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Schaan, 2. november 2006 

Nekdaj odročna alpska vas, danes center ICT 

Niz mednarodnih delavnic CIPRE ponuja pomoč za 
samopomoč  
 
Medtem ko rast aglomeracij v Alpah postaja nezadržna, se območja s 
težjimi naravnimi danostmi vedno bolj odmikajo na rob dogajanja. A 
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) se tudi v tem primeru ni 
odločila za stokanje in tarnanje, temveč je regionalne deležnike pozvala, 
naj lastno znanje predstavijo drugim, njihove izkušnje pa izkoristijo za 
lastne potrebe.  
Kje je skrivnost uspeha odmaknjene alpske vasice Polo Poschiavo, ki se je razvila 
v pravo središče informacijske in komunikacijske tehnologije? Kako doseči, da bi 
se storitve splošnega pomena na gorskih območjih ohranile in se razvijale tudi v 
prihodnje? In kaj se lahko naučimo od uspešnih projektov upravljanja prometa in 
turističnih tokov na zavarovanih območjih? Odgovore na ta in številna druga 
vprašanja bo CIPRA poskušala podati v nizu mednarodnih delavnic z naslovom 
„Širjenje znanja – povezovanje ljudi“.  
Od oktobra 2006 do konca leta 2007 se bo v različnih krajih v vseh alpskih 
državah zvrstilo dvanajst delavnic. Na večini delavnic bo zagotovljeno simultano 
prevajanje, organizirane pa bodo skupaj s partnerskimi inštitucijami v okviru 
projekta CIPRE „Prihodnost v Alpah“.  
Da ne bi bilo treba vedno znova odkrivati „tople vode“, se bodo deležniki iz 
posameznih regij lahko na delavnicah seznanili s pozitivnimi izkušnjami drugih in 
te izkušnje uporabili za lastne potrebe. V programu se bodo predavanja 
strokovnjakov iz različnih držav navezovala na strokovne ekskurzije, na katerih si 
bo mogoče ogledati konkretne primere uspešnih projektov. Udeleženci si bodo 
lahko izkušnje izmenjevali tudi v razpravah in pri skupinskem delu in navezovali 
nove stike. 
Teme, ki bodo segale od varstva narave in mobilnosti prek izmenjave znanja in 
izkušenj z vzhodnoevropskimi gorskimi območji do socialnih vprašanj, so rezultat 
poglobljene raziskave obstoječega strokovnega znanja, ki je bila opravljena v 
okviru projekta „Prihodnost v Alpah“. Strokovnjaki so pri tem iz ogromnega števila 
informacij izluščili najprimernejše za predstavitev izzivov na alpskem območju. 
Prva delavnica s 40 udeleženci je uspešno potekala od 16. do 17. oktobra 2006 v 
nemškem mestu Bad Hindelang. Več informacij o naslednjih delavnicah 
objavljamo na www.cipra.org/prihodnost . 
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z 
nacionalnimi odbori v vseh alpskih državah in predstavlja več kot sto društev in 
organizacij iz sedmih alpskih držav. Zavzema se za trajnostni razvoj na območju 
Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter regionalne raznovrstnosti kot tudi 
za reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru. 
Mapo z gradivom za delavnice, ilustrativnim gradivom, fotografijami v visoki 
resoluciji in sporočilom za medije si lahko presnamete s spletnega naslova 
www.cipra.org/prihodnost/tisk. 
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Časovni razpored delavnic 
Podrobnejše informacije na domači spletni strani projekta www.cipra.org/prihodnost. 

16.–17.10.06 Naturpark Allgäu / Tannheimertal – Eine Chance für die Region. 
Hindelang (Nemčija). Partner: CIPRA D. Jezik: de 

30.11.–1.12.06 Dalla periferia geografica a centro virtuale: ICT in un'area alpina 
rurale. Poschiavo (Švica). Partner: Polo Poschiavo. Jezika: it, de 

22.–23.1.07 Knowledge transfer towards mountain regions in Eastern Europe. 
Budimpešta (HU). Partnerji: Lebensministerium (A), ÖGUT (A), REC (Budimpešta). Jezik: 
en 

25.–26.1.07 Regional planning, management and networking. Salzburg (Avstrija). 
Partnerji: LEADER+, RM Austria, Österr. Inst. f. Erwachsenenbildung, CIPRA A. Jezika: 
de, en 

28.2.–1.3.07 Prihodnji razvoj storitev splošnega pomena na gorskem območju: 
katere priložnosti in nevarnosti so aktualne. Villach/Beljak (Avstrija). Partnerji: Urad 
koroške deželne vlade, PUSEMOR, CIPRA A. Jeziki: sl, de, fr, it, en 

29.–30.3.07 Der Sektor Wald in der Regionalpolitik. Brig- Glis (Švica). Partner: 
Fortbildung Wald und Landschaft. Jezika: de, fr 

10.–11.5.07 Upravljanje prometa in turističnih tokov na zavarovanih območjih. Gozd 
Martuljek (Slovenija). Partner: CIPRA SI. Jeziki: sl, de, it 

Maj 07 Welche Partizipation brauchen Natur- und Landschaftsprojekte – Erfahrungen 
der letzten Jahrzehnte. Švica. Partner: SANU. Jezika: de, fr 

4.–5.6.07 Comment construire des scènes de débat public dans les territoires 
périurbains montagnards ? Autrans (Francija). Partnerja: CIPRA F, AFRAT. Jezika: fr, it 

13.–15.6.07 Protected area management. Celovec (Avstrija). Partnerji: Univ. v Celovcu, 
CIPRA A. Jeziki: de, it, en 

09/07 Partenariato pubblico-privato: quali servizi alla popolazione delle zone 
montane? Alpes de Haute Provence/ F. Partnerja: CIPRA F, AREREF. Jezika: fr, it 

Jesen 07 Italija. Topic, place and date to be defined. Partner CIPRA I 

 

«Prihodnost v Alpah»  
«Prihodnost v Alpah» je široko zastavljen projekt Mednarodne komisije za varstvo Alp 
(CIPRA) za prenos znanja, katerega cilj je spodbujanje trajnostnega razvoja Alp. 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. Projekt «Prihodnost v Alpah», s katerim CIPRA prispeva k 
uresničevanju Alpske konvencije, se je začel julija 2004 in se bo zaključil decembra 2007. 
Sredstva za njegovo izvajanje prispeva Sklad za varstvo narave MAVA. 


