Splošne informacije
Kdaj

Kaj

Kontaktna
oseba:

Katharina Kling, Sekretariat Omrežja občina
«Povezanost v Alpah»
Feldwieser Straße 27 - 83236 Übersee am Chiemsee
Nemčija
T +49 8642 6531 - T +49 8642 6214
E info@alpenallianz.org
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1) Športna dvorana: konferenca, skupščina članic, sekcije
2) Banketna dvorana: pozdrav in večerja (četrtek, 18.6.2015 od 20.00 ure dalje), zajtrk, kosilo, sekcije
3) Mestna hiša: sekcije

Zadnji rok za prijave: Petek, 29. maj 2015
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Kraj prireditve:
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Saint-Martin-de-Belleville,
banketna dvorana, mestna hiša in športna dvorana
Z javnimi prevoznimi sredstvi:
Z vlakom od Ženeve (Švica), Lyona (Francija) ali Torina
(Italija), s prestopanjem v Chambéry-ju, do Moûtiers.
Od tam se lahko v Saint-Martin-de-Belleville (ca. 20 km)
pripeljete s taksijem ali linijskim avtobusom.
- s taksijem od Moûtiers: http://st-martin-belleville.com/
hiver/station-de-ski/acces-et-transports/en-taxi/
- z avtobusom od Moûtiers: http://st-martin-belleville.
com/hiver/station-de-ski/acces-et-transports/en-taxi/
http://www.mobisavoie.fr/jeton//index
Informacije o
Shuttle prevoz od Moûtiers:
prihodu:
Po potrebi je možno organizirati shuttle prevoze od
železniške postaje Moûtiers do občine Saint-Martin-deBelleville. Prosimo, da vašo željo po tej vrsti prevoza
ustrezno označite v prijavnici.
Skupni prihod z Organiziran bo skupni prevoz iz zvezne dežele
avtobusom:
Predarlske/Avstrija, preko Švice. Stroške prevoza si
delijo udeleženci prevoza. rosim, da vašo željo po tej vrsti
prevoza ustrezno označite v prijavnici.
Kotizacija:
95,00 EUR za člane omrežja AidA,
135,00 EUR za nečlane omrežja AidA,
Kotizacija vključuje celotno oskrbo za dva konferenčna
dneva, simultano tolmačenje, konferenčno mapo in vodenje na ekskurzijah.
Plačilo:
V gotovini na kraju prireditve ali preko nakazila na račun:
Omrežje občin «Povezanost v Alpah» - AidA
IBAN DE17 7116 0000 0005 0264 82,
BIC GENODEF1VRR.
Organizacija:
Omrežje občin «Povezanost v Alpah» - AidA
Jeziki:
Simultano tolmačenje v nemški, francoski,
italijanski in slovenski jezik.
Avtorske pravice: Prireditev bo fotografsko dokumentirana. S svojo
udeležbo se strinjate z morebitnim fotografiranjem.
Prijava:
Obvezna prijava.
Prosimo, da za prijavo izpolnite priložen obrazec ali se
prijavite preko spletne povezave, ki jo najdete na naši
domači spletni strani.

Se znajdete v
Saint-Martin-de-Belleville?

Socialno bogastvo,
naravna raznolikost.
Aktivirajmo adute alpskih občin

19. strokovna konferenca Omrežja občin
«Povezanost v Alpah»
19. - 20.06.2015 v Saint-Martin-de-Belleville (FR)
Zdravo sobivanje in raznolika ter nedotaknjena narava sta
glavna razloga, zakaj Alpe svojim prebivalcem predstavljajo življenja vreden prostor in hkrati vanj privabijo toliko
obiskovalcev.
Vendar pa obstaja nevarnost, da bodo aduti alpskih občin
dokaj hitro zaigrani. Staranje prebivalstva in odseljevanje rušijo
socialno ravnotežje v bolj odročnih občinah. Razseljevanje in
pomanjkljivo obdelovanje ogrožajo raznoliko alpsko naravo.
V rokah občin je, da skupaj s svojim prebivalstvom opredelijo
način skupnega življenja in svoj lokalni naravni prostor. Dobri
primeri že obstajajo. Sedaj pa je potrebno te zgodbe o uspehu
ponesti naprej in se iz njih nekaj naučiti. Ustrezno platformo za
to nudi strokovna konferenca. V ospredju bodo prav tako vloga
in priložnosti alpskih občin znotraj makroregije Alpe, v luči
Evropske strategije za alpski prostor.

Petek, 19. junij 2015

Sobota, 20. junij 2014
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Prijava udeležencev

09:00

09:00

Pozdravne besede
Marc Nitschke, predsednika Omrežja občin
«Povezanost v Alpah»
Markus Reiterer, generalnega sekretarja Alpske konvencije.

V okviru vseh sekcij bomo iskali odgovore na vprašanje
„Kaj lahko storijo občine?“.
Primeri projektov iz regij in občin nakazujejo različne poti. Vsi
udeleženci so vabljeni k aktivnemu sodelovanju in predstavitvi
lastnih idej in primerov.

09:15

„Premaknimo naravo v središče družbe!
Katera politika na občinski ravni nam omogoča živeti, delati in
preživljati prosti čas v gorah kot zaščitenem naravnem in življenskem
prostoru?
Jean Horgues-Debat, Direktor d›Adrets

Sekcija „Sezonsko delo“: Alpske turistične občine se bodo morale še bolj intenzivno posvetiti tematiki sezonskega dela. Prikazane bodo možnosti nudenja podpore sezonskim delavcem tako med sezono, kot tudi med letom.
Sezonsko delo ima velik vpliv na demografski razvoj regije, izzivi,
kot so plačljiv življenjski prostor, mobilnost v podeželskem okolju, medicinska oskrba ipd. pa silijo občine, da postanejo aktivne
in najdejo ustrezne rešitve.
V okviru sekcije bodo predstavljeni rezultati 5. Poročila o stanju
Alp. Predstavil jih bo Stalni sekretariat Alpske konvencije.

Tržnica idej
Na tržnici idej bodo predstavljeni dobri primeri in ideje iz
celotnega alpskega prostora. Tako bo med drugim občina Tschlin,
v okviru svojega projekta „Bun Tschlin“, predstavila, kako občina s
pomočjo certifikata kakovosti ostaja aktivna in hkrati atraktivna za
prebivalstvo in obiskovalce. Turistične občine «Alpine Pearls» pa
bodo predstavile različne pristope k trajnostnemu načrtovanju
mobilnosti.
12:00

Občine v makroregiji Alpe
Bernard Soulage, Region Rhône-Alpes

12:30

Kosilo

14:00

Ekskurzije po regiji

Sekcija „Regionalni izdelki“: S pomočjo trženja svojih proizvodov se lahko sonaravno kmetijstvo kot panoga dodatno okrepi.
Primeri projektov iz občin, ki sodelujejo v projektu dyn-Alp, nakazujejo različne pristope.
Sekcija „Zelene površine v naseljih“: Občine bodo predstavile,
kako bodo področjem znotraj in okoli naselij povrnile naravno
raznolikost in tako ustvarile skupni prostor za bivanje človeka,
živali in rastlin.
Sekcija „Usmerjanje obiskovalcev“: Hrepenenje po nedotaknjeni naravi, po individualnih srečanjih na obrobnih področjih
narašča in predstavlja izziv za alpske divje živalske vrste.
Življenjski prostor je izpostavljen pritiskom. Občine bodo pokazale, kako poteka ozaveščanje lastnega prebivalstva glede
tega problema.

Ekskurzija 1: Mokrišča odkriti, doživeti, spoznati
Ekskurzija 2: Zgraditi, naseliti, oživiti Posebnosti gradnje v občini
(peš)
Ekskurzija 3: Gorsko kmetijstvo konkretno: Predelava in trženje
medu in ovčjega mleka (pohod)
Ekskurzija 4: Smučarski turizem in prostorsko načrtovanje v
francoskih Alpah. Obisk smučarskih centrov Les Menuires in Val
Thorens

© Obcina Saint-Martin-de-Belleville, G. Lansard, P. Royer

18:00

Skupščina članic (odprta za javnost)

20:00

Družabni večer „Chez Pépe Nicolas“
Savojska kultura sredi doline Vallée des Bellevilles.

Sekcija „Mokrišča“: Mokrišča kot podtalni filter pripomorejo k
boljši kakovosti pitne vode in zaradi svoje kapacitete kopičenja
vode varujejo pred poplavami. Razpravljali bomo o tem, kako
ustrezno zaščititi te «vseznalce».
12:30

Poročanje na plenarnem zasedanju in zaključek konference

13:00

Kosilo

PRIJAVA

Kontaktna oseba: Katharina Kling, Omrežje občin
»Povezanost v Alpah«
Feldwieser Straße 27, 83236 Übersee am Chiemsee , Nemčija,
T +49 (0)8642 6531, F +49 (0)8642 6214, E info@alpenallianz.org
ali na spletu www.povezanostvalpah.org

do najkasneje 29.05.2015

Podatki o udeležencu / udeleženki:
Ime in priimek:
Naslov:
Občina / organizacija:
Tel., faks:
Jezik:

E-naslov:
DE

IT

SL

FR

Udeležba 19.06.2015
Konferenca

Kosilo

Skupščina članic

Družabni večer „Chez Pépé Nicolas“
Ne jem sira

Sem vegetarijanka/vegetarijanec

Udeležba 20.06.2015
Conferenza

Pranzo

Rad/a se bi udeležil/a sledeče ekskurzije in sekcije:
(Prosim označite s križcem dve delovni skupini in ekskurziji, glede na število prijav se lahko prilagodi število
udeležencev in zagotovi tolmačenje v ustrezne jezike.)
Ekskurzija 1 : Mokrišča

Sekcija 1: Sezonsko delo

Ekskurzija 2: Arhitekturna dediščina

Sekcija 2: Kmetijstvo

Ekskurzija 3: Gorsko kmetijstvo

Sekcija 3: Zelene površine v naseljih

Ekskurzija 4: Smučarski turizem

Sekcija 4: Usmerjanje obiskovalcev
Sekcija 5: Mokrišča

Prihod:

Skupni prihod z avtobusom iz Predarlske (Vorarlberg)/AT.
Shuttle transfer iz Moûtiers v Saint-Martin-de-Belleville

Kotizacija:

člani € 95,00

nečlani € 135,00

Prosimo, da ustrezni znesek kotizacije nakažete pred začetkom letne konference na naslednji
račun: Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“, IBAN DE17 7116 0000 0005 0264 82, BIC GENODEF1VRR.
Kotizacijo lahko poravnate tudi v gotovini na kraju samem.

Nastanitev:

(Nastanitev se plača na kraju samem.)

1-posteljna soba z zajtrkom – kategorija 1 *** 65,00-87,00 € Datum prihoda

Odhod

2-posteljna soba z zajtrkom – kategorija 1 *** 65,00-87,00 € Datum prihoda

Odhod

1-posteljna soba z zajtrkom – kategorija 2 ** 40,00-55,00 € Datum prihoda

Odhod

2-posteljna soba z zajtrkom – kategorija 2 ** 40,00-55,00 € Datum prihoda

Odhod

Datum:

Podpis:

