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Zaposleni v CIPRI dajejo zgled - otroci 
koristijo karieri ?

Otroci kot spodbuda za razvoj kompetenc in poklicne poti 

CIPRA poskusno sodeluje pri evropskem projektu, katerega namen je okrepiti razvoj 
kompetenc alpskega prebivalstva. V nadaljevanju o tem, kako je projekt Kids4Career v 
podjetja vnesel inovativnost, v Alpe pa življenje. Projekt Kids4Career, ki se izvaja v okviru 
programa Interreg, želi zagotoviti intelektualno, ekonomsko in socialno pomembnost 
prebivalcev gorskih območij. CIPRA pri tem izpolnjuje najboljše pogoje, v preteklih mesecih 
pa je v praksi že preizkusila nekatere ukrepe, ki jih je predlagal projekt. 

Neformalno učenje - otročje lahko 
Recept je pravzaprav enostaven: vsakodnevno ukvarjanje z najmanj tremi otroki je najboljša 
vaja, kako se obdržati v vsakdanjem delovniku 21. stoletja. Danes zaposlitev od 
posameznika ne zahteva le sposobnosti, da opravlja več nalog hkrati, kot so npr. 
telefoniranje, razvrščanje ali brisanje elektronskih sporočil in odgovarjanje nanje ter vodenje 
sestankov, temveč tudi to, da zna upravljati s časom kot dragoceno dobrino, dodeljevati 
delovne naloge in se hitro in učinkovito odzivati na nepričakovane dogodke. Potrpežljivost ter 
spodobnost vživljanja v zaposlene in komuniciranja v preprostem jeziku so pri tem bistvenega
pomena. Poleg tega vsi projekti vseh vrst v določenem trenutku preidejo v "pubertetno" fazo, 
postanejo trmasti, muhasti in se začnejo zapirati vase. 

Globalna izmenjava izkušenj
CIPRA je rezultate, ki so bili doslej doseženi v okviru projekta Kids4Career, v praksi najprej 
preizkusila kar na lastnih sodelavcih oz. sodelavkah. "Izračunali smo, da ima vsak sodelavec
ali sodelavka CIPRE, ki ima sklenjeno redno delovno razmerje, povprečno 0,8 otroka," 
pripoveduje Claire Simon, ki v CIPRI opravlja vodstveno funkcijo in je tudi sama mati dveh 
otrok, in dodaja: "To številko želimo zdaj povečati za 150 odstotkov." Kako lahko prisotnost 
številnih mladih staršev z majhnimi otroki vpliva na osebnostno rast, pa trenutno na 
Norveškem, kjer je število rojstev zelo visoko, preizkuša ena od sodelavk CIPRE, ki sicer 
nima otrok, je pa v rodni dobi. CIPRA lahko torej drugim podjetjem ravno prek projekta 
Kids4Career ponudi izmenjavo izkušenj: jeseni bo pod vodstvom Mladinskega sveta CIPRE 
potekalo kar nekaj seminarjev na to temo. Za delavnico Do odpornosti proti stresu s pomočjo 
otroškega kričanja in Puberteta - kaj storiti, ko projekt odraste so prosta mesta še na voljo. 
Podjetja se lahko prijavijo na international@cipra.org .

Novice iz CIPRE

Pogled v prihodnost - le kaj je 
zapisano v zvezdah?

Pogled v prihodnost

CIPRA postavlja trende pri svojem delovanju na področju politike in spodbujanja dialoga z 
javnostmi. Tokrat lahko v svojo prihodnost pogledajo tudi prebivalci alpske regije. V
nadaljevanju premierna objava alpskega horoskopa. Z aprilom prihaja za alpske prebivalce 
več izzivov, s katerimi se bo zdaj, ko je zime konec, treba soočiti v praksi. Zvezde dobro 
kažejo, na dlani so prave rešitve. 
Promet: Rahlo zgodnje poletno vreme je prava poživitev. Če načrtujete potovanje v daljne 
kraje, je najbolje, da se tja odpeljete z vlakom, saj bodo višje temperature iz prezimovališč na 
plano izbezale tudi žabe. Promet na cestah, prek katerih bodo potekale selitve dvoživk, bo 
zato blokiran za nedoločen čas. 
Denar: Bliža se čas oddaje davčne napovedi. Hitro boste ugotovili, da v preteklem letu niste 
ničesar darovali okoljskim organizacijam in za uveljavljanje davčnih olajšav nimate niti centa. 
Še danes se zato pozanimajte pri CIPRI, kako lahko finančno podprete njeno delovanje. Ne 
pozabite, davčno napoved bo treba oddati tudi naslednje leto! 
Socialne zadeve: Lastnike stanovanjskih hiš, ki so se lotili energijske prenove, ali pa tisti, ki 
živijo v plusenergijskih hišah, čakajo dnevi škodoželja in zavisti - sosedje plačujejo za svojo 
porabo energije občutno višje račune. Zaradi sedanjih političnih kriz se bodo zvišale cene
plina in nafte. 
Zdravje: Izogibajte se smučišč, na katerih so le še bele zaplate umetno zasneženega snega 
v rjavozeleni pokrajini. Na teh progah obstaja namreč velika nevarnost, da zapadete v stanje 
duševne zmedenosti, ker v tistem trenutku ne boste sposobni ugotoviti, za kateri letni čas 
gre. 
Okolje: V vrtu že kalijo prvi invazivni neofiti. Vživite se v Švicarje in Švicarke in z bavarsko 
temeljitostjo, avstrijsko trmoglavostjo in slovensko lahkotnostjo izženite iz države edine 
resnično nevarne tujce. 
Ljubezen: April bo prinesel številne deževne dni, v idealnem primeru se lahko urite v 
produciranju pripadnikov jutrišnje generacije ali pa kar takoj ustvarite novo življenje. CIPRO 
že danes veseli spoznanje, da bo v okviru mladinskega sveta lahko z vašimi otroki oblikovala 
prihodnji razvoj Alp. 
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Potujoča avtocesta povozila gotthardski predor 

Druga cev cestnega predora pod Gotthardom je že postala zgodovina. Alpska iniciativa je namreč pred kratkim predstavila 
izredno zanimiv alternativni projekt, ki bi lahko v alpski prometni politiki povzročil pravo revolucijo. 

Švicarski državljani in državljanke bi morali prihodnje leto na referendumu odločati o gradnji druge cevi predora za osebna 
in tovorna vozila pod gotthardskim gorskim masivom. A nedavno je Alpska iniciativa javnosti predstavila tako prelomen in 
pionirski projekt, da je švicarska vlada v trenutku opustila stari projekt. 
"Sistem deluje podobno, kot na golfiščih polagajo travno rušo v svitkih," pojasnjuje Manuel Herrmann iz Alpske iniciative. T. 
i. potujoča avtocesta se lahko uporablja tam, kjer je to potrebno (denimo na delu ceste, kjer se pojavi zastoj). Enostavno se 
razgrne in že nastane dodatno vozišče. Tak podvig zahteva le skromne stroške vzdrževanja, pa tudi vplivi na okolje so 
zanemarljivi. Potniki, vozila in ves tovor lahko po novem vozišču brez čakanja prečkajo Alpe. "Potujočo avtocesto" se nato 
spet zvije v svitek in že se jo lahko uporabi na drugi lokaciji. 
Italija je medtem že predlagala, da bi za simbolično vsoto prevzela skladiščenje tovrstnih potujočih avtocest za celoten 
alpski prostor. V poskusnih rovih za bazni predor na Brennerju in na relaciji Lyon-Torino je namreč dovolj prostora - zlasti 
zdaj, ko bodo tovrstni megaprojekti prav zaradi "potujoče avtoceste" povsem utonili v pozabo.
Viri in več informacij na: www.cipra.org/sl/alpmedia/novosti-sl/4814

Mont Blanc: Slab zrak? Nikoli več! 

Obremenitve, ki jih za zdravje ljudi povzroča fini prah, so v zadnjih nekaj tednih opazno zaznamovale politično agendo 
francoske države. - Montblanška regija je pred kratkim predstavila pionirski projekt, ki bo prebivalcem dejansko pustil (za)
dihati.

Brezplačna vožnja z avtobusom, prepoved vožnje in obvozi za tovornjake so le nekateri od kratkoročnih ukrepov, s katerimi 
poskušajo zdaj v številnih manjših francoskih občinah popraviti to, česar vetru zaradi obdobja lepega vremena ni uspelo: 
zmanjšati količino finega prahu v ozračju. Okoljske organizacije so glede trajnostnosti tovrstnih akcij že izrazile kritiko. Za 
daljnovidno pri reševanju te problematike se je zdaj pokazala montblanška regija, kjer se prebivalci že leta borijo za boljše
ozračje. 
V okviru skupnega projekta so občine na pogorju Mont Blanca postavile 17 velikih vetrnih naprav, ki odpihujejo slab zrak. 
Naprave je mogoče usmeriti v vse strani neba, kar pomeni, da lahko Francija, če bi se to izkazalo za potrebno, umetni veter 
dobavlja svoji italijanski sosedi. "Čeprav Alpska konvencija nima protokola o varstvu ozračja, je Francija s projektom 
pokazala, kako pomembno je čezmejno sodelovanje," je poudaril Alain Boulogne, predsednik CIPRE Francija.
Ukrep varstva ozračja pa ni le neposredna in učinkovita rešitev enega najbolj perečih okoljskih problemov v zadnjem 
desetletju, temveč ima tudi estetski vidik: tehnična rafiniranost vetrnih naprav se vizualno mojstrsko zliva s silhueto Mont
Blanca, najvišjega vrha v Alpah. 
Viri in več informacij na: www.cipra.org/sl/alpmedia/novosti-sl/4959

Enostavnost namesto raznolikosti 

Pokrajina izpolnjuje tako za družbo kot tudi gradbeno industrijo pomembne ekonomske in socialne funkcije. Eden od
mednarodnih razpisov si zato že desetletja prizadeva doseči zastavljeni cilj, to pa je celostno betoniranje pokrajine. S 
sodelovanjem na razpisu si lahko marsikatero korist zdaj obeta tudi alpska regija. 

Odkopavanje gorskih masivov, izsuševanje vodotokov, izravnavanje in planiranje travišč, preurejanje varovalnih gozdov v 
površine, namenjene setvi angleške trave, ali odstrel redkih vrst divjadi - vse to so nekateri od kriterijev, ki jih žirija upošteva 
pri izboru kandidatov za "mednarodno nagrado za ekološko pišmevuhovstvo". Ta se vsako četrto leto podeli regijam, ki so 
se na tem področju izkazale kot posebno primerne in angažirane. Namen razpisane nagrade je spodbujanje pozidave tal 
ter siromašenja rastlinskih in živalskih vrst, kar je mogoče doseči s pretirano uporabo betona, asfalta in jekla kakor tudi z 
namenskim odstranjevanjem endemitov iz naravnega okolja. Vse to bo tudi povečalo tržne priložnosti za opuščene in 
neizkoriščene ledne dvorane, stadione, na katerih so bili pred leti organizirani smučarski skoki, in ogromne hotelske 
komplekse, saj bo nastale stroške mogoče prerazporediti med več generacij. Glede na to, da se v Alpah vedno znova 
najdejo regije, ki jih je mogoče mirno priporočiti za prejemnice omenjene nagrade, ki jo športni navdušenci sicer poznajo 
pod imenom "zimske olimpijske igre", pri iskanju primernih kandidatov najverjetneje ne bo težav. 
Pobuda za razpis nagrade je prišla iz vrst Mednarodnega komiteja za denaturacijo (IDC). Glavna nagrada je venec s sveže 
nabranimi planikami in zajetna vsota na računu, odprtem pri eni od švicarskih bank. Raba denarja bo seveda strogo
namenska, tako bo mogoče denarno nagrado uporabiti le za izplačevanje podkupnin. 

Operacija EUSALP preučuje delovno vedenje v Alpah

Pred kratkim je bila opravljena raziskava o tem, kako delujejo alpski politiki. Študija, ki jo je naročilo ameriško zunanje 
ministrstvo, je izšla pod tajnim imenom Operacija EUSALP. 

Prisluškovalni aferi, v kateri se je znašla ameriška Agencija za nacionalno varnost (NSA), sledi novo, prav tako šokantno
odkritje: strategija za alpsko makroregijo (EUSALP) je le fiktiven poskus, ki je nastal na zahtevo ameriškega zunanjega 
ministrstva. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako delujejo tisti, ki sprejemajo politične odločitve na območju Alp. Kot je 
pokazala raziskava, tipični alpski homo politicus polovico delovnega tedna porabi za seje oziroma za prihode na seje. En 
dan nameni prebiranju elektronskih sporočil in odgovarjanju nanje, najmanj pet ur za sklepanje tajnih dogovorov med člani 
in članicami domnevnih usmerjevalnih skupin. Za dejansko delo mu tako na teden komajda ostane običajen delovni dan. 
Oddelek za sociologijo harvardske univerze, kjer so opravili raziskavo, v svojem končnem poročilu tako govori o alpskem
dvodnevnem tednu, pri čemer v Alpah za delovni čas upoštevajo tudi potovalni čas. Zaradi velike količine elektronske pošte 
in maratonskih sej, posvečenih EUSALP, so v Alpah prisiljeni celo zaposlovati - CIPRA si, denimo, pomaga z londonsko 
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strokovnjakinjo za vprašanja evropske birokracije. 
Združene države, kjer se spopadajo z vse večjo brezposelnostjo, sedaj razmišljajo, ali ne bi tudi same prevzele model
alpskega dvodnevnega tedna in s tem ustvarile številna nova delovna mesta. V pripravi sta že makroregiji okoli t. i. 
America's most miserable cities: Detroit v Michiganu in Miami na Floridi (op.: po podatkih revije Forbes).

Svet alpske favne se je zavzel za učinkovitejše varstvo človeka

Življenjski prostor človeka na območju Alp postaja vse bolj omejen. Svet alpske favne se je zdaj odločil, da bodo Alpe 
vnovič postale prijaznejše za ljudi. 

S sloganom Ustvarimo medsebojno zaupanje - saj so vendarle le opice! si svet prizadeva, da bi njegovi člani v prihodnje 
bolj sprejemali dvonožnega prvaka. Naravni gon človeka po nemotenem širjenju življenjskega prostora in varnem gibanju 
znotraj tega naj bi bil ogrožen. Kampanje in strategije ozaveščanja, kot so npr. opazovanja po gorskih gozdovih, bodo zato 
pripomogle k boljšemu razumevanju človeške vrste, pa tudi k večji pripravljenosti okolja, da jo sprejme. S pomočjo različnih
metod privabljanja so se zato veverice, ki so se izkazale kot pionirke pri reševanju vprašanj varstva človeka, odločile 
drugim živalim pokazati, kako se varno in brez strahu približati temu vsejedu v njegovem naravnem okolju. 
Sprejeti pa so bili tudi konkretni varstveni ukrepi, s katerimi bodo Alpe postale prostor, ki bo človeku omogočal prijetno in
kakovostno življenje. Tako so že bili organizirani prvi veganski lovski tečaji za volkove in kune, tečaji za pravilno plasiranje 
kravjekov v okolje kakor tudi terapije odvajanja za krvosese, izboljšano je bilo upravljanje mobilnosti v primeru divjadi na 
cesti, če naštejemo le nekaj primerov.
Če vsi ti spodbujevalni ukrepi ne bi prinesli želenih rezultatov, bo treba sprejeti ustrezne prisilne ukrepe - posledica bodo
uvedba prepovedi pikanja za komarje ali obvezne nošnje plenic za prežvekovalce. "Tovrstnih ukrepov si v naši skupnosti 
zato res ne želimo", je opozoril g. Volk, predsednik delovne skupine za človeku prijazno akustiko, in vse vpletene pozval k 
sodelovanju.

Expo 2015: na veselico v planinsko kočo! 

Na dosedanjih svetovnih razstavah so Alpe predstavljale posamezne države po svojih paviljonih, a zdaj je prišlo do korenite 
spremembe: Alpe bodo na milanskem Expu prvič nastopile skupaj in to v ogromni planinski koči. 

Stalni odbor Alpske konvencije je na marčevski seji soglasno odločil, da bo Alpska konvencija sodelovala na svetovni 
razstavi leta 2015 v Milanu, kjer bo v lastnem paviljonu - ustrezno temi razstave Feeding the Planet - Energy for Life -
svetovni javnosti predstavila vrhunske gastronomske izdelke z alpskega območja. Prvi korak pri pripravah na ta velik 
dogodek je priprava in oblikovanje razstavnega prostora. Zamisel, da bi postavili paviljon v obliki Mont Blanca, ki bi 
vključeval še novi cestni predor, je bila žal zavrnjena. Zaradi toplih milanskih poletnih dneh namreč organizatorji ne bodo 
mogli zagotoviti, da se bo snežna odeja "bele gore" obdržala, zato je bilo treba poiskati drugo rešitev. V paviljonu bodo zdaj 
postavili ogromno planinsko kočo, sekretariat Alpske konvencije pa je že objavil natečaj, ki bo ponudil najboljšo arhitekturno 
rešitev. 
Aktivnega sodelovanja si lahko obetamo tudi od organizacij, ki imajo pri Alpski konvenciji status opazovalk. CIPRA je, 
denimo, zadolžena za izbor najboljših vin. Regije, zvezne dežele in kantoni morajo zato CIPRI International poslati po tri
steklenice svojih najboljših vin. Ob tej priložnosti, torej v času svetovne razstave, bo podobno kot pri makroregionalni 
strategiji razširjeno tudi območje veljavnosti Alpske konvencije, saj bo obsegalo še vinorodna območja Chianti, Langhe, 
Valpolicella, Burgundija in Alzacija. Predlog, da bi območje veljavnosti konvencije razširili še na vinorodno območje 
Bordeauxa, žal ni bil sprejet.

Prireditve

Predavanje: Volk v ovčji koži - prikaz potenciala agresivnosti 
francoskih ovac in ocena tveganj za človeka. 15.4.2014 – 15.4.2014. 
Grenoble. Organizira: Cipra France, Maison de la Nature et de 
l'Environnement de l'Isère, Grenoble/FR. Več o tem »

akcija: Tekmovanje v podiranju dreves - bobri vs. oddelek za 
gradnje. 19.4.2014 – 19.4.2014. Ruggell. Jezik: de, en. Organizira: 
CIPRA Liechtenstein, c/o LGU, Ruggell/LI. Več o tem »

akcija: Netenje žara pod vetrnico - poskusimo skupaj zanetiti 
energijski prehod!. 29.4.2014 – 29.4.2014. Haldenstein. Organizira: 
CIPRA Schweiz, Interlaken/CH. Več o tem »

Delavnica/seminar: Spleti si svojo makroregijo - od raskave volne 
do puhastega pulija. 5.5.2014 – 5.5.2014. Ljubljana. Organizira: 
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Ljubljana/SI. Več o tem »

Saj ni res, pa je!

... Suficienca, zadostnost. Tema, s katero se 
CIPRA v zadnjem času precej intenzivno 
ukvarja. Na njeni domači spletni strani tako 
lahko preberemo, da nam bo v življenju z manj 
stvarmi in manj potrošništva lepše. 
Ukrepi, kako ta avantgardistični koncept 
udejanjiti v praksi, bodo predstavljeni kar na 
letošnji strokovni konferenci, kjer si jih bo 
mogoče ogledati, tudi otipati in seveda 
posnemati. Kot je to običajno pri cenah za
ekološka živila, bodo tudi na tej konferenci 
udeleženci, ki bodo na pogostitvah izredno 
malo jedli in si med odmori privoščili le nekaj
požirkov kave, plačali nekoliko višjo kotizacijo. 
Zadostnost bodo na konferenci izkazali tudi 
predavatelji in moderatorke, ki se bodo
povsem odpovedali tekstilu. CIPRA torej 
uspešno nadaljuje tradicijo, saj se že nekaj let 
na povsem konkretni ravni zavzema za 
naravne lepote in zadostnost v življenju na 
območju Alp: med drugim je leta 2012 
organizirala t. i. goli pohod, leto pred tem pa 
izdala koledar z akti svoje ekipe, po katerem je 
bilo izredno povpraševanje …
Vir in več informacij: 
www.cipra.org/sl/alpmedia/novosti-sl/4576
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