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CIPRA
Mednarodna komisija za varstvo Alp (Commission
Internationale pour la Protection des Alpes - CIPRA) je
organizacija, ki si prizadeva za trajnostni razvoj na območju
Alp. Zavzema se za ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
za ohranjanje raznovrstnosti na regionalni ravni in za reševanje
čezmejne problematike alpskega prostora. Vodilo in statut
CIPRE sta objavljena na domači spletni stran www.cipra.org.
CIPRA je nevladna krovna organizacija s predstavniškimi odbori v sedmih alpskih državah
(Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Nemčija, Slovenija in Švica). Zastopa več kot sto
združenj in organizacij s celotnega alpskega območja. Ustanovljena je bila 5. maja 1952,
sedež pa ima v Schaanu v Kneževini Lihtenštajn. Neprofitno delovanje CIPRE priznava
tudi lihtenštajnska davčna uprava.

Alpska konvencija: instrument za varstvo in trajnostni razvoj
Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile
vse alpske države in Evropska unija. Nastala je na pobudo
in po daljših pripravah CIPRE. Ta ima pri Alpski konvenciji
status opazovalke.
Alpska konvencija je odločilnega pomena za trajnostni
razvoj v Alpah. Prebivalcem alpskega sveta daje možnosti
za kakovostno življenje, tako da gospodarska, okoljska in
družbena vprašanja obravnava z mednarodnega, vsealpskega vidika. Številni konkretni
projekti na najrazličnejših področjih nazorno pričajo o tem, da se Alpe od Francije do
Slovenije obravnavajo celostno, kar se v času »pred« Alpsko konvencijo ni pogosto
dogajalo.
CIPRA meni, da je Alpska konvencija z vidika globalizacije, umikanja kmetijske dejavnosti,
a tudi z vidika spreminjajočega se turizma ter posledic, ki jih povzročajo podnebne
spremembe, pomemben instrument izmenjave in sodelovanja kot tudi varstva Alp in
regionalnega trajnostnega razvoja. Zato CIPRA sodeluje v različnih organih Alpske
konvencije ter vedno znova podaja konkretne predloge za nadaljnji razvoj sodelovanja in
izvajanja Alpske konvencije in pripadajočih izvedbenih protokolov. Leta 2007, torej
šestnajst let po tem, ko so alpske države in EU podpisale Alpsko konvencijo, Švica in
Italija še vedno nista ratificirali niti enega izvedbenega protokola, medtem ko sta Evropska
skupnost in Monako ratificirala šele posamezne protokole.
CIPRA se je tudi v letu 2007 udeležila vseh sej Stalnega odbora Alpske konvencije ter sej
različnih delovnih skupin. Tako je bilo za CIPRO zelo pomembno sodelovanje v okviru
Odbora za preverjanje, saj je prav preverjanje izvajanja obveznosti Alpske konvencije s
strani alpskih držav in EU pomembno tudi za nacionalne odbore CIPRE in njihove članske
organizacije. Tak proces jim omogoča, da začnejo z državami dialog o uresničevanju
Alpske konvencije in njenih protokolov in jih pri tem opozorijo na pomanjkljivosti pri
izvajanju.
CIPRA se je poleg tega udeležila več drugih sestankov in tako s strateškega kot
vsebinskega vidika sodelovala v delovni skupini za promet in njeni podskupini za
trajnostno mobilnost. Zlasti je CIPRA prispevala k rezultatom, ki so bili doseženi v okviru
projekta Prihodnost v Alpah, z metodološkega in vsebinskega vidika pa k zbirki primerov
dobre prakse na področju trajnostne mobilnosti in turizma. Na tej točki je CIPRA tesno
sodelovala s CIPRO Francija, ki jo je francosko okoljsko ministrstvo pooblastilo za izvedbo
projekta. Vsa dela se nadaljujejo tudi v letu 2008.
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CIPRA se je leta 2007 udeležila sej novo ustanovljene platforme za ekološko povezanost
Alpske konvencije. Skupaj s partnerji projekta Ekološki kontinuum - ALPARC, ISCAR in
WWF - je CIPRA k delovanju platforme prispevala v vsebinskem smislu.
CIPRA je med drugim podprla generalnega sekretarja pri organizaciji različnih prireditev z
vsebinami in delovanjem na področju odnosov z javnostmi. Prek sodelovanja z Omrežjem
občin „Povezanost v Alpah“ je zbirala ustrezne primere dobre prakse in iskala
predavatelje za delavnico z naslovom Primeri dobre prakse regionalnih in lokalnih
organov oblasti o prilagajanju na posledice podnebnih sprememb v alpskem prostoru, ki je
bila 5. in 6. 12. 2007 v italijanskem mestu Bolzano.
Zvrstila so se tudi različna srečanja med predstavniki CIPRE na eni ter generalnim
sekretarjem Alpske konvencije ali njegovo namestnico na drugi strani.

CIPRA in EU
CIPRA že od leta 2005 krepi svoja prizadevanja za aktivnejše delovanje tudi v zvezi z EU.
V ta namen je navezala številne stike, v prihodnje pa namerava še bolj okrepiti svojo
prisotnost v Bruslju. Dogovorjeno je bilo, da se bo v letu 2008 odprlo delovno mesto s
polovičnim delovnim časom za zadeve EU.

Projekt Prihodnost v Alpah na vrhuncu
Leta 2007 je CIPRA v času, ko se je izvajal projekt
„Prihodnost v Alpah“, izpeljala številne dejavnosti, da bi se
tako čim več deležnikov iz celotnega alpskega prostora
seznanilo z znanjem, ki so ga pred tem zbrali in analizirali
strokovnjaki.
Tretje poročilo o „Alpah z naslovom Mi, Alpe! Ljudje
ustvarjamo prihodnost“ je njen najpomembnejši izdelek v
tiskani obliki, ki je obenem rezultat projekta Prihodnost v
Alpah. Primeri dobre prakse, zaključna poročila o šestih
temah in podatki za celoten alpski prostor so podlaga za 15
reportaž, 7 osnovnih dokumentov in podatkovnik, ki
dopolnjuje poročilo z ustreznimi podatki. Knjiga pripoveduje o
ljudeh, ki si prizadevajo za nove rešitve in so ustvarjalni, inovativni in uspešni. Kot pravi
Süddeutsche Zeitung, gre za „pozitivno zasnovano knjigo o novih junakih gorskega
sveta“. Besedila, fotografsko gradivo in oblikovanje je CIPRA pripravila v sodelovanju s
profesionalno agencijo Zeitenspiegel iz Nemčije.
V letu 2007 je CIPRA v sodelovanju s profesionalnimi inštitucijami organizirala enajst
delavnic iz niza Širjenje znanja – povezovanje ljudi. Zadnjo delavnico iz tega niza je
pripravila za leto 2008. Na delavnicah je imelo okoli 800 udeležencev priložnost za
pridobitev novih znanj, posredovanje lastnega znanja in navezovanje novih stikov.
Gradivo
delavnic
je
objavljeno
tudi
na
internetnem
naslovu
http://www.cipra.org/sl/prihodnost-v-alpah/.
Različne vsebine projekta Prihodnost v Alpah so zapisane v obliki obsežnega
didaktičnega gradiva tudi na posebni zgoščenki. Skripta o ključnih tematikah projekta (v
angleškem jeziku) so bila dopolnjena s spremljevalnimi vsebinami, ki so jih zbrali
mednarodni strokovnjaki. Obsežno gradivo bo v različnih jezikih kmalu na voljo tudi v pdf
obliki. CD je zasnovan tudi z didaktičnega vidika in daje širok pregled nad poglavitnimi
temami alpskega prostora. Leta 2008 ga bodo lahko uporabljali raziskovalci, študenti,
udeleženci različnih tečajev, fakultete in visoke strokovne šole, služil pa bo tudi kot
pripomoček pri nadaljnjem ozaveščanju na področju trajnostnega razvoja v Alpah.
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Med izvajanjem projekta je bilo veliko truda vloženega v odnose z javnostmi, saj naj bi se
s projektom seznanilo čim več ljudi. CIPRA je leta 2007 objavila različne tiskane
publikacije, denimo 3. poročilo o Alpah, posebno izdajo 82. številke informativnega biltena
CIPRA Info in zbornika dveh mednarodnih konferenc CIPRE „Alpsko mesto, alpsko
podeželje“ in „Podnebje – spremembe – Alpe“. V šestih poročilih zunanjih sodelavcev in
konferenčnem gradivu so objavljena poglavja o projektu in njegovih rezultatih. Okoli 40
člankov je bilo objavljenih v strokovnem časopisju in na spletnih straneh organizacij iz
celotnega alpskega prostora. Projekt se je redno predstavljal na zunanjih prireditvah.
Predstavniki glavne projektne skupine in ekspertnih skupin so sodelovali na 40 večjih
prireditvah s predavanji o projektu in udeležencem izročili informativno gradivo. Okoli 40
spletnih strani organizacij, ki se ukvarjajo z alpsko tematiko in trajnostnim razvojem, se je
povezalo na projektno spletno stran. CIPRA je v izjavah za tisk v petih jezikih javnost
redno obveščala o vseh pomembnih fazah projekta.
V okviru projekta Prihodnost v Alpah je bil v sodelovanju z razvojno organizacijo Inwent
izveden program nadaljnjega usposabljanja, na katerem je sodelovalo 25 posameznikov z
azijskih gorskih območij in se tako seznanilo z znanjem in izkušnjami alpskih držav.
Pridobljeno znanje bodo udeleženci po enoletnem bivanju v Evropi uporabili v svoji
domovini. H globalnemu prenosu znanja sta prispevali tudi delavnici v Budimpešti in
Ukrajini, kjer je bila osrednja pozornost namenjena posameznim vsebinskim področjem
projekta Prihodnost v Alpah.
Projekt Prihodnost v Alpah pa znanja ni želel samo zbrati in posredovati drugim, temveč
tudi prispevati k njegovi praktični uporabi. Tako se je v okviru projekta spremljalo izvajanje
projektov, ki so bili nagrajeni na natečaju, bilo pa je tudi zagotovljeno, da so se upoštevali
dogovori o uporabi sredstev, ki so jih projekti prejeli iz nagradnih fondov. CIPRA je tudi v
letu 2007 spremljala izvajanje projektov DYNALP² in NENA, neodvisnih projektov večjega
obsega, ki sta izšla iz Prihodnost v Alpah.
Projekt Prihodnost v Alpah je financiral švicarski Sklad za naravo MAVA.
Vodja projekta: Wolfgang Pfefferkorn

NENA – mreža alpskih podjetij v izgradnji
Iz projekta Prihodnost v Alpah izhaja tudi ideja za vzpostavitev
mreže trajnostnih podjetij na območju Alp, podobno kot v primeru
Omrežja občin »Povezanost v Alpah«, ki mu je CIPRA olajšala
dostop do občin v celotnem alpskem prostoru. Da bi projekt lahko
udejanjili s čim širšo podporo, je CIPRA ob četrtem pozivu
programa Interreg IIIB v sodelovanju s partnerji iz vseh alpskih
držav predložila projekt Network Enterprise Alps – NENA, ki je bil
odobren februarja 2006 in bo trajal do konca februarja 2008.
V okviru projekta je CIPRA International zadolžena zlasti za tri delovne
pakete: za odnose z javnostmi, za razvoj in izvajanje oblik sodelovanja na regionalni ravni
ter za vzpostavitev podjetniške mreže. Izpeljane so bile tudi določene dejavnosti, kot so
izvedba ustreznih konceptov za vse tri sklope, sprotno posodabljanje spletne strani
http://www.nena-network.net, redna notranja in zunanja komunikacija o razvoju projekta (2
številki glasila in obvestila za medije v štirih alpskih jezikih ter v angleščini), določitev
morebitnih članov mreže (podjetja in njihove krovne organizacije), redne izmenjave z
regionalnimi projektnimi partnerji, organiziranje večjega števila prireditev (delavnica na
temo lesa in gradnje v Churu/CH in Vorarlbergu/A, delavnica na temo obnovljivih virov
energije v Grenoblu/F, NENA Event v Bregenzu/A, NENA Event v Torinu/I) v sodelovanju
z drugimi partnerji projekta NENA. Zlasti je bilo preverjeno vprašanje ustanovitve društva
in pripravljeno za leto 2008 (določitev ustanovitvenih članov, vsebinski dogovori). CIPRA
International je skupaj z drugimi partnerji projekta NENA sodelovala tudi pri izdelavi
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projekta Interreg IV B ENERBUILD, ki je bil ob prvem pozivu kot projektna ideja predložen
januarja 2008. Namen projekta je nadaljnji razvoj mreže. Vodja projekta: Claire Simon

climalp: uveljavljeno uspešno sodelovanje z nacionalnmimi
odbori CIPRE
Izhajajoč iz rezultatov, doseženih pri projektu „climalp“ iz leta 2004,
je CIPRA leta 2005 začela z informativno kampanjo. Cilj projekta je
namreč rezultate, pridobljene med izvajanem projekta v letu 2004, v
praksi izvajati na celotnem alpskem območju. Projekt naj bi tudi
oskrbel, da se širok krog ljudi seznani z dejstvom, da na območju Alp
nizkoenergijske hiše, zgrajene iz lesa regionalnega izvora, varujejo
podnebje in spodbujajo regionalno gospodarstvo. Projekt climalp je
danes povsem uveljavljen del dejavnoati CIPRE. Po eni strani po celotnem alpskem
prostoru stalno potekajo najrazličnejše dejavnosti projekta climalp, ki jih najpogosteje
organizirajo nacionalni odbori CIPRE. Po drugi strani pa je zlasti tematika energijske
učinkovitosti stavb vključena na številna področja delovanja CIPRE (tako npr. pri mrežah
NENA, Omrežju občin Povezanost v Alpah in društvo Alpska mesta leta ali tudi v projekt
cc.alps).
Med pomladansko in jesensko sezono 2007 so bile v dolini Alpskega Rena organizirane
štiri- do tridnevne ekskurzije. Več kot 100 udeležencev, predvsem iz predelov alpskega
območja, ki ne sodijo v nemško jezikovno področje, je tako imelo priložnost, da se spozna
z nadpovprečnimi nizkoenergijskimi hišami iz lesa regionalnega vira v Vorarlbergu in
Graubündnu. CIPRA International je za širjenje idej in ciljev projekta climalp poskrbela tudi
na številnih drugih predavanjih, ki so se zvrstila v okviru velikih mednarodnih konferenc
(letna strokovna konferenca CIPRE, St. Vincent/I; Managing Alpine Future, Innsbruck/A;
AquaAltaAlpina, Salzburg/A). Predavanja so na pozitiven odziv naletela ne le pri
poslušalcih, temveč tudi pri medijih.
Prav tako so dejavnosti, ki so se v okviru projekta climalp izvajale na nacionalni ravni, na
dober odziv naletele v alpskih državah, najprej v Franciji, Italiji in Nemčiji. Aprila je v
Grenoblu potekala prva francoska konferenca, posvečena pasivnim hišam, za katero je
pobudo dala CIPRA in jo organizirala skupaj z drugimi organizacijami. Konferenca je bila
deležna velikega uspeha, udeležilo se jo je okoli 420 oseb, sodelovali pa so tudi
strokovnjaki iz Avstrije, Francije in Švice. Konferenca o pasivnih hišah naj bi odslej
potekala vsako leto. V Nemčiji so leta 2007 priredili natečaj Klimahaus Bayern, na
katerem so se lahko za nagrade potegovale energijsko učinkovite hiše, ki so zgrajene iz
gradbenih materialov regionalnega izvora in ležijo v bavarskem delu alpskega območja.
CIPRA International je s podporo nacionalnih odborov CIPRE v letu 2007 intenzivno
sodelovala pri projektu „Energijska učinkovitost planinskih koč“, ki bo deloma vključen v
Interregov projekt ENERBUILD partnerjev NENA – odločitev o financiranju Interregovega
projekta bo sprejeta junija 2008.
Domača spletna stran www.cipra.org/climalp se stalno posodablja.
Vodja projekta: Felix Hahn

Ekološki kontinuum – začetek novega projekta
Na podlagi predhodnih skupnih dejavnosti je
CIPRA v sodelovanju z Mrežo zavarovanih
območij v Alpah (ALPARC), Mednarodnim
znanstvenim odborom za raziskovanje Alp
(ISCAR) in Programom WWF za območje
Alp julija 2007 začela izvajati projekt biotske
raznovrstnosti
z
naslovom
Ekološki
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kontinuum, katerega cilj je vzpostavitev ekološke povezave prek celotnega alpskega
prostora in zunaj njega. Projekt, ki bo trajal leto in pol, predstavlja izhodišče za dolgoročno
izvajanje ekološke mreže v Alpah. Izdelati bo treba metodo, usklajeno na vsealpski ravni,
in seznam potencialnih ukrepov za povezanost habitatov. Prve dejavnosti v okviru
projekta se izvajajo v štirih pilotnih regijah, porazdeljenih prek celotnega alpskega loka.
Ključ do uspeha bo izdelana strategija, s katero naj bi izvajalci prepričali nosilce odločanja
o pomembnosti ekološkega kontinuuma. To je osnovni pogoj za upoštevanje vidikov
biotske raznovrstnosti v posameznih fazah načrtovanja kot tudi v politiki. Sredstva za
izvajanje predhodnega projekta bo prispeval Sklad za naravo MAVA.
Projekt ekološkega kontinuuma s svojimi dejavnostmi zelo pomembno prispeva k
prizadevanjem platforme Alpske konvencije za ekološko povezanost, ki je bila
ustanovljena leta 2007, da bi to spodbudilo regionalne in nadregionalne projekte
medsebojnega povezovanja v Alpah.
Leta 2007 so se začele priprave za nadaljevalne projekte, pri katerih sodelujejo novi
partnerji: še zlasti to velja za projektno idejo Econnect, ki je bila predložena na prvem
razpisu v okviru programa EU Interreg – območje Alp 2007-2013.
Vodja projekta: Aurelia Ullrich

Omrežje občin „Povezanost v Alpah”: zgodba o uspehu se
nadaljuje
Omrežje občin „Povezanost v Alpah“, za ustanovitev katerega
je dala pobudo tudi CIPRA, je prepričljiv dokaz, da se lahko
trajnostni razvoj in izvajanje Alpske konvencije odvijata tudi na
ravni občin. Izmenjava strokovnega znanja in izkušenj ter
primerov dobre prakse med občinami in prebivalstvom v
dolinah celotnega alpskega loka je izjemna, zato ne čudi, da se
želi v omrežje včlaniti vedno več občin. Število sodelujočih
občin se je z 230 leta 2006 povzpelo na 250 (konec 2007).
CIPRA ima v omrežju vlogo koordinacijskega organa in v tej
vlogi se tudi udeležuje prireditev in podpira predsedstvo Omrežja občin pri izvajanju
njegovih dejavnosti. V tem smislu je CIPRA leta 2007 sodelovala pri pripravi in izvedbi
dveh sej predsedstva, dveh sej koordinatorjev in 11. strokovne konference v avstrijskem
Schrunsu 19. oktobra.
Leta 2007 je Omrežje občin praznovalo svoj deseti rojstni dan. V skoraj vseh državah so v
ta namen organizirali slavnostna praznovanja in prireditve, namenjene izmenjavi ljudi in
njihovih izkušenj in znanja. CIPRA je zagotovila pomoč pri pripravi šestih prireditev in bila
pristojna za odnose z javnostmi na splošno (sporočila za medije, članki). Poleg tega je bila
desetletnica tudi priložnost o razmisleku o prihodnjem razvoju. CIPRA je pri tem podprla
Omrežje občin. Tako so bile izdelane usmeritve delovanja, ki je bil soglasno sprejet na
skupščini članic.
CIPRA je podprla tudi druge priložnosti za izmenjavo med občinami. Tako je bila, denimo,
jeseni, po poplavah na območju Bohinja v Sloveniji, med članicami organizirana akcija
zbiranja prostovoljnih prispevkov.
CIPRA sodeluje tudi pri posodobitvi, realizaciji in nadaljnjem razvoju vseh komunikacijskih
sredstev Omrežja občin. Za l. 2007 je CIPRA – tudi v povezavi z desetletnico mreže –
oblikovala in uresničila novo komunikacijsko zasnovo. Pri tem je poskrbela za posodobitev
obstoječih komunikacijskih sredstev, razvila je nove proizvode. Najprej je sestavila
priročnik o celostni grafični podobi Omrežja občin, ki so ga prejeli vsi sodelavci, da bi tako
zagotovila enoten nastop do zunanje javnosti. Novo podobo so dobile tudi kratke enovice; v letu 2007 so bile izdane in razposlane štiri številke. CIPRA je poleg tega na
domačih spletnih straneh Omrežja občin (www.alpenallianz.org) prešla na uporabo
novega sistema za upravljanje vsebin (PLONE) in tega tudi na novo oblikovala. Novo
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podobo mreže INFO je prav tako zasnovala CIPRA. Enkrat letno se opravi pregled
dotedanjega dela. Zasnova je bila uresničena leta 2007. Razvita in izdelana pa so bila tudi
druga komunikacijska sredstva, katerih namen je krepiti identiteto v mreži, zgibanka
Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ in predstavitvene plakate CIPRE.
Vodja projekta: Claire Simon

Začel se je DYNALP2
Omrežje občin je od leta 2003 do zgodnjega poletja 2006 v okviru
pobude Interreg IIIB izvajalo projekt „DYNALP“, katerega poglavitni
temi sta bili podeželski turizem in razvoj krajine. CIPRA je pri
projektu opravljala svetovalno in organizacijsko delo ter skrbela za
tehnični del komunikacije oz. obveščanja javnosti (zbirke podatkov,
spletna stran www.dynalp.org , e-novice).
V sodelovanju z Omrežjem občin je CIPRA pripravila nov projekt, ki
nadaljuje prvotni projekt DYNALP: to je DYNALP², katerega
izvajanje (junij 2006 - junij 2009) financira Sklad za naravo MAVA.
V tem projektu se izvajajo rezultati znanja, ki so ga posamezne
občine članice Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ raziskale v okviru projekta Prihodnost
v Alpah v občinskih in regionalnih projektih. V letu 2007 je bila CIPRA zadolžena za
izvedbo upravljanje projekta DYNALP², s tem pa za usklajevanje naslednjih dejavnosti:
• Priprava struktur za uspešno izvedbo projekta: v tem projektu je za vodenje
projekta zadolžena CIPRA, ki pri tem tesno sodeluje s sekretariatom Omrežja
občin v občini Mäder in je deležna podpore mreže koordinatorjev in spremljevalne
skupine zunanjih sodelavcev. Ti so se srečali 6. decembra 2007 z namenom, da
bi analizirali dosedanje rezultate in prihodnje dejavnosti.
• Projekti na občinski in regionalni ravni: spremljanje izvajanja 17 projektov iz
prvega razpisnega kroga (pogodbe, vmesna poročila, odnosi z javnostmi, redna
korespondenca); izvedba drugega razpisnega kroga za sofinanciranje projektov v
članskih občinah: od 41 prispelih projektov je bilo sofinanciranje odobreno 14.
Žirija, ki je izbrala zmagovalce natečaja Prihodnost v Alpah, je izbrala tudi
občinske projekte, ki so prejemniki finančnih sredstev v okviru DYNALP2.
• Skupne prireditve: organizirane so bile štiri mednarodne tematske delavnice in
ekskurzije (Bovec/SL, Bardonecchia/I, Le Pays des Ecrins/F, Schruns/A), priprava
tematskih delavnic in ekskurzij za leto 2008.
• Obravnavane so bile možnosti in ideje za projekte, ki so rezultat dejavnosti
projekta DYNALP², dane so bile pobude za nove dejavnosti: CIPRA je Omrežje
občin podprla pri pripravi besedila za resolucijo o uravnoteženem razvoju v
mestnih in podeželskih regijah na območju Alp, ta pa je bila sprejeta na skupščini
članov in poslana okoljskim ministrstvom pogodbenic Alpske konvencije in
pristojnim članom regionalnih vladnih organov z območja uporabe Alpske
konvencije. Sprejeto idejo za projekt, ki bo posvečen mladi generaciji v članskih
občinah, je CIPRA razvijala naprej v smislu mladinskih taborov.
• CIPRA podpira povezovanje in komunikacijo v okviru projekta prek nove spletne
strani http://www.alpenallianz.org/sl/projekti/dynalp2 , z objavo nove rubrike o
projektu DYNALP2 v kratkih e-novicah, s pripravo prispevkov in z objavo sporočil
za medije v vseh alpskih državah.
• Evaluacija: oddajo naročila za oceno projekta DYNALP² je pripravila CIPRA.
redno so se zbirali v ta namen potrebni podatki (obrazci za ocenjevanje projektov,
vprašalniki in poročila o delavnicah).
Vodja projekta: Claire Simon

CIPRA International, Poročilo o delu za leto 2007, stran 8
<<

Zveza srednjeazijskih gorskih občin – pobuda za partnerstvo na
področju energije se predstavi
Z Omrežjem občin „Povezanost v Alpah“ in švicarskim Direktoratom za razvoj in
sodelovanje (DEZA) sodeluje CIPRA od mednarodnega leta gora (2002) dalje pri
oblikovanju mreže srednjeazijskih občin. Potem ko je leta 2002 organizirala predavanja v
Kirgizistanu, je junija 2003 sodelovala tudi pri ustanovitvi Zveze srednjeazijskih gorskih
občin v Tadžikistanu.
Na prošnjo Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ in z namenom spodbujanja sodelovanja
med alpskimi in srednjeazijskimi občinami je CIPRA leta 2006 pripravila predlog za
sodelovanje na področju energije. Alpske občine lahko v okviru tega projekta občine iz
Zveze srednjeazijskih gorskih občin finančno podprejo pri izboljšavi hišne izolacije ali
gradnji energijsko učinkovitih peči. CIPRA partnerstvo podpira v obliki stalnega
obveščanja Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ in posredovanja stikov z Zvezo
srednjeazijskih gorskih občin.
Leta 2007 je o mreži izšla informativna brošura s predstavitvenim posterjem v štirih
jezikih. Tri članice Omrežja občin so finančno podprle partnerstvo na področju energije, ki
se bo nadaljevalo tudi leta 2008.

Desetletnica društva Alpsko mesto leta
CIPRA je od leta 2003 dalje zadolžena za vodenje
poslov Interesne skupnosti Alpsko mesto leta. Kot pri
Omrežju občin „Povezanost v Alpah“ tudi tukaj
CIPRA opravlja naloge, povezane s komunikacijo,
obveščanjem, svetovanjem in administracijo, ter skrbi
za domačo spletno stran (www.alpenstaedte.org).
Konec leta 2006 se je IS preimenovala v društvo
Alpsko mesto leta. Mandat CIPRE je bil prevzet v
enakem okviru kot doslej.
Alpsko mesto leta 2007 je bil italijanski Sondrio. Za leto 2008 je žirija, v kateri so poleg
predstavnikov CIPRE tudi predstavniki DS alpskih dežel in organizacije Pro Vita Alpina, za
novo alpsko mesto leta izbrala švicarsko mesto Brig-Glis. Leta 2007 je bil tudi objavljen
razpis za podelitev novih nazivov, za katera lahko kandidirajo vsa alpska mesta: Alpsko
mesto leta 2009 in Alpsko mesto leta 2010.
Leta 2007 je društvo praznovalo svojo desetletnico in dogodek izkoristilo za okrepitev
svoje prisotnosti v javnosti. Ob tej priložnosti je v štirih jezikih izšla posebna informativna
brošura in predstavitveni poster.
Mreža alpskih mest se je v letu 2007 okrepila navzven in navznoter. V sodelovanju z
Alpsko konvencijo, mestom Chambéry in Mrežo zavarovanih območij v Alpah je CIPRA
kot sekretariat društva organizirala mednarodno konferenco o odnosih med alpskimi mesti
in zavarovanimi območji, ki ležijo v njihovi neposredni okolici. Konference, ki je bila 9.
marca 2007 v Chambéryju, se je udeležilo okoli 300 oseb iz petih alpskih držav.
Dogovor o sodelovanju med Stalnim sekretariatom Alpske konvencije in alpskimi mesti je
prenehal veljati 26. aprila 2007, zato je društvo skupaj s Stalnim sekretariatom začelo
pripravljati besedilo za časovno neomejeni memorandum o soglasju med Stalnim
sekretariatom Alpske konvencije in društvom Alpsko mesto leta.
Leta 2007 so se pod vodstvom sekretariata začele intenzivne priprave za izvedbo
skupnega projekta na področju energije, ki je bil predložen konec januarja 2008 v prvem
razpisnem krogu programa EU Interreg IV B Alpine Space. Osrednja pozornost projektne
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ideje je finančno spodbujanje trajnostne gradnje in obnova v alpskih mestih. V projektnem
konzorciju sodelujejo predstavniki petih alpskih mest leta skupaj z drugimi partnerji, kot so
regije in agencije za energijo. Oktobra 2007 je v Kemptnu oz. Sonthofnu potekala
delavnica, na kateri so vsi zainteresirani projektni partnerji razpravljali o konkretizaciji
morebitnih projektnih vsebin.
Društvo je v letu 2007 izdalo štiri številke kratkih novic in poslalo sporočilo za medije.
Spletna stran www.alpenstaedte.org je bila posodobljena, dopolnjujejo jo štirijezični opisi
16 projektov, ki se izvajajo na področju energije in narave v urbanem okolju.
Vodja projekta: Aurelia Ullrich

CIPRA Info
Informativno glasilo CIPRA Info je pri bralcih še vedno zelo priljubljen vir informacij o
aktualnih alpskih temah. Izhaja v štirih jezikih na običajno 20 straneh, trenutno pribl. v
12.500 izvodih.
Leta 2007 so izšle štiri številke: „Prihodnost v Alpah – širjenje znanja, povezovanje ljudi“
(št. 82), „Trajnostni turizem ima prihodnost – Gremo v Alpe!“ (št. 83), „Gospodarstvo v
Alpah – Ljudje ustvarjamo vrednost“ (št. 84) in „Vzorčna regija za varstvo podnebja – Alpe
po Kjotu“ (št. 85).

alpMedia: informativna služba spet vključena
na spletišče CIPRE
V mednarodnem letu gora 2002 je CIPRA vzpostavila
alpMedio, ambiciozno zasnovan medij za obveščanje javnosti
o trajnostnem razvoju na območju Alp. Glasilo alpMedie izhaja
v štirih alpskih jezikih vsak drugi teden in se razpošilja po epošti, istočasno pa je dosegljivo tudi na spletišču. Povzetek
novic izide vsak drugi mesec tudi v angleščini Če je bilo leta 2002 na glasilo naročenih
okoli 1.800 ljudi, danes glasilo prejemajo kar na 7.000 naslovih. Letno CIPRA razpošlje
več kot 135.000 izvodov glasila.
Intenzivna dela so bila v letu 2007 povezana tudi z vključitvijo domače spletne strani
alpMedie na nov spletni portal CIPRE (www.cipra.org/alpmedia). T.i. informacijska služba
alpMedie se stalno uporablja in kot kažejo spletni statistični podatki, so to najpogosteje
rubrike, kot so novice, publikacije in povezave, veliko zanimanja obstaja tudi za dosjeje.
Za alpMedio trenutno posebno financiranje ni predvideno, zato se njeno delovanje
financira z rednimi oz. splošnimi sredstvi CIPRE.
Vodja projekta: Felix Hahn
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Strokovna letna konferenca 2007: Alpe – korak pred Kjotom
Strokovna letna konferenca CIPRE „Alpe – korak pred
Kjotom. Energijska učinkovitost in obnovljivi viri energije“
je od 18. do 20. septembra potekala v italijanskem kraju
St. Vincent.
Osrednja pozornost je bila namenjena aktualnim
razmeram in potencialom obnovljivih virov in energijske
učinkovitosti v Alpah. Strokovnjaki so razpravljali o virih
energije, kot so sonce, veter, vodna energija, geotermija
in lesna biomasa, ter njihovih prednostih in slabostih. Dobri primeri, ki so se navezovali na
temo konference, npr. predstavitev južnotirolskega znaka, ki se podeljuje podnebju
prijaznim hišam, pobude nemške občine Wildpoldsried in prva pasivna hiša v visokogorju
(Schiestlhaus/A), so jasno pokazali, da je preobrat obstoječih trendov v tej občutljivi regiji
možen. Čeprav so Alpe danes še zelo daleč od politike, ki bi bila sprejemljiva za
podnebje, lahko v bližnji prihodnosti postanejo ponorji CO2 in s tem pomembno
prispevajo k varstvu podnebja.
Na konferenci je bilo predstavljeno tudi 3. poročilo o Alpah „Mi, Alpe! Ljudje ustvarjamo
prihodnost“. S strokovnima ekskurzijama v eno od vasi, ki ne pozna več prometa motornih
vozil, na eno od domačih planšarij ter obisk vinske kleti se je zaključila konferenca, ki se jo
je udeležilo okoli 150 ljudi.

Alpski teden 2008
Izhajajoč iz izkušenj in uspeha, ki ga je bil deležen prvi Alpski teden leta 2004 v Kranjski
Gori/SI, bo leta 2008 potekalo njegovo nadaljevanje pod naslovom inovacije [v] Alp[ah], ki
bo potekalo v francoskem kraju Pays des Ecrins od 11. do 14. 6. 2008. Prireditev v
sodelovanju z ISCAR, ALPARC, Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ in CAA organizira
CIPRA, istočasno pa bo potekala tudi njena letna strokovna konferenca 2008. Zaradi
izdelave oz. določitve programa, predavateljev, finančnih zadev, logističnega okvirnega
programa in strategije za izvedbo dejavnosti na področju odnosov z javnostmi se je
CIPRA leta 2007 udeležila več sestankov in intenzivno komunicirala prek e-pošte. Poleg
tega je CIPRA eno od vodij projekta spremljala pri usklajevanju prireditvenih dejavnosti.

Organi in ljudje
Najvišji organ CIPRE je skupščina delegatov, v kateri imajo nacionalni odbori po šest
glasov, južnotirolski regionalni odbor pa dva glasova. Status podpornega člana ima
nizozemska organizacija Nederlandse Milieugroep Alpen, ki ima posvetovalni glas.
Skupščina delegatov se praviloma sestaja enkrat letno, tako tudi v letu 2007, in sicer 20.
septembra v St. Vincentu v Italiji.
Nekoliko manj številen organ je predsedstvo, v katerem ima vsak nacionalni odbor po dva
glasova, regionalni odbor ima en glas. Letna seja je potekala 9. in 10. februarja 2007 v
Schaanu. Običaj je postal, da se pred sejo predsedstva v dveh dnevih srečajo direktorice
in direktorji nacionalnih odborov CIPRE, si med seboj izmenjajo izkušnje, s tem pa
ustvarjajo dobre možnosti za uspešne medsebojne stike.
Uprava CIPRE se vsakokrat voli za triletno obdobje. Sestavljajo jo predsednik, dva ali več
podpredsednikov oz. podpredsednic in blagajnik. Pet članov predsedstva je bilo 20.
septembra 2007 na skupščini delegatov ponovno izvoljenih za naslednje triletno
mandatno obdobje.
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Od l. proti d.: Dominik Siegrist (CH), predsednik, Helmuth Moroder (I), podpredsednik, Katharina Lins (A),
podpredsednica, Jernej Stritih (SI), podpredsednik, Josef Biedermann (FL), blagajnik

Leta 2007 so se zvrstile štiri seje predsedstva, od tega tri v obliki telefonske konference,
ena pa kot dvodnevno srečanje v Sloveniji.
Sestava sekretariata CIPRE v letu 2007: direktor, pooblaščenka za komunikacijo, štiri
projektni vodje, ena projektna sodelavka, odgovorna sodelavka za informacijske
tehnologije, tajnica in pomožna sodelavka. CIPRA začasno zaposluje dva oz. tri
praktikante.

Od l. proti d.: Andreas Götz, direktor, Gabriella Zinke, pooblaščenka za komunikacijo od sept. do dec. 2007,
Wolfgang Pfefferkorn, Aurelia Ullrich, Felix Hahn, Claire Simon, vodje projektov

Od l. proti d.: Serena Rauzi, projektna sodelavka,
Caroline Begle, odgovorna za IT, Petra Beyrer, tajnica

Tako člani predsedstva kot zaposleni v sekretariatu ter predstavniki in predstavnice
nacionalnih odborov CIPRE so se udeležili številnih prireditev po celotnem alpskem
prostoru, na katerih so sodelovali s predavanji ali predstavitvami in v razpravah na
različnih okroglih mizah.
Nadaljnjemu usposabljanju sodelavcev je bilo v letu 2007 tako kot že v letih pred tem
pripisan velik pomen.
Način dela in komunikacija sta se zaradi večjega števila sodelavcev sekretariata v zadnjih
letih še razširila. Sekretariat je zato leta 2007 sprožil organizacijsko-razvojni proces, v
katerem sodeluje zunanje podjetje za svetovanje. Rezultat je redno organiziranje planskih
in strateških delavnic. Tak načina dela je privedel do tega, da je bilo mogoče že tako
visoko motiviranost in zadovoljstvo sodelavcev v skupini CIPRE še povečati.
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Nacionalni odbori CIPRE
Poleg sekretariata CIPRE International v Lihtenštajnu obstajajo v posameznih alpskih
državah še nacionalni odbori CIPRE:


Nemčija: Heinrichgasse 8, D-87435 Kempten/Allgäu
Tel.: 0049 831 520 95 01, faks: 0049 831 18 024
info@cipra.de, www.cipra.de
50% delovni čas – direktor, poleg tega še polovični delovni čas za sodelavca v
sekretariatu, delovno mesto praktikanta
Članske organizacije:
Bergwacht im Bayerischen Roten Kreuz
Deutscher Alpenverein
Landesbund für Vogelschutz in Bayern
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Bund Naturschutz in Bayern
Verband Deutscher Berg- und Skiführer
Verein zum Schutz der Bergwelt
Mountain Wilderness Deutschland
Institut für Meteorologie und Klimaforschung (Garmisch)



Francija: MNEI, 5 place Bir Hakeim, F-38000 Grenoble
Tel.: 0033 476 48 17 46, faks: 0033 476 48 17 46
france@cipra.org
100 % delovni čas - direktor, 100 % delovni čas – vodja projekta, 50 % delovni čas
vodja projekta, 100 % delovni čas – pripravniki
Članske organizacije:
Association Dauphinoise pour l’Aménagement de la Montagne (ADAM)
Association des amis du PNR de Chartreuse
Association nationale pour la protection des Eaux et rivières (ANPER TOS)
Centre de la Nature Montagnarde
Fédération française des clubs d’alpinisme et de montagne (FFCAM)
Fédération française de montagne et d’escalade (FFME)
Fédération française de randonnée pédestre (FFRP)
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA)
Fédération française union touristique des amis de la nature (FFUTAN)
Mountain Wilderness France
Parc National des Ecrins
Parc National de la Vanoise
Parc National du Mercantour
Parc naturel régional de la Chartreuse
Organisation Mondiale de protection de l’environnement (WWF France)
Association pour le Développement en Réseau des Territoires et des Services
(ADRETS)
Association nationale des centres et des foyers de ski de fond et de montagne
(ANCEF)
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 Italija: C/o Pro Natura, via Pastrengo 13, I-10128 Torino
Tel.: 0039 011 548 626, faks: 0039 011 503 155, italia@cipra.org
100 % delovnega časa – direktor, vklj. z občasnim sodelovanjem oseb, ki so na
civilnem služenjem vojaškega roka, in zunanjih sodelavcev pri projektu.
Članske organizacije:
Club Alpino Italiano
Dachverband für Natur- und Umweltschutz in Südtirol
Gruppo Italiano Amici della Natura
Gruppo Ricerche Cultura Montana
Instituto Nazionale di Urbanistica (INU)
Italia Nostra
Lega Italiana Protezione Uccelli
Legambiente
Mountain Wilderness
Valle d’Aosta Ambiente
WWF Italia
Pro Natura Torino
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Parco delle Orobie Valtellinesi
Parco Nazionale dello Stelvio
Parco delle Alpi Marittime
Parco Nazionale della Val Grande
Federazione Italiana di Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi)
S.O.S. Dolomites
Servizio Glaciologico Lombardo
Istituto Piante da Legno e Ambiente IPLA


Avstrija: Alserstrasse 21/1/5, A-1080 Dunaj
Tel.: 0043 1 40 113-34, faks: 0043 1 40 113-50
silvia.winter@cipra.org (do sept. 2007), franz.maier@umweltdachverband.at
(začasno od okt. 2007), oesterreich@cipra.org, www.cipra.at
50 % delovnega časa – direktorica
nadine.pfahringer@cipra.org
100 % delovnega časa – odgovorna za pisarno Alpske konvencije
Članske organizacije:
Arbeitsgemeinschaft der Berg- und Naturwachten Österreichs
Naturfreunde Österreich
Österreichischer Alpenschutzverband
Österreichischer Alpenverein
Österreichischer Forstverein
Österreichischer Naturschutzbund
Österreichischer Touristenklub
Zentralstelle der Österreichischen Landesjagdverbände
Verband Österreichischer Höhlenforscher
9 zveznih dežel:
Burgenland
Kärnten
Oberösterreich
Niederösterreich
Salzburg
Steiermark
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Tirol
Vorarlberg
Wien
 Švica: Hohlstrasse 489, CH-8048 Zürich
Tel.: 0041 (0)44 431 27 30, faks: 0041 (0)44 430 19 33, schweiz@cipra.org
20 % delovnega časa – direktor, 25 % delovnega časa - projekti (Alpska
konvencija, Forum, Ogenj v Alpah, climalp Švica, Prihodnost v Alpah)
Članske organizacije:
Pro Natura
WWF Schweiz
Schweizer Alpen-Club SAC
Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz
Schweizer Heimatschutz
Verkehrsclub der Schweiz (VCS)
Alpen-Initiative
Mountain Wilderness Schweiz
Naturfreunde Schweiz (NFS)
Rheinaubund
Schweizerische Greina-Stiftung
Grimselverein
Vereinigung Bündner Umweltorganisationen
Fondazione Uomonatura


Slovenija: Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana
Tel.: 00386 1 200 78 00 (int.209), Fax: 00386 1 273 589
slovenija@cipra.org, www.cipra.si
10 % delovnega časa – direktor, polovični delovni čas za administracijo in projekte
62 individualnih članov



Lihtenštajn: c/o Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz,
Im Bretscha 22, FL-9494 Schaan, tel.: 00423 232 52 62, faks: 00423 237 40 31
info@lgu.li, www.lgu.li
5 % delovnega časa - direktorica
Članske organizacije:
Botanisch-Zoologische Gesellschaft BZG
Fischereiverein Liechtenstein
Liechtensteiner Alpenverein LAV
Liechtensteiner Forstverein
Liechtensteinischer Imkerverein
Liechtensteinische Jägerschaft
Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz LGU
Liechtensteinischer Ornithologischer Landesverband LOV
Solargenossenschaft Liechtenstein
Verkehrs-Club Liechtenstein VCL
Druge partnerske organizacije:
Verein Holzkreislauf
Liechtensteinischer Imkerverein
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Regionalni odbor CIPRA Južna Tirolska zastopa južnotirolsko krovno združenje
za varstvo narave in okolja (Dachverband für Natur- und Umweltschutz in
Südtirol), Kornplatz 10, I-39100 Bozen
Tel.: 0039 0471 97 37 00, faks: 0039 0471 97 67 55
info@umwelt.bz.it, www.umwelt.bz.it
polni delovni čas - direktor, polovični delovni čas - administracija, 60 % delovnega
časa - projekti
Članske organizacije:
Alpenverein Südtirol (AVS)
Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz Pustertal (ARGENUP)
Arbeitskreis Südtiroler Mittel-, Ober- und BerufsschullehrerInnen (ASM)
Arche B - Verein für umwelt- und menschengerechtes Bauen und Leben
Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz in Südtirol (AVK)
Bund Alternativer Anbauer (BAA)
Heimatpflegeverband Südtirol
Lia per Natura y Usanzes
Südtiroler Gesellschaft für Gesundheitsförderung
Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus)
Umweltschutzgruppe Vinschgau
Verband Südtiroler Berg- und Skiführer
Verbraucherzentrale Südtirol
Lokalne skupine:
Transitinitiative Südtirol/Sudtirolo
Umweltgruppe Andrian
Umweltgruppe Bozen
Umweltgruppe Brixen
Umweltgruppe Eppan
Umweltgruppe Jenesien
Umweltgruppe Kaltern
Umweltgruppe Olang
Umweltgruppe Salurn
Umweltgruppe Terlan
Umweltgruppe Ulten
Umweltgruppe Vahrn
Umweltgruppe Vintl
Umweltgruppe Völs
Umweltgruppe Wipptal

Finančne zadeve
V letu 2007 so prihodki CIPRE International znašali 2.957.906,67 CHF, odhodki
2.945.891,33 CHF, dobiček pa 12.015,34 CHF. Premoženje društva znaša z 31.
decembrom 2007 skupaj 266.140 CHF .

Zahvala
CIPRA International se zahvaljuje Kneževini Lihtenštajn, ki je prispevala znaten del
sredstev za kritje tekočih stroškov CIPRE ter za stalno finančno pomoč pri projektih, in
švicarskemu Zveznemu uradu za okolje (BAFU) za dolgoletno podporo. Prisrčna hvala
tudi vsem, ki jih omenja pričujoče poročilo in so finančno podprli naše projekte. Za
podporo pri posameznih projektih se CIPRA zahvaljuje tudi vsem financerjem, ki so
omenjeni v pričujočem poročilu o delu, še zlasti Skladu za naravo MAVA (Montricher,
Švica), skladu Aage V. Jensen Charity Foundation (Vaduz, Lihtenštajn), skladu
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International Lottery in Liechtenstein Foundation (Vaduz, Lihtenštajn) in programu EU
Interreg IIIB.
CIPRA se za dobro sodelovanje prisrčno zahvaljuje tudi nacionalnim odborom, več kot sto
članskim organizacijam, Omrežju občin „Povezanost v Alpah“ in društvu „Alpsko mesto
leta „ kakor tudi vsem drugim organizacijam.

Schaan, 14. maj 2008

Dominik Siegrist
Predsednik CIPRE International

Andreas Götz
Direktor CIPRE International
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