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Natečaj: 160 projektov v igri za 100.000 evrov  
Vsealpski natečaj cc.alps je naletel na velik odziv, saj so do 31. julija 2008, ko se je iztekel rok za 
oddajo kandidatur, posamezniki in organizacije iz vseh osmih alpskih držav predložili skupaj kar 
160 projektov, s katerimi se izvajajo ukrepi preprečevanja podnebnih sprememb. Švicarski 
meteorolog Thomas Bucheli in predsednik CIPRE International Dominik Siegrist bosta sedem 
nagrad v skupni vrednosti 100.000 evrov podelila 6. novembra 2008 v okviru jesenskega 
seminarja na Sejmu za gradnjo in energijo v švicarskem Bernu. 

Raznolikost vsebine prispelih projektov kaže, da v alpskem 
prostoru obstaja široka paleta ukrepov, katerih namen je 
trajnostno varovanje podnebja. Iz Avstrije je prispelo 67 
kandidatur, tako iz Italije kot Francije pa več kot 30. Velikega 
odziva je bil projekt deležen tudi v Švici in Nemčiji, od koder je 
vsakokrat prispelo po 26 projektov. Iz Slovenije je prišlo 18 
kandidatur. Vsa projektna področja so dobro zastopana, največ 
kandidatur pa se navezuje na problematiko energije in varstva 
narave. Sledijo ukrepi, povezani z izobraževanjem, prometom, 
gradnjo hiš in turizmom. S področji, kot so naravne nesreče, 
kmetijstvo in gozdarstvo, se ukvarja sorazmerno malo 
projektov.  

Eden od poglavitnih ciljev, ki ga poskuša doseči projekt cc.alps, 
je širjenje trajnostnih ukrepov in medsebojno povezovanje med 
deležniki. Vse kandidature si je mogoče ogledati na 

www.cipra.org/sl/cc.alps/natecaj (sl), služijo pa lahko kot spodbuda za izvajanje prihodnjih dejavnosti. 
Najboljši projekti bodo nagrajeni 6. novembra, ko bodo člani mednarodne žirije podelili glavne nagrade 
v višini 20.000 evrov in posebne nagrade v višini 10.000 evrov najboljšim projektom in pobudam, ki 
prispevajo k trajnostnemu razvoju. Nagrajeni ukrepi varstva podnebja bodo morali poleg pozitivnih 
ekoloških, socialnih in ekonomskih učinkov prispevati tudi k oblikovanju zavesti ljudi, prav tako pa bodo 
morali biti prenosljivi na druge projekte. Člani mednarodne žirije so med drugimi strokovnjaki Sklada za 
naravo MAVA, švicarskega Inštituta za raziskovanje gozda, snega in krajine (WSL) in Agencije za 
energijo in okolje francoske regije Rôna-Alpe. Podelitev nagrad bo javna. Informacije in prijave na 
naslovu: www.hausbaumesse.ch/web/08/herbstseminar (de). 

 
Podelitev nagrad na natečaju cc.alps: 6. 
novembra bo mednarodna žirija v Bernu/CH 
razglasila zmagovalne projekte in jim izročila 
nagrade v skupni višini 100.000 evrov.  
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Mednarodno strokovno srečanje v Dornbirnu/A kot priložnost za 
izmenjavo znanj 
Od 16. do 17. junija 2008 je avstrijski kraj Dornbirn gostil okoli 
40 strokovnjakov z različnih področjij, ki so prispeli iz različnih 
držav. Na okrogli mizi so razpravljali o vplivih ukrepov varstva 
podnebja na območju Alp in si tako izmenjali tovrstno znanje in 
izkušnje.  
Udeleženci iz Avstrije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice so ob 
tej priložnosti lahko predstavili različne teme in o njih nato 
razpravljali v manjših skupinah. Tema razprav so bila vsebinska 
področja kot npr. energija, komunikacija  in izobraževanje, 
problematika umetnega zasneževanja smučišč, (ne)zaželeni 
stranski učinki alpskih klimatskih ukrepov ipd. Med drugimi so 
se posveta udeležili Luca Mercalli, meteorolog iz Italije, Martine 
Rebetez, klimatologinja iz švicarskega inštituta WSL, Tanja 
Cegnar, meteorologinja iz Slovenije, Helga Kromp-Kolb, 
klimatologinja iz Avstrije, Rainer Siegele, predsednik Omrežja 
občin „Povezanost v Alpah“, in Mario Broggi, predstavnik Sklada za naravo MAVA. Strokovnjaki so tako 
prispevali k obogatitvi projekta in projektne skupine, saj so govorili o določenih temah in pri tem 
navezali nove stike, ki so pomembni za nadaljnji potek projekta cc.alps. Predvsem so se kot zelo 
dragocene izkazale izkušnje in znanje glede priprave načrtovanega projekta za izobraževanje mladih.  

Strokovnjaki iz celotnega alpskega prostora so 
dva dni razpravljali o temah in možnostih 
projekta cc.alps.  
© CIPRA International 

Napredek pri raziskovanju  
Zadnje mesece člani razširjene skupine izdelujejo znanstveno osnovo projekta. Ekspertna skupina je že 
razvila evaluacijski sistem, na podlagi katerega bo ocenila posamezne ukrepe na področju 
preprečevanja podnebnih sprememb. Prek nacionalnih kontaktnih točk v različnih alpskih državah že 
poteka intenzivno iskanje projektov na področju energije, varstva narave, kmetijstva in gozdarstva, 
mobilnosti, turizma, gradnje hiš, izobraževanja, industrije, ravnanja z vodo, naravnih nesreč in urejanja 
prostora. Da bi si lahko ustvarili pregled dejavnosti, ki se navezujejo na ukrepe za preprečevanje 
podnebnih sprememb na celotnem območju Alp, je raziskava usmerjena tudi v okoljske znake, 
standardne ukrepe in okvirne zakonske pogoje. Rezultati raziskave bodo spomladi 2009 predstavljeni v 
tematskih dosjejih, denimo o gradnji hiš in o energiji. 

Mednarodna konferenca v Bolzanu aprila 2009 
Z rezultati raziskave bo javnost seznanjena na mednarodni konferenci, ki bo 2. in 3. aprila 2009 v 
Bolzanu. Konferenco, ki je namenjena strokovni poglobitvi obravnavane tematike, bodo dopolnile 
ekskurzije, v okviru katerih se bodo udeleženci seznanili s posameznimi zglednimi projekti, ki se 
izvajajo v okolici Bolzana. Najpomembnejši de ležniki v Alpah bodo tako imeli priložnost za osebno 
srečanje, razpravo in določitev strateških ciljev na področju varstva podnebja. Podroben program 
konference bo izšel to jesen. 

Projekt cc.alps kot partner za raziskave in prireditve  
Projekt cc.alps si je že utrdil vlogo pomembnega partnerja pri prireditvah na območju Alp. Tako je bila 
na srečanju raziskovalcev, ki se ukvarjajo z gorskimi območji, sredi septembra v Brigu v okviru projekta 
cc.alps dana pobuda za delavnico z naslovom Ukrepi za preprečevanje posledic segrevanja podnebja v 
Alpah: kompatibilnost z drugimi okoljskimi ukrepi.  
V okviru kongresa NATUR 4/09, ki bo 19. februarja v Baslu, bo cc.alps organiziral novo delavnico o 
trajnostnih podnebnih ukrepih v Alpah. Iztočnica za razpravo bodo prvi rezultati projekta cc.alps.  
Več informacij o kongresu na www.natur.ch  (de,fr). Podrobnejše informacije o delavnici bodo v kratkem objavljene na 
www.cipra.org/de/alpmedia/veranstaltungen/1982/?searchterm=KlimamassnahmenunterderLupe (de). 
 
Nadaljnje prireditve na temo podnebja najdete na naslovu www.cipra.org/sl/cc.alps/prireditve/ (sl) 
 
 

cc.alps na kratko 

Nosilka projekta „cc.alps – Podnebne spremembe: mislimo korak vnaprej!“ je Mednarodna komisija za varstvo Alp 
(CIPRA). Izvajanje projekta financira Sklad za naravo MAVA. CIPRA s projektom prispeva k uskladitvi ukrepov na 
področju podnebnih sprememb v alpskem prostoru z načelom trajnostnega razvoja. 

 

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