
     
 

Naravni park Julijsko Predgorje in Triglavski narodni park sta v letu 2016 prejela evropski Certifikat 
- Listino za trajnostni turizem (CETS) v zavarovanih območjih za celotno čezmejno območje 
Ekoregijo Julijske Alpe, obnovljeno za novo petletno obdobje v letu 2020.   
 
Ne glede na posebne razmere letošnjega leta se sodelovanje med parkoma nadaljuje. Po prvem 
Forumu v Trenti (2015), drugem v Reziji (2016), tretjem v Bohinju (2017), četrtem v Bardu  (2018) 
in  petem v Kobaridu (2019), šestem virtualnem Forumu (2020) je čas, da se ponovno srečamo, 
pregledamo opravljeno delo in se odločimo o nadaljnjih korakih. Tudi letos Vas zaradi slabih 
epidemioloških razmer   

 

vabimo,  
da se nam pridružite na skupnem virtualnem 

 FORUMU EVROPSKE LISTINE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM  
za Čezmejno območje Ekoregija Julijske Alpe, 
ki bo v četrtek, 25. novembra 2021 ob 17. uri.  

Forum bo izveden s pomočjo spletne platforme ZOOM® 
 

Program:  16:45 - 17:00 - Tehnična navodila za delo na daljavo in prevajanje 

 17:00 Pozdravni nagovor 

17:05 Pregled opravljenih aktivnosti od zadnjega Foruma 2019 do danes  

 (Mojca Smolej in Marko Pretner – Triglavski narodni park) 

17:15 Predstavitev načrtovanih aktivnosti v letu 2022  

  (Antonio Andrich in Alessandro Benzoni – Naravni park Julijsko predgorje) 

17:25 Predstavitev delovanja Sveta mladih v Naravnem parku Julijsko predgorje  

           (Leonardo Cerno – Naravni park Julijsko Predgorje) 

17:30 Razprava in predlogi 

17:40 Predstavitev Razvojnega načrta za Unesco MAB Julijske Alpe kot trajnostne turistične 

 destinacije (Klemen Langus – Turizem Bohinj, Majda Odar – Triglavski narodni park) 

18:10 Razprava  

18:30 Zaključek   

 

Zagotovljeno bo prevajanje v italijanski in slovenski jezik. 
Vaše sodelovanje je zelo pomembno za nadaljnje delo v Ekoregiji Julijske Alpe(CETS).  

Veseli bomo vašega sodelovanja. 
 

Predhodne najave pričakujemo najkasneje do torka, 22. novembra 2021 in sicer jih zbirata 
Marko Pretner 031 671 674, marko.pretner@tnp.gov.si  in  Mojca Smolej 031 671 663, 

mojca.smolej@tnp.gov.si. 
 

Na osnovi prijave  boste prejeli potrditev in povezavo na ZOOM® srečanje ter ostale potrebne 
informacije. 

 
Veselimo se ponovnega srečanja z vami! 
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