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Na Renskih slapovih ne bo hidroelektrarne, saj je na prvem mestu ohranitev 
tega naravnega spomenika. © Karin Viva, flickr 

Poti in stranpoti vodne energije  

 

Na alpskih rekah poteka gradnja številnih 
novih hidroelektrarn. Zakaj v Avstriji za 
uspešen prehod v visoko energijsko 
učinkovito in nizkoogljično družbo sploh ne 
potrebujejo tolikšnega števila hidroelektrarn, 
zakaj nas nasprotovanje gradnji 
hidroelektrarne na največjih evropskih 
slapovih ne sme zavesti glede uničevanja 
zadnjih neokrnjenih vodotokov in zakaj je 
francoski megaprojekt vendarle dober za 
okolje, si preberite v nadaljevanju. 

 

Energetska podjetja želijo izkoristiti hidroenergetski potencial 23 metrov visokih Renskih slapov blizu 

švicarskega Schaffhausna in na njih zgraditi novo elektrarno. Renski slapovi, najvišji v Evropi, so 

„naravni spomenik“ nacionalnega pomena in del ekološko in pokrajinsko najdragocenejšega odseka 

reke Ren. Sredi maja 2014 je o načrtovani gradnji potekal referendum, na katerem se je skorajda 60 

odstotkov prebivalcev kantona Schaffhausen izreklo za varstvo tega izrednega naravnega 

spomenika. Okoljske organizacije so tudi že pred tem opozarjale, da bi v primeru obratovanja 

hidroelektrarne količina vode, ki priteka preko skal, postala v zimskem času le še neznatna. 

„Nedvoumen referendumski rezultat kaže, da prebivalci najdragocenejših biserov narave niso 

pripravljeni žrtvovati za kratkoročno energetsko politiko,“ je odločen Stefan Kunz, direktor 

organizacije za varstvo narave Aqua Viva. Upati je, da bo referendumska odločitev pomagala 

preprečiti številne druge projekte gradnje hidroelektrarn na območjih, ki veljajo za najobčutljivejša s 

pokrajinskega oz. ekološkega vidika.  

 

Avstrija: številne hidroelektrarne na ekološko občutljivih območjih   

Rečne odseke izrednega ekološkega pomena so zaradi proizvodnje energije žrtvovali tudi v Avstriji. V 

Krovnem okoljskem združenju so našteli kar 88 projektov gradnje hidroelektrarn, ki še poteka ali pa je 

bila končana pred kratkim. Od dodatno načrtovanih 212 elektrarn naj bi 52 odstotkov objektov zgradili 

na ekološko zelo občutljivih območjih, tj. na območju Nature 2000 in posameznih odsekih vodotokov, 

ki so v dobrem ekološkem stanju.  

Od 300 načrtovanih oz. že uresničenih projektov gre le pri 16 odstotkih za izboljšave obstoječih 

objektov, medtem ko je 253 novogradenj.   

Omeniti je treba še podatek, ki zbuja pozornost: 43 od načrtovanih 212 hidroelektrarn naj bi zgradili 

na lokacijah, na katerih bi morali biti vodotoki skladno z uradnimi dokumenti zavarovani in ki bi morali 

imeti večjo vlogo. „Že samo želje po širjenju gradnje elektrarn na zadnjih večinoma še neokrnjenih 

odsekih rek skorajda dvakrat presegajo obseg širitve, ki ga kot realno ocenjenega predvideva 

Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije,“ je povedala Barbara Goby iz Krovnega 

okoljskega združenja. 

 

Rona - Alpe: nova elektrarna bo nadomestila šest starih  

V dolini Romanche pri Grenoblu zapira istoimensko reko pet pregradnih jezov in šest elektrarn. Kot je 

predvideno, bo francoski energetski koncern EDF v kratkem odstranil okoli 60 let stare 

hidroenergetske objekte, ki jih bo nadomestila ena sama, podzemna pretočna elektrarna. Gradnja bo 

končana leta 2017 in takrat bo to največja elektrarna v Franciji, ki bo proizvedla 30 odstotkov več 

električne energije kot doslej šest elektrarn skupaj. Gradnja novega in prenova obstoječega objekta, 
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ki je vredna 250 mio. EUR, bo olajšala tudi selitev živalskih in rastlinskih vrst, prizadeti rečni odsek bo 

denaturiran, količine preostale vode pa se bodo povečale. „Projekt bo pokazal, kako je mogoče bolje 

izkoristiti že obstoječe lokacije s prednostmi tako za okolje kakor tudi za proizvodnjo energije,“ je v 

svojem poročilu zapisala svetovna naravovarstvena organizacijah IUCN.  

 

Vir in več informacij: http://www.aquaviva.ch/aktuell/news/392-mitgliederversammlung-wwgnein (de), 
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Das-Spektakel-am-Rheinfall-koennte-der-Energiewende-
zum-Opfer-fallen-/story/22120051 (de), 
http://www.umweltdachverband.at/themen/wasser/wasserkraft/uwd-wasserkraftwerksliste/ (de), 
http://www.afgc-ra.fr/sites/default/files/Dossier%20de%20Presse_EDF-CIH_RG_2013.pdf (fr), 
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Les_Montagnes_et_la_transition_energetique_-_bd.pdf (fr)  
 

 

Stališče  

 
Katharina Conradin, direktorica Mountain Wilderness Švica  
© Heinz Hess 

Ohranimo alpske zaklade  
 
Od Slovenije pa vse do Francije čaka v 
predalih investitorjev na desetine projektov 
urejanja dostopa in gradnje infrastrukture v 
prostoru. Zato je toliko pomembneje, da 
podpremo ohranitev obstoječih zavarovanih 
območij, je prepričana Katharina Conradin, 
članica upravnega odbora CIPRE International 
in direktorica Mountain Wilderness Švica.  

 

V Avstriji je, denimo, predvidena vzpostavitev povezave med smučiščema Axamer Lizum in Schlick, 

ki bi potekala kar po uradnem območju mirne cone Kalkkögel. Na območju bavarskega Sudelfelda so 

že zagnali delovne stroje, da bi – z blagoslovom uradnih oblasti – za potrebe umetnega 

zasneževanja omenjenega smučišča, ki leži na nizki nadmorski višini sredi zavarovanega krajinskega 

območja, začeli graditi akumulacijsko jezero v doslej neznanih  dimenzijah. V Švici pa so nedavno 

izdali dovoljenje za gradnjo smučarske povezave med Andermattom in Sedrunom s sedmimi novimi 

in osmimi nadomestnimi napravami. Razlogi so enaki: povečati dobiček. Stroški izgubljenega 

naravnega okolja pri tem niso vračunani.  

A sobivanje varstva in rabe je vendarle možno. Tako že danes po celotnem alpskem loku najdemo 

destinacije, kjer so se zavestno odpovedali intenzivnemu zimskemu turizmu, svojo odločitev pa 

uspešno izvajajo tudi v ekonomskem pogledu. Inovacije v lesni gradnji zvišujejo pomen in vrednost 

lesa, ki ga je tam v izobilju, in obenem dokazujejo, da se estetika in strokovno ravnanje z naravnimi 

viri lahko dopolnjujeta. Trgovina s kakovostnimi lokalnimi izdelki z gorskih območij razbremenjuje 

prevozne osi in spodbuja ohranjanje lokalne kulture in pokrajine.  

Opisani primeri dobre prakse ne pomenijo, da je varstvo kot samostojen cilj že odslužilo svojemu 

namenu. Trajnostna raba mora ostati najpomembnejša prednostna naloga, za to pa potrebujemo 

usmerjanje, tudi v obliki zavarovanih območij. Naravne vire lahko dolgoročno uporabljamo le, če jih 

bomo tudi ohranili. Zavarovana območja so zakladnica alpskega bogastva in bilo bi usodno, če bi jih 

žrtvovali za kratkoročne želje po dobičku.  

 

Katharina Conradin,  

direktorica Mountain Wilderness Švica 

 

http://www.aquaviva.ch/aktuell/news/392-mitgliederversammlung-wwgnein
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Das-Spektakel-am-Rheinfall-koennte-der-Energiewende-zum-Opfer-fallen-/story/22120051
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Das-Spektakel-am-Rheinfall-koennte-der-Energiewende-zum-Opfer-fallen-/story/22120051
http://www.umweltdachverband.at/themen/wasser/wasserkraft/uwd-wasserkraftwerksliste/
http://www.afgc-ra.fr/sites/default/files/Dossier%20de%20Presse_EDF-CIH_RG_2013.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Les_Montagnes_et_la_transition_energetique_-_bd.pdf
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Novice iz CIPRE 

 

 
Vsako leto na začetku avgusta zagorijo kresovi, ki opozarjajo na nujnost 
varovanja alpskega sveta. © Marfis75, flickr 

Kresovi tokrat proti tranzitnemu prometu  
 
Obseg tranzitnega prometa, ki poteka prek 
osrednjih alpskih prelazov, se stalno 
povečuje. A zaradi projektov, kot je gradnja 
druge cevi v gotthardskem cestnem predoru, 
postaja cesta za tranzitni prevoz le še bolj 
zanimiva. Na to želi opozoriti letošnja akcija 
Ogenj v Alpah, ki jo organizira CIPRA. 

 

V Alpah bodo tudi letos konec drugega tedna v avgustu zagoreli kresovi. Vsakoletna akcija, ki jo 

  
Pogled na Lihtenštajn: novi center za trajnostni razvoj v Ruggellu bo 
združeval ljudi. © Theodor Grob, pixelio.de 

 
V Lihtenštajnu bodo zgradili center za 
trajnostni razvoj   
 
V Lihtenštajnu bodo zgradili sodoben, 
energijsko učinkovit in estetsko zasnovan 
center za trajnostni razvoj, v katerem bodo 
svoje prostore imele tudi številne neprofitne 
organizacije s področja varstva narave in 
okolja ter socialnega in kulturnega področja. 

 

Majhna občina v severnem delu Lihtenštajna, Ruggel, je priljubljeno rekreacijsko središče tik ob 

Renu. Kot predvideva osnutek projekta, ki so ga pripravili v Lihtenštajnski družbi za varstvo okolja 

(LGU) in Mednarodni komisiji za varstvo Alp (CIPRA), prevzeli pa v Fundaciji za trajnostni razvoj, 

bodo v središču Rugella tik ob starem župnišču zgradili center za  trajnostni razvoj, katerega 

delovanje bo mednarodnega značaja. „Načrtovana stavba bo pravi svetilnik trajnostne gradnje: nizka 

poraba energije, obnovljivi viri energije, lokalni gradbeni materiali, zgleden koncept prometnega 

razvoja in tudi privlačna arhitektura – vse to je za nas zelo pomembno,“ je povedal Andreas Götz, 

direktor Fundacije za trajnostni razvoj, ki bo skrbela za projekt gradnje novega centra in njegovo 

financiranje. Fundacija si prizadeva za odprt proces sodelovanja, ki bo v načrtovanje vključeval 

sodelujoče in vse zainteresirane. Trajnostna hiša bo namreč služila različnim namenom: poleg 

inovativno in fleksibilno zasnovanih delovnih in prireditvenih prostorov bo center imel še velik vrt in 

razstavne prostore. Projekt je podprla tudi občina, ki je zagotovila zemljišče. Razpis arhitekturnega 

natečaja je v pripravi, odprtje hiše pa je predvideno do leta 2017.  

 

Več o arhitekturnem razpisu: www.nachhaltigkeit.li (de) 

 

Vir: http://www.ruggell.li/presseartikel.aspx?showarticle=527659&cid=&year=&search (de) , 

http://www.maoarchitektur.com/presse/KIR_Juni%202013_Kindergartenneubau%20nimmt%20Form

%20an.pdf (de), 

http://europa.gmgnet.li/gemeinderuggell/pluginContent/dokumente/Nordwind_Apri_2014.pdf (de), 

http://europa.gmgnet.li/gemeinderuggell/pluginContent/dokumente/Nordwind_August_2013.pdf (de) 

 

 

http://www.nachhaltigkeit.li/
http://www.ruggell.li/presseartikel.aspx?showarticle=527659&cid=&year=&search
http://www.maoarchitektur.com/presse/KIR_Juni%202013_Kindergartenneubau%20nimmt%20Form%20an.pdf
http://www.maoarchitektur.com/presse/KIR_Juni%202013_Kindergartenneubau%20nimmt%20Form%20an.pdf
http://europa.gmgnet.li/gemeinderuggell/pluginContent/dokumente/Nordwind_Apri_2014.pdf
http://europa.gmgnet.li/gemeinderuggell/pluginContent/dokumente/Nordwind_August_2013.pdf
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organizira CIPRA Švica, bo tokrat potekala v znamenju protesta proti nezadržni rasti tranzitnega 

prometa, saj postaja obremenjevanje okolja v vedno več dolinah zaradi cestnega prometa vedno 

intenzivnejše. Švicarska zvezna vlada se je zato odločila za gradnjo druge cevi v gotthardskem 

predoru, čeprav je v zvezni ustavi jasno zapisano, da gradnja novih tranzitnih cest na alpskih 

območjih ni dovoljena. Tudi na Brennerju, najbolj obleganem alpskem prelazu, je po prvotnem upadu 

prometa zaradi gospodarske krize vnovič zaznati rast tranzitnega prometa. Organizatorji letošnjih 

kresovanj želijo zato opozoriti, da v številnih državah vprašanjem varstva Alp prepogosto ne 

pripisujejo takega pomena, kot bi ga ta sicer morala imeti.  

Če želite organizirati opozorilni kres, lahko to sporočite na: http://www.feuerindenalpen.com/ (de) 

 

Vir: http://www.feuerindenalpen.com/mainframe.php?seiten_id=24 (de), 
http://www.alpeninitiative.ch/alpeninitiative/themen/2_roehre_am_gotthard.html (de), 
http://tirol.orf.at/news/stories/2642993/ (de) 
 

 
 
Novice iz Alp 

 
Zračna plovila vse pogosteje povzročajo hrup v gorskem svetu Mont 
Blanca. © destination-arctic-circle, flickr 

 
Na Mont Blancu vse bolj hrupno 
 
Montblanška skupina povezuje med seboj tri 
države. Izredna narava, značilna za to 
območje, privablja številne turiste. A najvišje 
pogorje v Evropi je izpostavljeno hrupu, ki ga 
povzročajo zračna plovila. Okoljevarstveni 
organizaciji Mountain Wilderness in Pro Mont 
Blanc sta zato za 15. junija 2014 napovedali 
protestno akcijo proti poletom v turistične 
namene in prebivalce pozvali k udeležbi. 

 

Naravovarstveno izredno občutljiv montblanški masiv je izpostavljen škodljivim vplivom podnebnih 

sprememb, turizma in vedno večjega tranzitnega prometa. Nevarnost pa prihaja tudi iz zraka, saj so 

obremenitve zaradi hrupa, ki ga povzročajo zračna plovila (od vojaških vaj do rekreativnega letenja in 

helikopterskega smučanja), vedno večje. Okoljevarstveni organizaciji Mountain Wilderness (MW) in 

Pro Mont Blanc, ki si že več kot dve desetletji prizadevata za varstvo montblanškega območja na 

čezmejni ravni, sta zato izrazili zahtevo, da je treba spodbujati trajnostno hribovsko kmetijstvo in 

turizem ter pripraviti skupne strategije s področja varstva narave in trajnostnega prometa. Pro Mont 

Blanc je skupaj s francosko, italijansko in švicarsko podružnico MW svoja prizadevanja v boju proti 

helikopterskemu hrupu še pospešil in postavil zahtevo, da na območju najvišje alpske gore veljajo 

enake omejitve kot za narodne parke in zavarovana območja. Preleti območja pod 1.000 m višine bi 

morali biti dovoljeni le še v primeru javnih letov, npr. ko gre za reševanje. V znamenje protesta proti 

nepotrebnemu zvočnemu onesnaževanju naravnega okolja s hrupom, ki ga povzročajo zračna 

plovila, bo 15. junija 2014 ob vznožju Mont Blanca organizirana protestna akcija Motorized 

recreational aviation: Silence!. 

 

Vir in več informacij : http://www.mountainwilderness.org/2014/04/18/rally-for-mont-blancsilence/ (en) 
 

 

http://www.feuerindenalpen.com/
http://www.feuerindenalpen.com/mainframe.php?seiten_id=24
http://www.alpeninitiative.ch/alpeninitiative/themen/2_roehre_am_gotthard.html
http://tirol.orf.at/news/stories/2642993/
http://www.mountainwilderness.org/2014/04/18/rally-for-mont-blancsilence/
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Prireditve 

Gathering for Mont Blanc, 15.06.2014, Chamonix/FR, 
Organisator: ProMontBlanc, Mountain Wilderness FR, 
CH, IT. Več... 

Public Workshop “The Guidelines for local 
adaptation in mountain regions: which prospects 
for the Alps and beyond?”, 23.06.2014, Brescia/IT, 
Organisator:Italian Presidency of the Alpine 
Convention. Več... 

5TH WATER CONFERENCE: “Water in the Alps - 
and beyond: Adapting alpine and mountain river 
basins to climate change”, 25.-26.09.2014, Trento/IT, 
Organisator: Alpine Convention, UNECE Water 
Convention. Več... 

Delavnico: "Trajnostna gradnja: od strategije do 
izvedbe", 17.10.2014, Idrija/SL, Organisator: Društvo 
"Alpsko mesto leta". Več... 

Alpine Space 2014+, 21.-22.10.2014, Salzburg/AT, 
Organisator: JTS Alpine Space Programme. Več... 

 

Saj ni res, pa je! 

 
... Z vlakom je mogoče enostavno, hitro 

ter okolju in podnebju prijazno prepeljati 

prav vse. Vsaj doslej je bilo tako. Pri 

južnotirolski železnici 

Vinschgerbahn/Treno Val Venosta in 

Nemških železnicah pa so zdaj presedlali 

na tovornjake, s katerimi bodo opravljali 

prevoz koles in avtomobilov. Pri Nemških 

železnicah so prve avtovlake – ti bodo 

dokončno ukinjeni z letom 2017 – aprila 

letos že zamenjali tovornjaki, ki osebna 

vozila prevažajo po cesti tudi v Alpe. Med 

italijanskima Malsom in Meranom 

omogoča prevoz po cesti tudi železnica 

Vinschgerbahn: medtem ko turist, 

športnik po duši, ali pa „multimodalno 

navdušeni" dnevni migrant sedi v vlaku, 

njegovo kolo naknadno pripelje tovornjak. 

Vključno z nevarnostmi prometnih 

zastojev in povečanimi emisijami CO2 ...   

 

Vir in več informacij:  

http://www.provinz.bz.it/lpa/285.asp?aktu

elles_action=4&aktuelles_article_id=4241

59 (de), 

http://www.zeit.de/2014/20/autoreisezug-

deutsche-bahn (de) 

 

http://www.cipra.org/en/events/gathering-for-mont-blanc?set_language=en
http://www.cipra.org/en/events/public-workshop-201cthe-guidelines-for-local-adaptation-in-mountain-regions-which-prospects-for-the-alps-and-beyond-201d/
http://www.cipra.org/sl/prireditve/5th-water-conference-201cwater-in-the-alps-and-beyond-adapting-alpine-and-mountain-river-basins-to-climate-change201d/#jezik-en
http://www.cipra.org/sl/prireditve/delavnico-trajnostna-gradnja-od-strategije-do-izvedbe?set_language=sl
http://www.cipra.org/sl/prireditve/4872/
http://www.provinz.bz.it/lpa/285.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=424159
http://www.provinz.bz.it/lpa/285.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=424159
http://www.provinz.bz.it/lpa/285.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=424159
http://www.zeit.de/2014/20/autoreisezug-deutsche-bahn
http://www.zeit.de/2014/20/autoreisezug-deutsche-bahn

