
Na poti brez puščanja sledi
Popoldanski virtualni sprehod skozi izbrane primere usmerjanja  
obiskovalk in obiskovalcev v Alpah

22. november 2021, 13.00 – 17.00, na spletu 
Na voljo bo simultano tolmačenje [de|fr|it|sl]

Kako na poti v gore za seboj pustiti čim manj sledi? Spremljajte nas na virtualnem popotovanju po 
Alpah in spoznajte najrazličnejše ukrepe (uvedba ustreznih tabel in signalizacije, »nudging«, 
digitalne naravovarstvene nadzornice in nadzorniki...) za usmerjanje in vodenje obiskovalk in 
obiskovalcev po občutljivih območjih. Prisrčno vabljeni k udeležbi, vljudno vabljeni k razpravi!

Moderator: Georg Bayerle, Bayerischer Rundfunk

Program
13.00 do 14.00 (zaprto za javnost)
Interna izmenjava izkušenj med pilotnimi regijami speciAlps. 

14.00 - 14.15 | Navdih iz alpskih dežel
Kaj nas (lahko) spodbudi k temu, da bi v naravi za seboj puščali čim manj sledi? Primeri iz realnega in digitalnega okolja. 
     Christian Ernstberger,  German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), DE
     Georg Bayerle, Bayerischer Rundfunk, DE

14:15 - 14:30 | Input Ivan Mitrevski – Comic Bela, SL

14.30 - 15.30 | Razprava: »Na poti v naravi«
Kako se lahko obiskovalke in obiskovalci v gore podajo na čim bolj okolju prijazen način? Razprava s pobudami in alpskimi 
destinacijami, ki uveljavljajo ukrepe trajnostne mobilnosti.
     Klaus Messner, Turizem Villnösstal, IT
     Giovanni Vassena, Alpine Pearl Moena, IT
     Viljam Kvalič & Suzana Konec, Soča-Valley, SL

15:30 - 15:45 | Prekinitev

15.45 - 16.45 | Razprava: »Na poti po digitalnem svetu«
Kako družbeni in drugi digitalni mediji vplivajo na naše vedenje do občutljive naravne in kulturne krajine? Razprava o digital-
nih naravovarstvenih nadzornicah in nadzornikih, predlogih za gorske ture z javnimi prevoznimi sredstvi in spletnih kampan-
jah. 
     Carolin Scheiter, Nationalpark Berchtesgaden, DE
     Magdalena Kalus, Blogger/Influencer, DE 
     Florian Heinl, Naturpark Nagelfluhkette, DE
     Martin Heppner, Bahn zum Berg, AT
     Laurence Peyre, ALPARC, FR

16.45 - 17.00 | Georg Bayerle

Razmišljanje o obravnavanih tematikah:
     koordinatorke in koordinatorji pilotnih regij projekta speciAlps2, SL, AT, IT, DE
     Thomas Michel, DAV München - sekcija Gay Outdoor Club, DE

Omenjena prireditev zaznamuje prvo mednarodno izmenjavo v okviru projekta speciAlps2, na podlagi katerega štiri pilotne 
regije preskušajo ukrepe za usmerjanje in vodenje obiskovalk in obiskovalcev. Projekt speciAlps2 predstavlja kooperacijski 
projekt Mednarodne organizacije za zaščito Alp (CIPRA) in omrežja občin »Povezanost v Alpah« (AidA). Financira ga Nemško 
zvezno ministrstvo za okolje, varovanje narave, gradnjo in jedrsko varnost (BMUB).

Rok prijave je 21. november. Podrobnejše informacije o projektu so na voljo na naslednjih spletnih straneh:  
www.cipra.org/sl/speciAlps2 sowie www.alpenallianz.org/sl/projekti/specialps2-sl

Veselimo se Vaše udeležbe!
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