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Podnebne  
spremembe:
Mislimo korak 
vnaprej!

CIPRA pri projektu cc.alps sodeluje s skupino 
naslednjih mednarodno priznanih strokovnjakov: 

Bruno Abegg, Univerza Zürich/CH
Helmut Haberl, Veronika Gaube, Simone Gingrich, 
Inštitut za socialno ekologijo (Dunaj), Univerza v Celovcu/A
Martine Rebetez, WSL – Raziskovalni center za gozd, 
sneg in pokrajino 

Aktivnosti cc.alps na lokalnem nivoju podpirajo 
nacionalna predstavništva CIPRE v sedmih alpskih 
državah. 

Financiranje in proračun
Nosilka projekta cc.alps je Mednarodna komisija za var-
stvo Alp CIPRA, financira pa ga Švicarski sklad za naravo 
MAVA. 

Kontakt
Serena Rauzi, CIPRA International,
serena.rauzi@cipra.org,
Im Bretscha 22, Postfach 142, FL-9494 Schaan
Tel: 00423 237 53 03

Anamarija Šegina, CIPRA Slovenija
slovenija@cipra.org
Tel: 00386 (0) 59 071 322

www.cipra.org/cc.alps

Kdo je CIPRA? 

Mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA – tako 
se glasi francoska okrajšava za Commission Inter-
national pour la Protection des Alpes – se že pol 
stoletja zavzema za trajnostni razvoj v Alpah. CIPRA 
torej išče poti, ki omogočajo usklajevanje zahtev 
okoljskega, gospodarskega in družbenega podro-
čja. 
CIPRA je prisotna v sedmih alpskih državah; v Nem-
čiji, Franciji, Italiji, Lihtenštajnu, Švici in Sloveniji. Na 
Južnem Tirolskem deluje regionalno predstavništvo. 

Nevladna krovna organizacija CIPRA združuje preko 
100 članskih organizacij in je sodobno večjezično 
stičišče informacij. CIPRA zbira znanje s temat-
skih področji, kot so podnebje, promet, hribovsko 
kmetijstvo, turizem, energija in gradnja, ga ureja ter 
posreduje vsem zainteresiranim prebivalcem Alp ter 
drugih regij.

Varstvo Alp od zgoraj, na ravni vlade? Ali pa od 
spodaj, s pomočjo občin in njihovih prebivalcev? 
CIPRA je prepričana, da je oboje pomembno. 
CIPRA zato po eni strani daje ideje in preverja 
izvajanje mednarodne pogodbe Alpske konvenci-
je, po drugi strani pa podpira lokalna in regionalna 
omrežja. Dvojna strategija za varstvo Alp, ki se je že 
izkazala za zelo uspešno. 
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Kakšni so prihodnji načrti?

Mednarodna konferenca: »Občine ustvarjamo 
klimo – ukrepi pod drobnogledom«. Prireditev 
bo potekla med 21. in 22. januarjem v avstrijskem 
Mädru. Pripavljata jo Omrežje občin »Povezanostv 
Alpah« ter projekt cc.alps. Več informacij na 
www.povezanostvalpah.org/sl/aktualno/priredi-
tve/2669

Znanje v kratki in jedrnati obliki:
CIPRA-compacts predstavlajo ugotovitve 
cc.alps s sledečih področij: energija, varstvo 
narave, gradnja in sanacija, turizem, naravne nesre-
če, kmetijstvo, promet, gozdarstvo, varstvo voda, 
energijsko samostojne regije in prostorsko načrto-
vanje.

Alpe na odru št. 92 o cc.alps: Tematsko glasilo 
CIPRE »V imenu varstva podnebja« prinaša 
poglobljena spoznanja dosedanjih raziskav v okviru 
cc.alps ter jih podpira s številnimi primeri in slikov-
nim materialom. Brezplačni izvod lahko naročite na: 
www.cipra.org

Naj znanje postane poznano: V pilotnih regijah 
bomo leta 2010 znanje iz projekta cc.alps začeli 
uporabi tudi v praksi. Te regije imajo trajnostni pri-
stop h podnebnim spremembam in so vzor ostalim 
regijam v alpskem prostoru.

Kako deluje cc.alps?

Alpski podnebni drobnogled: 
CIPRA prikazuje učinkovite podnebne ukrepeb na 
področju preprečevanja segrevanja ozračja ter na 
področju blaženja posledic podnebnih sprememb.
Vsi ti ukrepi morajo biti trajnostni ter človeku in nara-
vi enakovredno služiti. CIPRA je vzela pod drobno-
gled 300 podnebnih ukrepov z območja Alp – tako 
obsežni podnebni test je edinstven v svetovnem 
merilu. 

Politični pregled: 
CIPRA izpostavlja pravilnike, zakone in subvencije, 
ki so podnebju škodljivi, kot so to npr. subvencije 
za nove hiše namesto subvencij za sanacije. CIPRA 
pripravlja predloge za politične strategije, ki varstvo 
podnebja uravnovešajo s socialnimi in ekološkimi 
zahtevami.

Medsektorsko in mednarodno: 
CIPRA je kot mednarodna organizacija z odbori v 
vseh alpskih državah še posebej primerna za obrav-
navanje naloge mednarodnega pomena. S pomočjo 
projekta cc.alps povezuje CIPRA znanje, ki ga 
občine in podjetja lahko s pridom uporabijo, poleg 
tega pa zagotavlja smernice za trajnostno ravnanje 
v različnih sektorjih. 

»Podnebni pionirji, naprej!
« Občine in podjetja, ki porabo energije in izpuste 
toplogrednih plinov še posebej zavzeto znižujejo, 
CIPRA preko svojih medijev predstavlja mednaro-
dni javnosti. Tako se ponujajo možnosti, učiti se od 
najboljših ter jih posnemati.

Zakaj potrebujemo cc.alps?

Podnebne spremembe so realnost, njihove posledice 
so opazne povsod po svetu, še posebno pa se odra-
žajo v občutljivi alpski regiji. 

Za omilitev posledic podnebnih sprememb se 
poslužujemo številnih metod; ledenike prekrivamo z 
zaščitnimi prevlekami, trgujemo z odpustki CO2, pove-
čujemo izrabo vodne energije.

Toda ali se sploh zavedamo, kako omenjene 
metode vplivajo na družbo, gospodarstvo 
in okolje?

Prav zato potrebujemo projekt cc.alps. 
Mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA 
s projektom cc.alps zagotavlja, da so ukre-
pi varovanja podnebja v skladu s trajno-
stnim razvojem
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