Kdo smo
Mednarodna komisija za varstvo Alp ( CIPRA ) je neodvisna in
neprofitna krovna organizacija, ki se zavzema za varstvo in trajnostni razvoj alpskega sveta. Sekretariat CIPRE z mednarodnim
osebjem deluje v Lihtenštajnu, v alpskih državah pa jo zastopa
sedem nacionalnih in eno regionalno predstavništvo na Južnem
Tirolskem. Kot mreža, ki deluje na celotnem območju Alp, zastopa CIPRA okoli sto organizacij, ustanov in posameznih članov.

Kaj želimo
Živeti, delati, ljubiti, hvaliti, umreti, potovati, vriskati in peti – življenje na območju Alp mora za ljudi ostati privlačno in prijetno v
vseh svojih odtenkih. In to ne samo za današnje generacije, temveč tudi za naše potomce. Neokrnjena narava, kulturna identiteta, socialna pravičnost in ekonomska varnost so temelj našega
preživetja. Prepričani, da se lahko dolgoročno ohrani le tisto, kar
je trajnostno tudi v ekološkem in socialnem pogledu, se zavzemamo za varstvo alpskega sveta in uresničevanje trajnostnega
razvoja v njem. Zato si prizadevamo doseči tak način življenja
in vzpostaviti take oblike gospodarskih dejavnosti, ki z naravo
in naravnimi viri ravnajo trajnostno – da bo strešni vrt v osrčju
Evrope še naprej cvetel in uspeval.
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Kaj delamo
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Začetek izhajanja tematskih
dosjejev v zbirki compacts,
ki obravnavajo problematiko
podnebnih sprememb na različnih področjih.
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STREHA
ZA ALPE

CIPRA si prizadeva, da bi alp-



ska politika imela na mednaro-

Izvedba

ben mejnik v tem smislu je leto
1991, ko je bila podpisana Alp-

vzemajo za uresničevanje traj-

ska konvencija. CIPRA sode-

nostnega razvoja v Alpah, po-

luje v organih Alpske konven-

vezuje CIPRA prek jezikovnih,

cije kot uradna opazovalka,

kulturnih, geografskih in poli-

oblikuje nove zamisli in izho-

tičnih meja že od svoje usta-

dišča za razpravo o aktualnih

novitve leta 1952, kot krovna

vprašanjih ter kritično presoja

organizacija pa od leta 1975.

stališča, strategije in akcijske

Njeno članstvo sestavlja več

načrte.

Ustanovitev

predstavništev

CIPRE v Avstriji, Franciji, Italiji,
Lihtenštajnu, Nemčiji, Sloveniji
in Švici ter na Južnem Tirolskem.



SPODBUDE
ZA ALPSKA
MESTA IN OBČINE
Leta 1996 je CIPRA sodelovala
pri ustanovitvi Omrežja občin
„Povezanost v Alpah“ in od takrat dalje tudi daje spodbude
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vije Alpe na odru (prvotni nas-

akademije

Alpe v žarišču v Lihtenštajnu.
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CELOVITO

OBVEŠČANJE NA
VSEALPSKI RAVNI
CIPRA komunicira v več jezi-



2003

CIPRA kot ena od ustanoviteljic Zveze srednjeazijskih



od

2004

POSREDUJEMO

ZNANJE,

OPOGUMLJAMO

2006

šanje podnebnih sprememb

Nizozemskega

uvrščeno k prednostnim nalo-

združenja alpinistov in gorskih športnikov ( NKVB ) .

gam Alpske konvencije z zahtevo po pripravi ustreznega
akcijskega načrta.

gorskih vasi po vzoru Omrežja

K DEJANJEM



občin „Povezanost v Alpah“.

CIPRA spodbuja druge k

Nagrada Premio Gambrinus

2008

ukrepanju in z izvajanjem pro-

Giuseppe Mazzotti za 3. Poro-

jektov kaže, kako graditi hiše,

čilo o Alpah.

poročila o Alpah kot interdisci-

mednarodno leto gora, je za-

ki proizvedejo več energije,

plinarno zasnovanega prikaza

čela izdajati e-glasilo alpMedia

kot jo porabijo, kako vzpo-

razvoja v Alpah.

in s tem vzpostavila obsežen

staviti povezovalna območja,

vir informacij z najrazličnejših

ki bodo živalim in rastlinam

področij v alpskem prostoru.

omogočala selitve in razmno-

Glasilo redno poroča o aktual-

ževanje, kako varovati podne-

nem dogajanju v Alpah in obja-

bje in se prilagajati podneb-

vlja najpomembnejše informa-

nim spremembam, ne da bi

cije tudi o prireditvah, ki v Alpah

pri tem obremenjevali naravo.

potekajo. Informacije, objavljene

Vodilo CIPRE pri tem ostaja:

na spletni strani www.cipra.org,

Učimo se od drugih in skupaj

se redno posodabljajo.

z njimi.

Nagrada Gold Star Evropskega

administrativna dela. CIPRA
vodi tudi sekretariat društva

združenja turističnih novinarjev
( EFATJ / FEDAJT ) za prizade-

Zlata nagrada za okolje De-

„Alpsko mesto leta“, ki je bilo

vanja pri uresničevanju trajno-

lovne skupnosti alpskih dežel

ustanovljeno leta 1997, in prav

stnega razvoja v turizmu.

(Arge Alp).

tako izvaja projekte.
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Velika nagrada Bindingovega
sklada za varstvo narave in
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Nagrada za trajnostni razvoj

2002, ki je bilo razglašeno za
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Na pobudo CIPRE je bilo vpra-

kih, celovito in zanesljivo. V letu

vaja projekte in zanj opravlja
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Izid prvega, drugega in tretjega

okolja, Schaan / FL.

Začetek izhajanja tematske relov: CIPRA Info).
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za nadaljnji razvoj omrežja, iz-

kot sto združenj, organizacij in



2002

PRIZADEVANJA

Ljudi in organizacije, ki se za-

oseb.

Italijanske planinske zveze
(CAI).

POLITIČNA

dni ravni večjo težo. Pomem-

2003

Nagrada Alp Web Award 2002
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Pobuda za podelitev arhitekturne nagrade Konstruktiv v
sodelovanju s Kneževino Lihtenštajn.

kraljevega

