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Organizatorji

Zeleni dogodek
Dogodek je certificiran kot "Green Event Tirol" (Zeleni dogodek Tirolske). To je samo eden izmed razlogov, zakaj bosta vaš
prihod s trajnostnimi načini prevoza in vaša podpora pobudi na lokaciji zelo dobrodošla.

Informacije o potovanju
Udeležence prosimo, da izberejo podnebju prijazno potovanje.
– Vlak do glavne železniške postaje v Innsbrucku: http://www.oebb.at 
– Javni prevoz v Innsbrucku: www.ivb.at  

Če morate potovati z letalom ali avtom, vas vabimo, da izravnate izpuste vašega potovanja, na primer preko www.atmosfair.de.

Kotizacija
Udeležba na konferenci je brezplačna. To vključuje tudi prigrizke in pogostitev med dogodkom.

Jeziki
Na lokaciji bo na voljo simultano tolmačenje v nemški, francoski, italijanski in slovenski jezik.

Najbližje avtobusne postaje ob naših lokacijah:
– Ursulinensäle: "Terminal Marktplatz"
– Hofburg: "Museumstraße"

Uradni sprejem Alpske konvencije
Hofburg, Rennweg 1/32
AlpskiTeden Intermezzo
Ursulinensäle, Innrain 71
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Praktične informacije

AlpskiTeden Intermezzo je, kot njegov starejši brat AlpskiTeden, ki poteka vsaka štiri leta, mednarodni dogodek o trajnost-

nem razvoju in z njim povezanimi alpskimi temami, ki ga skupaj organizirajo ključne organizacije v Alpah. Dogodek je v letu 

2019 je zasnovan kot konferenca od kosila do kosila, kjer bodo moči združili glavni deležniki v Alpah, ki se bodo zbrali in 

izmenjali mnenja o temi "Jutri v Alpah".

O nas
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SLO
AlpES webGIS 
Orodje projekta Interreg programa Območje Alp AlpES za vizualizacijo ekosistemskih storitev v Alpah. 
Organizator: ISCAR

Varstvo neokrnjene narave 
Kampanji "Soul of the Alps" in "Our Alps" poudarjata vrednost in pomen neokrnjene narave v Alpah – ter tveganja, s 
katerimi se soočajo ta edinstvena naravna in kulturna območja.
Organizatorji: WWF, ÖAV, Naturfreunde Österreich, DAV, AVS

Kakšna so pričakovanja mladih do prihodnosti v Alpah
Projekti, kot so GaYA (projekt Interreg programa Območje Alp) in Youth Alpine Interrail, sledijo aktivnemu vključevanju mladih 
v Alpah, da bi tako bolje razumeli, kaj je pomembno za mlade prebivalce in obiskovalce Alp. Trajnostna in dostopna mobilnost 
je ena njihovih ključnih zahtev. 
Organizatorji: Alpsko mesto leta, CIPRA International

Gradnja in preobrazba stavb v Alpah
Pasivne hiše po najnovejših standardih. Zgodovinske stavbe v iskanju novega namena: Constructive Alps in Tour des Villes 
razkrivata številne vidike trajnostnega pristopa h gradnji in novim oblikam uporabe zgodovinskih stavb v Alpah.
Organizatorji: CIPRA International, Alpsko mesto leta

Prepoznaj, ohrani in ceni naravne zaklade!
Krepitev naravne raznolikosti na območju Alp s pomočjo projektov speciAlps in UrbaBio in kako naj bo doživljanje narave 
vsakodnevno doživljanje.
Organizatorji: CIPRA International, Alpsko mesto leta, Povezanost v Alpah

Ena za vse – Konflikti o vodi v Alpah na primeru reke Inn
Alpske reke se soočajo z raznolikimi in pogosto nasprotujočimi interesi pri njihovi rabi in varstvu. Reka Inn, ki teče skozi tri 
države, je dober primer tako konfliktov kakor tudi pristopov pri iskanju rešitev. 
Organizatorja: ISCAR, WWF

Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe (ALPACA)
Kako lahko občine prispevajo k varstvu podnebja in prilagajanju na podnebne spremembe v alpski regiji.
Organizatorji: CIPRA International, Alpsko mesto leta, Povezanost v Alpah

Krepitev pluralizma na Območju Alp!
Priseljevanje in socialna raznolikost kot priložnost za lokalni razvoj (projekt PlurAlps Interreg programa Območje Alp). 
Organizator: CIPRA International

Zeleno gospodarstvo v alpski regiji
Alpe kot pilotna regija za podnebno nevtralno življenje.
Organizatorji: CIPRA International, blue!, Spatial Foresight

Ukrepanje za boljšo kakovost življenja v alpskih občinah! 
Z uporabo instrumenta za družbeno načrtovanje SPI (projekt PlurAlps Interreg programa Območje Alp) lahko evidentiramo in 
izboljšamo kakovost življenja v občinah.
Organizator: Povezanost v Alpah

Tržnica in stojnice 

Vpogledi in pogled naprej: Zaključni plenarni del in povzetek pesniškega 
slama z Markusom Koschuhom12:15 - 13:00

Izmenjava mnenj in razprava ob kavi pri stojnicah na tržnici
11:15 - 12:15

Kratke predstavitve projektov v slogu Pecha Kucha, ki prikazujejo zgodbo  
"Jutri v Alpah" in uvod v tržnico10:15 - 11:15

2. osrednji prispevek: Godelein Lompech 
Čudovita zgodba Alp jutrišnjega dne09:55 - 10:15

1. osrednji prispevek: Lois Hechenblaikner
Delirium Alpinum. Ostre podobe in še ostrejše zgodbe iz gora09:15 - 09:50

Pozdrav in uvod avstrijskega predsedstva Alpske konvencije
09:00 - 09:15

4. aprila bomo predstavili osrednje prispevke in prikazali projekte z navdihujočimi zgodbami na temo "Jutri v Alpah", katerim 
bo sledila interaktivna tržnica s stojnicami.

4. april | AlpskiTeden Intermezzo (javni del)

Uradni sprejem Alpske konvencije19:00   Hofburg

Zaključna razprava in zaključek
17:00 - 17:45

3. zahteva: Prenos učinkovitih mobilnostnih rešitev preko celotnega območja Alp 
Zaradi svojih topografskih in meteoroloških značilnosti so gorska območja še posebej pod 
vplivom povečanega prometa. Na številnih mestih smo so že dosegli meje kapacitet. 
Potrebno je  še nadalje razvijati nove in inteligentne načine prevoza, da bi zmanjšali obre-
menjenost prebivalstva, hkrati pa ohranili blaginjo, ne da bi bilo potrebno še dodatno širiti 
cestno omrežje.

16:10 - 16:55

2. zahteva: Če se želimo boriti proti podnebnim spremembam, jih moramo obra-
vnavati na vseh ravneh
Sodelovanje na regionalni in mednarodni ravni lahko bistveno prispeva k večjem zmanjšanju 
izpustov toplogrednih plinov, saj lahko tako pomnožimo učinek vseh prizadevanj posameznih 
držav, regij, mest ali podjetij. Kako lahko izboljšamo aktivnosti na lokalni ravni in sodelovanje z 
namenom, da čim hitreje zmanjšamo izpuste?

15:15 - 16:00

1. zahteva: Vrednost krajine – ne prodajmo je za drobiž! 
Samo majhen del alpskega območja je primeren za naseljevanje, infrastrukturo in intenzivno 
kmetijsko rabo. To vodi do stalnih konfliktov med interesi in do ogroženosti še zadnjih edinst-
venih naravnih rezerv. Kako lahko na boljši način obvladamo ta položaj, ki postaja še bolj pereč 
zaradi velikih potreb na teh območjih? 

14:20 - 15:05

Pozdrav in uvod14:00 - 14:15

Dogodek se bo začel 3. aprila z razpravo (samo za udeležence z osebnim vabilom) o trenutnih izzivih in pogledih na prihodnost 
alpske regije na področjih rabe prostora, podnebnih sprememb in mobilnosti. Rezultati te razprave bodo predstavljeni nasled-
nji dan na Alpski konferenci.

3. april | AlpskiTeden Intermezzo (samo za udeležence z vabilom)


