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alpMedia Newsletter Nr. 04/2014, 16. 4. 2014 
 
 

Mladi premagujejo meje  
 

Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC) je v 
Chamonixu iskal rešitve za odprto družbo. Udeleženci iz 
vseh alpskih držav so na prvo mesto postavili politično 
izobraževanje in poglobljeno obveščanje. 
  
„Moje Alpe prek meja“ se glasi geslo, pod katerim je okoli 90 
mladih, starih od 14 do 19 let, prvi teden v aprilu v 
francoskem Chamonixu oblikovalo rešitve za izzive, s katerimi 
se sooča alpski prostor. Udeleženci 9. Mladinskega 
parlamenta Alpske konvencije so prišli iz držav z različno 
kulturo in različnimi političnimi sistemi, povezovala pa jih je 
odločenost, da skupaj prevzamejo odgovornost za svoj 
življenjski prostor in prihodnost.  
 
V dialogu s politiko  

 
Številne zahteve, ki so jih sprejeli ob koncu zasedanja, so se nanašale na izobraževanje in 
sodelovanje v procesih odločanja in upravljanja. Mladi si morajo zgodaj začeti oblikovati lastno mnenje 
in to s poglobljeno razpravo in obveščanjem. Tako so, denimo, predlagali, da je treba v šoli politično 
zavest spodbujati s tečaji in razpravo. Podobne so bile zahteve, da bi bilo v prihodnje več zasedanj 
mladinskih parlamentov v mestih, in da bi vzpostavili platformo, ki bo nudila informacije iz celotnega 
alpskega prostora. Ob podpori mentorjev je skupina mladih skrbela za obveščanje javnosti, izdelala je 
videoposnetke in obravnavala dolgoročno delovanje Mladinskega parlamenta.  
Pomembna izkušnja za mlade udeležence parlamenta je bila tudi izmenjava mnenj s predstavniki 
politike in civilne družbe, ki so na zasedanje pripotovali iz različnih alpskih držav. Zahteve mladih so 
bile dobro sprejete. Anne Lassman-Trappier, predsednica Environn'Mont-Blanc, je poudarila, da je 
treba okolju, sodelovanju državljanov in izobraževanju mladih nameniti kar največ pozornosti. „Šole se 
ne bi smele kar sprijazniti s tradicionalnimi šolskimi predmeti". 
 
Pomembna izkušnja za obe strani  
 
Da je bila izmenjava bogata izkušnja tudi za odrasle, je prepričan tudi Cassiano Luminati, predsednik 
švicarske regije Valposchiavo, in ob tem poudaril: „Zame je bila to lepa priložnost, da sem lahko z 
delegati razpravljal o tem, kaj lahko mi, „politiki“, dejansko storimo in kako lahko upoštevamo potrebe 
mladih.“  
Mladinski parlament Alpske konvencije 2014 je organizirala Gimnazija Frison-Roche iz Chamonixa v 
sodelovanju s še 9 drugimi gimnazijami, strokovno pomoč je zagotovila Mednarodna komisija za 
varstvo Alp (CIPRA). Parlament so finančno omogočili program EU „Mladi v akciji“, mesto Chamonix, 
departma Visoka Savoja in regija Rona-Alpe.  
 
Več informacij na: www.ypac.eu (en) 
 
 
 
 
 
 
  

YPAC spodbuja dialog: mladi si izmenjujejo 
izkušnje s predstavniki politike in civilne 
družbe. © CIPRA 

http://www.ypac.eu/
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Stališče 
 

Turizem in Alpska konvencija (še vedno) vsak na svojem bregu 
 
Čeprav so ga nekoč izdelali politiki, ki se ukvarjajo s turizmom, je 
protokol o turizmu prav zanje kamen spotike. Alpska konvencija bi 
bila pri tem ustrezna platforma, kjer bi se z izzivi v turizmu lahko 
spopadli na nadnacionalni ravni, je prepričan Peter Hasslacher, 
predsednik CIPRE Avstrija. 
 
Turistično gospodarstvo in žičničarska dejavnost sta si marca 2014 ob 
pripravah na delavnico o izvajanju protokola o turizmu, ki jo je 
organizirala CIPRA Avstrija, spet prišla navzkriž z Alpsko konvencijo. 
Nekateri njuni predstavniki, ki še vedno podpirajo netrajnostno 
izgradnjo infrastrukture, se še do danes niso resno soočili s pomenom 
vseh določb. V tem mednarodnem pravnem aktu, ki se zavzema za 
trajnostni razvoj Alp, očitno ne vidijo priložnosti, ki obstajajo zaradi 
vsealpskega dialoga, temveč ga razumejo le kot instrument za 

preprečevanje izvajanja njihove infrastrukturne politike. 
Protokol o turizmu je bil izdelan s sodelovanjem predstavnikov turističnega gospodarstva in 
žičničarstva. Avstrijski parlament ga je sprejel soglasno. A že ob prvi uporabi ene od določb 
konvencije v postopku pridobivanja dovoljenj za uporabo žičniških naprav je Alpska konvencija postala 
njegov nasprotnik. Ravno protokol pa bi lahko zagotavljal ustrezno platformo za razpravo o perečih 
vprašanjih turistične politike na območju Alp, kot so npr. krepitev konkurenčnosti trajnostnega turizma, 
razporejanje počitnic, usmerjanje turističnih tokov, spodbujanje kakovosti, razvojne usmeritve, 
zdravstveni turizem, Alpe kot „hladilnica“ Evrope ipd.. Poleg tega obstaja o trajnostnem turizmu na 
območju Alp obširno poročilo o stanju Alp, ki so ga pripravili v Stalnem sekretariatu Alpske konvencije 
– a kaj, ko ta tiči v predalu, namesto da bi o njem razpravljale različne politike in ga tudi izvajale. 
Da je že skrajni čas, da bi se različni akterji vendarle usedli za skupno mizo in se resno pogovorili o 
novih okoliščinah, verjetno ni treba posebej omenjati. Ali pač?  

 

Viri in več informacij na:  
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=52057 (de) 
 
 
 

Novice iz CIPRE 
 

Preprosto živeti! 
 

Alpe in njeni naravni viri so vedno bolj izpostavljeni 
pritiskom. Na vprašanje, kako doseči spremembo 
vrednot, ki vključuje tudi okolju prijazen način 
življenja, poskuša CIPRA poiskati odgovore v svojem 
zadnjem letnem poročilu. 
 
Alpe in njeni naravni habitati so bogati z naravnimi viri, kot 
so voda, veter, sonce ali biomasa. S prehodom na 
trajnostne vire energije naj bi se ti tudi uporabljali v večji 
meri, saj bo tudi tako mogoče nadomestiti fosilne in 
jedrske vire energije. A naravni viri na območju Alp so, v 
nasprotju s potrebami, omejeni. Sprememba vrednot, ki 
bo vključevala tudi trajnostnejši način življenja, je zato 
nujno potrebna.  
CIPRA International je v letnem poročilu pokazala, da nas 

lahko osrečuje tudi enostavnejše življenje, ki le še izostruje naš občutek za to, kar imamo. Primer za to 
sta Alpski dialog, v okviru katerega poteka razprava, koliko energije sploh potrebujemo, in projekt 
Alpstar, ki dnevne migrante spodbuja k pogostejši uporabi oblik trajnostne mobilnosti, tj. pogostejši 
vožnji z avtobusom, vlakom ali kolesom na delovno mesto.  

Peter Hasslacher je predsednik 
CIPRE Avstrija. © 
Umweltdachverband 

Letno poročilo CIPRE govori o ljudeh, občinah in 
projektih, ki ob manjši rabi virov ustvarjajo 
kakovostnejše življenje. © Heinz Hess 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=52057
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Da je manj več, dokazujejo tudi prenovljene spletne strani www.cipra.org. Nova podoba CIPRE na 
svetovnem spletu omogoča hiter pregled aktualnih tem in dostopanje do informacij, povezanih z vsemi 
alpskimi temami – in to le z nekaj kliki. Kot vedno doslej so objavljene vsebine znanstveno utemeljene, 
dostop do njih pa je brezplačen.  
 
Poročila o delu in več informacij na: http://www.cipra.org/sl/cipra/international/publikacije/porocila-o-
delu  
 
 
 

S storitvami do uspeha 
 

Številne evropske gorske občine želijo otroške vrtce, šole 
in občinske stavbe graditi ali prenoviti energijsko varčno 
in s tem zmanjšati stroške in porabo energije. Tak podvig 
pa je velik izziv, saj občine na tem področju nimajo dovolj 
znanja in izkušenj. Pri odločanju kako naprej, si bodo 
lahko pomagale s t. i. paketom storitev.  
 

Ključ do uspešnega trajnostnega projekta gradnje je celovit in 

strukturiran pristop, ki sega od ideje in načrtovanja do rabe. 

Občine si bodo lahko pregled nad tem področjem ustvarile s 

paketi storitev, ki so prilagojeni zahtevam posamezne regije, 

skozi celoten gradbeni proces pa jih bodo spremljali tudi 

strokovnjaki, kot so gradbeni ekologi in okoljski svetovalci, in jim svetovali glede varčevanja z energijo, 

uporabe ekoloških gradbenih materialov in zagotavljanja kakovosti. Pakete storitev razvijajo in 

preizkušajo gorske regije na Švedskem, v Pirenejih in Alpah v okviru projekta EU MountEE – 

trajnostna gradnja in prenova objektov v javnem sektorju.  

Prvi od 30 projektov gradnje in prenove, ki so potekali na podlagi regionalnih paketov storitev, so že 

končani. Na spletni strani projekta so opisane prve izkušnje o gradnji poslovne stavbe v francoskem 

kraju Crolles, otroškega vrtca v italijanskem Sagradu in muzeja v švedskem mestu Jokkmokk.  

Izvajanje projekta MountEE usklajuje CIPRA. Projekt se financira v okviru programa Inteligentna 

energija Evropa (IEE).  

 

Več informacij na: http://www.mountee.eu/pilot-buildings/ (en) 

 
 
 

Z dobrim načrtovanjem do manjše porabe 

 
Energijsko učinkovite hiše iz ekoloških gradbenih materialov 
zagotavljajo udobje, so varčne in okolju prijazne, kljub temu 
pa bo minilo še kar nekaj časa, da bodo na območju Alp vse 
stavbe grajene skladno s trajnostnimi načeli. Za CIPRO torej 
razlog več, da z novo izdajo poročila Trajnostna gradnja in 
prenova na območju Alp ponudi pomoč vsem, ki jih to 
področje zanima. 
 
Zgradbe na območju Alp zahtevajo veliko virov. Zaradi ostrega 
podnebja je potreba po ogrevanju velika, tudi gradbeni proces 
pogosto zahteva velike količine materiala. Poleg tega se je v 
številnih krajih zaradi neustreznega prostorskega načrtovanja 
neracionalno povečala raba tal. Z uporabo gradbenih materialov 

lokalnega izvora, kot sta kamen in les, kakor tudi z energijsko optimizacijo in prenovo lahko varujemo 
okolje in prihranimo finančna sredstva. Ključ do uspeha je celosten pristop. Kako vse to doseči v 
praksi, na katere elemente je treba biti pri tem pozoren in katere strategije bi lahko bile uspešne, si je 
mogoče prebrati v poročilu Trajnostna gradnja in prenova na območju Alp. Dokument vsebuje pet 
modulov in je namenjenih vsem, ki sodelujejo pri projektih gradnje, prenove ali načrtovanja (1. Zakaj 

Pomoč strokovnjakov pri trajnostni gradnji za 
alpske občine in druge gorske regije. © 
CIPRA 

V prenovljenem poročilu climAlp boste 
izvedeli vse o trajnostni gradnji. © CIPRA 

http://www.cipra.org/sl/cipra/international/publikacije/porocila-o-delu
http://www.cipra.org/sl/cipra/international/publikacije/porocila-o-delu
http://www.mountee.eu/pilot-buildings/
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graditi trajnostno? 2. Energija in zgradba, 3. Ekološki gradbeni materiali, 4. Zadostnost in prostorsko 
načrtovanje, 5. Stanje v alpskih državah).  
 
Nova izdaja poročila je izšla ob desetletnici projekta climAlp, s katerim CIPRA vodi kampanjo 
ozaveščanja javnosti o pomenu trajnostne gradnje in prenove, izdajo pa so finančno podprli fundaciji 
Karl-Mayer Stiftung in Fondation Assistence ter Kneževina Lihtenštajn.  
 
Viri in več informacij na: http://www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/climalp  
 
 
 
 

Novice iz Alp 
 
 

Podnebje jutrišnjega dne: topleje, vlažneje, dražje 
 

Letošnja zima je bila v Italiji druga najtoplejša in ena 
najbolj mokrih zim od leta 1800. Pred vedno pogostejšimi 
naravnimi nesrečami, ki so posledica podnebnih 
sprememb, svari tudi največji svetovni pozavarovatelj. 
 
Od začetka meritev leta 1800 je bilo v Italiji samo leta 1990 
topleje kot v zimski sezoni 2013/14, poroča raziskovalni inštitut 
Isarc-Cnr. Nenavadno obilne so bile tudi padavine, saj se je 
njihova količina povečala kar za 62 odstotkov. V Alpah so na 
1.200 m.n. v. zapadle precejšnje količine snega, na nižjih 
legah pa so zabeležili nenavadno veliko število deževnih dni.  
S podnebnimi spremembami se ukvarja tudi švicarska vlada, ki 
je ugotovila , da bodo zemeljski plazovi, padanje kamenja in 
skal ter blatni tokovi v naslednjih desetletjih v gorskem okolju 
še pogostejši. V začetku aprila 2014 je sprejela obširen akcijski 

načrt prilagajanja podnebnim spremembam, za obdobje 2016–2019 pa je na zvezni ravni za izvajanje 
ukrepov preprečevanja in blažitve posledic globalnega segrevanja predvidela 40 mio. frankov. Tako 
so, denimo, investicije namenjene tudi za vzdrževanje varovalnih gozdov.  
Največja zavarovalniška družba na svetu, Allianz, je v svoji prognozi, ki jo je objavila pred kratkim, 
predvidevala, da se bosta zaradi podnebnih sprememb povečali tudi pogostnost in teža naravnih 
nesreč. Stroški prilagajanja bodo z napredovanjem podnebnih sprememb hitro naraščali, je prepričana 
švicarska vlada. Kdor bo pravočasno sprejel ukrepe prilagajanja, se bo soočal z manj težavami kot 
tisti, ki bodo morali pozneje odpravljati nastalo škodo. 
 
 
Viri in več informacij na:  
http://www.isac.cnr.it/climstor/climate_news.html (it), 
http://www.nimbus.it/clima/2014/140305Inverno2014.htm (it), 
http://www.montagna.tv/cms/56991/febbraio-e-inverno-2014-i-secondi-piu-caldi-dal-1800 (it), 
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/368na1.pdf (en), 
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52605 (fr), 
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140402_OTS0035/allianz-risikoforschung-
deckungsluecke-von-80-prozent-bei-erdbeben-und-hochwasser (de) 
 
  

Naravne nesreče, kot so murasti tokovi, so 
zaradi podnebnih sprememb vse pogostejše, 
temu primerno pa naraščajo tudi škoda in 
stroški. © CIPRA 

http://www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/climalp
http://www.isac.cnr.it/climstor/climate_news.html
http://www.nimbus.it/clima/2014/140305Inverno2014.htm
http://www.montagna.tv/cms/56991/febbraio-e-inverno-2014-i-secondi-piu-caldi-dal-1800
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/368na1.pdf
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52605
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140402_OTS0035/allianz-risikoforschung-deckungsluecke-von-80-prozent-bei-erdbeben-und-hochwasser
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140402_OTS0035/allianz-risikoforschung-deckungsluecke-von-80-prozent-bei-erdbeben-und-hochwasser
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Grenoble postaja zeleno mesto 
 

Evropska komisija je Grenoble nagradila kot eno najbolj 
inovativnih evropskih mest, zdaj pa bo mesto kot prva 
velika francoska občina dobilo še zelenega župana. Bo 
največje alpsko mesto postalo ekološko središče? 
 
Naslednjih šest let bo Grenoble vodil zeleni župan. „Glavno 
mesto Alp“ je tako postalo prva velika francoska občina, ki 
ima župana iz vrst zelenih – to je Éric Piolle, ki je marca letos 
zmagal na občinskih volitvah. Med drugim želi v mestu 
potrojiti obseg kolesarskega prometa in razširiti tramvajski 

promet, saj sodi Grenoble med francoska mesta z najbolj 
onesnaženim zrakom. Poleg tega se bo inženir in nekdanji 
sodelavec tehnološkega koncerna zavzemal za višjo raven 

soodločanja prebivalcev. Participativen pristop je spodbujal že med volilno kampanjo.  
Evropska komisija je pred kratkim potrdila, da Grenoble spodbuja inovacije in tehnološki napredek in 
mesto poleg Barcelone razglasila za evropsko glavno mesto inovacij. Prav tako je poslovna revija 
Forbes Grenoble uvrstila na peto mesto na lestvici najbolj inovativnih mest na svetu. „S tem smo 
prevzeli veliko odgovornost za to, da Grenoble spremenimo v prvo veliko mesto, ki si resnično 
prizadeva za socialni in ekološki preobrat,“ je po izvolitvi izjavil Piolle.  
 
Viri in več informacij na:  
http://www.lepoint.fr/municipales-2014/municipales-grenoble-nouveau-laboratoire-pour-l-ecologie-
politique-31-03-2014-1807550_1966.php (fr), 
http://www.lemonde.fr/municipales/article/2014/04/01/eric-piolle-l-ecologiste-iconoclaste-qui-a-ravi-
grenoble_4393498_1828682.html (fr), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-239_en.htm (en) 
 

 

 

Mladiči v Franciji in Avstriji 
 

Marca 2014 se je v Alpah zvalilo več mladičev največje 

in najbolj redke ujede na svetu. V nadaljevanju o tem, 

zakaj pomeni naraščaj francoskega in avstrijskega para 

brkatega sera uspeh za celotne Alpe. 

 

S skoraj trimetrskim razponom je brkati ser ena največjih 

ptic na svetu, pa tudi ena najbolj redkih v Evropi. Za vrnitev 

mrhovinarja, ki so ga pred kakšnimi sto leti v Alpah povsem 

iztrebili, si od leta 1986 prizadevajo različne organizacije. 

Marca letos so se v savojskem Narodnem parku La Vanoise 

izvalili štirje mladiči, naraščaj pa so dobili tudi v avstrijskem 

narodnem parku Visoke Ture. Dva mladiča sta se že 

izvalila, tretjega pričakujejo konec aprila.  

Brkati ser se razmnožuje zelo počasi, par pa vsako leto vzgoji le enega mladiča. Zato je razumljivo, da 

so mladiči v Narodnem parku Visoke Ture prava senzacija.  

O življenju in preživetju največje ptice v Alpah še vedno odločamo ljudje. Po eni strani je za ptice 

usodna infrastruktura, denimo vetrnice, po drugi pa je trenutna populacija brkatega sera premalo 

številna, da bi lahko preživela. Številne živali so med seboj v sorodstvu. Zaradi zagotavljanja genetske 

pestrosti brkatega sera v Alpah bo zato treba na zavarovanih območjih stalno izvajati programe 

ponovne naselitve in v naravno okolje spuščati osebke iz drugih predelov sveta. 

 

Livestream povezava za ogled enega od francoskih mladičev brkatega sera in več informacij:  

http://www.hohetauern.at/de/aktuelles/8-aktuelles/2264-bartgeiernews-heuer-bereits-2-jungvogel-

geschluepft.html (de), 

Zeleno in inovativno: v Grenoblu bodo pozornost 
posvečali trajnostni mobilnosti.  
© Laurent Espitallier, flickr  

Mladiči brkatega sera, ki so se nedavno izvalili v 
Franciji in Avstriji, bodo kmalu krožili nad Alpami. 
© Noel Reynolds, flickr 

http://www.lepoint.fr/municipales-2014/municipales-grenoble-nouveau-laboratoire-pour-l-ecologie-politique-31-03-2014-1807550_1966.php
http://www.lepoint.fr/municipales-2014/municipales-grenoble-nouveau-laboratoire-pour-l-ecologie-politique-31-03-2014-1807550_1966.php
http://www.lemonde.fr/municipales/article/2014/04/01/eric-piolle-l-ecologiste-iconoclaste-qui-a-ravi-grenoble_4393498_1828682.html
http://www.lemonde.fr/municipales/article/2014/04/01/eric-piolle-l-ecologiste-iconoclaste-qui-a-ravi-grenoble_4393498_1828682.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-239_en.htm
http://www.hohetauern.at/de/aktuelles/8-aktuelles/2264-bartgeiernews-heuer-bereits-2-jungvogel-geschluepft.html
http://www.hohetauern.at/de/aktuelles/8-aktuelles/2264-bartgeiernews-heuer-bereits-2-jungvogel-geschluepft.html
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http://www.hohetauern.at/de/online-service/bartgeier-online.html (de),  

http://gypaete.parcnational-vanoise.fr/fr/camera-webcam-gypaete.html (fr), 

http://alpes.france3.fr/2014/04/07/carnet-rose-naissance-d-un-petit-gypaete-barbu-dans-le-parc-de-la-

vanoise-en-savoie-454713.html (fr), 

http://www.parcnational-vanoise.fr/fr/les-actions-du-parc/actualite-du-parc/570-le-parc-national-de-la-

vanoise-une-nurserie-pour-le-gypaete-barbu.html (fr)  

 
 
Zelena delovna mesta – strategija za izhod iz krize v Sloveniji?  
 

Slovenija, problematičen otrok Evropske unije, se 
spopada s težkim položajem na trgu dela in išče rešitve. 
Študija o stanju, potencialih in dobrih praksah na 
področju zelenih delovnih mest v Sloveniji je pokazala, 
da je izhod iz krize možen v socialnem in ekološkem 
pogledu. 
 
Sloveniji se zaradi njenih naravnih danosti ponuja priložnost 
za dolgoročen izhod iz krize s spodbujanjem zelenega 
gospodarstva, ki je okolju prijaznejše in socialno vključujoče, 

konkurenčnost pa gradi na energijski in snovni učinkovitosti. 
Uresničevanje potenciala zelenih delovnih mest je 
pomembno tako zaradi zmanjševanja škodljivih vplivov na 

okolje kot zaradi povečanja konkurenčnosti gospodarstva, nič manj pa tudi z vidika reševanja 
perečega problema brezposelnosti 
v Sloveniji. 
 
Študija ugotavlja, da je v Sloveniji razviden potencial za skoraj 250.000 zelenih delovnih mest do leta 
2020. Všteta so tudi ozelenjena obstoječa delovna mesta, potencial na področju socialnega 
podjetništva je tukaj ocenjen na 80.000 delovnih mest.  
Potencial za nova delovna mesta obstaja na področjih ekološkega kmetijstva, gozdno-lesne verige, 
ravnanja z odpadki, obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in trajnostnega turizma. 
Pomembno vlogo ima tudi socialno podjetništvo.  
Za uresničevanje in izkoriščanje potenciala bo potrebno dobro načrtovanje, namenski politični ukrepi 
in navsezadnje ambiciozna zelena podjetja. Za vzpostavitev procesa bo treba vključiti tudi širok nabor 
akterjev: raziskovalne organizacije, posameznike iz politike in gospodarstva, javne ustanove in 
agencije ter izobraževalne organizacije, ki bodo na navedenih področjih posredovali ustrezna znanja.  
 
Viri: http://zelenadelovnamesta.si/   
http://zelenadelovnamesta.si/upload/Zelena_delovna_mesta_analiza_mala.pdf    

 
  

Zelena delovna mesta, med drugim v proizvodnji 
energije iz obnovljivih virov, bi Sloveniji lahko 
pomagala iz krize. © Rainer Sturm, pixelio 

http://www.hohetauern.at/de/online-service/bartgeier-online.html
http://gypaete.parcnational-vanoise.fr/fr/camera-webcam-gypaete.html
http://alpes.france3.fr/2014/04/07/carnet-rose-naissance-d-un-petit-gypaete-barbu-dans-le-parc-de-la-vanoise-en-savoie-454713.html
http://alpes.france3.fr/2014/04/07/carnet-rose-naissance-d-un-petit-gypaete-barbu-dans-le-parc-de-la-vanoise-en-savoie-454713.html
http://www.parcnational-vanoise.fr/fr/les-actions-du-parc/actualite-du-parc/570-le-parc-national-de-la-vanoise-une-nurserie-pour-le-gypaete-barbu.html
http://www.parcnational-vanoise.fr/fr/les-actions-du-parc/actualite-du-parc/570-le-parc-national-de-la-vanoise-une-nurserie-pour-le-gypaete-barbu.html
http://zelenadelovnamesta.si/
http://zelenadelovnamesta.si/upload/Zelena_delovna_mesta_analiza_mala.pdf
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Prireditve Oh!... 
 

Fotografski Nateča 2014 "Kakovost življenja v Alpskih 
mestih leta", 08.04. - 05.09.2014. Organizator: Društvo 
Alpsko mesto leta. Več... 
 

... „Zbogom, zima, slovo je težko“ pravi 

nemška ljudska pesem. Taki modrosti in 

zakonom narave so se zoperstavili v 

avstrijski vasici Ramsau. Vas, ki leži pod 

Dachsteinom, ima 2.800 prebivalcev, 

6.500 turističnih postelj in eno progo za 

tek na smučeh. Da bo ta jeseni lahko 

spet obratovala, ko bo vse naokoli še 

zeleno, so se odločili star sneg 

uskladiščiti pod folijo in flisom. Umetni 

sneg so v zadnjih mesecih ob veliki 

porabi vode in električne energije 

proizvajali na zalogo. Zdaj bo treba le še 

popraskati ostanke bele krasote, ki 

neporabljena leži naokoli. A da gre pri 

tovrstnem recikliranju predvsem za denar, 

kažejo številke: z „upravljanjem snega“ se 

je letos prihodek proge v Ramsau zvišal 

na 400.000 evrov …  

 

Viri in več informacij na:  

http://fm4.orf.at/stories/1735556/ (de), 
http://www.youtube.com/watch?v=1g5tR-
DuYms (de), 
http://www.ramsau.com/fileadmin/pdf/Pre
sse/2014/Winterstatistik_Aussendung201
4.pdf (de), 
http://www.youtube.com/watch?v=V1BDI
8l4RB4 (de) 

 

Sustainable Urban Mobility Plans: from local to 
territorial and cross-border experiences, 04.05.2014, 
Nova Gorica / SI. Organizator: Urbanistični inštitut 
Republike Slovenije. Več... 

Seminarji za podjetja in lokalne skupnosti, 08.05.2014, 
Slovenj Gradec/SI. Organizator: UMANOTERA. Več... 

Seminarji za podjetja in lokalne skupnosti, 09.05.2014. 
Ljubljana/SI. Organizator: UMANOTERA. Več... 

Spletnega vprašalnika projekta C3-Alps, 05.02. - 
01.06.2014. Organizator: CMCC – Euro-Mediterranean 
Centre for Climate Change. Več... 
 

 
 

http://www.cipra.org/sl/prireditve/4916
http://fm4.orf.at/stories/1735556/
http://www.youtube.com/watch?v=1g5tR-DuYms
http://www.youtube.com/watch?v=1g5tR-DuYms
http://www.ramsau.com/fileadmin/pdf/Presse/2014/Winterstatistik_Aussendung2014.pdf
http://www.ramsau.com/fileadmin/pdf/Presse/2014/Winterstatistik_Aussendung2014.pdf
http://www.ramsau.com/fileadmin/pdf/Presse/2014/Winterstatistik_Aussendung2014.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=V1BDI8l4RB4
http://www.youtube.com/watch?v=V1BDI8l4RB4
http://www.cipra.org/sl/prireditve/4937
http://www.cipra.org/sl/prireditve/seminarji-za-podjetja-in-lokalne-skupnosti-1
http://www.cipra.org/sl/prireditve/seminarji-za-podjetja-in-lokalne-skupnosti
http://www.cipra.org/sl/prireditve/spletnega-vprasalnika-projekta-c3-alps

