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OD 11. DO 14. JUNIJA 2008 – ALPSKI TEDEN – MEDNARODNI POSVET V OSRČJU ALP 

 
Inovacije, dejavnik dinamike 

 
 

Svet nasprotij, planet, čigar »končnost« končno razumemo. In stari recepti za soočanje s 
prihodnostjo.… 
Homogene in raznolike, močno prizadete zaradi segrevanja ozračja – Alpe so več kot očitno prostor, 
kjer so inovacije in spremembe absolutno potrebne. Sodelovati, izmenjavati, razumeti – to bo bistvo 
»Alpskega tedna 2008«, ki ob od 11. do 14. junija potekal v kraju L’Argentière-La-Bessée v Franciji. 
Tu se bodo zbrali znanstveniki, predstavniki lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij, upravitelji 
zavarovanih območij, planinci ter prebivalci iz osmih držav alpskega loka. Program in prijava : 
www.alpweek.org  
 

Ker je Laurent Tornay navezan na svojo vas – Orsières v Dolini Entremont, severno od 
Velikega svetega Bernarda (Grand Saint Bernard - Valais, Švica) – in ker zaupa v prihodnost, ko bodo 
odraščali njegovi otroci, je uspel prepričati tudi druge rejce, da so dopolnili svojo dejavnost pridelave 
mleka s pridelavno dišavnic. In to sedaj uspešno deluje. V Osemdesetih letih prejšnjega stoletja so 
skupaj ustanovili Zadrugo za zelišča Valplantes, ki je postala »zgodba o uspehu« in šteje 70 podjetij 
ter pridela 145 ton okrog 40 različnih vrst posušenih zelišč. K največjemu odjemalcu, švicarski Ricoli, 
je zadruga dodala še nove stranke: pridelovalce čaja, kozmetičarje… Zadruga je uporabljala vedno 
nove inovacije. Leta 1990 je razvila prvi biološki čaj na svetu, in sicer v sodelovanju z regijsko 
mlekarno! Danes se »Bio Alp Tea« nahaja na policah večine švicarskih supermarketov. 
 
Prav na podlagi pobud kot je ta, ki si jo je zamislil Laurent Tornay ter pomešal kmetijstvo s 
tradicionalnim pridelovanjem, si lahko zamišljamo bodoči razvoj.   
Tako lahko izvoljenim predstavnikom celotnega alpskega loka predlagamo, da analizirajo svoje vire, 
kapacitete, proizvodne in pridelovalne možnosti ter sposobnost prilagajanja in si na drugačen način 
zamislijo upravljanje svojih dolin, svojih občin.  
 
Zaradi pestrega reliefa in velikih dostopnih komunikacijskih poti, ki vodijo do velikih turističnih krajev 
ter zaradi velikih razlik med slabo dostopnimi predeli, bi Alpe lahko doživele še večje socialne razlike 
med različnimi območji. Tem nevarnostim in teži preobratov, ki ogrožajo gospodarstvo, pa bi se lahko 
izognile, če bi se ljudje organizirali, izmenjali izkušnje in našli nove načine upravljanja s svojim 
prostorom. 
 
To bo tudi ena od tematik Alpskega tedna, kjer se bodo udeleženci spraševali tudi o inovativnih 
strategijah, s katerimi bi se uprli klimatskim spremembam, razhajanju med podeželjem in 
urbaniziranimi območji, ter o strategijah, s katerimi bi se na drugačen način približali biotski 
raznovrstnosti znotraj ekoloških omrežij. 
 
Na tematskem srečanju ter z različnimi ogledi na terenu pa bo posebna pozornost namenjena 
inovacijam vna območju Pays des Écrins, ki bo gostitelj Alpskega tedna.  
(Glej program Alpskega tedna na spletni strani: www.alpweek.org ). 
  
 
 
 

V NASLEDNJIH OBVESTILIH ZA MEDIJE 
 

o Obvestilo št. 4 : 29. april 2008: Inovacije v Pays des Ecrins - primer dobre prakse 
Petnajst let prizadevanj za reklasifikacijo regije Pays des Ecrins je bilo nagrajenih z oznako Pôle 
d’excellence rurale. 
 

o Obvestilo št. 5: 3. maj 2008: Najpomembnejši utrinki iz Alpskega tedna (11.-14. junij 2008) 
Predstavitev najpomembnejših dogodkov kolokvija. 
 



PARTNERJI KOLOKVIJA

Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp, ISCAR
ISCAR sestavljajo raziskovalni centri iz različnih držav alpskega loka. ISCAR, ki je eden od 
uradnih opazovalcev pri Alpski konvenciji, svetuje organom Alpske konvencije.  www.
alpinestudies.ch/iscar

Mednarodna komisija za varstvo Alp, CIPRA
CIPRA preko svojih nacionalnih in regionalnih predstavništev, porazdeljenih po vseh 
državah alpskega loka, že pol stoletja združuje stotino združenj in  društev, ki so aktivna 
na področju trajnostnega razvoja v Alpah. www.cipra.org

Omrežje občin »Povezanost v Alpah«
Omrežje »Povezanost v Alpah« od leta 1997 dalje združuje občine iz sedmih alpskih 
držav. Danes to pomeni več kot 250 včlanjenih občin, za katere Alpska konvencija preds-
tavlja delovni temelj in  smernice za trajnostni razvoj v Alpah.
www.alpenallianz.org/de

Mreža zavarovanih območij v Alpah, ALPARC -Task Force zavarovanih 
območij stalnega sekretariata Alpske konvencije
Mreža združuje skoraj 1.000 zavarovanih območij alpskega loka. Naloge območij večjega 
obsega so varstvo habitatov, favne in fl ore, trajnostni razvoj območij, raziskave in spre-
jemanje obiskovalcev. www.alparc.org

Le Club Arc Alpin (CAA) Club Arc Alpin združuje vsa planinska društva alpskih držav in 
je uradni opazovalec pri Alpski konvenciji. www.club-arc-alpin.eu

Kontaktna oseba za medije:
Claude Comet +33 620 98 18 78
presse@alpweek.org

Kontaktna oseba za organizacijo:
COSALP Comité d’organisation de la Semaine Alpine 2008
Anne Sophie Elléouet
Service Culturel Municipal
CCSTI-Hôtel de ville
05120 L’Argentière-La-Bessée
organisation@alpweek.org  www.alpweek.org  
Tel:  +33 (04) 92 23 20 94  Fax: +33 (04) 92 23 20 90

Centrale de réservation du Pays des Écrins:
reservations@paysdesecrins.net
Tel. +33 (0)4 92 23 58 42
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V okviru Alpske konvencije

Administrator
Text Box
reservation@paysdesecrins.netTel. +33 (0)4 92 23 58 42




