
 za nami je težko leto. Leto brez 
osebnih stikov, zaradi katerih so bila 
naša življenja pred pandemijo bolj 
človeška, naša strokovna izmenjava 
pa bolj pristna in živahna. To so moč-
no občutile tudi CIPRA in njene član-
ske organizacije – dogodki, kot so 
bili konferenci o komuniciranju pod-
nebne krize ali o turizmu na prostem 
ali Alpski teden Intermezzo, so v letu 
2020 potekali po spletu.

Hkrati nam je pandemija poka-
zala, da smo se resda znašli na pre-
lomnici, ki pa vendarle odpira nove 
možnosti. Številni so začeli odkriva-
ti lepoto narave v neposredni bližini 
lastnega doma in se zavedati, kako 
nepotrebni so tisoči kilometrov, ki jih 
morajo opraviti živila, da pripotujejo 
do naših krožnikov. Marsikdo se je 
začel spraševati, koliko mobilnosti 
še potrebujemo, da bomo zadovoljni, 
predstavniki CIPRE pa iščejo natanč-
nejše odgovore na vprašanje, kako 
lahko vse te nove možnosti uporabi-
mo v korist, denimo, trajnostnejšega 
turizma ali podnebju prijaznejših alp-
skih mest.

Posebno pa me veseli, da so 
vsa ta vprašanja, povezana s trajno-
stnim razvojem, uspela preseči meje 
strokovnega področja ekologije in da 
o njih zdaj poteka široka javna raz-
prava. A najpomembnejše vprašanje 
šele prihaja: si res želimo v stari način 
življenja ali bomo raje zgrabili prilo-
žnosti, ki se skrivajo v (sicer nena-
črtovanem) novem začetku? Slednje 
želim vam – in sebi!

Prijetno branje in vse dobro.
 
Katharina Conradin  
predsednica CIPRE International

Pred kratkim mi je znanec zaupal, da je s 
svojega bančnega računa dvignil več deset-
tisoč švicarskih frankov, ki jih zdaj hrani pri 
sebi doma. Nerazumno dejanje? Dejstvo je, 
da je v novi resničnosti sredi koronakrize 
marsikaj postalo možno in uresničljivo, tudi 
zlom bančnega ali zdravstvenega sistema. 
In če smo se od te krize kaj naučili, je potem 
to, da je vtis naše domnevne varnosti izginil.
 
Krize so gonilo sprememb, učimo se iz lastnih 
izkušenj. Pa te spodbude zadostujejo, če naj bi 
se alpska družba preusmerila k bolj trajnostne-
mu načinu življenja in gospodarjenja? Kje je nujno 
ukrepati? Odgovore na ta in podobna vprašanja 
se je CIPRA zgodaj poleti 2020 odločila poiskati s 
spletno anketo in intervjuji, ki jih je opravila z izbra-
nimi posamezniki z različnih strokovnih področij in 
regij. Malo manj kot pred letom dni se je tako po-
kazalo, da se je marsikaj od tega, kar je bilo nekdaj 
zaželeno, dejansko uresničilo. Sestanki, odmori za 
kavo in klepeti potekajo zdaj po spletu, planinski 
sir kupujemo v samopostrežni trgovini na kmeti-

ji, manj potujemo, več delamo od doma. Takšne 
težnje ustvarjajo velike priložnosti, a trendov še 
vedno ne spreminjajo. Za lažje trajnostno delo-
vanje potrebujemo usmerjevalne ukrepe, denimo 
ureditev do pešcev prijaznih ulic ali naprave, ki 
jih je mogoče popraviti v primeru okvare. Istoča-
sno je treba preprečevati škodljive navade, kot 
so denimo cenovno preveč ugodna potovanja z 
letalom ali nepravična proizvodnja nizkocenovnih 
tekstilnih izdelkov.

Odzivanje na krizo je reaktivno – če bi delovali 
proaktivno, bi imeli več manevrskega prostora. To 
velja tako za koronavirus kot za podnebne spre-
membe, pri čemer se zadnje dogajajo neenako-
merno počasi. Trajalo je desetletja, da smo se 
jih sploh začeli zavedati. Posledice občutimo z 
zamikom in so nepopravljive. Se bomo iz koro-
nakrize naučili, da moramo prisluhniti znanosti, 
dokler sploh še imamo kaj manevrskega prostora?

Cilj vseh ukrepov mora biti spodbujanje pra-
vičnega družbenega in gospodarskega reda, ki 
krepi prožnost vseh alpskih regij in sposobnost 
njihovega prilagajanja. Proizvodnjo in potrošnjo 

je treba prilagoditi razpoložljivim naravnim virom. 
CIPRA se bo s tem izzivom srečevala tudi v na-
slednjem dveletnem obdobju, ko bo obravnavala 
»gospodarstvo v preobratu« kot svojo prednostno 
tematsko nalogo.

Čas za spremembe pa je napočil tudi zame: 
po skorajda dvanajstih letih odhajam iz CIPRE na 
novo delovno mesto: kot pooblaščenka za ena-
kost spolov v švicarskem kantonu Graubünden 
si bom prizadevala za pravičnejšo družbo. V novi 
službi bom izkoristila dragocene izkušnje, ki sem 
jih doslej pridobila – to velja predvsem za izkušnje 
na področju sodelovanja z angažiranimi ljudmi in 
spoznanje, da je družba, v kateri lahko vsi ljudje v 
enaki meri uresničujejo svoje interese in sposob-
nosti, bolj prilagodljiva in odporna. 

 
Barbara Wülser 
sodirektorica CIPRE International

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je neprofitna in nevladna krovna organizacija z enim regionalnim in več nacionalnimi  
predstavništvi v sedmih alpskih državah: Avstriji, Franciji, Italiji, Lihtenštajnu, Nemčiji, Sloveniji in Švici. Zastopa okoli sto združenj in organizacij.  

CIPRA si prizadeva za trajnostni razvoj in ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter se zavzema za regionalno pestrost in reševanje  
čezmejnih problemov v Alpah. CIPRA je bila ustanovljena 5. maja 1952, sedež pa ima v Schaanu v Kneževini Lihtenštajn. 
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Prazne avtoceste, hrustljava zelenjava, hrupna  
rekreacijska območja, nejasne zaposlitvene  
možnosti – štirje predstavniki in predstavnice  
CIPRE International so razpravljali o ovirah  
in tudi priložnostih v Alpah, ki so posledica  
koronapandemije.

vprašanih meni, da bi v času koronakrize 
raje spoznavali nova znanja in prakse.

Najuspešnejše turistično  
poletje vseh časov
 Poletna sezona 2020 je bila po navedbah nekaterih alpskih turističnih 
destinacij doslej najuspešnejša – kljub koroni ali pa ravno zaradi nje. 
Še nikoli niso zabeležili tolikšnega števila nočitev in gostov, ki so se na 
počitnice prvič odpravili v »take« kraje, tj. v sonaravne destinacije, kjer 
je turizem umeščen v sorazmerno trajnostni regionalni razvoj. Da so zato 
nekatere alpske »skrivne lokacije« postale nova turistična atrakcija, je 
druga stran medalje.

Pomembno je vprašanje, ali bo zaradi pandemije tudi dolgoročno 
spreminjanje navad okrepilo zanimanje za doživljanje narave. V kombi-
naciji z drugimi trendi, kot je vedno večje zanimanje ljudi za počitniške 
regije in njihove proizvode, lahko z veliko verjetnostjo napovemo vno-
vično oživitev sodobnega, sonaravnega turizma v Alpah. Regula Rytz, 
poslanka v švicarskem parlamentu, je že v prvem valu pandemije v enem 
od intervjujev izjavila, da koronakriza prinaša prelomnico v potovalni 
dejavnosti sodobnega časa in da jo je zato treba izkoristiti za preobli-
kovanje načina potovanja. Zdaj so nujne naložbe v evropske železniške 
povezave, v zagotavljanje počitniških doživetij pred domačim pragom 
in v ponudbo izobraževalnih vsebin na področju trajnostnega turizma.

Tako preoblikovanje potrebuje podporno okolje na vseh ravneh. 
Tako bo, denimo, nujno prednostno trženje ustrezne ponudbe ali pa 
tudi sodelovanje kontaktne osebe, ki bo imela pregled nad večplastnimi 
izzivi trajnostnosti, torej osebe, ki bo videla dlje od interesa gostov in bo 
poznala tehnične rešitve, primere dobre prakse iz drugih alpskih regij 
in razpoložljive podpore. Ali »skrbnika«, kot ga je CIPRA predlagala v 
konkretnem opisu novega delovnega mesta. 
 
Christian Baumgartner 
podpredsednik CIPRE International

V iskanju perspektiv
 Na začetku leta 2020 sem zaključila študij geografije in se veselila 
prve službe. Ker rada potujem in se družim z ljudmi, sem se hotela za-
posliti v turizmu, najraje na področju upravljanja trajnostnega razvoja 
turističnih destinacij in nastanitev. A prišla je pandemija novega korona-
virusa in v trenutku se je vse spremenilo. V Alpah so politični ukrepi za 
zajezitev pandemije močno prizadeli prav turizem. Poslala sem veliko 
prošenj za zaposlitev, prejela pa samo negativne odgovore. Poleg tega 
so bile tu še zdravstvene težave in soočanje z osamljenostjo, povezano 
z omejevanjem socialnih stikov.

Enako stisko so doživljali številni mladi v Sloveniji. Marsikdo od njih 
je izgubil službo, predvsem tisti, ki so se šele zaposlili. Zaradi slabih go-
spodarskih razmer delodajalci niso bili zainteresirani, da bi zaposlovali 
osebe na začetku poklicne poti. Mlade so sicer zdravstvene posledice 
pandemije manj prizadele, a kljub temu politika nanje ne sme pozabiti. 
Težave pri izobraževanju in vstopanju v poklic kakor tudi odsotnost so-
cialnih stikov so slabi obeti za prihodnost mladih generacij in negativno 
vplivajo na njihovo duševno zdravje, zato je toliko pomembneje, da so 
vključene v sprejemanje političnih odločitev in da družba prisluhne nji-
hovim pogledom in težavam.

Morda pa imamo sedaj čas za vse, kar smo si od nekdaj želeli početi.  
Sama sem pri iskanju novih možnosti obiskala številna spletna izobra-
ževanja in delavnice, tudi o upravljanju družbenih medijev. Spremembe, 
ki jih je povzročila pandemija, so drastične, a kljub temu poskušam pre-
poznati in izkoristiti tudi priložnosti, ki jih prinaša nova resničnost. 
 
Alenka Kastelic
Mladinski svet CIPRE

vprašanih ocenjuje, da so  
največji izzivi, povezani  
s pandemijo koronavirusa,  
na področju turizma.

 CIPRA International je aprila in maja 2020 izvedla spletno anketo,  
s katero je želela ugotoviti, kakšno je doživljanje pandemije koronovirusa  
v alpskem prostoru in katere so priložnosti in izzivi, ki jih je ta vnesla v  
alpski vsakdanjik. Pri anketi je sodelovalo 161 oseb iz vseh alpskih držav.

vprašanih si tudi po odpravi  
strogih ukrepov za zajezitev  
novega koronavirusa želi manj 
prometa na cestah.



vprašanih zaradi pandemije  
preživlja več časa v naravi.

Narava – pomembna  
za ohranitev sistema 
 Peka kruha iz kislega testa, lastna pridelava zelenjave, hoja s krpljami 
ali odkrivanje bližnjega gozda: marsikdo je v času karantene preživel 
več časa v naravi ali se v večji meri posvetil kuhanju doma, kot pričajo 
številne fotografije in videoposnetki na družbenih omrežjih. Koronačas 
je prinesel tudi priložnost, da smo začeli bolj ceniti naravo in kakovost 
naše prehrane.

Zdaj je tudi pravi trenutek, da se z društvom Alpsko mesto leta v 
projektu Climate Action in Alpine Towns, v katerem sodelujejo izbrana 
alpska mesta, aktivno zavzamemo za več zelenja v urbanih naseljih in 
za prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Kakovost bivanja in 
življenja nastaja tudi zunaj lastnega doma in se odraža v dobrem počutju 
prebivalcev celotne občine. Predvsem v mestih bi moral biti za vsakega 
prebivalca v neposredni bližini njegovega doma dostopen naravni pro-
stor za oddih in sprostitev, posajen z domačim rastlinjem in vzdrževan 
brez pesticidov.

Ko prevzamemo odgovornost za lastno prehranjevanje, kupujemo 
regionalno in sezonsko hrano in si sami pripravljamo jedi, naredimo kaj 
pozitivnega tudi kje drugje. To pa so skorajda že politične odločitve: 
uporaba regionalnih izdelkov zagotavlja vir preživetja na kraju samem 
in pravičnejše cene za kakovostne izdelke, skrajšuje dolge oskrbovalne 
poti in zmanjšuje kemično konzerviranje predpripravljenih jedi. Tako 
postopno povečujemo zanimanje za trajnostno kmetijstvo, ki v idealnem 
primeru tudi skrbno ravna z naravnimi viri. 

Korona je torej preskus odpornosti naše družbe, je pa tudi priložnost, 
da se stvari vendarle lotimo kreativno in na drugačen način. Je nekakšna 
generalka, da uberemo pravo pot k reševanju podnebne krize. 
 
Magdalena Holzer 
vodja projekta, CIPRA International 

Namesto ločenih ukrepov mora biti  
na prvem mestu sodelovanje 
 Nedavno zapiranje meja med državami, regijami in celo občinami – v 
boju proti pandemiji novega koronavirusa in njenim socialno-ekonom-
skim posledicam se je politična razprava z vso močjo osredotočila na 
nacionalno in regionalno raven, česar si še nedolgo tega nisem mogla 
niti zamisliti. In nenavadno je bilo opazovati, kako so se vsi s pogledom, 
usmerjenim vase, lotili lastnega »reševanja«. A prav zaradi zaprtih meja 
smo tisti, ki živimo v enem od manjših alpskih krajev, ki ležijo v zračnem 
koridorju ali ob brennerski avtocesti, čez noč postali priča neverjetno 
blagodejnemu fenomenu: tišini. Lahko smo zaslišali in občutili, kakšno 
bi bilo pravzaprav življenje brez stalnega hrupa in izpušnih plinov.

CIPRA si za uveljavitev trajnostne mobilnosti in zmanjšanje tranzi-
tnega prometa na območju Alp prizadeva že desetletja. V letu 2020 so na-
cionalna predstavništva CIPRE skupaj spodbujala tudi politično lobiranje 
za podporo predlogu revizije direktive o evrovinjeti, pri čemer je aktivnosti 
usklajevala CIPRA International, sodelovali pa so tudi drugi deležniki s 
področja prometa, kot sta iMonitraf in Alpska iniciativa. Z revizijo direkti-
ve želijo namreč države članice EU urediti zvišanje cestnin za tovorna vo-
zila na avtocestah tako, da bodo pri tem v večji meri upoštevani podnebni 
ukrepi, a ta proces je doslej potekal na način, ki ni bil sprejemljiv za alpsko 
območje. CIPRA je zato pripravila prepričljiv dokument, v katerem je ute-
meljila svoje stališče do tega vprašanja, in lobirala pri prometnih ministrih, 
saj alpska politika pomeni izmenjavo izkušenj in znanja ter delovanje prek 
nacionalnih meja. V nasprotnem primeru bomo znotraj alpskega prostora 
probleme še naprej le prelagali z enega akterja na drugega in jih reševali 
z razpršenimi ukrepi na regionalni ali nacionalni ravni.

Težave, ki se pojavijo ob prizadevanjih, da bi bilo slišati tudi naše 
mnenje, ko gre za katero od perečih alpskih tem, denimo problematiko 
tranzitnega prometa na ravni EU, so pokazale, da se moramo med seboj 
premišljeno povezovati in to tako zunaj Alp kakor z osebami zunaj kroga 
deležnikov na področju trajnostnega razvoja. Le tako bomo ustvarili poli-
tični pritisk in s tem prispevali k spodbujanju dolgoročnih sprememb. 
 
Bianca Elzenbaumer 
Sounding Board CIPRE International

   GOSPODARSTVO V PREOBRATU

Constructive Alps Mednarodno arhitekturno nagrado za trajnostno gradnjo in 
prenovo v Alpah, so prejeli biotehniški šolski center, montažna hala in gorsko gosti-
šče. • ALPACA Našpičiti ušesa, razložiti zgodbe, povezovati stike – na konferenci 
o komuniciranju podnebne krize, so udeleženci prisluhnili prispevkom na temo 
političnega okvirjanja in psihologije. • Turizem na prostem z dolgoročno vizijo 
Srečanje je potekalo v obliki virtualne konference z okoli 350 posamezniki in 18 
predavanji, ki so pokrivala paleto različnih tem, od problematike usmerjanja tokov 
obiskovalcev do predstavitve poklica varuha trajnostnega razvoja (t. i. caretaker). • 
Amigo Namen projekta je zajeziti čezmejni promet osebnih motornih vozil in okrepi-
ti aktivno mobilnost. • Ponovni zagon alpskega turizma Projekt združuje ključne 
akterje v turizmu z namenom, da bi sodelovali v razpravi o boju proti podnebnim 
spremembam in trajnostnem razvoju v turizmu. • Alpska konvencija – Razvoj 
sektorjev zelenega gospodarstva na območju Alp Projekt raziskuje učinke 
pandemije novega koronavirusa na osrednje sektorje zelenega gospodarstva. 
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     SOCIALNE INOVACIJE

Youth Alpine Interrail Projekt se zavzema za uresničevanje trajnostne mobilnosti 
za mlade generacije. V letu 2020 je projekt potekal v znamenju, izmenjave in načrto-
vanja aktivnosti za leto 2021. • Youth.Shaping.Eusalp Projekt želi okrepiti aktivno 
sodelovanje mladih v alpski politiki, v ta namen je bila februarja v Lyonu/F organizirana 
delavnica, na kateri so sodelovali člani EUSALP. • Re.sources Katere vire potrebu-
jemo, da bomo spodbudili uresničevanje trajnostnega razvoja v Alpah? Začetek pro-
jekta decembra v okviru Alpskega tedna. • Alps2030 Pouk na prostem ali trajnostno 
organizirani glasbeni festival – mladi so svoje trajnostne ideje predstavili decembra ob 
začetku projekta. • Alpine Changemaker Network Vzpostavitev transdisciplinar-
nega omrežja, ki se zavzema za spodbujanje izobraževanja, raziskovanja in razvoja 
ter praktičnega delovanja v alpskih regijah. • Zeleni dogovori za občine Partnerske 
organizacije oblikujejo participacijski proces, s pomočjo katerega bo mogoče lokalne 
pobude usposobiti za učinkovitejše izvajanje podnebnih ukrepov.
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     NARAVA IN ČLOVEK

BeeAware! Postavitev čebelnjakov, zasaditev cvetočih travnikov – občine lahko 
marsikaj storijo za ohranitev čebel. Kako naj se tega lotijo, kažejo izbrani primeri do-
bre prakse. • speciAlps Pet alpskih pilotnih regij si prizadeva izboljšati stanje biotske 
raznovrstnosti, kar dokazuje zbirka primerov dobre prakse. • speciAlps 2 Ključna 
tema projekta je usmerjanje tokov obiskovalcev, ta pa sega od raziskovanja primerov 
dobre prakse in izvajanja projektnih dejavnosti v štirih pilotnih regijah do izdelave 
kodeksa ravnanja v naravnem prostoru. • UrbaBio V projektu, katerega ključna 
naloga je spodbujanje biotske raznovrstnosti v alpskih mestih leta, si predstavniki 
Annecyja/F, Belluna/I, Chambéryja/F in Trenta/I delijo izkušnje in izmenjujejo informa-
cije. • Prenos znanja na temo sobivanja človeka in volka na območju Alp Projekt 
daje pregled nad aktivnostmi in strategijami na temo sobivanja človeka in volka.
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     ALPSKA POLITIKA IN OMREŽJA

Alpska konvencija CIPRA je članica različnih delovnih skupin: za naravne nesreče 
(PLANALP), za velike zveri in prostoživeče parkljarje ter družbo (WISO), za varstvo 
tal, za hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo ter za promet; prav tako sodeluje v 
okviru Akcijskega programa za zeleno gospodarstvo (GEAP), Alpskega sveta za pod-
nebje in Alpskega sveta za biotsko raznovrstnost. • Evropska strategija za alpski 
prostor CIPRA je članica akcijskih skupin za ukrepa 6 in 7, ki sta zadolženi za področji 
naravnih virov in zelene infrastrukture. • Delovna skupina za spodbujanje ciljev 
trajnostnega razvoja (SDG) Delovna skupina izvaja ukrepe na področju ozavešča-
nja in uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja v Lihtenštajnu. • Via Alpina Alpska 
pohodniška pot, simbol raznolikosti naravnega, jezikovnega in kulturnega prostora, je 
izvedbeni projekt Alpske konvencije. • Društvo Alpsko mesto leta CIPRA je prevzela 
vodenje sekretariata društva. • Velo-Alpina Kolesarska pot, ki poteka po vseh alpskih 
državah – v okviru projekta izvedljivosti ureditve nove daljinske kolesarske poti je bila 
izvedena vsealpska anketa. • Stališče glede evrovinjete CIPRA zahteva usklajeno in 
ambiciozno zastavljeno izvajanje politike preusmerjanja tovornega prometa s cest na 
železnico na območju Alp, katerega namen je doseči podnebno nevtralnost. 
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    KOMUNIKACIJA

Re-Imagine Alps in alpMonitor Predstavniki CIPRE so v sodelovanju z mladimi 
alpskimi prebivalci in strokovnjaki iz vseh alpskih držav pripravili dokument Alpska 
pokrajina ni obnovljiva! • Alpe na odru št. 107 Nova številka revije, ki je decembra 
2020 izšla pod naslovom Alpe – skupno dobro, prinaša oris gradnikov alpskega 
gospodarstva v preobratu. • alpMedia E-novice, ki redno izhajajo v več jezikih, se-
znanjajo nekaj manj kot 20.000 naročnikov z aktualnim dogajanjem na območju Alp. 
• www.cipra.org V letu 2020 je bilo zabeleženo skoraj pol milijona ogledov domače 
spletne strani  od 150.000 oseb. • Družbena omrežja 4.190 naročnikov na Face-
booku, 1.173 na Twitterju, 930 na LinkedInu 900 na Instagramu. • Podkasti CIPRE 
15 novih zvočnih prispevkov o različnih temah, kot sta boj proti podnebnim spre-
membam ali alpski turizem v času koronapandemije, je bilo poslušanih 4.300-krat. • 
Odnosi z mediji Stališča, citati in prispevki CIPRE o različnih temah so zapisani v 
stotinah časopisnih člankov, radijskih in televizijskih prispevkov ter na spletni strani.

W W W . C I P R A . O R G / S L / P U B L I K A C I J E   
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Kaj dela CIPRA International

vprašanih si tudi po odpravi  
strogih ukrepov za zajezitev  
novega koronavirusa želi manj 
prometa na cestah.

www.cipra.org/wirtschaft-wandel
www.cipra.org/soziale-Innovation
www.cipra.org/natur-mensch
www.cipra.org/alpenpolitik 
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Ne le kozmetične  
popravke za pokrajino
ALPSKA POLITIKA

Deliti izkušnje o 
ravnanju z volkom 
NARAVA IN ČLOVEK

Turizem na prostem 
kot novi mainstream 

GOSPODARSTVO V PREOBRATU 

Za podnebju prijazno 
alpsko vozovnico  

SOCIALNE INOVACIJE 

Učinkovito komuniciranje 
podnebne krize  

ALPSKO KOMUNICIRANJE 

Projekti in aktivnosti

Mnogo obrazov 
varstva Alp
Kako je trajnostni razvoj povezan  
z volkovi, preživljanjem počitnic,  
vožnjo z vlakom, protesti in pokrajino,  
je CIPRA International pokazala s  
petimi izbranimi projekti. 

  Volk, ki je v večini alpskih držav 
dolgo veljal za izumrlo živalsko vrsto, 
se danes vrača v Alpe. Razprave o 
ravnanju s to živalsko vrsto pogosto 
vodijo v konflikte, saj živali prestopa-
jo meje, ki jih je določil človek, in to 
tako politične kakor tudi meje med 
divjino in kulturno pokrajino. Kako 
zagotoviti sobivanje človeka z divjimi 
zvermi, kot je volk, je CIPRA razisko-
vala s partnerji na lokalni ravni.

V sklopu projekta Prenos zna-
nja na področju sobivanja človeka 
in volka na območju Alp je zbiranje 
znanja različnih deležnikov (pastirji, 
lovci, okoljevarstveniki, politiki) po-
tekalo prek regionalnih, državnih, 
a tudi socialnih in kulturnih meja, 
kar bi zagotovilo izmenjavo različ-
nih izkušenj, pogledov in praks na 
področju ravnanja z volkom. V Slo-
veniji, Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji 
in Švici so tako z različnimi ciljnimi 
skupinami opravili 35 poglobljenih 
intervjujev, prvi rezultati pa so po-
kazali, da potrebujejo pastirji več 
podpore in medsebojnega pove-
zovanja. V regijah, v katerih se na-
seljujejo volkovi, nameravajo zato 
vzpostaviti platforme, na katerih bi 
si lahko prizadete zainteresirane 
strani med seboj redno izmenje-
vale informacije, mnenja in znanje. 
Nujno je, da je lokalno prebivalstvo 
o problematiki sobivanja z volkovi 
informirano v večjem obsegu in bo-
lje, prav tako pa bi morale aktivno 
vlogo v tem procesu prevzeti javne 
ustanove. Vsa ta spoznanja in druge 
ugotovitve bodo zbrane v izvedbe-
nem projektu.

Finančno podporo izvedbi pro-
jekta so zagotovili nemško Zvezno 
ministrstvo za okolje, varstvo narave 
in jedrsko varnost ter švicarski fun-
daciji Temperatio in unaterra. 
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  vrnitev in širjenje volka povzroča 
v Alpah konflikte med različnimi 
interesnimi skupinami.  

  poglobljeni intervjuji z deležniki s 
celotnega alpskega območja s ciljem 
opredelitve področij delovanja in  
sprejetja ustreznih ukrepov.

  predlog konstruktivnih čezmejnih 
rešitev za ravnanje z volkom. 

  omogočiti vzdržno sobivanje  
človeka z volkom

  Kako turizem na prostem obliko-
vati tako, da bodo trajnostna načela 
upoštevana dosledneje, je vpraša-
nje, na katero je novembra 2020 
odgovore iskalo več kot 320 udele-
žencev spletne konference Turizem 
na prostem z dolgoročno vizijo. 
Tema razprav so bile nove pobude 
za strategije usmerjanja turističnih 
tokov, udeleženci pa so spoznali 
tudi metode ozaveščanja javnosti 
in spregovorili o tem, kje so meje 
obremenitev naravnega okolja.

Dominik Siegrist iz vzhodno-
švicarske visoke strokovne šole je v 
svojem predavanju prikazal, kako se 
turizem na prostem zaradi trendov, 
kot so digitalizacija, skrb za zdravje 
in varnost, spreminja v novo ma-
instreamovsko aktivnost. Ukrepi za 
umirjanje prometa na prelazu Passo 
Sella/Sella Joch v Italiji z uvedbo 
dnevov brez avtomobila, komuni-
kacijske kampanje za ozaveščanje 
javnosti, uporaba termosteklenic iz 
nerjavečega jekla namesto plastič-
nih za enkratno uporabo, oživljanje 
lokalne skupnosti in gospodarstva 
v dolini Valle Maira v Italiji – preda-
vatelji in predavateljice so se pred-
stavili s pestrim sklopom idej in po-
bud. Generalna sekretarka Alpske 
konvencije Alenka Smerkolj pa je 
poudarila, da lahko dobre ideje za 
reševanje problemov nastanejo le v 
dialogu med vsemi deležniki.

Spletno konferenco sta v okvi-
ru Alpske konvencije in v imenu 
nemškega Zveznega ministrstva 
za okolje, varstvo narave in jedrsko 
varnost organizirala Omrežje občin 
Povezanost v Alpah in Mednarodna 
komisija za varstvo Alp (CIPRA). 
Sklepne ugotovitve konference 
povzema zdaj novi projekt speci-
Alps2. 
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  posledica množičnega turizma  
je preobremenitev naravnega okolja  
in infrastrukture v počitniških 
destinacijah. 

  namen konference je bil prikaz  
konfliktov in rešitev na tem področju,  
širjenje poznavanja metod in omogo-
čanje izmenjave na vsealpski ravni.

  destinacije in turistični delavci  
na območju Alp poznajo metode  
usmerjanja turističnih tokov in  
jih začnejo uporabljati v praksi.

  ustvarjanje trajnostnega povezovanja 
med turizmom in varstvom narave.

  »Predlagamo, da postanejo 
potovanja po Alpah za mlade pri-
mernejša, dostopnejša in tudi bolj 
trajnostno naravnana,« je vizijo 
Mladinskega sveta CIPRE v nekaj 
besedah povzela Karin Augsburger 
iz Lihtenštajna. Da bi se želja mla-
dih uresničila v praksi, je skupaj z 
drugimi člani in članicami pripravila 
osnutek alpske vozovnice AlpTick, 
s katero bi lahko mladi v starosti od 
15 do 29 let sedem dni v mesecu 
potovali po celotnem alpskem ob-
močju z vlaki, avtobusi ali drugimi 
sredstvi javnega prevoza. S tem je 
bil narejen še en korak dlje kot pri 
projektu Youth Alpine Interrail, ki 
mladim omogoča, da se poleti po-
dajo na okolju prijazno pot z vlakom 
po Alpah.  

Mladinski svet CIPRE je z an-
keto o vozovnici AlpTick pridobil po-
vratne informacije mladih s celotne-
ga alpskega območja. 95 odstotkov 
od skupaj 264 udeležencev bi za-
nimala uporaba vozovnice AlpTick 
v času počitnic v Alpah. Nerepre-
zentativna anketa je pokazala, da 
mlade odvračajo visoke cene, dolg 
potovalni čas in zapleteni sistemi 
za nakup vozovnic za različna pro-
metna sredstva in čezmejne vožnje. 
Podnebju prijazne alternative bi zato 
morale biti konkurenčne in zanimive, 
dostop do njih pa enostaven. 

Da bi prispevali k nadaljnjemu 
uresničevanju zastavljenega pro-
jektnega cilja, tj. uvedbe vozovnice 
AlpTick, je Mladinski svet CIPRE 
decembra 2020 organiziral delav-
nico v okviru Alpskega tedna Inter-
mezzo. Mladi udeleženci so ob tej 
priložnosti razpravljali s predstav-
niki prevoznih podjetij in alpskih dr-
žav ter z njimi iskali možnosti, kako 
se lotiti nadaljnjih izzivov in korakov 
na poti k dokončni izvedbi projekta 
AlpTick.   
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  mobilnost je odgovorna za četrtino 
vseh emisij toplogrednih plinov. 

  anketa in spletna delavnica,  
s pomočjo katerih bo ugotovljeno,  
kakšno alpsko vozovnico v Alpah  
potrebujemo.

  z idejo o uvedbi alpske vozovnice 
za javni potniški promet je treba 
seznaniti širšo javnost in pridobiti 
podpornike za njeno uresničitev.

  s trajnostnimi potovanji pripomoči v 
boju proti podnebnim spremembam.

  O tem, da je komuniciranje in-
formacij in znanja o podnebni krizi 
učinkovitejše, če je zasnovano ne-
posredno, nazorno in socialno, je 
junija 2020 na spletni konferenci Na-
špičiti ušesa, razložiti zgodbe, po-
vezovati stike razpravljalo okoli 250 
udeležencev iz vseh alpskih držav.

Dobre zgodbe o podnebnih 
temah morajo temeljiti na empati-
ji, ponujati morajo rešitve in pot do 
tja opisati slikovito, emocionalno 
in razumljivo, je opozoril avstrijski 
raziskovalec javnega mnenja Chri-
stoph Hofinger. »Pri Petkih za priho-
dnost se soočamo z domiselnim ko-
municiranjem protestiranja – vse se 
odvija kratko, jedrnato in hitro, po-
vezano prek družbenih omrežij,« je 
svoj pogled predstavil jezikoslovec 
Martin Reisigl. Kot je pojasnila Irene 
Neverla, strokovnjakinja za področje 
komuniciranja, so mediji vprašanje 
podnebnih sprememb vnesli v jav-
no razpravo in s tem v našo zavest, 
čeprav sami ne morejo ustvariti do-
volj visoke stopnje ozaveščenosti in 
čuta odgovornosti. Ukrepe, ki jih je 
treba sprejeti, da bodo Alpe do leta 
2050 postale podnebno odporna in 
nevtralna regija, je predstavil Helmut 
Hojesky, predsednik Alpskega pod-
nebnega sveta, ki je izvedbo sple-
tnega dogodka povzel z besedami, 
da je bil ta zagotovo zgled za video-
konference, ki bodo sledile.

CIPRA International je sple-
tno konferenco organizirala v okvi-
ru Alpskega partnerstva za lokalne 
podnebne ukrepe (ALPACA) in sku-
paj z društvom Alpsko mesto leta in 
Omrežjem občin Povezanost v Al-
pah. Izvedbo konference so finančno 
podprli nemško Zvezno ministrstvo 
za okolje, varstvo narave in jedrsko 
varnost, avstrijsko Zvezno ministr-
stvo za varstvo podnebja, okolje, 
energijo, mobilnost, inovacije in teh-
nologijo ter Avtonomna pokrajina 
Bolzano – Južna Tirolska.  
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  informacije o tem, kako naša dejanja 
krepijo podnebne spremembe  
pogosto ne spreminjajo navad ljudi.

  namen konference je bil predstaviti  
znanstvene metode za učinkovitejšo 
komuniciranje podnebne krize.

  udeleženci so izvedeli, kako 
učinkoviteje komunicirati podnebne  
spremembe in tako spodbuditi  
proces spreminjanja navad.

  krepitev boja proti podnebnim  
spremembam.

  Grehe in rane, ki smo jih ljudje z 
gradbeno dejavnostjo zadali pokra-
jini, trenutno prekriva zimski sneg, 
a sicer začasni kozmetični popravki 
niso dovolj. Naša početja v pokrajini 
so vidna, pozitivna in negativna. Te 
problematike so se v široko zasno-
vanem participativnem procesu loti-
li odgovorni pri CIPRI v sodelovanju 
s strokovnjaki in mladimi prebivalci 
Alp. Osrednja točka pri tem sta na-
čeli, ki usmerjata naše delovanje: 
pokrajina je splošno dobro, ravna-
nje z njo pa je predmet pogajanj in 
dogovorov. Ker se, gledano v celo-
ti, pritisk na rabo alpske pokrajine 
povečuje, ni mogoče spregledati 
dejstva, da bo treba določiti tudi 
zahteve. Najpomembnejša zahteva 
je usmerjena na področje prome-
ta, proizvodnje energije in turizma: 
naravno ohranjena območja morajo 
ostati neokrnjena, saj so to zadnja 
zatočišča za divjad in za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti. Za krepitev 
biotske raznovrstnosti v rabljenem, 
podeželskem in urbanem prostoru 
so nujni spodbujevalni ukrepi, pa 
tudi omejitve, denimo pri uporabi 
pesticidov. Skupno stališče, obja-
vljeno decembra 2020 pod naslo-
vom Alpska pokrajina ni obnovljiva!, 
zahteva občutno več kot le sprejetje 
kozmetičnih ukrepov – kdor izbraz-
danemu obrazu alpskega prostora 
ne povzroča novih poškodb, pri-
speva namreč k njegovi ozdravitvi.  

Dokument s stališčem kot za-
ključno točko projekta Re-Imagine 
Alps so skupaj pripravila nacional-
na predstavništva CIPRE, finančno 
podporo pa so zagotovile fundacije 
Richi Stiftung, Karl Mayer Stiftung 
in Bristol Stiftung.  
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  družbeni procesi kot npr. širjenje  
poselitvenih prostorov se vtisnejo  
v pokrajino. 

  v sodelovanju s partnerji priprava 
dokumenta Alpska pokrajina ni 
obnovljiva! s predstavitivjo stališča. 

  prikazati, zakaj pokrajine ne moremo  
razumeti le kot geografski pojem  
in zakaj moramo zanjo prevzeti  
odgovornost. 

  dokument s stališčem odraža 
mozaično strukturo alpske pokrajine  
in dopolnjuje obstoječi diskurz 
o pokrajini alpskega prostora.

 Trenutna situacija v Alpah     Projektna aktivnost     Pričakovani učinek    Prispevek k pozitivnemu razvoju družbe

www.cipra.org/de/cross-border-mobility
www.cipra.org/ de/pluralps
www.cipra.org/ alpenpolitik 
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 CIPRA International je leto 2020 
doživela kot leto neslutenih težav. Za-
hvaljujoč različnim oblikam pomoči 
smo ga nazadnje vendarle uspešno 
prebrodili. Koronapandemija je naše 
čezmejno delovanje od srede lanske-
ga marca večkrat postavila pod vpra-
šaj, zato smo bili primorani alpsko 
mrežno povezovanje preseliti kar za 
domačo kuhinjsko mizo, medtem ko 
so večje prireditve in dogodki z več 
sto udeleženci uspešno potekali na 
virtualnih spletnih platformah. 

Večkrat smo morali preoblikovati 
tudi način projektnega dela, a smo 
tako pridobili nova znanja o spletnih 
medijih. Osvajanje novih vsebin in 
spretnosti je bilo težje, kot smo priča-
kovali, iztekajočih se finančnih pod-
por, ki jih za delovanje na področju 
odnosov z javnostmi prispevajo raz-
lične fundacije, pa z novo obljubljeni-
mi ni bilo mogoče nadomestiti. Turbu-
lentni časi, ki so posledica pandemije 
koronavirusa, so povzročili povečanje 

obsega dela, ne pa tudi prihodkov, 
zato je obstajala nevarnost, da se bo 
naše finančno ravnovesje porušilo. Z 
začasnimi prostovoljnimi omejitvami 
v obsegu dela sodelavcev in sodelavk 
smo uspeli občutno zmanjšati stroške 
zaposlenih v drugi polovici leta. Za-
radi solidarnosti zaposlenih in velikih 
prihrankov pri materialnih stroških je 
konec leta 2020 primanjkljaj tako zna-
šal le 31.000 CHF, resda pa so se zato 
lastna sredstva zmanjšala s 383.000 
(konec leta 2019) na 352.000 CHF. 

Prihodki so se zmanjšali z 2,13 
mio. (2019) na 1,74 mio. CHF, odhodki 
pa so z 1,99 mio. (2019) CHF upadli na 
1,77 mio. CHF. Letni prispevek drža-
ve Lihtenštajn v višini 500.000 CHF, ki 
predstavlja osnovo za prihodke, je bil v 
teh okoliščinah nepogrešljiv. Bistveno 
je tudi prispeval k izvajanju komuni-
kacijskih dejavnosti v petih jezikih in 
učinkovitemu administrativnemu delu.

Težave so povzročale tudi ne-
prestane podražitve vrednosti del pri 

prenovi poslovnih prostorov na Kirch-
strasse v Schaanu. Stara patricijska 
hiša je po poldrugem letu prenovi-
tvenih del, katerih stroški so znašali 
2,32 mio. CHF, povsem obnovljena in 
je zasijala v novi rumeni podobi. Da 
smo se septembra 2020 skupaj z Lih-
tenštajnsko družbo za varstvo okolja 
(LGU) in Združenjem lihtenštajnskih 
neprofitnih fundacij in skladov (VL-
GST) sploh lahko vselili, pa je omogo-
čila vnovična finančna podpora Ob-
čine Schaan, ki je lastnica stavbe, in 
mnogih drugih fundacij – vsem se ob 
tej priložnosti najlepše zahvaljujemo!

Medtem ko je leta 2019 dejav-
nosti CIPRE v Schaanu opravljalo 13 
oseb, pri čemer je ekvivalent polne za-
poslenosti znašal 1.095 odstotkov, je 
konec leta 2020 dejavnosti opravljalo 
15 sodelavcev in dva pripravnika s 
skupnim ekvivalentom polne zaposle-
nosti v višini 1.056 odstotkov. 
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AMT FÜR UMWELT LIECHTENSTEIN, SLOVENIAN TOURIST BOARD, CLUB ALPIN MONÉGASQUE  •  PODPORNICE IN PODPORNIKI VIE ALPINE  • 

PODPORNICE IN PODPORNIKI ZA ALPE NA ODRU

A AGE V. JENSEN CHARIT Y FOUNDATION VADUZ/LI  •  BRISTOL STIFTUNG ZÜRICH/CH  •  GEBR. HILTI AG VADUZ/LI  •  GEDÄCHTNISSTIFTUNG PETER 

K AISER (1793 –1864) VADUZ/LI  •  OBČINI SCHA AN SCHA AN/LI  • FUNDACAO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO VADUZ/LI  •  MEIER DORIS UND GUIDO  

VADUZ/LI  •  HAND IN HAND ANSTALT BALZERS/LI  •  NOLDI FROMMELT SCHREINEREI AG SCHA AN/LI  •  STIFTUNG FÜRSTL . KOMMERZIENRAT 

GUIDO FEGER VADUZ/LI  •  TAROM FOUNDATION VADUZ/LI  •  THE  CONNY-MAEVA CHARITABLE  FOUNDATION VADUZ/LI  •  VP-BANK STIFTUNG  

VADUZ/LI

Težavno leto, zaznamovano s  
pandemijo in polno novih spoznanj 

CIPRA International se za finančno podporo in naročila zahvaljuje

Finančno poročilo in zahvala

 CIPRA International Lab GmbH iz Dornbirna v Avstriji 
je neprofitna gospodarska družba, ki deluje skladno z 
avstrijsko zakonodajo. Je v celotni lasti lihtenštajnskega 
društva in predstavlja njegov operativni del. Leta 2020 je 
družba zaključila projekt, katerega namen je bil spodbu-
diti preusmeritev tranzitnega tovornega prometa na žele-
znico, in opravila predpriprave na nove razpise evropskih 
programov financiranja. Zaradi neobičajno dolgih priprav 
predloga proračuna EU je prišlo do zamude pri objavi 
razpisa pomembnih programov, zato se novi projekti niso 
začeli izvajati, kot je bilo predvideno. Konec leta 2020 je 
CIPRA International Lab GmbH zaposlila enega sodelav-
ca za 10 odstotkov delovnega časa. Letni izkaz poslovne-
ga izida izkazuje odhodke v višini 33.180 EUR in prihodke 
v višini 17.584 EUR z negativnim rezultatom v višini 15.596 
EUR. Revidirani letni računovodski izkazi CIPRE Lab so 
objavljeni na: W W W . C I P R A . O R G / S L / L A B  

Kovačnica projektov v  
ustvarjalnem premoru

C I P R A  I N T E R N A T I O N A L  L A B  G M B H

C I P R A  I N T E R N A T I O N A L

Posebna zahvala financerjem hiše

I Z K A Z  P O S L O V A N J A

(Pod pogojem, da je sprejeto na skupščini)

B I L A N C A

2 0 2 0 2 0 1 9

Stroški dela 960.685 1.005.155

Stroški, reprezentančni stroški 37.206 150.072

Pisarniški stroški 124.163 153.976

Komunikacija, oglaševanje 52.529 52.455

Avtorski honorarji – zunanje storitve 362.583 469.949

Avtorski honorarji CIPRE – predstavništvo 76.881 57.149

Različni odhodki 96.984 61.930

Amortizacija 102.419 38.416

Odhodki 1.813.450 1.989.102

Prihodki iz projektov, donacije, sponzorska sredstva 998.848 1.459.901

Prispevki držav 500.000 500.000

Članarine 36.179 31.443

Opravljanje storitev za tretje osebe 128.758 132.701

Prihodki iz prodaje (publikacije, drugo) 27 133

Drugi prihodki 72.826 1.199

Sklad za alpsko mrežno delavnico 40.500 —

Prihodki 1.777.138 2.125.378

Letni Izračun -36.312 136.275

A K T I V A 2 0 2 0 2 0 1 9

Opredmetena osnovna sredstva vključno nepremičnine 2.322.773 688.539

Stalna sredstva skupaj 2.322.773 688.539

Terjatve 230.439 567.007

Dobroimetje pri bankah in poštnih hranilnicah, čeki in gotovina 575.409 1.197.214

Gibljiva sredstva 805.848 1.764.221

Aktivne časovne razmejitve 66.974 7.653

Skupaj aktiva 3.195.595 2.460.413

P A S I V A 2 0 2 0 2 0 1 9

Sredstva društva 383.194 246.919

Letna izguba / dobiček poslovnega leta -36.312 136.275

Sredstva društva 346.882 383.194

Rezervacije 2.354.504 1.173.664

Obveznosti 155.619 456.356

Pasivne časovne razmejitve 338.589 447.198

Skupaj izposojeni kapital 2.848.712 2.077.218

Skupaj pasiva 3.195.595 2.460.413

Kam grejo sredstva? 

  administracija 32 %       CIPRA mreža 1 %  

  komunikacija 18 %        alpska politika 2 %  

  hiša vključno alpska mrežna delavnica 5 %      projekti 42 %      

Od kod sredstva prihajajo? 

 prihodki iz projektov, donacije, subvencije 56 %    

 prispevki države 28 %      članarine 2 %    

 storitve za tretje osebe  7 %  

 drugi prihodki 4 %      sklad za hišo 3 % 

www.cipra.org/finanzen
www.cipra.org/de/Lab
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CIPRA Slovenija Triglavski narodni 
park (TNP) poleti vsak dan obišče ve-
liko število obiskovalcev, kar povzroča 
obremenitve za prebivalce, obiskoval-
ce in naravno okolje. Da bi v parku 
zagotovili ohranitev in razvoj habitatov, 
naravne dediščine in biotske pestrosti, 
je CIPRA Slovenija skupaj z Razvojno 
agencijo Zgornje Gorenjske, Javnim 
zavodom Triglavski narodni park, Tu-
rizmom Bohinj ter občinama Bohinj in 
Kranjska Gora sodelovala v projektu 
Usmerjanje obiska v Triglavskem na-
rodnem parku. V tem okviru so izdelali 
pristope za usmerjanje obiskovalcev z 
osrednjih, najbolj občutljivih območij 
TNP na manj obremenjena ter v parku 
spodbujali trajnostno mobilnost.

Projektni partnerji so v projektu 
razvili in oblikovali metodologijo za 

spremljanje obiska, na podlagi ka-
tere bodo lahko vplivali na aktivnosti 
obiskovalcev in njihovo porazdelitev 
na območju TNP. V CIPRI Sloveni-
ja so na primeru izbrane lokacije, tj.  
gorenjskega dela Vršiške ceste, ki 
velja za paradni primer množičnega 
obiska, zasnovali priročnik za na-
črtovanje interpretacije naravne in 
kulturne dediščine. Interpretacija je 
oblika komunikacije, ki obiskoval-
cem omogoča doživljanje lokacije, 
med drugim tudi s pomočjo naravne 
in kulturne dediščine. Namesto na-
vajanja dejstev in podatkov ta pri-
stop posreduje pomene prostora na 
podlagi osebnih izkušenj in doživetij.

Del projekta je bila tudi študijska 
tura, namenjena odločevalcem, turi-
stičnim delavcem in drugim zaintere-

siranim deležnikom. Namen ture je bil 
udeležence opozoriti na nujnost upra-
vljanja obiska v parku, obremenitve, 
ki jih na tem območju povzroča pro-
met, in ogroženost biotske raznovr-
stnosti. Udeleženci so imeli možnost 
prostor doživeti na drugačen način ter 
z osebno izkušnjo. Podali so se na 
Vršič po poteh priročnika. Ob spre-
mljavi brnenja motorjev so se hitro 
enoglasno strinjali, da je za kvalitetno 
doživljanje sicer idilične naravne po-
krajine nujno nasloviti prometno pro-
blematiko. Udeleženci so prav tako 
imeli priložnost, na podlagi praktične 
izkušnje obiska opredeliti pozitivne 
spremembe, ki bi jih lahko prinesla 
strategija interpretacije TNP.    

W W W . C I P R A . O R G / S L O V E N I J A 

Hrumenje motornih koles v slovenskem narodnem parku

Nacionalna predstavništva 

I T A L I J A  Associazione Dislivelli • Club Alpino Italiano 

CAI • Dachverband für Natur- und Umweltschutz in Südtirol 

• Federazione Italiana di Parchi e delle Riserve Naturali (Fe-

derparchi) • Federazione Italiana Pro Natura •  Istituto Nazi-

onale di Urbanistica INU • Italia Nostra • Lega Italiana Pro-

tezione Uccelli  LIPU • Legambiente • Mountain Wilderness 

Italia • Parco Alpi Marittime • Parco delle Orobie Valtellinesi 

• Parco Nazionale della Val Grande  • Parco Nazionale delle 

Dolomiti Bellunesi • Pro Natura Torino • Servizio Glaciolo-

gico Lombardo • Aree Protette dell’Ossola • Associazione 

Italiana Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE 

N E M Č I J A  Bergwacht Bayern im Bayerischen Ro-

ten Kreuz • Bergwaldprojekt e. V. • Bund Naturschutz in 

Bayern e. V. • Deutscher Alpenverein e. V. • Gesellschaft 

für ökologische Forschung e. V. • Landesbund für Vogel-

schutz in Bayern e. V. • Mountain Wilderness Deutsch-

land e. V. • NaturFreunde Deutschlands e. V. • Ökologi-

scher Jagdverband e. V. • Verband Deutscher Berg- und 

Skiführer e. V. • Verein zum Schutz der Bergwelt e. V. 

Š V I C A  Alpen-Initiative • Aqua Viva • BirdLife Schweiz 

• Grimselverein • Mountain Wilderness Schweiz • Na-

tur freunde Schweiz • Pro Natura Schweiz • Schweizer 

Alpen-Club • Schweizerische Greina-Stif tung • Stif tung 

Landschaftsschutz Schweiz • VCS Verkehrs-Club der 

Schweiz 

 

J U Ž N A  T I R O L S K A  Alpenverein Südtirol • Arbeits-

gemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz in Südtirol 

• Baubiologie Südtirol • Bund Alternativer Anbauer • Hei-

matpflegeverband Südtirol • LIA per Natura y Usanzes • 

Naturtref f Eisvogel • Plattform Pro Pustertal • Südtiroler 

Gesellschaft für Gesundheitsförderung • Südtiroler Hoch-

schülerInnenschaft • Umweltgruppe Eisacktal • Umwelt-

schutzgruppe Vinschgau • Lokalgruppen: Umweltgruppe 

Andrian – Umweltgruppe Bozen – Umweltgruppe Eppan   

– Umweltgruppe Jenesien – Umweltgruppe Kaltern – Um-

weltgruppe Olang – Umweltgruppe Salurn – Umweltgruppe  

Terlan – Umweltgruppe Ulten – Umweltgruppe Wipptal • 

posameznih članov ca. 1650

CIPRA Lihtenštajn V Lihtenštajn-
skem umetnostnem muzeju so sep-
tembra 2020 odprli polletno razstavo 
Parlament rastlin, ki je bila posveče-
na rastlinskemu svetu, Razstava je 
pod drobnogled postavila raznoli-
kost in spremenljivost odnosov med 
rastlinami in ljudmi, ponazorila je na-
čela narave, rastlinam podelila glas 
in preučila mnoge od pogledov na 
naravo, ki se osredotočajo na člo-
veka. Več članov CIPRE Lihtenštajn 
je aktivno prispevalo k povezovanju 
med umetnostjo in znanostjo.

Čeprav so bili v obdobju, ki ga 
je zaznamovala epidemija novega 
koronavirusa, številni dogodki in pri-
reditve odpovedani, je različnim lih-
tenštajnskim akterjem, združenjem, 
pobudam in umetnikom uspelo oživiti 
projektni prostor razstave. Izmed čla-
nov CIPRE Lihtenštajn sta občinski 
gozdarski podjetji iz Schaana in Va-
duza na podlagi zgodovinskega foto-
grafskega in kartografskega gradiva 
prikazali, kako so gozdove v preteklo-
sti krčili, spreminjali ali kako drugače 
zaznamovali.

Lihtenštajnsko društvo za varstvo 
okolja (LGU) je javnosti predstavilo 
drugo pregledano izdajo publikacije 
Od okrasnega vrta do habitata. Kako 
opustiti uporabo pesticidov, zbirati 
vodo, prihraniti energijo, so le nekate-
ri od številnih nasvetov, idej in rešitev 
za sonaravno vrtnarjenje, ki jih opisu-
je knjiga in s pomočjo katerih se lahko 
vsakdo preizkusi v aktivnem varova-
nju narave in okolja v domačem vrtu.

Botanično-zoološka družba (BZG) 
pa je pripravila nazoren pregled de-
javnosti skozi svojo petdesetletno 
zgodovino. Poleg tega je na ogled 
postavila posamezne dele iz herbarija 
lihtenštajnske flore in tudi publikacije 
s področja botaničnega raziskovanja. 
Z zahtevo po krepitvi varstva biotske 
raznovrstnosti, premišljeni rabi ze-
mljišč in nujnosti raziskav je družba 
odgovorne v politiki in družbi pozvala 
k ukrepanju.   

W W W . C I P R A . O R G /

L I H T E N S T A J N

Parlament rastlin

CIPRA Avstrija V letu 2020 je okolj-
ska vprašanja, kot so varstvo Alp 
ali podnebne spremembe, v ozadje 
potisnila pandemija novega koro-
navirusa, ki je postala prevladujoča 
tema zadnjega leta. Za Urad Alp-
ske konvencije pri CIPRI Avstrija je 
bilo zato še toliko pomembneje, da 
se posveti krepitvi ozaveščenosti 
o podnebnih spremembah in traj-
nostnem razvoju na območju Alp. 
Glasilo Alpske konvencije je tako 
poročalo o aktualnem dogajanju v 
alpskem prostoru, med drugim o 
pogajanjih glede evropske direktive, 
ki ureja področje cestnih pristojbin 
za težka tovorna vozila in obremeni-
tev za okolje, ki jih povzroča promet 
tovornih vozil. V središču pozornosti 
so bili tudi cilji posvetovalnega od-

bora za alpsko podnebje, ki si pri-
zadeva, da bi alpski prostor postal 
do leta 2050 podnebno nevtralna in 
podnebno odporna regija.

Potem ko so mediji v začetni fazi 
pandemije poročali o visokem številu 
okuženih v smučarskih središčih, kot 
je Ischgl, je javnost pokazala večje 
zanimanje za alpski turizem ter nje-
gove učinke na prebivalstvo in nara-
vo. V središču pozornosti so se znašli 
zlasti smučarski turizem in megalo-
manski projekti, kot je združitev smu-
čišč Pitztal in Ötztal. V Uradu Alpske 
konvencije pri CIPRI Avstrija so od 
dijakov in študentov, ki so v svojih 
raziskovalnih in diplomskih nalogah 
obravnavali tovrstno problematiko, 
začeli prejemati vse več prošenj za 
intervjuje. Prav z intervjuji je urad 

lahko vzpostavil neposreden stik z 
mlajšimi generacijami in jih seznanil 
z Alpsko konvencijo in pripadajočimi 
protokoli kot instrumentom za upra-
vljanje trajnostnega razvoja Alp.

Leta 2020 je nastopil čas tudi za 
opredelitev novih prednostnih nalog 
Urada Alpske konvencije. V nasle-
dnjem dveletnem obdobju se bo ta 
posvetil uresničevanju in čezmejne-
mu upoštevanju določb prometnega 
protokola, ukvarjal pa se bo tudi z 
urejanjem prostora v alpskem pro-
storu in spremljal izvajanje alpskega 
sistema podnebnih ciljev 2050, ki ga 
je razvil posvetovalni odbor za alp-
sko podnebje.  

W W W . C I P R A . O R G /

A V S T R I J A

Potujoči tovornjaki in ambiciozni podnebni cilji

P R E D S T A V N I Š T V A  C I P R E  I N  N J I H O V I  Č L A N I

Gozd v muzeju – Lihtenštajnsko gozdno  
gospodarstvo je pripravilo pregled zgodovine  

gospodarjenja z gozdovi v zadnjih 150 letih

CIPRA Italija Mariev trop ovac so 
volkovi prvič napadli leta 1996. A pa-
stir ni odnehal in je živali še naprej 
vsako poletje vodil na planino. Mla-
di pastir Matteo se je preteklo jesen 
boril predvsem s slabim vremenom. 
Pastirica Elena je negativno ocenila 
pomanjkljivo razumevanje, kot ga za 
pastirsko delo kažejo prebivalci in tu-
risti. Marta, ki prideluje odličen kozji 
sir, pa je spregovorila o izzivih z bi-
rokracijo, s katerimi se vsakodnevno 
srečuje. 

Tudi to so zgodbe, ki jim je CIPRA 
Italija prisluhnila v okviru projekta CI-
PRE International Sobivanje človeka 
in volka. Kot so pokazali razgovori 
v italijanskih Alpah, pestijo tamkaj-

šnje planinsko pašno gospodarstvo 
kronične težave, kot so nizke plače, 
birokracija, konkurenčno intenzivno 
kmetijstvo, slabe življenjske razme-
re, pomanjkljiva oskrba s storitvami 
in pomanjkanje kadra, poleg tega 
pa je vrnitev volka vsem pastirjem, 
s katerimi je bil opravljen razgovor, 
povzročila še nove težave. Tako naj bi 
varstvo volka sicer dajalo dobre rezul-
tate, obenem pa povzročalo več dela; 
pastirski psi so kot čuvaji črede seve-
da nepogrešljivi, a prihajalo naj bi tudi 
do konfliktov s turisti, prav tako naj bi 
bile odškodnine pogosto prepozne ali 
nezadostne.  

Prav tako so razgovori, opra-
vljeni tudi s predstavniki raziskovalne 

dejavnosti ter strokovnjaki za divjad 
in ovčerejo, razkrili, da se pogledi na 
sobivanje človeka in volka med seboj 
pogosto razlikujejo. Od devetdesetih 
let, ko so se volkovi začeli vračati v ita-
lijanske Alpe, številni vpleteni zbirajo 
dragocene izkušnje in razvijajo strate-
gije, s pomočjo katerih bi bilo mogoče 
omejiti škodo za ovčerejo. Informacije 
in ugotovitve iz Italije in drugih alpskih 
držav naj bi tako pripomogle k izbolj-
šanju sobivanja človeka in volka na 
celotnem alpskem območju.   

W W W . C I P R A . O R G / I T A L I J A

Med volkovi, ovcami in pastirji 

Varuhi drobnice –  
pastirski psi odvračajo volkove 

www.cipra.ch
www.cipra.ch
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CIPRA Švica Energetsko samoo-
skrbne koče, dopustovanje v pra-
znih počitniških hišah, glamping na 
turistični kmetiji – ključni element 
projekta Generator inovacij, ki ga s 
partnerji izvaja CIPRA Švica, je ino-
vacijski proces kot vir ustvarjalnih 
idej za uresničevanje trajnostnega 
turizma. Leta 2020 so projektni par-
tnerji, ki sicer delujejo na področju 
turizma, znanosti in ohranjanja na-
rave, preizkušeni koncept prenesli v 
drugo izvedbeno fazo.

Učinki pandemije koronaviru-
sa, podnebne spremembe in stalno 
spreminjajoče se potrebe počitniških 
gostov in obiskovalcev so za turizem 
resnično precejšen izziv. A prav v 

negotovih časih, v katerih trenutno 
živimo, se porajajo številne pametne 
zamisli in nove rešitve. Namen ino-
vacijskega generatorja 2.0 je odkri-
vanje, preverjanje in ohranjanje to-
vrstnih »novih idej« ter zagotavljanje 
podpore pri njihovem razvoju. Široko 
zasnovano projektno partnerstvo te-
melji na izkušnjah, pridobljenih v prvi 
fazi izvajanja. CIPRA Švica želi tako z 
generatorjem inovacij 2.0 prispevati 
k uveljavitvi trajnostnih sprememb v 
turizmu.

Generator inovacij danes vklju-
čuje celotno švicarsko območje in ni 
več omejen le na gorsko območje. 
H kriterijem za doseganje okreplje-
ne trajnostnosti se med drugim uvr-

ščajo tudi okolju prijazna mobilnost, 
spodbujanje naravnih in krajinskih 
vrednot, usmerjanje tokov obisko-
valcev in participacija lokalnega 
prebivalstva. V ustvarjalni fazi, ki se 
bo začela spomladi in nadaljevala v 
poletje 2021, bodo projektni partnerji 
v različnih švicarskih regijah organi-
zirali štiri delavnice, strokovna žirija 
bo ocenila zasnove novih idej, stro-
kovnjaki pa jih bodo spremljali vse do 
njihove izvedbe. Projekti, ki najbolj 
obetajo, bodo prejeli začetno finanč-
no pomoč.   

W W W . C I P R A . O R G / S V I C A  

W W W . I N N O V A T I O N S 

G E N E R A T O R . C H  ( D E ) 

Generator inovativnih idej za trajnostni turistični razvoj

Hotel brez zvezdic v švicarskem Teufnu – ustvarjalne ideje kot  
podlaga za razmislek o omejitvah in standardih v turizmu 

 Nacionalna predstavništva

L I H T E N Š T A J N  Botanisch-Zoologische Gesell-

schaft Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg • 

Liechtensteiner Alpenverein • Forstverein Liechtenstein 

• Liechtensteiner Jägerschaft • Liechtensteinische Ge-

sellschaft für Umweltschutz • Imkereiverein Liechtenstein 

• Liechtensteinischer Ornithologischer Landesverband • 

Solargenossenschaft Liechtenstein • VCL Verkehrs-Club 

Liechtenstein  

 

AV S T R I J A  Arbeitsgemeinschaft der Berg- und Natur-

wachten Österreichs • Kuratorium Wald • Naturfreunde 

Österreich • Naturschutzbund Österreich • Österreichi-

scher Alpenverein • Österreichischer Forstverein • Ös-

terreichischer Touristenklub • Verband Österreichischer 

Höhlenforscher • Dachverband «Jagd Österreich» •  

9 zveznih dežel Avstrije: Predarlska, Tirolska, Salzburg, 

Koroška, Zgornja Avstrija, Štajerska, Spodnja Avstrija,  

Dunaj, Gradiščanska 

F R A N C I J A  FFCAM:  La Fédération Française des 

Clubs Alpins et de Montagne • FFME: La Fédération Fran-

çaise de Montagne et d’Escalade • ANCEF:  La Fédération 

Nationale pour le Développement des Sports et du Tou-
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Vereniging, Niederlanden

CIPRA Nemčija Spomladi prazne 
turistične namestitve, poleti prome-
tni zastoji – korona kriza je v letu 2020 
turizem v bavarskih Alpah postavi-
la pred velike izzive. Vse več ljudi 
iz bližnjih večjih urbanih centrov si 
svoj prosti čas želi preživljati v alp-
skem gorskem okolju, pandemija je 
tak trend zdaj privedla do skrajnosti. 
Uwe Roth, direktor CIPRE Nemčije, 
zato zahteva, da je treba v turizmu 
spremeniti način razmišljanja: »Vsi 
vpleteni bi se morali iz intenzivnega 
turističnega obiska, ki so mu bili pri-
ča lani poleti, tudi kaj naučiti, pri tem 
pa dosledno uporabljati razpoložljivo 
znanje o podnebju, naravi in turizmu 
ter za prebivalce prijaznem bivanju.«

Pandemija je prizadela tudi članske 
organizacije CIPRE Nemčija: izleti 
in druge oblike zbiranja sprva niso 
bili dovoljeni, a virtualna izmenja-
va med članicami v začetku poletja 
je razkrila, da prva uvedba strogih 
omejitev gibanja obstoja organizacij 
ni ogrozila, saj se jim je zaradi velike 
prilagodljivosti uspelo dobro in hitro 
prilagoditi. Skrb povzročajo razmere 
v bavarskih Alpah.

Da bi si bilo mogoče ustvariti 
čim bolj natančno sliko dogajanja, 
je CIPRA Nemčija opravila anketo 
med lokalnimi skupinami članskih 
organizacij. Tri četrtine vprašanih 
je poročalo o naraščajočem številu 
obiskovalcev. Poglavitna težava naj 

bi bil po mnenju večine anketiranih 
promet dnevnih turistov, zato so po-
zvali k sprejetju ustreznih ukrepov 
prometne politike. Bistveno za reše-
vanje nastalih razmer je povečanje 
obsega storitev javnega prevoza. 
Seveda ne gre za novo temo, je pa 
zaradi zanemarjanja tega vprašanja 
v zadnjem obdobju poleti postala še 
bolj očitna.   
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Alpe pod pritiskom

Podnebje in mladina

CIPRA Južna Tirolska Plastenke 
za enkratno uporabo preplavljajo 
police trgovin, nato pa še zabojnike 
za embalažo – tako naj bi vsaj bilo 
v najboljšem primeru. CIPRA Južna 
Tirolska, ki ima sedež v prostorih 
Krovnega združenja za varstvo na-
rave in okolja, se je s projektom Re-
fill Südtirol Alto Adige podala v boj 
proti plastenkam in tako omogočila, 
da se plastenki vode odpovemo, kar 
lahko storimo stroškovno ugodno, 
enostavno in brez večjih težav. Kdor 
bi raje z vodo napolnil lastno stekle-
nico, lahko zdaj obišče spletno stran 
www.refill.bz.it, kjer je objavljen se-
znam lokacij z vodnjaki in fontanami 
s pitno vodo, ki izpolnjujejo tri zahte-
ve: so javno dostopni, namenjeni so 
oskrbi s svežo pitno vodo, polnjenje 
vode pa je brezplačno.

Viri pitne vode so v javni ali za-
sebni rabi, zato na seznamu niso 
prikazani le vodnjaki in fontane na 
javnih trgih, temveč tudi tisti v tr-
govinah, barih, gostinskih lokalih in 
drugih zasebnih objektih. Javno ali 

zasebno polnilno postajo lahko v se-
znam vpišemo tudi sami v nekaj ko-
rakih: navesti je treba nekaj ključnih 
informacij in opis geografske lege, 
priložiti fotografijo objekta in nov vir 
pitne vode je že na seznamu www.
refill.bz.it, s tem pa je tudi vsem na 
razpolago.

Klauspeter Dissinger, predse-
dnik CIPRE Južna Tirolska, ob tem 
dodaja: »Projekt je naš skromen 
prispevek k zmanjšanju količine pla-
stičnih odpadkov, ki so danes glo-
balni problem.« Projekt je bil v celoti 
zasnovan zelo odprto in participativ-
no. Informacije o virih pitne vode so 
objavljene v brezplačni bazi podat-
kov OpenStreetMap, ki jo uporablja 
lokalna skupnost. Podatki so na vo-
ljo tudi vsem drugim kartografskim 
ponudnikom, ki uporabljajo Open-
StreetMap.   
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V boju proti plastičnim odpadkom:  
polnimo lastne steklenice! 

CIPRA Francija Da je nastopil pra-
vi čas za skupno ukrepanje, če se 
hočemo zoperstaviti izrednim pod-
nebnim razmeram, so se strinjali tudi 
številni mladi predstavniki generaci-
je Y, ki so od 9. do 11. decembra 
2020 sodelovali na Alpskem tednu 
Intermezzo. Zaradi pandemije ko-
ronavirusa je konferenca namesto v 
Nici/F potekala na spletu. Na dvajse-
tih virtualnih delavnicah je o podne-
bju in mladih razpravljalo več kot 200 
udeležencev s celotnega alpskega 
območja. CIPRA Francija je medna-
rodno prireditev, posvečeno trajno-
stnemu razvoju, organizirala skupaj 
s številnimi drugimi alpskimi organi-
zacijami, prav organizacija tega do-
godka pa ji je omogočila, da je lahko 
že vzpostavljene oblike sodelovanje 
še poglobila in pridobila nove.

V dejavnostih, ki jih je izvajala 
CIPRA Francija, so imeli mladi po-
sebno vlogo in to ne le na Alpskem 
tednu Intermezzo, temveč tudi pri 
projektih AJITour in Re.sources v 
okviru programa Erasmus+. Kaj je 
treba storiti, če se nekdo želi ustaliti 
na podeželju, in kakšno vlogo ima 
pri tem digitalizacija, sta, denimo, 
vprašanji, na kateri so mladi posku-
šali odgovoriti v razpravi. S tovrstni-
mi vprašanji so se soočali tudi na 
potovanju po Južnih Alpah v okviru 
projekta AJITouR, se pobliže sezna-
nili z novimi in starimi poklici v tem 

prostoru ter si izmenjali informacije 
in izkušnje o tradicionalnih običajih 
in življenju na podeželju.

Telefonske in videokonference 
ali skupna priprava spletnih doku-
mentov so zaradi pandemije nove-
ga koronavirusa v letu 2020 postale 
vsakodnevno opravilo. CIPRA Fran-
cija je sodelovanje s članskimi or-
ganizacijami poglobila s telefonskimi 
konferencami, na katerih se je raz-
pravljalo o temah, kot so delovanje 
mreže v primeru daljinske pohodni-
ške poti Via Alpina ali vključitev do-
ločb Alpske konvencije v francosko 
zakonodajo. V obliki spletne delav-
nice je potekal tudi dialog z zvezo 
občin Diois o problematiki zelenega 
gospodarstva.   
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Poklici v gorskih regijah –  
mladi odrasli v pogovoru  

z gorskim vodnikom

www.cipra.ch
www.cipra.ch
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Razgledi

 Ustanovitev mednarodnega kompe-
tenčnega centra v Lihtenštajnu, ki na osre-
dnje mesto postavlja krepitev trajnostnega 
razvoja v Alpah, je ideja CIPRE, ki je zaživela 
z uradnim odprtjem prenovljene vile, v kate-
ri že domuje »alpska mrežna delavnica«. Z 
novimi prostori na Kirchstrasse 5 v Schaa-
nu/LI je CIPRA pridobila veliko prostora za 
svoje projektne dejavnosti, uresničevanje 
novih idej, pa tudi za osebna srečanja ter 
izmenjavo dobrih praks, mnenj in izkušenj 
posameznikov iz vseh delov alpskega sveta. 
Septembra sta svoj sedež v več kot stoletje 
staro vilo poleg CIPRE International prese-
lila tudi Lihtenštajnska družba za varstvo 
okolja (LGU) in Združenje lihtenštajnskih 
neprofitnih skladov (VLGST). 

Novi sedež CIPRE International je od  
septembra 2020 v prenovljeni vili v Schaanu/LI.

 CIPRA je v predstavitvi osnov-
nih vodil svojega delovanja Alpe po-
imenovala vrt na strehi Evrope. Pri-
spodoba mi je zelo všeč in jo lahko 
prenesemo tudi na občino Schwann: 
najvišji vrh Lihtenštajna, Grauspitz, 
leži sicer na območju občine Triasen, 
a Schwannu pripada Pfalška koča in 
s tem najvišje ležeča hišna številka v 
kneževini – terasi z gorsko restavraci-
jo, ki pripada koči, bi tako lahko rekli 
vrt na strehi Lihtenštajna.

To seveda ni ključni razlog, zakaj 
se v občini Schwann aktivno zavze-
mamo za varstvo okolja na splošno, 
zlasti za biotsko raznovrstnost in za 
alpski prostor kot celoto. Del naše 
identitete sta tudi trajnostno upravlja-
nje našega skorajda enajst kvadratnih 
kilometrov velikega alpskega obmo-
čja za kopastim vrhom in opustitev 
uporabe pesticidov. Kot okolju prija-

zna in energetsko varčna občina po-
stopno izvajamo ozelenitev starega 
mestnega jedra, lotili pa smo se tudi 
več primerov revitalizacije rekreacij-
skih območij. 

Zato mi je v veselje, da ima Sch-
wann, ki leži v geografskem središču 
vrta na strehi Evrope, v CIPRI Interna-
cional že mnoga leta tudi ideološkega 
podpornika v boju za ohranitev alp-
skega ekosistema.

Medsebojno vez med Schwannom in 
CIPRO International je še utrdila vse-
litev slednje v prenovljene poslovne 
prostore s posrečenim imenom Alp-
ska mrežna delavnica, ki jih je s pode-
litvijo stavbne pravice zagotovila naša 
občina. Vse to mi daje zagotovilo, da 
bomo nove uspehe pri uresničevanju 
naših skupnih interesov, tj. ohranjanju 
in spodbujanju neokrnjenega ekosi-
stema, skupaj dosegali tudi v priho-
dnje, zato se še toliko bolj veselim 
nadaljnje krepitve dobrih sosedskih 
odnosov.   

 
Daniel Hilti 
župan Občine Schaan/LI 

Drage prijateljice  
in dragi  

prijatelji CIPRE,

 Gospodarstvo alpskih držav je 
zaradi pandemije covida-19 dožive-
lo največji upad po drugi svetovni 
vojni. V teh državah se je BDP v letu 
2020 skrčil za 6 do 11 odstotkov. 
Nekatere predele alpskega območja 
je pandemija močno prizadela, med 
njimi tudi določena območja v Slo-
veniji in severovzhodni Italiji, pred-
vsem Južna Tirolska in Trento. 
 

  Odvisnost gospodarstva od po-
sameznih sektorjev in nacionalni 
standardi upravljanja (governan-
ce), kot sta učinkovitost ali stabil-
nost, določajo, kolikšen bo obseg 
negativnih gospodarskih posledic: 
države z višjimi standardi upravlja-
nja (governance standards) krizo 
bolje obvladujejo. Omejitev mobil-
nosti in potrošnje je prizadela zlasti 
turistični sektor.  

 
 Mestni turizem je največji upad 

doživel poleti 2020, obenem pa je 
prišlo do izrednih obremenitev ob-
mestnega rekreativnega prostora 
zaradi domačih gostov, ki so ta pro-
stor obiskali v velikem številu. Izpad 
zimske sezone 2020/2021 je alpski 
turizem pahnil v krizo, proti kateri 
se alpske države borijo s sprejema-

njem ukrepov državne pomoči za ta-
kojšnjo podporo gospodarstvu. Žal 
se strateški premisleki o preusmeri-
tvi v trajnostni in odporen alpski turi-
zem pojavljajo zelo poredko.  
 

 Pandemija je prav tako negativ-
no vplivala na gospodarstvo v štirih 
pilotnih regijah: Soški dolini, švicar-
skem Gomsu, francoskem Dioisu in 
v avstrijsko-nemški regiji Zugspitze 
– Wetterstein – Karwendel. Po drugi 
strani so se pojavili novi proizvodi, 
pobude in storitve, kar kaže na to, 
da je kriza spodbudila krepitev regi-
onalnih gospodarskih krogotokov v 
preskrbi z živili.  
 

 Zaradi pandemije so se vplivi ne-
trajnostnega razvoja v pomembnih 
gospodarskih panogah še zaostrili, 
to pa bi lahko pospešilo uvajanje 
sprememb na tem področju. Poli-
tični ukrepi zelenega gospodarjenja 
morajo zato med seboj združeva-
ti tako ekološka kot tudi socialna 
vprašanja ter temeljiti na solidarno-
sti in sodelovanju.  
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Vpliv pojava koronavirusa  
na alpsko gospodarstvo

P O G L E D  O D  Z U N A J K A J  N A V D I H U J E  A L P E ?

Alpska mrežna  
delavnica odprla vrata

Pandemija novega koronavirusa v letu 2020 je alpsko območje zelo  
prizadela. Ukrepi, ki so jih za obvladovanje pandemije sprejele države,  
kakor tudi spremenjen način življenja na osebni ravni so zelo omejili  
potrošnjo in mobilnost. Raziskovanje vplivov pandemije na regionalni  
ravni in opredelitev priložnosti, ki jih kriza ponuja na področju krepitve  
trajnosti, sta bili temi študije, ki so jo skupaj opravili Spatial Foresight  
Germany, blue! in CIPRA International z finančno podporo nemškega  
Zveznega urada za okolje. Študija je del projekta Alpska konvencija –  
razvoj sektorjev zelenega gospodarstva na območju Alp, naročnik pa 
Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost, ki ga  
zastopa Zvezni urad za okolje.
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Sodelavci in predstavniki CIPRE

Obrazi CIPRE – nacionalna predstavništva, upravni odbori, Mladinski svet in člani  
projektnih ekip so se v letu 2020 med seboj povezovali predvsem prek spleta.


