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1. Informativni bilten "CIPRA-Info "
Biro CIPRE je tudi v letu 2000 pripravil štiri številke informativnega biltena (od št. 56
do 59), izid pa je finančno podprl sklad "Aage V. Jensen Charity Foundation" iz
Vaduza.

2. Spletne strani CIPRE
Biro meni, da so spletne strani še naprej najpomembnejši instrument za širše
seznanjanje javnosti z informacijami. Prizadeval si bo, da bo oblika spletnih strani
čim bolj privlačna. Informacije, ki so objavljene v štirih jezikih, se zelo pogosto
uporabljajo in tako vsak delovni dan obišče spletne strani CIPRE okrog sto ljudi.

3. Poročilo o Alpah
2. poročilo o Alpah je bilo dokončano v letu 2000, nekateri članki so bili konec leta na
voljo že v štirih jezikih. Poročilo bo šlo v tisk sredi leta 2001, predstavljeno pa bo
pozno poleti.
Poročilo o Alpah so finančno podprli: Družinski sklad Hilti, Schaan, Liechtenstein;
Kneževina Liechtenstein, Zvezni urad za okolje, gozd in krajino, Švica; Združenje
bank Liechtenstein, Pro Natura, Švica; WWF, Švica; Swarovski, d.d., Triesen,
Liechtenstein; Zvezni urad za energijo, Švica; Zavod Herberta Ospelta, Bendern,
Liechtenstein; Švicarski sklad Greina za ohranitev alpskih tekočih voda, Zürich,
Švica; Sklad Anne Zemp za celovito varstvo narave, živalskega sveta in človeka,
Geroldswil, Švica; Švicarska delovna skupnost za naravo in domovino
(Rheinaubund), Schaffhausen, Švica; Sklad za varstvo krajine Švice, Bern, Švica.

4. Poletna akademija
Poletno akademijo, ki je potekala v samostanu sv. Elizabete v Schaanu
(Liechtenstein), smo organizirali že tretjič zapored. Akademija je tako postala stalna
inštitucija, ki jo pozna že veliko ljudi v vseh alpskih državah. Tritedenskega
osnovnega tečaja poletne akademije se je udeležilo 23 oseb iz petih držav, zastopani
so bili trije različni jeziki. Za osnovni tečaj je bilo organizirano simultano prevajanje v
italijanskem in nemškem jeziku, zaradi česar je tečaj obiskalo večje število italijanskih
udeležencev.
Dvodnevnega seminarja o "Ekološkem prestrukturiranju turističnih središč kot
osrednjem izzivu za alpski prostor v novi Evropi" se je udeležilo 36 oseb iz šestih
držav, zastopani so bili štirje jeziki.
Projektni del, ki je obravnaval isto temo, potekal pa je v avstrijski Gasteinski dolini, je
uspešno zaključilo šest udeležencev.
Poletno akademijo 2000 so finančno podprli naslednji skladi: "Binding Stiftung" iz
Schaana (Liechtenstein), "Stiftung Fürstlicher Kommerzienrat Guido Feger" iz
Vaduza (Liechtenstein), "Karl Mayer Stiftung" iz Vaduza (Liechtenstein), "LGTInnovations-Stiftung" iz Vaduza (Liechtenstein) in Švicarska akademija naravoslovnih
znanost.
Zaključene so priprave na poletno akademijo za leto 2001. Razpis za udeležbo na
akademiji je bil objavljen decembra 2000.
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5. Omrežje občin “Povezanost v Alpah”
CIPRA je v Omrežju občin "Povezanost v Alpah", ki ga je tudi ustanovila, prevzela
vlogo koordinacijskega urada za podporo predsedstvu. V tem okviru se je udeležila
številnih prireditev, svetovala predsedstvu in pripravila promocijsko gradivo za
področje odnosov z javnostmi.

6. Letna strokovna konferenca
Letna strokovna konferenca je bila od 12. do 14. oktobra 2000 v italijanskem Trentu,
posvečena pa je bila temi "Ekonomska kakovost - ekološka kakovost". Konferenca je
bila odlično organizirana, za kar je poskrbela CIPRA-Italija, in tudi vsebinsko zelo
zanimiva. Predstavljena pa je bila nova tema: povezava med načinom ustvarjanja
vrednosti, ki je zanimiv tudi za domače prebivalstvo, in pa njegovim vplivom na
okolje. Sodelovanje med CIPRO-Italija in CIPRO-International je bilo zelo
produktivno. Zbornik konference bo izšel na začetku leta 2001. Prvič po mnogih letih
se je zgodilo, da zbornik ni izšel hkrati s konferenco, tako pa je bilo omogočeno, da
bo vseboval tudi spoznanja s konference.

7. Alpska konvencija
Leto 2000 je bilo za Alpsko konvencijo odločilno leto. Pomemben mejnik je bil
sprejem prometnega protokola na 6. alpski konferenci (konferenci ministrov za okolje
vseh alpskih držav ter Evropske unije) 31. oktobra v Luzernu. Prispevek CIPRE pri
nastanku tega protokola je po vsebinski strani velik. Udeležila se je namreč vseh
zasedanj delovnih skupin, o osnutkih liechtensteinskega predsedstva delovne
skupine pa je podala izčrpno mnenje.
Poleg tega pa je bilo potrebno tudi veliko prepričevanja. Tako je delegacija CIPRE
odpotovala v Berlin in Rim, da bi zagotovila podporo ustreznih držav. Posamezni
predstavniki CIPRE so za ohranitev trajnostne prometne politike kot cilja v
prometnem protokolu uporabili tudi osebne stike s pristojnimi ministrstvi.
Poleg dejavnosti, povezanih s prometnim protokolom, je CIPRA po naročilu
avstrijskega Zveznega ministrstva za okolje, mladino in družino ter švicarskega
Zveznega urada za okolje, gozd in krajino pripravila jezikovno uskladitev izvedbenih
protokolov Alpske konvencije ter se udeležila zasedanja delovnih skupin, ki so
obravnavala to vprašanje. Jezikovno usklajena besedila protokolov so bila uradno
potrjena na 6. alpski konferenci.
Z aktualiziranim in razširjenim akcijskim načrtom je CIPRA državam nakazala, kakšni
so načini za konkretno in hitro izvajanje Alpske konvencije.
Z vsestranskim dokumentom za protokol o prebivalstvu in kulturi v štirih jezikih je
CIPRA dosegla, da se je Stalni odbor Alpske konference zavzel za to temo. Na 6.
alpski konferenci je bil sprejet sklep o ustanovitvi delovne skupine, ki bo zadolžena
za to temo.

8. Leto 2002: mednarodno leto gora OZN v Liechtensteinu
Vlada Kneževine Liechtenstein je septembra 2000 pooblastila CIPRO in
Liechtensteinsko planinsko društvo (LAV), da skupno izdelata osnutek za izvedbo
projekta Leto 2002 - mednarodno leto gora v Liechtensteinu, ter v ta namen
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zagotovila finančna sredstva. Cilj projekta je morebitnim zainteresiranim pojasniti
smisel in pomen tega leta, na podlagi tega pa poglobiti zanimanje društev, inštitucij in
organizacij za konkretno izvedbo projektov.
V letu, za katerega velja poročilo, so bile opravljene številne naloge. Stik je bil
vzpostavljen z morebitnimi akterji, zbrane so bile ideje za projekte, organizirane
različne prireditve in pripravljena spletna stran (www.berge2002.li). Projekt se bo
nadaljeval v letu 2001, poročilo pa naj bi bilo pripravljeno do aprila 2001.

9. Informacijska služba CIPRE “alpmedia.net”
S finančno pomočjo švicarskega Zveznega urada za okolje, gozd in krajino (BUWAL)
je CIPRA v letu 2000 začela pripravljati osnove za vzpostavitev informacijske službe,
ki naj bi zajela ves alpski prostor. Zbirala in analizirala naj bi vse dostopne
informacije o najpomembnejših ekoloških, ekonomskih in družbenih temah v Alpah,
jih sistematično, strokovno in v več jezikih objavljala na internetu ter skrbela za
njihovo stalno aktualnost.
Predhodni projekt naj bi bil dokončan v prvi polovici leta 2001, nato pa bi bilo treba
pri enem od švicarskih skladov vložiti prošnjo za podporo pri večletnem delovanju
informacijske službe.

10. Kadrovske zadeve
Biro CIPRE sestavljajo: dva direktorja, tajnica in vodja projektov, poleg tega sta tu še
dva pripravnika. Alma Sartoris, ki je bila vodja projektov, nas je zapustila 30.
novembra, za to mesto pa zaradi finančnih razlogov zaenkrat ni bil objavljen nov
razpis. Začasno pa smo lahko zaposlili novo sodelavko, ki je odgovorna za vodenje
obeh projektov - "Leto 2002 - mednarodno leto gora v Liechtensteinu" in
"alpmedia.net".

11. Prireditve
Oba direktorja, člani predsedstva ter predstavniki nacionalnih odborov CIPRE so se
tudi v letu 2000 udeležili številnih prireditev, kjer so nastopili kot predavatelji.

12. Finančne zadeve
Potem ko je CIPRA v letih 1998 in 1999 beležila izgubo, je v letu 2000 uspela doseči
manjši dobiček. Brez finančnih rezerv pa finančni položaj CIPRE tudi v prihodnje vodi
v likvidnostne težave na koncu poslovnega leta.

Schaan, 2. februarja 2001/DS
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