference
Peter Haßlacher, predsednik CIPRE Avstrija;
Katharina Conradin, predsednica CIPRE International;
Gerhard Fritz, mesta Innsbruck;
Günther Platter, deželni glavar Tirolske;
9:30 Prostorsko načrtovanje - javna naloga
med nesporazumi in zlorabo
Friedrich Schindegger, prostorski načrtovalec

SFERA ALPSKE
POLITIKE

10:00 Načrtovanje, pokrajina, kakovost življenja: vzgojno-izobraževalni pristop | Gianluca Cepollaro, ravnateljem
Šole za menedžment step Trento
10:30 „Stanje“ politike prostorskega načrtovanja v
alpskem prostoru - vse prima? | Razprava z Markusom Reitererjem, generalnim sekretarjem Alpske konvencije; Janezem
Fajfarom, Omrezje alpskih občin »Povezanost v Alpah«; Gerlind
Weber, zaslužno profesorico na Univerzi za naravne vire in biosistemske vede na Dunaju (BOKU); Gianluco Cepollarom, step
Trento; Friedrichom Schindeggerjem, prostorskim načrtovalcem.
Moderatorka: Barbara Wülser, CIPRA International
11:30 Odmor

SFERA
PREBIVALSTVA
IN NEVLADNIH
ORGANIZACIJ

12:00 Prostorsko načrtovanje: tržnica idej:
sami svoji mojstri (Do it yourself)
Uvod: Ewald Galle, Predsednik Stalnega odbora
Alpske konvencije, navdihujoče ideje in primeri dobrih
praks na področju prostorskega načrtovanja v Alpah. Ter
druženju ob informacijskih stojnicah.
• Povezovanje življenjskih prostorov v Pinzgauu: Horst
Leitner, Biro za ekologijo divjadi in gozdarstvo in Karl Jordan,
Direktorat vlade dežele Salzburg
• Načrtovanje in zasajanje zelenih površin na več funkci:
Robert Ortner, Direktorat vlade dežele Tirolske
• Kultura kot medij prostorskega načrtovanja. Idejni koncepti in primeri: Roland Kals, arp raum.landschaft.mobilität,
Salzburg in Jens Badura, berg_kulturbüro, Ramsau
• Pobuda Albergo Diffuso: Daniela Cerno, Tolmezzo
• Projekt Links4Soils: Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije

14:15 Uvod v delavnice | Gerlind Weber, BOKU Wien (A);
Peter Haßlacher, CIPRA Avstrija (B); Harald Pechlaner, EURAC
Bolzano (B);
Andreas Pichler, CIPRA International (C).
15:15 Vzporedno potekajoče delavnice
A) Raznoliki vidiki zgoščevanja v dolinah – rešiti,
kar se (še) da! | Gerlind Weber, BOKU Wien; dolina
Rheintal/Walgau: Stefan Obkircher, dežele Vorarlberg; dolina Vallée de l’Arve: Nicolas Evrard, European
Association of Elected representatives from Mountain
Regions. (sl, nem, fr, it)

SFERA OB ČIN
IN REGIJ

B) Alpska turistična središča – Rast za vsako ceno ali konsolidacija in usklajevanje na podlagi v prihodnost usmerjenih trajnostnih turističnih strategij in strategij za urejevanje prostora
v Alpah | Harald Pechlaner, EURAC Bolzano; Peter Haßlacher,
CIPRA Avstrija. Moderator: Kurt Kapeller, dežele Tirolske. (nem)
C) Podeželje - med odseljevanjem in pritiski zaradi izkoriščanja visokogorskega prostora. | Federica Corrado, Politehnična univerza v Torinu; Miran Drole in Zoran Štanta, Tolmin
»Alpskega mesta leta«; Marianna Elmi, Stalni sekretariat Alpske
konvencije. (ang)

EKSKURZIJE
SOBOTA, 30.09.2017
9:00 - 13:00 Lokalni primer večfunkcijskega območja
zgoščevanja prebivalstva | Konurbacijsko območje Innsbrucka, dolina reke Inn ter dolina Wipptal s ptičje perspektive
ob spremstvu R. Ortnerja, H. Öggla und M. Sailerja, sodelavcev Oddelka za razvoj podeželja in strategije prihodnosti pri
Direktoratu vlade dežele Tirolske. Zbirališče in kraj odhoda:
Kongresni center Congress Innsbruck, Rennweg 3. Izlet z vzpenjačo Hungerburgbahn in žičnico Seegrubenbahn (1906 m).
V primeru slabega vremena bo program spremenjen. (nem)

16:15 Odmor

18:15 Povzetek dogodkov dneva in pogled v prihodnost
Katharina Conradin in Peter Haßlacher, CIPRA

9:00 - 12:00 Sprehod po Innsbrucku z vidika prostorskega načrtovanja | Sprehod po Innsbrucku z
mestnim svetnikom Gerhardom Fritzem in sodelavci mestnega Sektorja za urejanje prostora (Stadtplanung Innsbruck), v
okviru katerega bodo strokovnjaki udeležencem in udeleženkam predstavili dolgoročne možnosti in razvojne potenciale
z vidika prostorskega načrtovanja v prostorsko omejenih in
gosto poseljenih naseljih. Zbirališče in kraj odhoda: Spomenik
Annasäule pred Mestno hišo (Rathaus), Maria-Theresien-Straße 18. (ang, nem)

18:30 Zakluček konference

Pokrovitelji dogodka:

16:45 Predstavitev izsledkov in rezultatov delavnic na
plenarem zasedanju
17:15 Alpski log svoj načrt za urejanje prostora prilagaja
zahtevam prihodnosti. Interaktivni študijski primer
Barbara Wülser in Corinne Buff, CIPRA International

19:00 Sprejem udeležencev v mestni hiši v Innsbrucku
ob vabilu Stalnega sekretariata Alpske konvencije in CIPRA
International. Pozdrav: Christine Oppitz-Plörer, županje iz Innsbrucka. Z glasbeno spremljavo ansambla Psalteria
Razstava v stari podeželski hiši : „Ljudje, domačije in
kmetijstvo v preobratu“ od Erika in Irmtraud Hubatschek
Fotografije: © Josef Essl

