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Projekt „Prihodnost v Alpah“ je projekt Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA), ki prispeva k 

 
Kaj se je dogajalo doslej? Stran 1 

 Projekt »Prihodnost v Alpah« se je uradno začel izvajati 14. julija 2004, ko je 
Sklad za varstvo narave MAVA odobril prošnjo za izvajanje projekta in s tem tudi 
njegovo financi-ranje. 

In kakšen bo program od leta 2005 dalje? Stran 2 
 Kot v Milanu in Grenoblu bomo projekt konec januarja 2005 predstavili tudi v 

Sloveniji, sredi februarja pa v Avstriji in Nemčiji. V začetku prihodnjega leta bo 
pripravljen glosar ključnih pojmov, ki se navezujejo na osem projektnih tem. 
 

 
Spoštovani! 
 

V veliko veselje nam je, da vam lahko predstavimo prvo številko glasila, s katerim 
vas bomo približno vsak tretji mesec obveščali o vseh novostih v zvezi z projektom 
»Prihodnost v Alpah«. Če glasila ne boste želeli prejemati, bo zadostovalo kratko 
sporočilo, ki nam ga boste poslali na spodaj navedeni spletni naslov. 

Ob tej priložnosti se vam zahvaljujemo za vaše dosedanje sodelovanje ter vam 
želimo mirne praznične dni in veliko uspeha v novem letu. 

Vaši člani osrednje projektne skupine »Prihodnost v Alpah« - Andreas Götz, Karin 
Hindenlang, Wolfgang Pfefferkorn, Michel Revaz, Aurelia Ullrich 

 

 

Kaj se je dogajalo doslej? 
Uradni začetek projekta »Prihodnost v Alpah« je 14. julij 2004, ko je Sklad za 
varstvo narave MAVA odobril prošnjo za izvajanje projekta in s tem tudi njegovo 
financiranje. 

Petčlanska osrednja projektna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki CIPRE-
International in WSL, se je doslej sestala že petkrat na eno- oz. dvodnevnih 
delovnih srečanjih. Ob tem smo pripravili zasnovo delovanja na področju odnosov z 
javnostmi ter podroben finančni in časovni načrt za potek posameznih faz projekta, 
prav tako smo konkretizirali vodenje projekta.  

Projekt smo javnosti prvič predstavili na Alpskem tednu konec septembra v Kranjski 
gori v Sloveniji. Vsi udeleženci konference so lahko svoje ideje o projektu predložili 
na vprašalniku, ki so ga morali izpolniti. Širša javnost je bila o projektu obveščena v 
sporočilu za medije in na spletni strani  CIPRE 
(http://www.cipra.org/s/aktivitaeten/zukunft_alpen/zukunft_alpen.htm). 

 
 

Nadaljevanje na strani 2  
 

uveljavljanju trajnostnega razvoja na območju Alp. Finančna sredstva za izvajanje projekta je zagotovil 
Sklad za varstvo narave MAVA. 
Kontaktna oseba za nadaljnje informacije: ga. Aurelia Ullrich (ullrich@cipra.org, 
http://www.cipra.org/prihodnost). 

http://www.cipra.org/s/aktivitaeten/zukunft_alpen/zukunft_alpen.htm


PRIHODNOST V ALPAH – NOVICE O PROJEKTU št. 1 December 2004
 

Oktobra in novembra je osrednja skupina predstavila projekt »Prihodnost v Alpah« v Milanu v Italiji in 
Grenoblu v Franciji. O projektu so bili obveščeni strokovnjaki, morebitni projektni partnerji in akterji iz 
omrežij, ki so podali tudi predloge, kako bi lahko projekt uveljavili v lastni državi. 

Istočasno smo se prek elektronske pošte o projektu posvetovali s številnimi strokovnjaki. Osem 
tematskih področij, s katerimi se bo projekt »Prihodnost v Alpah« ukvarjal naslednja tri leta, smo dopolnili 
z odgovori, ki so nam jih na naša vprašanja posredovali strokovnjaki.  

Prva večja prireditev, povezana s projektom, bo letna strokovna konferenca CIPRE leta 2005, ki jo 
skupaj pripravljata osrednja projektna skupina »Prihodnost v Alpah« in CIPRA-Švica. Konferenca bo 
potekala od 22. do 24. septembra 2005 v Brigu v Švici, osrednja tema bodo alpska mesta. 
 

In kakšen bo program od leta 2005 dalje? 
Kot v Milanu in Grenoblu bomo projekt konec januarja 2005 predstavili tudi v Sloveniji, sredi februarja pa 
v Avstriji in Nemčiji. V začetku prihodnjega leta bo pripravljen glosar ključnih pojmov, ki se navezujejo na 
osem projektnih tem. Zbirajo in obdelujejo se aplikativni znanstveni izsledki in izkušnje iz prakse, primeri 
dobrih praks ter scenariji, povezani s temami projekta. Prav tako je v pripravi sistem vrednotenja vseh 
zbranih izsledkov, pripravlja se tudi domača spletna stran projekta http://www.cipra.org/prihodnost. V letu 
2005 bo objavljen razpis vsealpskega natečaja za inovativne projekte na območju Alp. Osrednja 
projektna skupina sodeluje z zunanjimi partnerji pri vseh delih projekta. 

 

Pomemben datum: 
  Mednarodna konferenca „Prihodnost v Alpah“ in letna strokovna konferenca CIPRE 2005: Brig (Švica), 

22.-24. 9. 2005. Prve informacije na spletnem naslovu http://www.cipra.org. 

 

http://www.cipra.org/prihodnost

 

  

http://www.cipra.org/prihodnost
http://www.cipra.org/

