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1. Informativni bilten „CIPRA-Info“
Tudi v letu 2001 so izšle štiri številke informativnega biltena „CIPRA-Info“ (od št. 60
do št. 63). Izid biltena je finančno podprl sklad „Aage V. Jensen Charity Foundation“
iz Vaduza.

2. Predstavitev na spletnih straneh: obetajo se velike spremembe
Spletne strani CIPRE ostajajo tudi v prihodnje tisti najpomembnejši način za širše
seznanjanje in obveščanje javnosti, ki se tudi zelo pogosto uporablja.
CIPRA je že leta 2000 s finančno podporo švicarskega Zveznega urada za okolje,
gozd in krajino (BUWAL) začela pripravljati temelje za ustanovitev vsealpske
informacijske službe, katere naloga je zbiranje in obdelava vseh dostopnih informacij
o najpomembnejših okoljskih, gospodarskih in družbenih temah na območju Alp ter
sistematično, profesionalno in večjezično objavljanje najnovejših informacij na
internetu. Del tega projekta je tudi tedenski bilten, ki ga zainteresirani lahko prejmejo,
če to želijo, po elektronski pošti ali pa v klasični obliki.
Pri pridobivanju podatkov si CIPRA prizadeva za tesno sodelovanje s posameznimi
nacionalnimi odbori CIPRE.
Švicarski sklad MAVA je leta 2001 zagotovil finančna sredstva za zagotovitev
tehničnih pogojev za vsestransko in z datotekami podprto obveščanje na spletnih
straneh ter za začetek delovanja informacijske službe v letu 2002.
Tedenski bilten bo CIPRA začela redno pošiljati od srede marca 2002, spletna stran
“alpMedia.net” bo obiskovalcem na voljo od aprila naprej.

3. Poročilo o Alpah
Drugi del Poročila o Alpah je bil dokončan leta 2001. Nemška jezikovna različica je
izšla jeseni, preostale tri različice pa v prvih mesecih leta 2002. Pri tem projektu je
sodelovalo več kot 90 avtorjev iz vseh alpskih držav. Tako kot prvi del sedaj tudi
drugi del prinaša številne različne podatke in dejstva. Teme 2. Poročila o Alpah so
naslednje: življenje v Alpah, hribovsko kmetijstvo, gorski gozd, energija, prostorsko
načrtovanje in varstvo tal.
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.
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4. Poletna akademija
Poletno akademijo, ki je potekala v samostanu Svete Elizabete v Schaanu v
Lihtenštajnu, smo leta 2001 organizirali že četrtič zapored. Tritedenskega osnovnega
tečaja poletne akademije se je udeležilo 13 oseb iz petih držav, zastopani so bili trije
različni jeziki.
Dvodnevnega seminarja o “Krajinskem načrtovanju” se je udeležilo 40 oseb iz šestih
držav, zastopani so bili štirje materni jeziki.
Projektni del, ki je obravnaval isto temo, potekal pa je v švicarskem kraju Lugnez, je
uspešno zaključilo šest udeležencev.
Poletno akademijo 2001 so finančno podprli država Lihtenštajn, „LGT-InnovationsStiftung“ iz Vaduza ter Švicarska akademija za naravoslovne znanosti.
Zaključene so priprave na poletno akademijo za leto 2002. Razpis za udeležbo na
akademiji je bil objavljen decembra 2001.

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 25. do 26. oktobra v francoskem Chambéryju,
posvečena pa je bila temi z naslovom “EU in Alpe”. Potekala je v odlični organizaciji
francoskega nacionalnega odbora CIPRE. Zbornik konference naj bi izšel v letu
2002.

7. Alpska konvencija
Alpska konvencija, mednarodna pogodba med alpskimi državami in Evropsko unijo,
je nastala po daljših pripravah na pobudo CIPRE. Zato je opis napredka dejavnosti te
konvencije vedno znova tudi predmet letnega poročila CIPRE.
Leto 2001 je bilo za Alpsko konvencijo leto stagnacije. Potem ko je bil 31. oktobra
2000 v Luzernu na 6. alpski konferenci (konferenca ministric in ministrov za okolje
vseh alpskih držav in Evropske unije) sprejet prometni protokol, so bila pričakovanja
glede nadaljnjega razvoja konvencije velika. Vendar pa se je Italija, ki trenutno
predseduje Konvenciji (za obdobje 2000 – 2002), obnašala zelo pasivno in s tem v
veliki meri onemogočala napredek.
V letu 2001 niso pogodbenice ratificirale niti enega od devetih izvedbenih protokolov
Alpske konvencije, vendar pa vse kaže na to, da bodo številne države ta
„primanjkljaj“ nadomestile v letu 2002. EU se je od tega procesa seveda že
„poslovila“.
Skladno s sklepom 6. alpske konference naj bi v letu 2002 začel delovati stalni
sekretariat Alpske konvencije. Pripravljalna dela so se začela že leta 2001. Prijave za
kandidaturo je treba oddati do 28. februarja 2002.
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Na 18. seji Stalnega odbora Alpske konvencije, ki je bila 6. in 7. septembra v Aosti, je
bilo sklenjeno, da bo Italija predsedovala delovni skupini za zbiranje dokumentov o
temi “Prebivalstvo in kultura” Alpske konvencije. V letu 2001 pa se ta delovna
skupina ni nikoli sestala.
Na 19. seji Stalnega odbora, ki je bila 3. in 4. decembra v Bolzanu, je bilo sklenjeno,
da Francija prevzame predsedstvo delovne skupine za izvajanje protokola o
prometu, vendar pa se tudi ta delovna skupina v letu 2002 ni sestala.
Kljub vsemu pa je delovni skupini za mehanizme izvajanja, ki je bila ustanovljena na
6. alpski konferenci, uspelo pospešiti svoje delovanje, tako da naj bi bil v kratkem
izdelan mehanizem za nadzorovanje izvajanja Alpske konvencije v posameznih
pogodbenicah in za primerjavo med posameznimi pogodbenicami.
V letu 2001 sta se sestali tudi delovni skupini za cilje kakovosti okolja in sprožanje
plazov.
Izhajajoč iz udejanjanja Alpske konvencije sodeluje CIPRA z drugimi organizacijami,
ki so si zastavile podobne cilje. Tako je leta 2001 CIPRA tudi podpisala dogovor o
sodelovanju z Mrežo zavarovanih območij v Alpah.

8. 2002: mednarodno leto gora OZN v Lihtenštajnu
CIPRO in Lihtenštajnsko planinsko društvo (LAV) je lihtenštajnska vlada zadolžila, da
ustanovita posebno službo, ki bo pristojna za usklajevanje vseh dejavnosti, ki se v
Lihtenštajnu odvijajo v zvezi z mednarodnim letom gora. Koordinacijska služba ima
sedež pri CIPRI. Obe organizaciji sta že v okviru nekega drugega predprojekta
morebitnim udeležencem pojasnili smisel in pomen tega leta in poiskali morebitne
akterje, zbrali ideje za posamezne projekte, organizirali prireditve ter izdelali spletno
stran (www.berge2002.li).

9. Kadrovske zadeve
Biro (pisarno) CIPRE sestavljajo: dva direktorja, sekretarka in vodja projektov, CIPRA
pa zaposluje vedno tudi dva praktikanta. Začasno je CIPRA zaposlila tudi vodjo za
usklajevanje dejavnosti v zvezi z mednarodnim letom gora 2002 v Lihtenštajnu. V
okviru projekta “alpMedia.net” smo razpisali novo delovno mesto pooblaščenca za
odnose z javnostmi. Dolgoletna sekretarka Sigrid Tschanett je CIPRO zapustila
spomladi 2001, nadomestila jo je Petra Beyrer, ki se je v delo zelo hitro in dobro
vživela.

10.

Prireditve

Tudi v letu 2000 so se člani predsedstva, oba direktorja in predstavniki nacionalnih
odborov CIPRE dejavno udeležili številnih prireditev. To velja tudi za dejavnosti
združenja “Alpsko mesta leta”, v katerem je predsednik CIPRE tudi član žirije, ki je
pristojna za izbiro “alpskega mesta leta”.

11.

50 let CIPRE

Opravljene so bile obsežne priprave na slovesnosti v zvezi s 50-letnico obstoja in
delovanja CIPRE, ki ji je bila posvečena posebna številka informativnega biltena.
Razstava „Krasni novi alpski svet“, ki so jo pripravili Sylvia Hamberger, Oswald
Baumeister, Rudi Erlacher, Wolfgang Zängl in Družba za ekološko raziskovanje
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(Gesellschaft für ökologische Forschung) iz Münchna je bila na željo CIPRE
malenkostno predelana. V letu 2002 bo razstava ob 50-letnici CIPRE na ogled v vseh
alpskih državah. Poleg tega je bil pripravljen tudi poseben premični pano o CIPRI (6
x 2,4 m), ki potuje z razstavo in je na razpolago za različne prireditve CIPRE. Prav
tako je bil za CIPRO izdelan nov prospekt. S podporo Bindingovega sklada je bil
posnet osemminutni film o CIPRI. Poleg te krajše različice filma bodo leta 2002
pripravili tudi 20-minutno različico, in sicer v nemščini, francoščini, italijanščini,
slovenščini in angleščini.

12.

Velika Bindingova nagrada za varstvo narave in okolja

23. novembra 2001 je direktor Andreas Götz v imenu CIPRE prejel veliko Bindingovo
nagrado za varstvo narave in okolja Bindingovega sklada iz Schaana v višini 50.000
CHF, kar je približno 34.000 evrov. Podelitve so se udeležili predstavniki odborov
CIPRE iz vseh alpskih držav.

13.

Finančne zadeve

Potem ko je CIPRA v letih 1998 in 1999 beležila izgubo, je tako v letu 2000 kakor tudi
2001 uspela doseči manjši dobiček. Vendar bodo finančna sredstva CIPRI
primanjkovala tudi v prihodnje.

Schaan, 21. februarja 2002/DS/CIPRA
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