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„Širjenje znanja, povezovanje ljudi“: nove delavnice na programu  
Organiziranje mednarodnih delavnic v okviru projekta Prihodnost v Alpah „Širjenje znanja, po-
vezovanje ljudi“ se je z novim letom začelo s polnim zamahom. Januarskih delavnic so se 
udeležili številni deležniki z alpskega območja in drugih regij in pri tem izkoristili priložnost za 
pridobitev novega znanja in posredovanje lastnih izkušenj.  

V Budimpešti je tako 22. in 23. januarja 2007 potekala delavnica z naslo-
vom „Co-operative Decision-Making and Conflict Management in Public 
Planning and Environment“, ki sta jo organizirala Avstrijska družba za 
okolje in tehnologijo (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Tech-
nik) s sedežem na Dunaju in Regionalni center za okolje v Budimpešti. 
Namen CIPRE je bil izmenjava znanj z drugimi regijami sveta. Izvedbo 
delavnice so podprli avstrijsko, nemško, finsko in madžarsko ministrstvo 
za okolje ter Karpatska konvencija. 
Poleg splošnega pregleda bistva in dosedanjega razvoja alternativnih 
oblik reševanja konfliktov (npr. mediacija v okoljskih zadevah) v Srednji 
Evropi so predavatelji prvi dan predstavili institute, kot je avstrijsko o-
koljsko pravobranilstvo, in nekatere primere iz prakse. Matthias Buchecker 
je prisotnim poročal o rezultatih, ki so bili doseženi v vsebinskem sklopu 
projekta „Nove oblike odločanja“. 
Popoldne se je lahko 45 udeležencev delavnice, ki so prispeli iz 12 držav 
(pretežno iz vzhodnoevropskih držav), v praktičnem delu preizkusilo v 
različnih fazah procesa reševanja konfliktov: sklepanje pogodb z 

naročnikom v težjih pogojih, oblikovanje procesne strukture, priprava uvodnega dogodka in ravnanje s 
konfliktno situacijo, ki se stopnjuje. Naslednji dan so bili predstavljeni posamezni primeri iz prakse, o 
katerih je nato tekla podrobna razprava. Zaključek delavnice je bil t.i. World Cafe o vprašanju, kako 
lahko udeleženci prispevajo k večji uveljavitvi novih oblik odločanja in reševanja konfliktov na svojem 
področju delovanja. 

 
Mednarodna izmenjava znanja v 
dvanajstih državah 
Ögut 

Povratne informacije udeležencev so bile zelo pozitivne, razmišlja pa se že o dejavnostih, ki bi sledile 
tokratni delavnici. 
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Delovanje v mrežah – vsakodnevni izziv v regionalnem razvoju   
V okviru niza mednarodnih delavnic, ki jih organizira projekt Prihodnost v Alpah, je CIPRA International 
skupaj s CIPRO Avstrija, pisarno programa LEADER na Duna-
ju, krovno organizacijo Regionalmanagement Austria in 
avstrijskim Inštitutom za izobraževanje odraslih organizirala 
delavnico z naslovom „Načrtovanje, usmerjanje in povezovanje 
za regijo“.   
Uvodoma je prof. Willke z Univerze v Bielefeldu (Nemčija) 
predstavil hipoteze o “inteligentni regiji“, nato pa sta spregovo-
rila še Johannes Heeb o rezultatih in spoznanjih, pridobljenih v 
okviru projekta „Prihodnost v Alpah“: Sledilo je predavanje 
Bruna Schmida o izkušnjah biosfernega parka Entlebuch. 
Klaus Thien je pojasnil vlogo izobraževanja odraslih za regije, 
ki se učijo. Ob koncu prvega dne je bil podan vpogled v struk-
ture sodelovanja v regiji, kjer je potekala delavnica in kjer z 
Narodnim parkom Gesäuse, regijo LEADER in regionalnim menedžmentom sodelujejo številne inter-
mediarne organizacije. 

 
Pohod z baklami spodbuja nova srečanja 
©  Franz Speer   

Naslednji dan se je delavnica začela s poročilom Wolfa Huberja iz dunajskega Urada zveznega kanc-
lerja o izkušnjah, pridobljenih pri več kot 30-letnem delovanju na področju regionalnega razvoja v 
Avstriji ter „pri upravljanju na različnih nivojih med subvencijskimi programi EU, federalizmom in regio-
nalno svojeglavostjo“. Karl Becker in Günther Salchner sta opisala ovire in skrivnosti za uspeh v vsak-
danjiku regionalnega menedžmenta ter izkušnje srednjega dela Spodnje Avstrije in območja Tiroler 
Außerfern. V smislu poglobitve predavanj so sledile štiri tematske delavnice. 
Udeležba na delavnici je bila odlična: več kot 130 udeležencev je bilo večinoma iz Avstrije, nekaj manj 
z Južne Tirolske, iz Nemčije in Poljske. 
Če povzamemo posamezne prispevke: ključni dejavnik za uspešnost regionalnih razvojnih projektov je 
sodelovanje oziroma kot bi dejal svetovni prvak v formuli 1 Mika Häkkinen: „Nikoli ne zmagaš sam. 
Tistega dne, ko začneš v to dvomiti, začenjaš izgubljati!“  
Predavanja bodo od marca dalje dostopna na www.cipra.org/zukunft . 

Kaj je novega pri zmagovalcih natečaja „Prihodnost v Alpah“ 
Umetnost lesene gradnje v Vorarlbergu: ekološke zahteve vedno 
pomembnejše  

Vorarlberško združenje za kakovostno leseno gradnjo se zavzema 
za spodbujanje ekologizacije lesene gradnje. Tako naj bi pri podelitvi 
nagrade za dosežke na področju lesene gradnje, s katero združenje 
redno odlikuje najboljše primere lesene gradnje na območju Vorarl-
berga, večjo težo dobile ekološke komponente zgradb, kot sta 
varčevanje z energijo in nabava materiala.  

 
Občinsko središče v Blonsu (nagrada za 
leseno gradnjo 2005) je zgleden primer 
regionalnega in trajnostnega ustvarjanja 
dodane vrednosti. 
© Bruno Klomfar 

Trenutno v Vorarlbergu izvajajo anketo, v kateri sodeluje okoli 50 
arhitektov in tesarskih mojstrov. Osrednja vprašanja v anketi se na-
vezujejo na ekološko gradnjo, energijo in vprašanja možnega razvo-
ja lesene gradnje v prihodnnje. Rezultati ankete bodo pripomogli pri 
načrtovani določitvi prihodnjega programa vorarlberškega združenja.  
Več informacij na http://www.holzbau-kunst.at/ (de) 

http://www.cipra.org/zukunft
http://www.holzbau-kunst.at/
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Kaj je novega pri zmagovalcih natečaja „Prihodnost v Alpah“ 
Logarska dolina: napredek na zavarovanem območju  
Neprofitno podjetje Logarska dolina, d.o.o., s pomočjo nagrade, ki jo je za zmagovalni projekt prejelo 
na natečaju Prihodnost v Alpah, nadaljuje z izvajanjem svojih dejavnosti, tj. izvajanja in izboljšanja jav-
no-zasebnega partnerstva pri upravljanju krajinskega parka Lo-
garska dolina, upravljanjem tokov obiskovalcev in infrastrukture, 
varstvom krajine in pripravami na ustanovitev regijskega parka 
Kamniško-Savinjske Alpe.  
Posebne aktivnosti in prireditve načrtujejo v podjetju konec leta 
2007, pomenijo pa institucionalizacijo novega regijskega parka. 
Ustanavljanje parka poteka v okviru čezmejnega projekta „Sustai-
nable development of Kamniško-Savinjske Alpe“, ki je sicer finan-
ciran v okviru programa EU INTERREG III A Slovenija-Avstrija.  
Za obiskovalce parka so v dolini že postavili informativne in 
izobraževalne table, prav tako so nekatere informativne table ob-
novili in bolje opremili infotočke. V kratkem bodo uredili tudi 
rekreativno pešpot.   

 
Logarska dolina bo postala del 
čezmejnega regijskega parka Kamniško 
- Savinjske Alpe. 
©   Logarska Dolina 

Podjetje pripravlja tudi izdelavo dokumentov, kot so osnutek načrta upravljanja zavarovanih območij na 
Solčavskem; osnovne informacije o varstvu narave in prostorskem razvoju na območju Kamniško-
Savinjskih Alp; predlog pogodbe za upravljanje krajinskega parka Logarska dolina, ki naj bi izboljšal 
učinkovitost aktualno javno-zasebnega partnerstva; izvedba študije o obnovitvenih delih v naseljih, na 
kmetijah in kulturnih spomenikih na obstoječih zavarovanih območjih; izdelava načrta interpretacije 
narave.  
Več informacij na http://www.logarska-dolina.si (sl, de, en) 

DYNALP2 : drugi razpisni rok in tematske delavnice 
Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ je aprila 2006 javnosti predstavilo projekt 
DYNALP², katerega cilj je predvsem praktična uporaba spoznanj, pridobljenih v 
okviru projekta Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) "Prihodnost v Al-
pah". 

 
 

2. rok za razpis projektov: podpora projektom v občinah  
Poglavitni element projekta DYNALP² je torej izvajanje projektov v občinah, ki 
so članice občinske mreže. Prvič so bili projekti razpisani l. 2006, ko je medna-
rodna žirija izmed 73 prispelih kandidatur izbrala 22 projektov in jim skupaj po-
delila 300.000 evrov. 
Omrežje občin Povezanost v Alpah sedaj objavlja drugi krog razpisa, za katere-
ga je tokrat za projekte članskih občin na voljo 200.000 evrov.  

Predloženi projekti morajo prispevati k trajnostnemu razvoju in uporabiti rezultate, pridobljene v okviru 
enega od šestih vsebinskih sklopov projekta „Prihodnost v Alpah“. Omrežje občin bo izbranim projek-
tom dodelilo sredstva v višini od 10.000 oz. 20.000 evrov, pri čemer bodo 50 % sredstev morale zago-
toviti občine same. 
Zadnji rok za oddajo predlogov projektov je 29. junij 2007. Podrobnejše informacije o razpisu so objavl-
jene na spletnem naslovu http://dynalp.alpenallianz.org/sl/Podpora%20projektom/spodbujanje-
projektov. 

Delavnice za izmenjavo znanja  
Pomembno področje projekta DYNALP2 so tudi mednarodne prireditve. Prvi od delavnic, ki bodo orga-
nizirane v letu 2007, sta naslednji:  
Kako obdržati mlade v alpiskih dolinah? Ukrepi v Posočju – primer dobre prakse. Bovec (Sloveni-
ja), 30. in 31. 3. 2007. Jeziki: sl, de, it. 
Mobilità turistica in montagna: dalla gestione delle strade di alta quota all’utilizzo del treno. Bar-
donecchia (Italija), 14. in 15. junij 2007. Jezika: it, fr. 
Projekt DYNALP² , katerega izvajanje finančno podpira švicarski Sklad za varstvo narave MAVA, se bo 
izvajal nekaj več kot tri leta (od aprila 2006 do junija 2009).  
Nadaljnje informacije na http://dynalp.alpenallianz.org/sl . 

http://www.logarska-dolina.si/
http://dynalp.alpenallianz.org/sl/Podpora projektom/spodbujanje-projektov
http://dynalp.alpenallianz.org/sl/Podpora projektom/spodbujanje-projektov
http://dynalp.alpenallianz.org/sl
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Posebna številka informativnega biltena CIPRE o „Prihodnosti v Alpah“ 
Marca bo izšla posebna številka informativnega biltena CIPRA-Info, ki bi morala iziti že oktobra lani. 
Celotna številka bo posvečena predstavitvi dosedanjih rezultatov in informacij, pridobljenih v okviru 
projekta „Prihodnost v Alpah“. Sodelavci in odgovorni iz vseh nacionalnih odborov CIPRE so se na 
začetku lanskega decembra udeležili delavnice in na njej razpravljali o politični relevantnosti poročil iz 
projektne faze alpKnow-how. Sestavili so memorandum, v katerem so podali politične zahteve CIPRE 
za vsak vsebinski sklop projekta „Prihodnost v Alpah“. Memorandum, ki se bo uporabljal kot instrument 
in smernice za politično opredelitev CIPRE, bo izšel v kratkem. Zahteve iz memoranduma so že u-
poštevane tudi v posameznih člankih biltena. 

Roki za naslednje delavnice v okviru projekta „Prihodnost v Alpah“ (po-
drobneje na www.cipra.org/prihodnost ) 
Prihodnost storitev splošnega javnega interesa v Alpah - Izzivi, možnosti, primeri dobre prakse; 
28.2.-1.3.07, Warmbad Villach (A); Partnerji: Delavnico organizira Urad koroške deželne vlade, Odde-
lek 20 – prostorsko načrtovanje v okviru projekta INTERREG IIIB – območje Alp "PUSEMOR" v sodelo-
vanju s CIPRA International; Jezika: de, fr, it, sl.  

Der Sektor Wald in der Regionalpolitik – Optionen für eine nachhaltige Entwicklung im Alpen-
raum; 29.-30.3.07, Brig (CH); Partnerji: Fortbildung Wald und Landschaft, CAFOR, SAB, WSL, Schutz-
wald Schweiz; Jezika; de, fr 

Upravljanje prometa in turističnih tokov na zavarovanih območjih; 10.-11.5.07, Gozd Martul-
jek/(SI); Partnerji: CIPRA SIovenija; Jezika: de, it, sl. 

Von der geographischen Peripherie zu virtuellem Zentrum: ICT in einer rural-alpinen Region; 
10.-11.5.07, Poschiavo (CH); Partnerji: Polo Poschiavo; Jezika: de, it. 

Projektni delavnici v Italiji 
V Italiji sta na programu dve novi delavnici, kraj, datum in vsebina delavnic so že znani:  

Ustvarjanje dodane vrednosti s turizmoma na regionalni ravni. Chiavenna (Italija), 7.-8. 6. 2007. 
Partnerja: CIPRA Italija, WWF Italija. Jezika: de, it 

Zavarovana območja v Alpah in lokalni razvoj (delovni naslov). Pokrajina Belluno (Italija), 11.-12. 10. 
2007. Partnerji: CIPRA Italija, Federparchi in Narodni park Dolomiti Bellunesi. Jezika: de, it. 

Welche Partizipation brauchen Raum- und Umweltbezogene Projekte? 6.-7. 9. 07 Hochschule 
Wallis, Sieders (CH); Partnerji: SANU, Haute école valaisanne, Naturpark Pfyn-Finges, Fondation pour 
le Développement Durable des ré-gions de Montagne; Jezika: de, fr 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

O projektu „Prihodnost v Alpah“ 

Ciprin projekt „Prihodnost v Alpah“ je široko zastavljen projekt za upravljanje znanja, katerega cilj je spodbujanje
trajnostnega razvoja Alp. Finančno ga podpira Sklad za varstvo narave MAVA. CIPRA s projektom prispeva k
uresničevanju Alpske konvencije. Da bi si izmenjali in v praksi preizkusili izkušnje in strokovno znanje ter s tem
podali pobude za uveljavitev trajnostnega razvoja na območju Alp, se morajo ljudje, podjetja in inštitucije med seboj
povezovati.  

„Prihodnost v Alpah" tako povezuje ter podpira nove in obstoječe pobude, ki med seboj usklajujejo interese varstva
narave, potrebe prebivalstva in gospodarske cilje. V ta namen bodo zbrana in ovrednotena aktualna spoznanja
znanstvenih raziskav in praktične izkušnje ter pripravljena tako, da jih bo mogoče uporabiti v praksi (alpKnowhow).
Dostop do rezultatov bo številnim deležnikom omogočil projektni del alpService. Pilotnim projektom trajnostnega
razvoja, kjer se bodo uporabljala ta znanja, bosta zagotovljena podpora in spremljanje njihovega izvajanja. Projektni
del alpPerformance pa pilotnim projektom trajnostnega razvoja, kjer se bodo uporabljala ta znanja, zagotovlja
podporo in spremljanje njihovega izvajanja. 

Vsebinsko podlago projekta „Prihodnost v Alpah“ tvori naslednjih šest sklopov: ustvarjanje dodane vrednosti na
regionalni ravni, socialna kompetenca, zavarovana območja, mobilnost, nove oblike odločanja, politike in predpisi. 

Čas izvajanja projekta: julij 2004 - december 2007 - www.cipra.org/prihodnost  

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

	„Širjenje znanja, povezovanje ljudi“: nove delavnice na prog
	Delovanje v mrežah – vsakodnevni izziv v regionalnem razvoju
	Kaj je novega pri zmagovalcih natečaja „Prihodnost v Alpah“

	Umetnost lesene gradnje v Vorarlbergu: ekološke zahteve vedn
	Kaj je novega pri zmagovalcih natečaja „Prihodnost v Alpah“

	Logarska dolina: napredek na zavarovanem območju
	DYNALP2 : drugi razpisni rok in tematske delavnice
	Posebna številka informativnega biltena CIPRE o „Prihodnosti
	Roki za naslednje delavnice v okviru projekta „Prihodnost v 
	Projektni delavnici v Italiji

