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Ostrach teče skozi sotesko Eisenbrech: pravi zaklad alpskega sveta sta 
edinstvena pokrajina in voda, ki ju je treba varovati, obenem pa je treba 
uspešno izpeljati energetski prehod. © Julia Wehnert, Bund Naturschutz 

Pravi zaklad alpskega sveta 
 
V nadaljevanju o dveh primerih iskanja 
ravnovesja med zahtevami varstva narave in 
prehodom v trajnostni in nizkoogljični 
energetski sektor: prvi je švicarski 
proizvajalec električne energije, ki je prejel 
priznanje za doseženi kompromis med 
izkoriščanjem voda in varstvom narave. Drugi 
primer pa predstavlja predsednika okraja 
Oberallgäu, ki je izdal dovoljenje za gradnjo 
male hidroelektrarne na večkrat zaščitenem 
območju in pri tem ni upošteval strokovnega 
mnenja lastnih organov. 

Nedvomno je voda v vseh svojih oblikah eden najdragocenejših virov na območju Alp. Kjer je tak 
naravni zaklad pomemben, so veliki tudi interesi: danes se tako za proizvodnjo električne energije iz 
vodne energije izkorišča več kot 90 % alpskih vodotokov. V številnih strateških dokumentih ima 
vodna energija pomembno vlogo tudi pri prehodu na trajnostne vire energije – primer za to je 
švicarski  Aarberg pri jezeru Bielersee, prav tako pa tudi bavarska občina Bad Hindelang v bližini 
Sonthofna. 
 
Elektrarno za vsako ceno 
 
Bad Hindelang se je v zadnjem obdobju kar dvakrat znašel na naslovnicah: ko naj bi kot ena prvih 
nemških občin prejel naziv »planinska vas« in ko je predsednik okraja Oberallgäu odobril gradnjo 
male hidroelektrarne, čeprav je uradnik, pristojen za reševanje tega primera, podpis gradbenega 
dovoljenja zavrnil. To je bil edinstven primer na celotnem območju Bavarske. Uradnik v svoji odločni 
zavrnitvi postopka ni bil sam. Do načrta je bilo zelo skeptično tudi bavarsko okoljsko ministrstvo v 
Münchnu, prav tako okoljevarstvena združenja in Nemško planinsko društvo (DAV). V konkretnem 
primeru naj bi hidroelektrarno zgradili v neokrnjeni dolini sredi naravnega rezervata v Visokih 
Allgäuskih Alpah, in sicer na reki Ostrach, ki teče po soteski, ki je kar petkrat zaščitena: ima namreč 
status naravnega in mednarodnega zavarovanega območja, zavarovanega krajinskega območja, 
naravnega spomenika in varstvenega območja za ptice. Kot predvideva projekt, naj bi proizvedena 
električna energija oskrbovala okoli 2.500 gospodinjstev – in to kljub dejstvu, da elektrarna 165 dni na 
leto ne bi obratovala, saj je pozimi vodostaj potoka prenizek. Okoljske organizacije pa tudi zasebniki 
so pri različnih organih že vložili pritožbe, saj želijo še neokrnjeni naravni biser zavarovati in tako 
preprečili, da bi primer postal precedenčen. Prav tako Nemško planinsko društvo (DAV) občine Bad 
Hindelang ne namerava razglasiti za »planinsko vas«. 
 
Renaturacija kot podjetniška strategija 
 
Švicarsko nagrado za varstvo voda 2015 pa je za doseženi kompromis med zahtevami varstva 
narave in gospodarskim izkoriščanjem voda prejel BKW Energie AG, lastnik elektrarne Aarberg. To je 
bilo prvič, da je bila prejemnica nagrade, ki jo skupaj podeljujeta organizacija Pro Natura in Švicarsko 
združenje vodnega gospodarstva, gospodarska družba. Elektrarna Aarberg, ki je bila zgrajena v 
šestdesetih letih, je najvišji ekološki certifikat prejela kot prva pretočna elektrarna. Številne ekološke 
izboljšave v neposredni okolici elektrarne so živalskim in rastlinskim vrstam zagotovile nov življenjski 
prostor. V ta namen je elektrarna doslej vložila že šest milijonov frankov. Stroškov ne krije le podjetje, 
ampak tudi lastniki električne energije. Pri projektu renaturacije sodelujejo tudi lokalne skupnosti, 
kmetje in drugi zasebni lastniki zemljišč in gozdov. Kot je v svojem nagovoru ob podelitvi certifikata 
poudarila predstavnica švicarskega ministrstva za okolje, sta bila za uspeh odločilna predvsem 
omenjeno sodelovanje in kulturna razprava. 
 
Alpske reke niso obnovljive 



 
Primera kažeta, da je doseganje ravnovesja med varstvom narave in energetskim prehodom 
dosegljivo in da se želje po energiji ne ustavijo pred edinstvenimi pokrajinami in rekami, ki so največji 
zaklad alpskega sveta. »Naša prednostna naloga mora biti zmanjšanje rabe energije v naši družbi, 
uresničevanje ustreznih modelov, kot je prehod na dvatisočvatno družbo,« je pojasnila Katharina 
Conradin, predsednica CIPRE. Ustaviti bo treba tudi gradnjo novih elektrarn in optimizirati obstoječe 
naprave. »Alpske reke pač niso obnovljive,« je še opozorila Katharina Conradin. 
 
Viri in več informacij na: http://www.alpenverein.de/presse/bergsteigerdoerfer-hinterstein-
ramsau_aid_15232.html (de), http://www.sueddeutsche.de/bayern/naturschutzgebiet-im-allgaeu-
kurioser-streit-um-wasserkraftwerk-1.2476121 (de), 
http://www.gewaesserpreis.ch/site/index.cfm?id_art=119000 (de), 
http://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/kraftwerk-aarberg-fuer-engagement-im-
naturschutz-ausgezeichnet (de) 
 
 

Stališče  

 
Claire Simon, direktorica CIPRE International © Martin Walser 

Ko postane Alpska konvencija 
interaktivna 

O učinkovitosti Alpske konvencije pogosto 
obstajajo dvomi. Da bi se ponovno uveljavila 
oz. postala gonilna sila za sodelovanje in 
trajnostni razvoj v alpskem prostoru, bi lahko 
omogočil nov pristop, je prepričana Claire 
Simon, direktorica CIPRE International.  
 

V okviru Alpske konvencije potekajo priprave Večletnega programa dela za novo obdobje 2017–
2022, kar je odlična priložnost za razpravo o načelnih vprašanjih glede določitve prednostnih področij 
delovanja in skupnega delovanja. Nemško predsedstvo in Stalni sekretariat sta v ta namen sredi 
maja vse zainteresirane povabila, da se udeležijo delavnice, ki je v organizaciji lihtenštajnske 
delegacije potekala v Triesenbergu. Interaktivno oblikovanje delavnice se je v Alpski konvenciji 
izkazalo za dobrodošlo novost, s tem pa je bil storjen prvi korak, ki je pokazal, da je učinkovitejše 
sodelovanje v okviru mednarodne organizacije uresničljivo. 
 
Na delavnici so udeleženci iz različnih držav poglobljeno razpravljali o najpomembnejših izzivih in 
priložnostih v Alpah. V ospredju so bile pomembne teme, kot so prostorsko planiranje, kakovost 
življenja in mladi. Dolgoletni in izkušeni akterji Alpske konvencije so si ob tej priložnosti izmenjali 
izkušnje in ideje z udeleženci, ki doslej s to mednarodno pogodbo niso bili dobro seznanjeni. 
Rezultati delavnice so lahko podlaga za izvedbo številnih dejavnosti v okviru Alpske konvencije in 
njenih partnerjev. 
 
Tovrstne prireditve lahko Alpski konvenciji dajo nov zagon, izboljšajo njeno prepoznavnost in 
verodostojnost, obenem pa povečajo sodelovanje pri njenem delovanju. Zato je pomembno, da vse 
pogodbenice rezultate triesenberške delavnice ustrezno upoštevajo ter jih uvrstijo med prednostne 
naloge in dejavnosti v okviru novega Večletnega programa dela. 
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Novice iz CIPRE 

 
 

 
Projekt Alpe. Brez meja želi pokazati, kako raznolike so Alpe in kateri so 
skupni izzivi, denimo udeležba mladih v procesih odločanja, s katerimi se 
sooča regija. © Heinz Heiss 

 
Glasovi mladih na Svetovni razstavi  
 
Naj se glas gora sliši po vsem svetu, se glasi 
moto tedna gorskih območij, ki bo potekal v 
okviru Svetovne razstave v Milanu. Skupaj s 
pogumnimi in zagretimi mladimi bo sodelovala 
tudi CIPRA; na programu bo tudi prav 
poseben koncert. 
 
 

 

 
Odgovore na vprašanje, kaj prebivalci Alp potrebujejo za trajnostno 
življenje, bo ponudila CIPRA na letni strokovni konferenci 2015. © David 
Trilling 

Spodbujanje k spremembam za 
kakovostno življenje v Alpah 

Kaj potrebujemo za kakovostno življenje v 
Alpah? Katere spremembe na družbeni in 
politični ravni so za to nujne in kako jih lahko 
spodbudimo? Odgovore na ta in podobna 
vprašanja bo ponudila letna strokovna 
konferenca CIPRE, ki bo potekala 25. in 26. 
septembra 2015 v Ruggellu v Lihtenštajnu. 

 
Razvoja brez sprememb ni in to velja tako za posameznika kot tudi družbo. Da bi se odprle nove 
perspektive in pridobile nove možnosti za delovanje, bo treba opustiti stare navade in si drzniti storiti 
nekaj novega. Prav tej problematiki bo posvečena strokovna konferenca CIPRE 2015, ki bo potekala 
v lihtenštajnskem Ruggellu pod naslovom Naredi spremembo! Da ne ostane le pri dobrih namenih. 
Na konferenci bo med drugimi sodelovala Annette Jenny iz Švice, vodja projektov v podjetju 
econcept AG, ki bo v svojem predavanju o spoznanjih okoljske psihologije pojasnila, kako je mogoče 
spodbujati okolju prijazno vedenje.  
O spremenjeni praksi na področju varstva narave in okolja bosta spregovorila André Stapfer iz 
Visoke tehniške šole v Rapperswilu v Švici in strokovnjak za volkove Duccio Berzi iz Italije. Do 
kakšnih sprememb je privedla uporaba trajnostnih prevoznih sredstev v avstrijski občini Werfenweng, 
bo pojasnil njen župan Peter Brandauer. Kako spremeniti vedenje športnikov, ki svoje aktivnosti 
izvajajo na prostem oz. v naravnem okolju alpskega visokogorja, bo tema predavanja Jeana-
Francoisa Lopeza iz Naravnega parka Massif des Bauges v Franciji. Sodelovali bodo tudi mladi in 
predstavili svoje izkušnje, ki so jih pridobili pri trajnostnem potovanju po Alpah v okviru projekta Youth 
Alpine Express.  
Ob konferenci bodo udeleženci lahko obiskali tržnico pobud in si ob tej priložnosti izmenjali izkušnje s 
prebivalci Renske doline, ki se zavzemajo za življenjski slog, v katerem ima prednost načelo 
zadostnosti in trajnostnosti. V soboto bodo udeleženci temo konference, tj. procese spreminjanja, 
lahko preizkusili v praksi, tj. na treh strokovnih ekskurzijah.  

Program, prijavnica in druge informacije so na voljo na www.cipra.org/sl/sk2015. Zadnji rok prijave je 
31. 8. 2015. 

Viri : www.cipra.org/sl/sk2015 

 

http://www.cipra.org/sl/sk2015
http://www.cipra.org/sl/sk2015


Od 4. do 11. junija 2015 bodo na Svetovni razstavi v Milanu v središču pozornosti gorska območja. 
Tema prireditve Mountain Week bo mednarodno sodelovanje, kmetijstvo in trajnostni razvoj. CIPRA 
bo na tematskem tednu sodelovala z dvema projektoma. 
 
Na odru bodo prvič skupaj nastopili trije orkestri iz različnih držav. Za glasbenike iz Italije, Francije in 
Slovenije bo koncert pod geslom Alpe. Brez meja poseben izziv, saj so med seboj oddaljeni do 800 
km, govorijo različne jezike in izhajajo iz povsem različnih okoliščin –  v orkestru igra tudi 32 
posameznikov z motnjo v duševnem razvoju. Skupni orkester treh alpskih držav se bo javnosti 
predstavil 6. junija ob 18. uri v cerkvi Madonna del Piano v Bianzoneju, nastopal pa bo tudi 7. junija 
ob 17.30 v paviljonu Cascina Triulza – Civil Society Pavilion. 
 
Sodelovala pa bo tudi skupina mladih iz različnih alpskih držav, ki bo Svetovno razstavo izkoristila kot 
priložnost za predstavitev projekta lastnih dejavnosti in običajev, ki poteka pod geslom Uspešen dan 
je vreden sto točk – višja bo njihova poraba CO2, več točk bodo dobili. Cilj je dnevna poraba, ki pa 
ne bo presegla sto točk. Poseben izziv projekta je dejstvo, da bodo udeleženci projekta Youth Alpine 
Express potovali iz domačih krajev do Milana, tam pa bodo obiskovalcem Svetovne razstave in 
političnim predstavnikom alpskih držav pokazali, da je trajnostni način življenja v praksi izvedljiv.  
Pri projektih Alpe. Brez meja in Youth Alpine Express sodelujejo ministrstva, občine in regije, kulturne 
ustanove in društva ter nevladne organizacije. Finančno podporo so zagotovili nemško Zvezno 
ministrstvo za okolje, švicarski Zvezni urad za prostorski razvoj (ARE) in regija Valposchiavo. 
 
Viri in več informacij na:  http://youthalpineexpress.eu/ (en), 
https://www.facebook.com/events/379646898909868/, http://www.mountainweek.org (en)  
 
 
Novice iz Alp 
 
 

 
So smučišča sploh lahko trajnostna? Okoljske organizacije svarijo pred lažno prijaznostjo 
nekaterih upravljavecv do okolja. © Davide Costanzo / Flickr.com 

 
Kako trajnostna so smučišča?   
 
V Delovni skupnosti alpskih dežel 
(Arge Alp) so na območju Alp 
poiskali zgledna smučišča in 
pripravili seznam smučišč, ki veljajo 
za primere dobre prakse na področju 
izpolnjevanja trajnostnih načel. Za 
okoljske organizacije pa je seznam le 
pretveza in instrument, s katerim bi 
bilo mogoče opravičiti gradnjo novih 
smučarskih prog in žičniških naprav.  
 

Delovna skupnost alpskih dežel je maja predstavila rezultate projekta Alpsko smučanje – primeri 
dobre prakse na smučiščih v Alpah, ki je smučišča na območju Trentina - Južne Tirolske/I, avstrijskih 
zveznih dežel Tirolska in Vorarlberg ter švicarskega kantona Graubünden razporedil glede na 
izpolnjevanje ekoloških meril. Upravljavci so lahko sami predlagali že izvedene ali načrtovane 
projekte, strokovna komisija pa je nato z vidika izpolnjevanja različnih meril, kot so prihranek energije, 
raba alternativnih energij ali uporaba žičnic kot alternativne oblike mobilnosti, pregledala 25 
kandidatur. Najbolje ocenjeni primeri prihajajo iz Italije: v kategoriji Načrtovani projekti je to povezava 
smučišča Moena - Soraga - Carezza, v kategoriji Obstoječi projekti gre prav tako za povezave in sicer 
Seis - Seiser Alm ter Kronplatz -Percha. Medtem ko strokovnjaki med drugim poudarjajo predvsem 
prihranek energije pri projektih in pomemben prispevek alternativnih konceptov mobilnosti k 
zmanjšanju emisij CO2 s preusmerjanjem cestnega prometa na sodobne žičniške naprave, pa 
okoljske organizacije v tej zbirki primerov dobre prakse vidijo le še en primer prikrivanja dejanskih 
razmer v eni od najmanj trajnostnih gospodarskih dejavnosti v Alpah: Andi Riedl iz CIPRE Južna 
Tirolska tako ukrepe za zmanjšanje motoriziranega osebnega prevoza na planini Seiser Alm sicer 
podpira, vendar je prepričan, da smučišča le zaradi mobilnosti še ne bodo postala trajnostna. 
Smučišče, ki je bilo zgrajeno sredi neokrnjene pokrajine in s tem nepopravljivo uničuje naravo, ne 
more biti okolju prijazno. Zlasti pa to velja za tiste izbrane projekte, ki se izvajajo na območju pod 
Unescovo zaščito. »S pretvezo, da gre za alternativno mobilnost, želijo upravljavci površino smučišč 
širiti, za gradnjo žičniških naprav pa pridobiti javna sredstva,« je opozoril Luigi Casanova iz 
organizacije Mountain Wilderness Italija. Primer za to je povezava smučišča Moena - Soraga - 

http://youthalpineexpress.eu/
https://www.facebook.com/events/379646898909868/
http://www.mountainweek.org/


Carezza. Kot kažejo študije, se pomanjkljivost projekta kaže v ekonomski trajnostnosti. Ali povedano z 
drugimi besedami: »Pri vsakem posameznem projektu gre za nova smučišča, nove železniške proge, 
novo vrsto ponudbe. Pravo trajnostno ravnanje bi bilo, če bi se uporabljale le obstoječe naprave ter da 
bi dosegli večjo učinkovitost pri mobilnosti, upravljanju smučišč in porabi energije,« je še poudaril 
Riedl. 
 
Viri in več informacij na: 
http://www.uffstampa.provincia.tn.it/csw/c_stampa.nsf?open#comunicato&id=1e36c3e2688ac46ac125
7e3d003ee3a6 (it), www.alpinski.provincia.tn.it (it/de), 
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2015/03/20/news/il-moena-soraga-carezza-vince-il-
premio-arge-alp-1.11086804 (it)  
 
 

  
Slovenske nevladne organizacije zahtevajo od države več sredstev – v 
nasprotnem primeru uresničevanje okoljske politike in politike gorskih 
območij ne bo mogoče. © D Smith / flickr.com 

Finančne ovire slovenske okoljske scene 

Slovenskim okoljskim organizacijam 
zmanjkuje finančnih sredstev – medtem ko 
država skopari s finančno pomočjo, so začeli 
usihati tudi finančni viri iz tujine, zato so 
sklenile, da se bodo takim razmeram odločno 
uprle. Čas je za ukrepanje. 

 
Ko bodo slovenske okoljske organizacije 6. junija 2015 simbolično zatemnile svoje spletne strani, se 
svet zaradi tega ne bo ustavil. Če pa ne bodo mogle več opravljati svoje pomembne funkcije, ki jo 
imajo kot predstavnice civilne družbe, pa je to že znak, da je okoljska politika povsem pogorela. 
 
Nevarnost, da bo prišlo do takega scenarija, torej obstaja. Finančni položaj, v katerem se je znašel 
okoljski nevladni sektor, je namreč zelo zaskrbljujoč, zato so se slovenske okoljske organizacije 
odločile za poziv vladi, naj nemudoma prične z izvajanjem zavez iz lastne koalicijske pogodbe. 
Namreč aktualna vlada se je v koalicijskem sporazumu zavzela za odprt dialog s civilno družbo za 
odpravo anomalij v sistemu. Ob tem želijo tudi opozoriti javnost, da od države komajda še uspejo 
pridobiti sredstva, ki so nujno potrebna za njihovo delovanje. Okoljske organizacije prejmejo namreč 
le še 0,07 % vseh sredstev, ki jih država namenja nevladnemu sektorju, pri tem pa se bo obseg teh 
prihodkov v prihodnje le še zmanjševal. Sredstva, ki bi jih zagotavljalo gospodarstvo, se zdijo 
organizacijam problematična, saj le-to deloma zastopa nasprotne interese. Nevladne organizacije so 
tako v veliki meri odvisne prav od virov iz tujine. Ker pa je Slovenija prešla s statusa države 
prejemnice pomoči na status države donatorke, to pomeni, da so številni finančni viri usahnili tudi 
tukaj. 
 
Okoljske organizacije, tudi CIPRA Slovenija, zato zahtevajo, da država poveča obseg sofinanciranja 
projektov nevladnih organizacij. Na ta način bodo lahko še naprej opravljale svojo dopolnilno funkcijo, 
ki vključuje kritično oceno projektov, zagotavljanje strokovnega znanja, ozaveščanje prebivalcev in 
njihovo spodbujanje k sodelovanju ter zastopanje v političnih organih, kot je denimo Alpska 
konvencija. 
http://www.cipra.org/sl/cipra/slovenija 
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Za uspešno preusmeritev tovora s cest na železnico so potrebni predvsem ustrezna 
zakonodajna ureditev in dostopnost ter okvirni pogoji, ki bi veljali na celotnem alpskem 
območju. © Berggeist007 / pixelio.de 

Preusmeritev tovornega 
prometa bo treba spraviti na 
pravo pot 
 
Avstrija je prižgala zeleno luč za 
gradnjo spornega železniškega 
predora. Istočasno je švicarski 
Zvezni urad za promet objavil 
poročili, ki trdita, da je 
preusmeritev tovornega prometa s 
cest na železnico izvedljiva tudi 
brez velikih infrastrukturnih 
projektov. 

Avstrijsko zvezno upravno sodišče je odločilo, da se gradnja železniškega predora na Semmeringu 
lahko začne. Javni interes naj bi prevladal nad vsemi navedenimi ugovori, kot je denimo nezadostna 
ekonomska korist projekta. Da za učinkovito preusmeritev tovornega prometa na železnico zadostuje 
obstoječa infrastruktura, če se v ta namen sprejmejo ustrezni spremljevalni ukrepi, dokazujejo 
najnovejši statistični podatki švicarskega Zveznega urada za promet. V letu 2014 je v Švici na 
področju čezalpskega tovornega prometa železnica svoj tržni delež povečala na več kot dve tretjini 
(67,3 %). S tem je bila dosežena najvišja vrednost od leta 2001, ko je bila uvedena taksa na tovorni 
promet v odvisnosti od obremenitve (LSVA), pri čemer ta velja na vseh cestah za tovorna vozila, 
katerih teža presega 3,5 t. »To je povezano predvsem s prometno politiko: ne le z LSVA, temveč tudi s 
spodbujanjem železniškega prometa ali strožjim nadzorom tovornih vozil,« meni Manuel Herrmann iz 
Alpske pobude. 
 
Razmere v Franciji so drugačne: v obdobju 1999–2013 se je delež železniškega prometa med 
Francijo in Italijo tako skozi predor Frejus kakor tudi v Ventimiglii občutno zmanjšal. V tem obdobju je 
tržni delež železniškega tovornega prometa padel z 19,9 % na 9,3 %. Tudi na Brennerju, alpskem 
prelazu, preko katerega se sicer odvija večina tovornega prometa, se je obseg železniškega 
tovornega prometa v letu 2013 zaustavil pri skoraj 11,7 mio. t. 
 
Alpska pobuda in pobuda Transport Europe ITE sta zato 30. maja 2015 v skupni resoluciji zahtevali  
uvedbo usklajene alpske prometne politike in zaustavitev gradnje cestnih projektov, npr. na Gotthardu. 
Izkušnje iz Švice kažejo, da je za uspešno preusmeritev potreben predvsem »software« – sami 
infrastrukturni objekti tovora s cest ne bodo zmogli preusmeriti. 
 
Viri in več informacij na: 
http://www.bav.admin.ch/verlagerung/01529/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU0
42l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfHt7fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- (de/fr), 
http://www.bav.admin.ch/aktuell/00479/index.html?lang=de&msg-id=56809 (de/fr/it), 
http://www.alpeninitiative.ch/alpeninitiative/medien/medienmitteilungen/2015/150408_mm_verlagerun
g.html (de/fr/it), http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4739903/Urteil_Semmeringtunnel-
darf-gebaut-werden?_vl_backlink=/home/index.do (de), https://www.facebook.com/pages/Alliance-
For-Nature-Allianz-f%C3%BCr-Natur/491454754314895 (de)  
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Ali se za preverjanjem ustreznosti ptičje in habitatne direktive skriva želja 
po ublažitvi predpisov, ki veljajo za mrežo zavarovanih območij Natura 
2000? © Markus Burtscher 

 
Kako učinkovita je EU pri varovanju 
narave? 
 
EU trenutno preverja ustreznost evropske 
naravovarstvene zakonodaje. Okoljske 
organizacije so že izrazile svojo zaskrbljenost, 
da bo preverjanje le ublažilo varstvene ukrepe, 
to pa bo imelo posledice tudi za Alpe. 
 
 

Preverjanje ustreznosti (fitness check) ptičje in habitatne direktive je bilo napovedano kot rutinski 
ukrep. Kot je povedal Karmenu Vella, evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo, se 
bodo »preverjale možnosti za izboljšanje izvajanja predpisov in zmanjševanje administrativnih ovir, 
ne da bi bilo pri tem znižati varstvene standarde v zakonodaji«.  
 
Okoljske organizacije so že izrazile svojo zaskrbljenost, da bi se preverjanje zlorabilo za ublažitev 
veljavnih varstvenih predpisov. Izvajanje direktiv, sprejetih v letih 1979 oz. 1992, je v domeni držav 
članic EU in obenem podlaga za Naturo 2000, evropsko mrežo zavarovanih območij. Težava pri tem 
je, da je izvajanje počasno, opozarja Aurelia Ullrich - Schneider, vodja projekta Biotska raznovrstnost 
in pokrajina pri CIPRI International. 
 
Dejstvo je, da naravi v Evropi in Alpah slabo kaže. To je med drugim razvidno iz aktualnega poročila 
EU o stanju narave, saj je ocena stanja 60 odstotkov vrst in velike večine habitatov »neugodna«. Kot 
ugotavlja poročilo, predstavljajo največjo grožnjo habitatom spremembe, ki jih na območjih povzroča 
človek. Da je »stanje biotske raznovrstnosti zaskrbljujoče«, ugotavlja v svojem nedavno objavljenem 
poročilu na to temo tudi Švica. 
 
V okviru preverjanja ustreznosti zakonodaje bo na spletu potekalo tudi javno posvetovanje EU, in 
sicer do 24. julija 2015. K sodelovanju pozivajo tudi okoljske organizacije – pod geslom »Roke stran 
od našega varstva narave!«. 
 
Viri in več informacij na: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm (en) 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4965_sl.htm, http://www.eu-
koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3175-schutzmassnahmen-brauchen-
bessere-umsetzung (de), https://www.naturealert.eu/sl  
 
 
 

 
Narodni park Vanoise: 29 občin bo moralo do jeseni odločiti, ali 
podpirajo najstarejši narodni park v Franciji. © Parc National de la 
Vanoise – Damien Hemeray 

 
Usodna odločitev o prihodnosti 
Narodnega parka Vanoise  
 
V Narodnem parku Vanoise v Savoji so v 
okviru večletnega participativnega procesa 
pripravili novo listino, ki jo morajo zdaj 
podpisati tudi občine. Njihov dvom je 
precejšen, prvo različico dokumenta so 
namreč že zavrnile. Je podoba neokrnjene 
visokogorske regije ogrožena?   
 

Leta 2006 je francoska vlada sprejela zakon, ki zavarovanim območjem daje več pristojnosti pri 
upravljanju. 29 občin, ki ležijo na območju najstarejšega francoskega narodnega parka Vanoise, 
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je zato v sodelovanju s predstavniki državnih organov, politike, okoljevarstvenih skupin in 
zaposlenih v parku izdelalo listino, ki jo je leta 2012 sprejel upravni odbor parka, katerega večino 
predstavljajo predstavniki občin. Te so dokument zavrnile. Občinski sveti bodo tako morali 
ponovno glasovati, tokrat o predelani različici dokumenta. Občine morajo svojo odločitev sprejeti 
do jeseni 2015.  
 
Narodni park Vanoise obstaja že več kot 50 let. Pravila za jedrno cono parka obstajajo že od 
njegove ustanovitve dalje, sodelovanje med parkom in posameznimi občinami, ki ležijo v 
preostalem delu zavarovanega območja, pa ni povsem jasno opredeljeno. Trajno sodelovanje 
med parkom in občinami naj bi bilo urejeno prav v okviru omenjenega dokumenta. Gre namreč za 
instrument za uresničevanje trajnostnega razvoja območja, ki bo lokalnim skupnostim zagotavljal 
strokovno in finančno pomoč. Kljub temu pa občine skrbi lasten gospodarski razvoj – na park 
mejijo namreč nekatera od pomembnih zimskošportnih smučišč v francoskih Alpah.  
 
Če 29 občin listine ne bo podpisalo, bo jedrna cona narodnega parka sicer ohranjena, vendar bi 
taka odločitev narodnemu parku – kot blagovni znamki – oziroma njegovi podobi povzročila veliko 
škode. Podoben dokument je v Franciji sprejelo že osem narodnih parkov, v povprečju je zanj 
glasovalo okoli 80 odstotkov prebivalcev prizadetih občin.  
 
Viri in več informacij na: http://charte.vanoise-parcnational.fr/fr/processus-et-calendrier.html (fr), 
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/2015_04_29_dossier_de_presse_-
_decret_de_la_charte_pnvanoise.pdf (fr)  
 
 
 

 
Kolikšno vrednost ima narava za občine? Strokovna letna konferenca 
Omrežja občin Povezanost v Alpah bo letos potekala v občini Saint-
Martin-de-Belleville. © Saint-Martin-de-Belleville 

 
Varstvo narave v službi človeka 
 
S pestrostjo narave se povečuje tudi 
kakovost našega življenja. Na strokovni 
konferenci, ki jo bo na to temo organiziralo 
Omrežje občin Povezanost v Alpah, bodo 
občine izvedele, kako lahko varstvo narave 
krepi tudi lokalno družbeno mrežo. 

 
Ubrano sožitje in raznovrstna, neokrnjena narava zagotavljata prebivalcem alpskih občin 
kakovostno življenje in privabljata obiskovalce. A tovrstne adute alpskih občin je mogoče hitro 
zapraviti. Staranje in odseljevanje prebivalstva sta v oddaljenih občinah že porušila družbene 
strukture, nezadržno širjenje urbanih območij in zgrešeno gospodarjenje pa ogrožata 
raznolikost alpske narave. 
 
Naloga občin je, da življenje skupnosti in domače naravno okolje oblikujejo skupaj s svojimi 
prebivalci. Primeri dobre prakse za to že obstajajo, eden od njih je, denimo, program dynAlp-
nature Omrežja občin Povezanost v Alpah, v katerem se 24 občin od začetka leta 2014 v 
okviru mednarodnih projektov sodelovanja ukvarja z varstvom narave in življenjem skupnosti. 
Uspešne zgodbe je seveda treba pripovedati drugim in se od njih tudi učiti – prava priložnost 
za to bo tako strokovna konferenca Omrežja občin, ki bo 19. in 20. junija 2015 potekala v 
francoski občini Saint-Martin-de-Belleville in na kateri bo razprava tekla tudi o vlogah in 
možnostih za delovanje alpskih občin znotraj alpske makroregije. 
 
Več informacij in prijava na: http://www.alpenallianz.org/sl/ 
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Grenoble je prvo večje mesto v Evropi, kjer so reklamne panoje 
nadomestila drevesa. © Allison Meier / flickr.com 

Grenoble: drevesa pregnala reklamne 
panoje 
 
Mestne oblasti v francoskem Grenoblu 
bodo odstranile okoli 300 reklamnih 
panojev in na njihovih mestih posadile 
drevesa. Mesto bo tako postalo bolj 
zeleno, kar bo pri prebivalcih spodbudilo 
razvoj ustvarjalnosti in občutek 
pripadnosti. To je prvi tak primer na 
evropskih tleh. 

Od začetka letošnjega leta so v Grenoblu zasadili okoli 50 dreves na mestih, kjer so bili 
prej postavljeni veliki panoji, namenjeni oglaševanju različnih izdelkov in storitev. Mestne 
oblasti bodo namreč odstranile 326 reklamnih tabel, to pa znaša več kot 2.000 m2 
oglaševalskih površin. »Želimo, da bi naše mesto postalo manj stresno, manj agresivno, 
zato pa bolj ustvarjalno,« je ukrep pojasnil župan Eric Piolle. Namesto pozivanja 
prebivalcev k potrošništvu bodo ti sedaj lahko opazovali okolico, kar bo pripomoglo h 
krepitvi njihove identitete, javni prostor pa bo vnovič postal bivalni prostor. Temu bosta 
sledila še dva cilja: nadaljnja zasaditev zelenja na območju mesta in zaščita mladih. 
 
Prednosti novega ukrepa bodo lahko izkoristili tudi mestni trgovci, ki si oglaševanja na 
večjih oglaševalskih površinah ne morejo privoščiti. Nove reklamne table bodo manjše, ne 
tako vsiljive in cenovno ugodnejše, namesto voznikov avtomobilov pa bodo nagovarjale 
pešce. 
 
Pogodba, ki jo je mesto Grenoble sklenilo s podjetjem, ki prodaja reklamne površine, se je 
iztekla konec leta 2014. Mestne oblasti so se odločile, da pogodbe ne podaljšajo, čeprav bi 
si lahko s tem zagotovile 150.000 evrov prihodkov. Izgubo bodo nadomestile z 
varčevanjem na drugih področjih. Grenoble je tako prvo večje evropsko mesto, ki je 
oglaševalske površine nadomestilo z drevesi. Sicer pa je v francoskih Alpah podobno 
iniciativo že leta 2009 sprožila majhna občina Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) – v 
tem kraju od takrat dalje reklamnih panojev ni več.  
 
Viri in več informacij na: https://www.youtube.com/watch?v=pYis564VXJA (fr), 
http://www.placegrenet.fr/2015/02/21/grenoble-larbre-qui-cache-encore-la-foret-de-
pubs/50851 (fr), http://www.lefigaro.fr/assets/pub.pdf (fr)  
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Prireditve 

Eco day, 13.06.2015, Bled/SL. Več... 

Water Symposium with Tomo Križnar, 16.06.2015, 
Bled/SL, Organisator: IEDC Bled School of 
Management. Več... 

Trajnostna (Energetska) Prenova Zaščitenih Stavb, 
16.06.2015, Ljubljana/SL. Več... 

Conference: "The role of railways in the 
development of a sustainable transport system in 
Slovenia", 19.06.2015, Ljubljana/SL, Organisator: 
CIPRA Slovenija. Več... 

Alpe Adria Bikefestival, 19.06. - 21.06.2015, Kranjska 
Gora/SL. Več... 

 
 

Saj ni res, pa je! 
 
… Sredstva javnega prevoza postajajo 
vse bolj zelena, čista in trajnostna. To 
prinaša neverjetne prednosti 
posamezniku, zlasti kolesarjem. Od maja 
2015 ima v italijanski pokrajini Trento 
rikša uradni status vozila, namenjenega 
prevozu ene ali več oseb. Rikša je tako 
postala enakovredna taksiju ali najetemu 
avtomobilu. Od preteklega leta jo namreč 
kot prevozno sredstvo priznava tudi 
italijanski zakon o pravilih v cestnem 
prometu. Zakon pa ne zajema snežnih 
sani, prav tako marsikje v Alpah še ni 
predpisov glede motornih koles, terenskih 
vozil ali štirikolesnikov. Uporaba 
omenjenih prevoznih sredstev tako ostaja 
zakonsko neurejena, zato voznikov ni 
mogoče kaznovati. To seveda ne velja za 
rikšo. Ta je zdaj, čeprav jo voznik vleče le 
z lastno močjo, s poganjanjem pedal in 
brez podnebju škodljivih plinov, povsem 
enakovreden član družine prevoznih 
sredstev. Vključno z možnostjo izreka 
kazni za prometne prekrške...   
 
Viri in več informacij na: 
http://www.uffstampa.provincia.tn.it/csw/c
_stampa.nsf/#comunicato&id=7939CD96
3935213DC1257E4300305C20 (it)  
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