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Spoštovani,  
člani skupine projekta cc.alps vam z velikim veseljem predstavljamo prvo številko projektnega 
glasila, obenem pa sporočamo, da vas bomo tudi v prihodnje redno obveščali o poteku projekta 
in drugih pomembnih novicah, povezanih z njim. 
Če glasila ne želite več prejemati, vas prosimo, da na naslov serena.rauzi@cipra.org pošljete e-
sporočilo in v naslov sporočila vpišete „unsubscribe“. 
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Projekt cc.alps se predstavi 
cc.alps - Klimatske spremembe: Mislimo korak vnaprej! 
Podnebne spremembe so in bodo območje Alp prizadele močneje kot ostale evropske regije. 
Zaradi trega se na področju varovanja podnebja ter tudi na področju prilagajanja na podnebne 
spremembe že pripravljajo in izvajajo nekateri ukrepi. 

Podnebne spremembe so postale resničnost. Opaziti jih je mogoče 
povsod po svetu, na območju Alp pa so še posebej intenzivne. 
Naša družba je že začela sprejemati ustrezne ukrepe, da bi se 
podnebnim spremembam prilagodila ali jih omilila. Snežni topovi, 
folije za prekrivanje ledenikov, objekti in naprave za varstvo pred 
plazovi, obnovljivi viri energije, pasivne hiše, spodbujanje javnega 
prometa itd. – vse to so posredni ali neposredni odzivi na posledice 
podnebnih sprememb. Kljub temu pa vendarle niso vsi ukrepi v 
enaki meri usklajeni z naravo, družbo in gospodarstvom. Kakšni so 
učinki teh ukrepov? Ali so le-ti za naše okolje in družbo dolgoročno 
morda še usodnejši kot posledice podnebnih sprememb? 

CIPRA je prepričana, da si tovrstna vprašanja preredko 
zastavljamo. Zato je sklenila, da bo tej temi posvetila svoj novi 

projekt cc.alps. CIPRA želi prispevati k čim večji usklajenosti ukrepov varstva podnebja z načeli 
trajnostnega razvoja. Sklicujoč se na varstvo podnebja, ne bi smelo prihajati do sprejemanja ukrepov, ki 
negativno vplivajo na okolje ali družbo. 

 
Ali so vplivi ukrepov varstva podnebja 
dolgoročno gledano za naše okolje in našo 
družbo usodnejši kot same posledice 
podnebnih sprememb? 
© CIPRA International 

Zbrati in ovrednotiti ukrepe na področju podnebja  
Namen projekta cc.alps je zbrati in oceniti uresničene ukrepe, katerih rezultati so v praksi že vidni. V ta 
namen pripravlja skupina mednarodnih strokovnjakov ustrezno definicijo za področja delovanja in 
ocenjevalni sistem, saj bo mogoče ukrepe varstva podnebja sistematično in čim objektivneje oceniti 
glede na učinke, ki jih imajo na naravo, družbo in gospodarstvo. To izhodišče bo CIPRA uporabila pri 
svojih prizadevanjih za krepitev zavesti o posledicah podnebnih sprememb na območju Alp. Pri tem bo 
opozarjala na ukrepe, ki niso v skladu z načeli trajnostnega razvoja, in spodbujala tiste ukrepe, ki 
omenjena načela upoštevajo. 
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V okviru projekta cc.alps bo letošnjega maja razpisan vsealpski natečaj, na katerem lahko sodelujejo 
uspešne dejavnosti in projekti s področja varstva podnebja. Kandidature bo ocenila mednarodna žirija 
in najboljšim jeseni podelila nagrade v skupni vrednosti 100.000 evrov (nadaljnje informacije so v 
spodnjem članku).  

Spodbujati pilotne regije na področiu podnebja 

Namen projekta cc.alps je med drugim priti do ugotovitev, ki jih bo mogoče neposredno uporabljati v 
praksi ter podpirati njihovo izvajanje. V ta namen bo v okviru projekta potekalo sodelovanje s pilotnimi 
regijami, ki so pripravljene za trajnostno ravnanje s posledicami podnebnih sprememb in ki naj bi tako 
pokazale, kako se lahko ukrepi varstva podnebja v alpskem prostoru oblikujejo na okolju prijazen način. 

Izhajajoč iz pozitivnih izkušenj projekta Prihodnost v Alpah, ki se je zaključil decembra 2007, bo CIPRA 
v okviru novega projekta cc.alps med drugim javnosti in zainteresiranim ciljnim skupinam omogočila 
uporabo pridobljenega znanja in praktičnih rešitev. Znanje in izkušnje bodo na razpolago na delavnicah, 
srečanjih, v publikacijah ter v obliki elektronskih medijev, poleg tega bodo lahko deležniki na območju 
Alp navezovali nove stike in si med seboj izmenjevali znanje ter izkušnje. 

Projekt cc.alps se je začel februarja 2008 in bo potekal do junija 2009. Njegov proračun (financira 
švicarski Sklad za naravo MAVA) je 1,2 milijona evrov. Po zaključku projekta cc.alps je že predviden 
nadaljevalni projekt.  

Podnebje v Alpah ima svojo ceno 
Natečaj CIPRE: nagrade tudi do 20.000 evrov 
Najboljše ukrepe na področju trajnostnega ravnanja s posledicami podnebnih sprememb na 
območju Alp čakajo denarne nagrade v skupni vrednosti 100.000 evrov! CIPRA pripravlja 
omenjeni natečaj v okviru projekta „cc.alps“.  

Projekt cc.alps si z razpisom glavnih nagrad v višini 20.000 evrov in 
stranskih nagrad v višini 10.000 evrov prizadeva pritegniti vse 
zainteresirane k sodelovanju na natečaju, katerega namen je spodbujati 
izvajanje ukrepov varovanja podnebja ali prilagajanja na posledice 
podnebnih sprememb ter javnost na celotnem alpskem območju 
seznanjanjti s temi ukrepi. Ukrepi morajo med seboj usklajevati okoljske, 
družbene in gospodarske interese. Wolfgang Pfefferkorn, vodja projekta 
cc.alps, ob tem pojasnjuje: „Zaželeni so projekti, pobude ali dejavnosti 
tehnične (npr. varstvo pred visokimi vodami) ali strateške narave (npr. v 
varstvo podnebja usmerjena zasnova turističnega razvoja), sicer pa je na 
natečaju mogoče kandidirati tudi z ukrepi z zakonodajnega, finančnega in 
izobraževalnega področja.“  
Za CIPRO je najpomembnejši cilj projekta zmanjševanje podnebnih 
sprememb: „Ukrepov zmanjševanja posledic oz. varovanja podnebja se 
ne lotevamo dovolj odločno, kar velja zlasti za javni sektor. CIPRA se kot 
nevladna organizacija želi temu upreti, zato bomo podelili več nagrad za 
ukrepe zmanjševanja kot za ukrepe prilagajanja posledicam podnebnih 
sprememb,“ je dejal Andreas Götz, direktor CIPRE. 
Natečaja se lahko udeležijo fizične osebe, podjetja, društva, upravni 
organi, ustanove in druge organizacije, ki izvajajo ukrepe na področju 

varovanja podnebja. CIPRA pričakuje prispevke z različnih področij, kot so kmetijstvo in gozdarstvo, 
varstvo narave, oskrba z energijo, promet ali turizem. Rok za oddajo prispevkov je 31. julij 2008. 
Poslani prispevki bodo na ogled na domačih spletnih straneh od 7. avgusta 2008 dalje. Za podrobnejše 
informacije in obrazec za udeležbo kliknite na www.cipra.org/cc.alps . 

 
Projekt cc.alps spodbuja izvajanje 
ukrepov varovanja podnebja ali 
prilagajanja posledicam podnebnih 
sprememb z denarnimi nagradami v 
skupni višini 100.000 evrov. 
© Christoph Püschner / 
Zeitenspiegel 

In kdo skrbi za izvajanje cc.alps? 
Projekt se izvaja v tesnem sodelovanju med projektno skupino CIPRE International in zunanjo 
ekspertno skupino. Delo v posameznih alpskih državah podpirajo nacionalne kontaktne službe. 
Za upravljanje projekta, odnose z javnostmi in usklajevanje projektnih nalog je zadolžen večinoma 
glavni sedež CIPRE v Schaanu/Liechtenstein. Člani projektne skupine so Bruno Abegg, Andreas 
Götz, Wolfgang Pfefferkorn, Serena Rauzi in Aurelia Ullrich.  
Nacionalne kontaktne službe podpirajo projektno skupino zlasti na področju odnosov z javnostmi v 
okviru posamezne države in pri raziskovanju ukrepov varstva podnebja, predstavljajo pa jih Andreas 
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Güthler/CIPRA Nemčija, Alexandre Mignotte/CIPRA Francija, Francesco Pastorelli/CIPRA Italija, 
Nadine Pfahringer/CIPRA Avstrija, Anamarija Šegina/CIPRA Slovenija in Reto Solèr/CIPRA Švica. 
Ekspertna skupina je mednarodna skupina strokovnjakov, ki so zadolženi za opredelitev akcijskih 
področij delovanja, izdelavo ocenjevalnega sistema in ocenjevanje konkretnih izvedenih ukrepov. Člani 
skupine so Bruno Abegg (Univerza v Zürichu), Sergio Savoia (Program za Alpe, WWF), Martine 
Rebetez (WSL) ter Helmut Haberl, Veronika Gaube in Simone Gingrich z Univerze v Celovcu. Vodja 
celotnega projekta je Wolfgang Pfefferkorn, medtem ko je Bruno Abegg vodja in kontaktna oseba 
ekspertne skupine. 
Več informacij o projektnih skupinah: http://www.cipra.org/sl/cc.alps/projektnaskupina/  

Mednarodno strokovno srečanje o izmenjavi znanja 
V avstrijskem Dornbirnu bo 16. in 17. junija 2008 v okviru cc.alps potekala okrogla miza o vplivih 
ukrepov varstva podnebja v Alpah, na kateri se bodo srečali strokovnjaki z različnih področij in držav ter 
si izmenjali znanje.  
Udeleženci okrogle mize se bodo ukvarjali z naslednjimi vprašanji: Katere vplive ukrepov varstva 
podnebja že poznamo, kakšni so ti vplivi? Katere strategije za preprečevanje negativnih vplivov so na 
voljo? Katere ocene vplivov ukrepov za varstvo podnebja že obstajajo, kateri rezultati so že na voljo, kaj 
se lahko iz tega naučimo? Kakšno vlogo imajo ti ukrepi v zavesti strokovne javnosti (znanost, uprava, 
politika), kako bi lahko to zavest še okrepili? S srečanjem želi projektna skupina dopolniti znanje o tej 
temi, da bi ga lahko kasneje uporabila pri izvajanju projekta. Vsi udeleženci bodo ob tej priložnosti lahko 
navezali nove, pomembne stike ter se seznanili z morebitnimi sinergijami z drugimi področji in državami 
ter se informirali o trenutnem stanju na območju Alp.   

www.cipra.org/cc.alps: Projekt na medmrežju 
Komunikacija je pri projektu cc.alps še posebno pomembno področje delovanja. Najpomembnejši medij 
za posredovanje informacij je domača spletna stran projekta www.cipra.org/cc.alps, kjer se redno 
objavljajo in posodabljajo informacije o poteku projekta in drugih pomembnih novostih. O projektu 
cc.alps si je na tej strani mogoče prebrati splošne podatke, cilje in dejavnosti, objavljene pa so tudi 
informacije in obrazec za prijavo udeležbe na natečaju. Uporabnikom so na voljo redno aktualizirane 
novosti o projektu in ukrepih varstva podnebja na splošno. Vsak drugi ali tretji mesec bo izšlo projektno 
glasilo, na katerega se bo mogoče naročiti na spletni strani in ki bo na voljo tudi v spletni rubriki 
„Glasilo“. V rubriki „Prireditve“ se je mogoče seznaniti z zanimivimi dogodki in prireditvami, ki so 
organizirani  na temo podnebnih sprememb na območju Alp. Na spletni strani so v sliki in besedi 
predstavljeni tudi člani projektne skupine cc.alps, v rubriki „Za medije“ pa je objavljeno informativno 
gradivo. Vsebina spletne strani je na voljo v štirih glavnih alpskih jezikih (francoščini, italijanščini, 
nemščini in slovenščini) ter v angleščini. Domače strani cc.alps so hkrati del skupnega spletnega 
portala CIPRE. 
 

 

Na kratko o cc.alps: 

Nosilka projekta „cc.alps – Klimatske spremembe: Mislimo korak vnaprej!“ je Mednarodna 
komisija za varstvo Alp CIPRA, financira pa ga Sklad za naravo MAVA. CIPRA z omenjenim 
projektom prispeva, da so ukrepi na področju klimatskih sprememb v alpskem prostoru v skladu 
z načelom trajnostnega razvoja. 

Trajanje projekta: februar 2008 – junij 2009 - www.cipra.org/cc.alps   
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