Vabilo na posvet

»Trajnostna mobilnost kot gradnik zelenega gospodarstva«
Od Bohinjske proge do razvoja v Alpah
Bohinjska Bistrica in Tolmin, 19. maj 2017

Spoštovani!
Vljudno vas vabimo na prvi dogodek v okviru VIII. dneva Alpske konvencije, na katerem bomo
predstavili usmeritve za zeleno gospodarstvo, kot jih prinaša 6. poročilo o stanju Alp, ter pokazali na
možne in zaželene sinergije s pristopi na področju trajnostne mobilnosti. Tovrstne sinergije so na
območju Julijskih Alp s pomočjo lokalnih in nacionalnih deležnikov že dejansko zaživele in
predstavljajo podporo razvoju zelenega gospodarstva širše regije.
Zeleno in krožno gospodarstvo se uvrščata med prioritetne vsebine Ministrstva za okolje in prostor,
kot tudi Vlade Republike Slovenije. V zadnjih treh letih je bil narejen velik napredek glede umestitve
zavez krožnega gospodarstva v strateške dokumente in akcijske načrte Vlade. Obenem so bili
vzpostavljeni mehanizmi spremljanja izvajanja politik in oblikovanje novih predlogov skozi platformo
Partnerstvo za zeleno gospodarstvo.
Trajnostna mobilnost je eden izmed ključnih gradnikov zelenega gospodarstva, saj potrebe po
dostopnosti do storitev in funkcij za prebivalstvo in gospodarstvo naslavlja ob upoštevanju specifičnih
okoljskih in prostorskih vidikov. V okviru spodbujanja nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij
Slovenija podpira aktivnosti, ki zmanjšujejo vplive osebnega prometa na kakovost zraka. S tem se
izboljšuje kakovost bivanja ter ustvarja razvojne prednosti na vseh območjih, ki so sposobna povezati
svoje razvojne izzive z okoljsko sprejemljivimi pristopi za uravnavanje naraščajočih potreb po
mobilnosti.

Lepo vabljeni, da se nam pridružite na poti v zeleno gospodarstvo s trajnostno mobilnostjo!

Program dneva
8.30

Registracija, Bohinj ECO Hotel, Bohinjska Bistrica

9.15
UVODNI NAGOVORI
Franc Kramar, župan občine Bohinj
Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor
ZELENO GOSPODARSTVO KOT RAZVOJNA USMERITEV
Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, Tadej Slapnik, državni sekretar,
Ozelenitev gospodarstva v Alpah, Markus Reiterer, generalni sekretar Alpske konvencije
6. poročilo o stanju Alp – zeleno gospodarstvo in trajnostna mobilnost, Tatjana Orhini
Valjavec, Ministrstvo za okolje in prostor, in Urška Kušar, Direkcija RS za vode
ZELENO GOSPODARSTVO IN TRAJNOSTNA MOBILNOST
Trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah, Matej Ogrin, Cipra Slovenija
Bohinjska proga in izzivi trajnostne mobilnosti, Klemen Langus, Turizem Bohinj
Dosežki skupnega sodelovanja ob 110-letnici Bohinjske proge, Ervin Sorč, OI za Bohinjsko
progo
Bohinjska proga med stvarnostjo in vizijo, Matjaž Marušič, OI za Bohinjsko progo
12.00 Sprejem prenovljenega vagona avtovlaka Maksa Klodiča z odprtjem razstave Gorenjskega
muzeja, železniška postaja Bohinjska Bistrica
13.25 Promocijska vožnja avtovlaka iz Bohinjske Bistrice na Most na Soči
14.30 Odprtje Info točke Alpske konvencije na Posoškem razvojnem centru v Tolminu
V primeru zadostnega števila prijav bo organiziran avtobusni prevoz iz Ljubljane do Bohinjske Bistrice
in nazaj. Po zaključku v Tolminu je možen povratek z javnim prevozom po rednem voznem redu.

Prijave do 15. 5. 2017 na: https://www.1ka.si/a/128997

Organizator:

Ministrstvo za okolje in prostor RS

Sodelujejo:

Gorenjski muzej, Inženirska zbornica Slovenije, Operativna iniciativa za Bohinjsko progo,
Posoški razvojni center, Slovenske železnice, Turizem Bohinj

