
OUTDOOR 
TURIZEM 
z dolgoročno vizijo

Moderation: Georg Bayerle, Bayerischer Rundfunk (Bavarski 
radio)

Registracija: Preko spletne strani konference. Udeležba na 
konferenci je brezplačna.

Jeziki: nemščina, francoščina, italijanščina, slovenščina s si-
multanim tolmačenjem. 

Izmenjava in spoznavanje: Tukaj lahko že pred dogodkom 
spoznate referentke in referente na konferenci.

Spletna stran dogodka: 
www.cipra.org/sl/alpski-turizem
https://alpenallianz.org/sl/konferencaturizem2020

Odmori: Med odmori lahko izbirate med različnimi virtu-
alnimi možnostmi. Več informacij o tem sledi tik pred 

dogodkom.

Online: Konferenca bo potekala v okolju Zoom. Po-
vezavo na dogodek boste prejeli po elektronski 
pošti, tik pred začetkom dogodka. 

Varstvo podatkov: Posamezne vnose bodo 
organizatorji snemali s soglasjem odgovornih 
oseb. Snemanje zvoka ali videa dogodka in / ali 
delov dogodka zaradi avtorskih pravic ni dovol-

jeno.

Kontakt: 
Stefanie Bauer, Omrežje alpskih občin »Povezanost v Alpah« 
T: +49 8642 6531, stefanie.bauer@alpenallianz.org

Magdalena Holzer, CIPRA International
T: +423 237 53 53, magdalena.holzer@cipra.org

16. in 17. november 2020
virtualni dogodek

Med podnebnimi 
spremembami, trajnostjo
in kriznim managementom

Omrežje obč in

Povezanost v Alpah

GORSKO KOLESARJENJE. PLEZANJE TRAIL RUNNING. 
POHODNIŠTVO. TURNO SMUČANJE.: 

Dejavnosti na prostem, so osnova turizma in pomemben 
gospodarski dejavnik v Alpah, vendar se običajno odvijajo na 
občutljivih naravnih območjih. Kako lahko športi na prostem 
postanejo gonilna sila trajnostnega turističnega razvoja v 
alpskem prostoru? Kako lahko pri tem pomagajo destinacije, 
prebivalstvo in gospodarstvo? Kako bo na razvoj turizma v 
prihodnje vplival COVID 19? 

Z uporabo dobrih primerov in inovativnih pristopov 
bodo strokovnjaki iz teorije in prakse razpravljali o 
turizmu na prostem. Strokovnjaki bodo predstavili 
različne pristope in primere za trajnostni razvoj 
turizma iz celotne alpske regije. Vljudno vas va-
bimo, da se pridružite razpravi! 

To dvodnevno virtualno konferenco organizi-
rata Omrežje alpskih občin Povezanost v Alpah 
in Mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA In-
ternational, v okviru Alpske konvencije in v imenu 
nemškega Zveznega ministrstva za okolje, varstvo 
narave in jedrsko varnost.
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Ponedeljek Torek

16. november 2020 17. november 2020

09:30 – 10:00
Prihod in tehnična podpora

10:00 – 10:30
Uvod in pozdrav  
Moderator Georg Bayerle, Bayerischer Rundfunk 

Svenja Schulze, zvezna ministrica za okolje, varstvo narave 
in jedrsko varnost Nemčije 

Hubert Aiwanger, namestnik ministrskega predsednika Ba-
varske, bavarski državni minister za gospodarstvo, deželni 
razvoj in energetiko

Thorsten Glauber, bavarski državni minister za okolje in 
varstvo potrošnikov

Alenka Smerkolj, generalna sekretarka, Stalni sekretariat 
Alpske konvencije

10:30 – 10:40
Izmenjava in spoznavanje v manjših skupinah 

10:40 – 12:00
OUTDOOR ŠPORTI IN TURIZEM V ČASU PODNEBNE, 
OKOLJSKE IN KRIZE ZARADI KORONAVIRUSA 

Key Note: Alpski turizem quo vadis: outdoor trendi, pod-
nebje in biotska raznovrstnost v Alpah 
Dominik Siegrist, Eastern Switzerland University of Applied 
Sciences  

Naše Alpe pod pritiskom
Steffen Reich, Deutscher Alpenverein

Ocena tveganja na gori
Magdalena Habernig, gorska vodnica, vremenoslovka, 
čuvajka nacionalnega parka

Trajnostni outdoor športi skozi digitalno usmerjanje 
obiskovalcev
Hartmut Wimmer, Outdooractive GmbH

Razprava

12:00 – 12:30
Interaktivna izmenjava (fakultativno)

13:30 – 15:00
KOOPERACIJE: Z ROKO V ROKI ZA BOLJŠO TRAJNOST 

Trajnostno opremljeni 
Christian Schneidermeier, Ortovox 

Potovati na trajnostni način: ali je to mogoče?
Ambros Gasser, ASI Reisen 

Valle Maira: trajnost v praksi?
Roberto Colombero, Valle Maira

Internationalni regionalni park Rätikon
Manuel Beck, Liechtenstein Marketing

Razprava 

15:15 – 15:45
Virtualna ekskurzija: Planinska vas Sachrang in MTB-
Iniciativa Aschau, Bavarska

 

09:30 – 10:00
Prihod in tehnična podpora

10:00 – 10:15
Pozdrav moderatorja 

10:15 – 12:00
MOJA, TVOJA, NAŠA GORA IN DOLINA: MEJE 
OBREMENITEV IN UKREPI USMERJANJA KOT 
INSTRUMENT KRIZNEGA UPRAVLJANJA

Impulz:
Meje obremenitev v alpskih destinacijah
Kir Kuščer, Univerza v Ljubljani 

Odgovorna raba lokalnih rekreacijskih območij
Max Löther, Naravni park Nagelfluhkette

Upravljanje prometa na prelazu Sella
Anna Scuttari,  EURAC Research in HM Hochschule 
München University of Applied Sciences, Projekt 
Dolomitesvives

Simbioza outdoor športov in varstva narave
Francesco Pastorelli, CIPRA IT, Projekt Resicets

Moje potovanje do cilja
Anne-Marie Juliet in Véronique Dansereau, Mountain 
Wilderness, Projekt Changer d‘approche

Ideje iz Triglavskega narodnega parka 
Aleš Zdešar, Triglavski narodni park 

Razprava

12:00 – 13:00
PLEDOAJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ DESTINACIJ NA 
PODROČJU ALP

Skrbnik trajnostnega turizma
Christian Baumgartner, FH Graubünden

#mybrixen, sustainably!
Werner Zanotti, Turistična pisarna Brixen-Bressanone

Turistična strategija za vsakogar
Mateja Leban, Javni zavod za turizem Dolina Soče

Razprava

13:00 – 13:30
Interaktivna izmenjava (fakultativno)

13:30
Zaključek konference 

Sodelujte v razpravi!

Vprašanja lahko postavite v nemškem, francoskem, 
italijanskem, slovenskem ali angleškem jeziku.

Virtualna udeležba

Povezavo na konferenco boste prejeli po 
e-pošti, tik pred dogodkom, po 

uspešni registraciji.



Ponedeljek

Torek

16. november 2020 17. november 202010:40 – 12:00
OUTDOOR ŠPORTI IN TURIZEM V ČASU PODNEBNE, 
OKOLJSKE IN KRIZE ZARADI KORONAVIRUSA 

Pandemija korona virusa je s prstom neprizanes-
ljivo pokazala na zgrešen razvoj turistične pano-
ge. Zato ni več mogoče »nadaljevati kot doslej«. 
Kako odporna je turistična industrija? Kako lahko 
outdoor športi postanejo podlaga za podnebju 
in okolju prijazen turizem v Alpah?

13:30 – 15:00
KOOPERACIJE: Z ROKO V ROKI ZA BOLJŠO 
TRAJNOST 

Višje, hitreje, dlje: številne turistične destinacije 
in organizatorji potovanj želijo drug drugega 
prekašati s takšnimi in drugačnimi presežki. Pri 
tem pa pogosto zanemarijo potrebe narave, ljudi 
in naslednjih generacij v posamezni regiji. Ali 
lahko nova kultura sodelovanja razbije te stare 
miselne vzorce?

10:15 – 12:00
MOJA, TVOJA, NAŠA GORA IN DOLINA: MEJE 
OBREMENITVE IN UKREPI USMERJANJA KOT 
INSTRUMENT KRIZNEGA UPRAVLJANJA

Potovanja na dolge razdalje so postala 
nemogoča zaradi pandemije korona virusa. Več 
ljudi je letošnje poletne počitnice preživelo na 
pohodništvu, gorskem kolesarjenju ali plezanju 
v Alpah. Nekatere gorske regije so pri tem trčile 
ob meje lastnih kapacitet. Kako lahko poteka 
bolj učinkovito usmerjanje naraščajočega toka 
obiskovalcev?

12:00 – 13:00
PLEDOAJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ DESTINACIJ NA 
PODROČJU ALP

Sodelovanje med različnimi akterji in ponudniki 
turističnih storitev je osrednji predpogoj za 
trajnostni razvoj turizma. Kako lahko podpremo 
to sodelovanje? Kaj je treba upoštevati na 
regionalni ravni?

Konferenca 
predstavlja enega od treh dogodkov v 

okviru Alpske konvencije, namenjenih trajnostnemu 
alpskemu turizmu in povezanih z zdravjem (načrtovan v 
letu 2021, Bad Hofgastein / AT), outdoor športi (16. in 17. 

novembra) 2020, Prien am Chiemsee / DE) in kulturo (ita-
lijanske Alpe, virtualno, 28. - 30. september 2020).


