
Mi, Alpe!
LJUDJE USTVARJAMO PRIHODNOST

3. Poročilo o Alpah 

CIPRA

Mednarodna komisija za varstvo Alp je bolj znana pod 
kratico CIPRA. Več kot pol stoletja se CIPRA zavzema 
za trajnostni razvoj v Alpah. Z drugimi besedami: 
išče poti, kako doseči ravnovesje med okoljem, 
gospodarstvom in družbenim razvojem. 

CIPRA je zastopana v sedmih alpskih državah: v 
Nemčiji, Franciji, Italiji, Liechtensteinu, Švici, Sloveniji 
in Avstriji. Na južnem Tirolskem ima regionalno 
podružnico. Ta nevladna organizacija izpolnjuje svojo 
vlogo kot sodobna zakladnica informacij. Zbira podatke 
in dejstva o temah, kot so podnebje, promet, hribovsko 
kmetijstvo, turizem, energija in gradnja, jih obdeluje in 
z njimi seznanjanja zainteresirane prebivalce Alp kot 
tudi ljudi zunaj tega območja.

Zaščita Alp od zgoraj, na vladni ravni? Ali raje od 
spodaj, s pomočjo občin in prebivalstva? Oboje je 
pomembno, o tem CIPRA nikakor ne dvomi. Po eni 
strani navdihuje in nadzira mednarodne pogodbe, kot 
je Alpska konvencija, po drugi strani pa vzpostavlja 
občinske in regionalne mreže. Dvojna strategija za 
zaščito Alp, ki se je izkazala za pravo.

Nastalo v okviru CIPRINEGA projekta Prihodnost v Alpah, financirano 
preko sklada za varstvo narave MAVA iz Montricherja v Švici.
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Knjiga, vredna branja. 
Zakladnica znanja. 
Vzpodbuda.

Prihodnost pripada tistim, ki jo sooblikujejo. Na 
območju Alp poznamo več pobud, pri katerih sodeluje-
jo številni zavzeti snovalci prihodnosti. Mnogi od njih 
ne vedo, da se tudi drugod soočajo z enakimi težavami. 
Tu nastopi tretje poročilo mednarodne komisije za 
varovstvo Alp – CIPRE o Alpah. V njem so zbrane 
in urejene izkušnje z območja Alp, na voljo vsem, ki 
tovrstno znanje potrebujejo. 

Knjiga temelji na študiji »Prihodnost v Alpah« in ne 
prikazuje zgolj zgoščene slike akutnih groženj v alpskem 
prostoru, temveč se osredotoča na rešitve. Za knjigo 
ter za scenarijem preobrata v Alpah stoji Mednarodna 
komisija za varstvo Alp – CIPRA.

V prvem delu 3. poročila o Alpah so zbrane reportaže, 
ki pripovedujejo o ljudeh, ki se zavzemajo za rešitve. 
Kreativno, inovativno in usprešno. Švicarska vasica, ki 
je s pomočjo interneta premagala odrezanost od sveta. 
Nova renesansa regionalne železnice v Italiji. Idilična 
dolina v Sloveniji s statusom zavarovanega območja, 
ki ga upravljajo domačini. Uspešni lesni tehnik, ki je 
deželo Vorarlberg spremenil v Meko za arhitekte z vsega 
sveta.

Drugi del poročila prikazuje strokovno ozadje na pol-
juden način. Opisani primeri dobre prakse sploh niso 
redki. Postali so nosilci trenda prihodnjega razvoja na 
območju celotnega alpskega loka.

V tretjem delu so nanizanie številke in dejstva o temah, 
kot so gospodarstvo, promet, prebivalstvo in prostorski 
razvoj. Prikazana so s pomočjo preglednic, grafov in 
zemljevidov.

Vsebina

Reportaže: Z močjo narave / Nazaj v prihodnost z 
vinschgausko železnico / Jagode à la Chartreuse / Na 
kolo za zdravo telo / Vas se je prebudila iz zimskega 
spanca / Onstran plank / Ko v dolino pride svet / 
Svobodno ustvarjanje z rokami in s srcem / Ko so 
besede zlato / Ko prideš na okus / Bivalna kultura, ki 
izhaja iz gozda / Dediščina živega srebra / Preobrazba 
neke doline / Nismo izoliran rezervat! / En svet je dovolj 

Ozadje: Družbena zmožnost ukrepanja / Zaščitena 
območja in ustvarjanje dodane vrednosti / Regionalno 
gospodarstvo / Mobilnost / Odnos med mestom in 
deželo / Nove oblike odločanja in politični inštrumenti / 
Podnebne spremembe

Podatkovnik: V okviru CIPRINE študije Prihodnost 
v Alpah so strokovnjaki zbrali mnogo podatkov. 
Na njihovi podlagi so nastale preglednice, grafični 
prikazi in zemljevidi, ki prikazujejo aktualne trende 
prostorskega razvoja v Alpah.

S to knjigo bi radi nagovorili čim več ljudi, prebivalce in 
obiskovalce alpskih regij ter odgovorne in strokovnjake 
v Alpah in zunaj njih, skratka vse, ki jih skrbi 
prihodnost Alp. Pri CIPRI upamo, da bomo nagovorili 
tudi vse tiste, ki se med opravljanjem svojega dela ali 
v prostem času zavzemajo za ekološko prihodnost 
in trajnostni razvoj Alp. Želimo, da bi ta velik in 
pomemben naravni in kulturni prostor zahodne Evrope 
ohranili za prihodnost in da bi tudi drugim gorskim 
regijam Alpe postale zgled sožitja narave in človeka.

Prosim, pošljite mi
          izvod/ov

CIPRA (Mednarodna komisija za varstvo Alp), izdajatelj

MI, ALPE! Ljudje ustvarjamo prihodnost (3. Poročilo o Alpah)
2007, 304 strani, ISBN 978-961-6704-00-7 

Cena (brez poštnine): 19.90 € / 31.00 CHF

Poleg tega želim naročiti          izvodov 
1. Poročila o Alpah (Podatki, Dejstva, Problemi, Rešitve)
1998, 480 strani, ISBN 961-90533-1-1
in/ali           izvodov 
2. Poročila o Alpah (Podatki, Dejstva, Problemi, Rešitve)
2001, 272 strani, ISBN 961-6156-34-9
po ceni samo 5.00 €/ CHF 8.00 na knjigo

Ime/Priimek

Naslov

Poštna številka/kraj

Datum/Podpis

CIPRA International · Im Bretscha 22 · Postfach 142 · FL-9494 Schaan
Tel: +423 237 40 30 · Fax: +423 237 40 31

Naročila tudi preko: international@cipra.org / ww.cipra.org
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