Lokacija
Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) Benediktbeuern
Zeilerweg 2, D-83671 Benediktbeuern
www.zuk-bb.de

Kontaktna oseba
Bettina Hug, CIPRA International
Im Bretscha 22
9494 Schaan, Liechtenstein
T: +423 23 75 353
E: bettina.hug@cipra.org

Nastanitev
Možnost nastanitve v Centru za okolje in kulturo (ZUK) v Benediktbeuernu. Sobo lahko rezervirate s prijavnim obrazcem.
Prihod

VARSTVO PODNEBJA
ZDAJ!
ALPSKE OBČINE
IZVAJAJO UKREPE

•

Z vlakom: iz Münchna prek Tutzinga do Benediktbeuerna, nato
100 metrov peš do Centra za okolje in kulturo (ZUK).
• Z avtomobilom: avtocesto A95 zapustite pri izvozu Sindelsdorf, nato
v smeri proti Bichlu po magistralni cesti B 472 do odcepa Kloster
Bendediktbeuern.
Vse udeležence prosimo, da za prihod na konferenco uporabijo javna
prevozna sredstva.

Prijava
Udeležba na konferenci je brezplačna. Zadnji rok za prijavo: 16. oktober
2015

f

www.cipra.org/sl/konferenca2015

Konferenca bo potekala v okviru nemškega predsedovanja Alpski konvenciji. Izvedbo konference bosta finančno podprla Nemški zvezni sklad za okolje (DBU) in nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev (BMUB).

29. - 30. oktober 2015
Zentrum für Umwelt und Kultur
Benediktbeuern/D

Podnebne spremembe so globalni
fenomen. Za uspešno spopadanje
z vzroki in posledicami podnebnih
sprememb je nujno potrebno varstvo podnebja na lokalni ravni.
Lokalne skupnosti so se znašle na stičišču med nacionalnimi in nadnacionalnimi cilji ter njihovim izvajanjem na lokalni ravni. Alpske občine razpolagajo
z znanjem s področja varstva podnebja in številne od njih so v posameznih sektorjih že zelo aktivne. K nadaljnjemu napredku, ki naj bi ga občine
dosegle v varstvu podnebja, lahko pripomorejo tudi izmenjava, sodelovanje
zunanjih strokovnjakov in izbira pristopa, ki je usmerjen v iskanje ustreznih
rešitev. Konferenca bo tako za občine priložnost, da izkoristijo tovrstna
strokovna dognanja in veliko pridobijo z izmenjavo primerov dobre prakse s
celotnega alpskega območja.

Četrtek, 29. oktober 2015

Petek, 30. oktober 2015

11.30

Registracija udeležencev in Kosilo

7.30

13.30

Pozdravne besede: Ulrike Scharf, bavarska državna sekretarka za
okolje; Markus Reiterer, generalni sekretar Alpske konvencije;
Katharina Conradin, CIPRA International

Za jutranje ptice: kulturnozgodovinsko vodstvo po samostanu
Benediktbeuern

8.30

Začetek drugega dne

8.45

Obravnava primerov: Izzive rešujemo skupaj!
Udeleženci bodo skupaj iskali možne rešitve za konkreten problem
oz. „primer“. Seznanili se bodo z okoliščinami konkretnega primera, nato pa osebi, ki jih je predstavila, svetovali, katere rešitve bi
bile najbolj primerne in učinkovite.
Če želite tudi sami predstaviti vaš primer, nam njegov opis še pred
začetkom konference pošljite na e-naslov bettina.hug@cipra.org.

14.00

Lokalna upravna inteligenca: spremembe se začnejo v glavi
Gerhard Eppler, memo-consulting

14.30

Ustvarjamo podnebje! Upravljanje in udeležba državljanov na področju varstva podnebja na lokalni ravni
Thierry Billet, podžupan Annecyja, Club Climat Annecy

15.00

Lahka dostopnost pomoči strokovnjakov: občinski menedžerji na
področju varstva podnebja pomagajo pri izdelavi strategije, izvajanju in
financiranju; Andreas Repper, Sonthofen; Thomas Weiß, Kempten

15.30

Odmor za kavo
Delavnice

10.30

Odmor za kavo

Lokalna upravna inteligenca
Gerhard Eppler, memo-consulting

10.45

Tržnica idej
Na tržnici idej bodo predstavljeni primeri dobre prakse in koristne
ideje iz celotnega alpskega območja. Udeleženci bodo zvedeli
o primeru iz avstrijske južne koroške, kje se z upravljanjem tal
reciklira CO2, o tem kako se lahko dobavo organizira na skupen in
podnebno nevtralen način ali o tem kako se sensibilizira otroke v
nemškem Benediktbeuern za podnebno prijazno ravnanje.

Občine in podjetja v skupnem poslanstvu
Anergienetz Rankweil (tbc);
Pascale Poblet, STMicroelectronics Grenoble

12.15

Zaključek konference: Marc Nitschke, «Povezanost v Alpah» und
Thierry Billet, «Alpsko mesto leta», izročitev poziva alpskih občin
državni sekretarki BMUB Rita Schwarzelühr-Sutter

18.45

Podnebju prijazno zasedanje. Vodenje po ZUK

12.45

Kosilo

20.00

Večerja

16.00

Ustvarjamo podnebje!
Thierry Billet, Annecy; Elisabeth PurkerÖGUT
Lahka dostopnost pomoči strokovnjakov
Andreas Repper, Sonthofen; Thomas Weiß, Kempten;
Jessica Suplie, BMUB

Organizatorji

CIPRA International, Omrežje občin «Povezanost v Alpah», Društvo «Alpsko mesto leta»

Povezanost v Alpah
Omrežje obč in

Delavnica
Podnebju prijazno življenje v Alpah ali kateri način življenja je za
nas koristen?
Jean-Loup Bertez, CIPRA France; Martin Strele, Kairos

