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Na letošnjem zasedanju Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC) 
v Kamniku so mladi razpravljali o varstvu narave na območju Alp. © Tabea 
Tandler press group ypac 

 

Ideje mladih za »Moje zelene Alpe«  
 
Kako doseči, da prebivalci in prebivalke Alp 
prevzamejo odgovornost za svoj ţivljenski 
prostor? Rešitve so našli udeleţenci in 
udeleţenke Mladinskega parlamenta Alpske 
konvencije v Kamniku.  

 

 
Uravnoteţeno upravljanje narave in dobro počutje gresta v Alpah z roko v roki. Mladi se te 
medsebojne odvisnosti zavedajo, hkrati pa vedo, da ukrepi za ohranjanje storitev, ki nam jih 
zagotavlja naravno okolje,  vplivajo na številna področja vsakdana. 
 
To spoznanje predstavlja osrednje sporočilo Mladinskega parlamenta Alpske konvencije YPAC, ki se 
je odvijal pretekli teden od 16. do 20. marca 2015 v Kamniku. Letošnjo temo parlamenta »Moje 
zelene Alpe – ekosistemske storitve v času podnebnih sprememb« je spodbudil mednarodni projekt 
recharge.green, ki se ukvarja z iskanjem ravnoteţja med varstvom narave in pridobivanjem 
obnovljivih virov energije. Projekt sofinacira Evropska Unija v okviru programa Območje Alp. 
Slovenski partnerji v projektu so s svojim strokovnim znanjem nudili pomoč mladim politikom. CIPRA, 
ki je partnerica tako projekta recharge.green kot tudi Mladinskega parlamenta Alpske konvencije, je 
skrbela za odnose z javnostmi in za povezovanje s predstavniki politike in stalnim sekretariatom 
Alpske konvencije.  
 
Samo zakoni niso dovolj 
 
V razpravi z nosilci odločanja so mladi poudarili, da politična raven ni vedno prava za zagotavljanje 
storitev, ki nam jih nudi naravno okolje. Poleg zakonskih rešitev potrebujemo tudi akcije ozaveščanja. 
Podobno sporočilo o pomenu ozaveščanja javnosti je bilo zaznati tudi v desetih zahtevah, ki jih je 
oblikovalo okrog 70 mladih iz vseh alpskih drţav. 
 
Mlade je počastil predsednik Drţavnega zbora dr. Milan Brglez. V slovenskem parlametu, kjer je 
potekala zaključna razprava, jih je takole nagovoril : »Mladinski parlament je spodbudni dokaz za to, 
da se mladi zavedajo pomena ţivljenjskega prostora in da prevzemajo odgovornost za svojo 
prihodnost.« 
 
Evropa kliče! 
 
Ena izmed zahtev mladih je bila tudi večja prepoznavnost lokalnega okolja in kulturne dediščine. 
Cassiano Luminati, predsednik švicarske pokrajine Valposchiavo in gost YPAC 2015, je prepričan: 
Evropa potrebuje mlade, ki bodo sposobni biti razpeti med lokalno identiteto in medkulturno 
izmenjavo. Mladi lahko pomembno prispevajo, da se trenutno nastajajoča vseevropska strategija za 
Alpe napolni z vsebino.  
 
Dodatne informacije: http://www.ypac.eu/press, http://www.recharge-green.eu/infoservice-2/media-
information/, www.ypac.eu/resolutions   
 
 

http://www.ypac.eu/press
http://www.recharge-green.eu/infoservice-2/media-information/
http://www.recharge-green.eu/infoservice-2/media-information/
http://www.ypac.eu/resolutions
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Hans Weber, direktor CIPRE Švica © CIPRA Schweiz 
 
 

Za učinkovito politiko upravljanja volčje 
populacije 

Ravno ko je bilo v zadnjem obdobju v 
švicarskih Alpah mogoče zaznati številčnejšo 
volčjo populacijo in ko je bil opaţen prvi trop 
volkov na območju Calande pri Churu, so se v 
Švici odločili uvesti manj strog reţim varstva 
volkov. Pred naglico pri sprejemanju tovrstnih 
odločitev je opozoril Hans Weber, direktor 
CIPRE Švica. 
 

Kot je razvidno iz predloga švicarskega Sveta kantonov, ta zahteva uvedbo revizije zakona o lovu. A 
še predno je bil omenjeni predlog predloţen, je članica Zvezne vlade Doris Leuthard v posvetovalno 
proceduro poslala prilagojeno uredbo o lovu, ki dopušča dodatne regulacijske ukrepe, npr. odstrel 
mladih volkov na območjih v bliţini naselij. Zaradi pritiska, ki ga izvajajo predstavniki zainteresiranih 
skupin, vodi tema, nabita s čustvi, v sprejemanje prehitrih odločitev. Namesto tega bi bilo treba 
opraviti objektivno analizo obstoječih razmer in ponuditi premišljene rešitve. 
 
Predlog za uvedbo postopka revizije zakonodaje zahteva večjo regulacijo volčje populacije. Gledano 
z očmi ovčerejcev je taka zahteva razumljiva. V vsakem primeru pa bo treba v švicarskih Alpah 
najprej zagotoviti populacijo, ki bo sposobna dolgoročnega preţivetja, saj v nasprotnem primeru 
varstvo volka ne bi bilo več smiselno. Da bi bilo z revizijo na ravni uredbe ţe moţno izvajanje 
preventivnega odstrela mladih volkov, ko se ti šele zdruţujejo v trope, je prenagljeno ravnanje. 
Odstrel volkov bo v prihodnje dovoljen le v primerih, ko bo dokazano, da povzročajo prekomerno 
škodo na gospodarskih ţivalih. 
 
Obstajajo ideje in primeri dobre prakse na področju uspešnega sobivanja volka, koristnih domačih 
ţivali in človeka. Izkušnje z ukrepi za varstvo čred so v številnih krajih pozitivne. Koristilo bi še več 
znanja in izkušenj in CIPRA je ţe večkrat konstruktivno prispevala k tej razpravi. Švica pa bi se lahko 
učila tudi od Italije, kjer je upravljanje občutno večje volčje populacije del vsakdanjika.  
 
Dodatne informacije: http://www.cipra.org/de/dossiers/grossraubtiere 
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Novice iz CIPRE 

 
 

 
Rešitve za konflikte med varstvom narave in proizvodnjo energije. 
Zaključna konferenca projekta recharge.green bo potekala v Sonthofnu in 
jo podpira društvo Alpsko mesta leta © Kenneth Brockmann / pixelio.de 

 

Energija in narava v Alpah v ravnovesju 

 

Kako v Alpah najti ravnovesje med 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in 
ohranjanjem narave? Zaključna konferenca 
projekta recharge.green ponuja odgovore. 
Konferenco, ki bo potekala od 20. do 21. maja 
2015 v Sonthofnu (Nemčija), organizira CIPRA. 

 
 

 

Projekt recharge.green obravnava nasprotja med stroški in koristmi pridobivanja obnovljvih virov 
energije. Med drugim raziskuje potenciale za pridobivanje energije iz vode, vetra, gozdne biomase in 
sonca v alpskem prostoru. Od 20. do 21. maja 2015 bo v Sonthofnnu v Nemčiji, ki se ponaša z 
nazivom Alpsko mesto leta 2005, 16 partnerjev projekta recharge.green, med njimi tudi CIPRA, 
predstavilo svoje rezultate na mednarodni konferenci z naslovom »Energija in narava v Alpah v 
ravnovesju«. Predstavili bodo tudi orodja za podporo pri odločanju o objektivnejšem načrtovanju 
pridobivanja obnovljivih virov energije, ki so jih razvili tekom projekta. Predstavniki pilotnih območij 
bodo predstavili izkušnje pri procesih reševanja konfliktov med pridobivanjem energije, varstvom 
narave in krajine. Program se bo zaključil z večerno prireditvijo za lokalno skupnost, razstavo 

  
Med nominacijami za mednarodno arhitekturno nagrado Constructive Alps 
so tako projekti prenove kakor tudi gradnje. © CBegle 

Nominacije za alpsko arhitekturno 

nagrado 

S strokovno in organizacijsko pomočjo CIPRE 
bosta Švica in Lihtenštajn ţe tretjič zapored 
nagradila projekte gradnje oz. prenove, ki se 
bodo izkazali kot posebno prepričljivi z 
estetskega in trajnsotnega vidika. Strokovna 
ţirija je izbrala 32 projektov, ki se zdaj 
potegujejo za arhitekturno nagrado 
Constructive Alps. 

 

Strokovna ţirija natečaja za mednarodno arhitekturno nagrado Constructive Alps je izmed več kot 

350 prijavljenih projektov iz vseh alpskih drţav izbrala 32 najprepričljivejših ter izvajalce nominiranih 

projektov povabila k prijavi v drugi krog natečaja. Rdeča nit, ki povezuje večino izbranih projektov, je 

preporod alpskih vasi. »Strokovna ţirija pozdravlja in izpostavlja novogradnjo in prenovo v vaseh kot 

pomemben prispevek k trajnostnosti. Na območju Alp je moč zaslediti številne ţe obstoječe objekte, 

ki bi jih lahko uporabljali na drugačen način in posledično koristili trajneje,« meni predsednik 

strokovne ţirije Köbi Gantenbein.  K preporodu vasi prispevajo tudi novogradnje. Preprost otroški 

vrtec v Muntlixu (Avstrija) je denimo v celoti zgrajen iz lesa, pridobljenega iz gozda, ki pripada lokalni 

skupnosti. V prihajajočih mesecih bo strokovna ţirija opravila tudi terenske oglede nominiranih 

projektov. Nagrajenci in nagrajeni projekti bodo razglašeni na svečani podelitvi ob otvoritvi potujoče 

razstave Constructive Alps 2015,  dne 30. oktobra 2015 v Švicarskem planinskem muzeju (Alpines 

Museum der Schweiz) v Bernu. 

 

Dodatne informacije: http://www.constructivealps.net/presse/ 
 

 

http://www.constructivealps.net/presse/


posterjev in različnimi ekskurzijami, na primer v priznano energetsko vas Wildpoldsried. 
 
Prireditev organizira CIPRA, ki je tudi pristojna za odnose z javnostmi. Projekt recharge.green je 
sofinanciran s strani Evropskega regionalnega sklada za področje Alpskega prostora. Delo CIPRE 
finančno podpira nemško okoljsko ministrstvo.  
 
Dodatne informacije in prijava: http://www.recharge-green.eu/finalconference 
 
 

 
 

 

 
Aglomeracije se na reševanje problematike dnevnih migrantov in 
prostorskega planiranja različno odzivajo – kako, kaţe projekt Respont. © 
berggeist007 / pixelio.de 

 

Tesnejše sodelovanje na področju 

alpskega prostorskega planiranja 

 

Zakaj je Bolzano kompaktno mesto? Kako na 
širšem območju Ţeneve poteka sodelovanje 
med francoskimi in švicarskimi občinami? Kaj 
za razvoj Ljubljane pomeni dejstvo, da 
Slovenija ne pozna pokrajin? Odgovore na ta 
vprašanja daje študija, ki so jo opravili v CIPRI 
Francija in inštitutu Irstea.  
 

 

Innsbruck/A, Grenoble/F, München/D, Bolzano/I, Ţeneva/CH in Ljubljana/SLO so urbane 
aglomeracije na območju Alp, za katere so značilni različni koncepti prostorskega planiranja. Kakšen 
je razvoj naštetih mest na tem področju in kdo o tem odloča, je v projektu Respont zanimalo CIPRO 
Francija in grenobelski raziskovalni inštitut Irstea. Rezultat njunega projekta je raznovrstna podoba 
alpskega prostorskega planiranja. V Sloveniji so, denimo, za prostorsko planiranje pristojne drţava in 
občine, medtem ko regija oz. pokrajina, ki bi imela usklajevalno vlogo, ne obstaja – namesto da bi 
občine, ki jih ta problematika zadeva, skupaj poiskale učinkovito rešitev prometne problematike, se 
tako v Ljubljano na delo vsak dan pripelje 100.000 oseb, večinoma z osebnimi avtomobili.  
 
Drugačne razmere so na širšem območju mesta Ţeneve. Medtem ko so delovna mesta na švicarski 
strani, poteka na francoski strani pozidava zemljišč za potrebe stanovanjskih zgradb, pri čemer ima v 
Franciji skupno prostorsko planiranje na občinski ravni dolgo tradicijo. Vsebina čezmejnega projekta 
je tako oblikovanje skupne vizije za celotno aglomeracijo.  
 
Kljub razlikam med posameznimi drţavami pa pri vseh mestih, ki so bila zajeta v raziskavo, velja, da 
obstaja ţelja po večjem upravljanju in tesnejšem sodelovanju med mestom in njegovo okolico.  
 
Osnovni podatkovni listi projekta Respont (»residential pressure on mountain territories«) na temo 
prostorskega planiranja v šestih alpskih drţavah (v francoščini) so objavljeni na 
http://www.cipra.org/fr/publications/france. 
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Ruševci, pozor! Gradnja na Riedberger Hornu bi uničila habitat strogo 
zaščitene ţivalske vrste. © E_Bass flickr.com 

Ruševci namesto smučarjev 

Do vzpostavitve povezave med smučiščema 
na pogorju Riedberger Horna ne bo prišlo, saj 
se je bavarska okoljska ministrica izrekla proti 
projektu in s tem podprla upoštevanje 
Nemškega alpskega načrta. Za CIPRO Nemčija 
je to velik uspeh.   
 

 

Načrtovana ţičniška povezava med smučiščema Grasgehren in Balderschwang pod Riedberger 
Hornom buri duhove v bavarskih gorskih regijah. Ta naravni zaklad je namreč na tem območju 
največji rezervat za ruševca, kot varstvena cona C pa skladno z Nemškim alpskim načrtom velja za 
nedotakljivo, saj v njej velja splošna prepoved gradnje. Da bi bilo mogoče tovrstne dragocene 
naravne prostore zavarovati pred posegi v prostor za turistične namene, ureja omenjeni instrument 
rabo prostora na celotnem območju bavarskih Alp. Ker so se hoteli izogniti akcijskemu načrtu, so 
pobudniki gradnje smučarske ţičnice na Riedberger Hornu sproţili tako imenovani postopek za 
pridobitev dovoljenja za odstopanje od omenjenega načrta. 
  
Za to je pristojno finančno ministrstvo, a z zavrnitvijo projekta je okoljska ministrica Ulrike Scharf 
zamajala celoten smučarski projekt: odobritev gradnje ţičniške naprave bo moţna le, če se bodo s 
tem strinjali vsi resorji.  
 
Gradnja na območju Riedberger Horna bi bil precedenčni primer, saj je v veljavi alpski načrt, ki ni bil 
spremenjen od leta 1972, ko je začel veljati. Proti izvedbi projekta so se izrekli tudi v CIPRI Nemčija, 
Nemškem planinskem društvu (DAV) in Zvezi za varstvo narave ter na tiskovni konferenci sredi 
marca v Münchnu vnovič potrdili svoje odklonilno stališče. Za usklajevanje stališč svojih članskih 
organizacij je poskrbela CIPRA Nemčija. Obenem je občini Balderschwang predlagala, da ji lahko 
aktivno pomaga pri razvoju sonaravnega turizma. Erwin Rothgang, predsednik CIPRE Nemčija: »Bilo 
bi več kot neprijetno, da bi ravno v času nemškega predsedovanja Alpski konvenciji zavrnili Alpski 
načrt. Mednarodna škoda bi bila – povsem neodvisno od škode, povzročene naravi – namreč 
ogromna.« 
 
Viri in več informacij na:  
http://www.cipra.org/de/cipra/deutschland/alpenpolitik/riedberger-horn (de), 
http://www.cipra.org/de/news/alpenplan-am-riedberger-horn-gefaehrdet (de), 
http://www.br.de/nachrichten/schwaben/inhalt/riedbergerhorn-umstrittene-lifte-100.html (de), 
http://www.schwaebische.de/region/bayern_artikel,-Ski-Projekt-im-Oberallgaeu-wackelt-
_arid,10193757.html (de) 
 
 

http://www.cipra.org/de/cipra/deutschland/alpenpolitik/riedberger-horn
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http://www.schwaebische.de/region/bayern_artikel,-Ski-Projekt-im-Oberallgaeu-wackelt-_arid,10193757.html
http://www.schwaebische.de/region/bayern_artikel,-Ski-Projekt-im-Oberallgaeu-wackelt-_arid,10193757.html


 
 
Novice iz Alp 
 

 
Ţivina v italijanskih Alpah se je znašla v vlogi poraţenca, saj tradicionalno hribovsko 
kmetijsko uničuje trţna logika. © Joerg Trampert / pixelio.de 

Planinski pašniki: precenjene cene 
zakupa in kljub temu neizkoriščeni   

Majhne kmetije v italijanskih Alpah so 

se znašle v teţavah zaradi špekulacij s 

planinskimi pašniki, ki jih izvajajo velike 

kmetije v ravninskih predelih.  

 

Tradicionalno kmetijstvo se je znašlo v krizi. Kljub temu pa so se v italijanskih Alpah cene zakupa 

pašnih površin strmoglavo dvignile. Lokalni rejci ţivali so dosegli svoje meje. Pozornost je nedavno 

vzbudila majhna občina Acceglio v dolini Maira s ponudbo za zakup skoraj 3000 ha travinja za ceno, ki 

je presegla milijon evrov.  

V postopkih javnega razpisa se površine dajejo v zakup najboljšemu ponudniku, kar pa na široko 

odpira vrata tistim, ki jim gre le za to, da pridejo do sredstev finančne podpore Skupne kmetijske 

politike (SKP) EU. Ta sredstva bi morala biti predvidena za zagotavljanje preţivetja malih kmetov in 

ohranjanje biotske raznovrstnosti planinskih pašnikov. A površine, oddane v zakup, pogosto ostajajo 

neizkoriščene oziroma se tam pase manjše število ţivali, kot je predvideno. Škoda je dvojna: po eni 

strani ostajajo »pravi« kmetje zaradi previsokih cen praznih rok, pa tudi v primeru, da so sposobni 

plačevati ceno zakupa, prejmejo manjšo podporo kot kmetije na ravninskih predelih, saj je ta odvisna 

od števila glav ţivine. Po drugi strani se zemljišča ne obdelujejo, ker zakupniki ţivine ne vodijo na 

pašo. Zemljišča se zato zaraščajo in se sčasoma ne morejo več uporabljati kot pašniki. Občine kot 

lastnice večine planinskih pašnikov tako same sebi reţejo vejo, na kateri sedijo, če se raje odločijo za 

čim večji kratkoročni profit kot pa trajnostno gospodarjenje z zemljišči.   

Moţnost, da se planinski pašniki dajejo v zakup, nato pa se na njih pase le manjše število ţivali ali pa 

se pašniki sploh ne uporabljajo, je v Italiji zakonita in očitno je, da mehanizmi SKP dopuščajo 

špekulacije z gorskimi območji. Le tisti, ki so šli predaleč, denimo tisti, ki so gozdna zemljišča dajali v 

zakup kot planinske pašnike, so morali sredstva podpore vrniti Evropski skupnosti. 

 Viri in več informacij na: http://www.lastampa.it/2015/03/02/edizioni/cuneo/alpeggi-quotati-a-prezzi-

record-3rYpRrnnPiCdRGReR3YhEP/pagina.html (it), http://www.cuneo.coldiretti.it/appalti-alpeggi-dei-

comuni-troppo-esosi-per-i-veri-

margari.aspx?KeyPub=17246891|CD_CUNEO_HOME&Cod_Oggetto=66766462&subskintype=Detail 

(it), 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2015/03/04/news/truffa_milionaria_alla_ue_per_pascoli_fantasma-

108719370/ (it), http://www.ideawebtv.it/attualita-2/26419-truffa-negli-alpeggi-dall-uncem-una-ferma-

condanna-per-quanto-avvenuto-nelle-valli-torinesi (it) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lastampa.it/2015/03/02/edizioni/cuneo/alpeggi-quotati-a-prezzi-record-3rYpRrnnPiCdRGReR3YhEP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/03/02/edizioni/cuneo/alpeggi-quotati-a-prezzi-record-3rYpRrnnPiCdRGReR3YhEP/pagina.html
http://www.cuneo.coldiretti.it/appalti-alpeggi-dei-comuni-troppo-esosi-per-i-veri-margari.aspx?KeyPub=17246891|CD_CUNEO_HOME&Cod_Oggetto=66766462&subskintype=Detail
http://www.cuneo.coldiretti.it/appalti-alpeggi-dei-comuni-troppo-esosi-per-i-veri-margari.aspx?KeyPub=17246891|CD_CUNEO_HOME&Cod_Oggetto=66766462&subskintype=Detail
http://www.cuneo.coldiretti.it/appalti-alpeggi-dei-comuni-troppo-esosi-per-i-veri-margari.aspx?KeyPub=17246891|CD_CUNEO_HOME&Cod_Oggetto=66766462&subskintype=Detail
http://torino.repubblica.it/cronaca/2015/03/04/news/truffa_milionaria_alla_ue_per_pascoli_fantasma-108719370/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2015/03/04/news/truffa_milionaria_alla_ue_per_pascoli_fantasma-108719370/
http://www.ideawebtv.it/attualita-2/26419-truffa-negli-alpeggi-dall-uncem-una-ferma-condanna-per-quanto-avvenuto-nelle-valli-torinesi
http://www.ideawebtv.it/attualita-2/26419-truffa-negli-alpeggi-dall-uncem-una-ferma-condanna-per-quanto-avvenuto-nelle-valli-torinesi


 

 

 
Kam pelje pot, po kateri gre javni prevoz v Sloveniji? © Viola / pixelio.de  

 

 

Napredek na področju avtobusnega in 
ţelezniškega prometa v regiji Alpe-Jadran  
 
Na področju javnega prevoza, ki poteka med 
Avstrijo, Italijo in Slovenijo, je opaziti 
napredek – kakšen bo končni rezultat, bo 
pokazal čas. 

 
 

Konec februarja je Slovenija pri Evropski uniji oddala vlogo za financiranje treh ţelezniških projektov. 
Med prijavljenimi je tudi projekt Drugi tir, ki predvideva izgradnjo drugega tira od slovenskega 
pristanišča Koper do Divače. Gre za projekt, o katerem v Sloveniji trenutno potekajo vroče razprave. 
Visoki skupni stroški izgradnje novega drugega tira v višini 1,4 mrd. evrov naj bi bili upravičeni, saj 
naj bi projekt spodbujal tovorni promet, vzpostavil strateško povezavo med slovenskim pristaniščem 
in Evropo ter ustvaril nova delovna mesta in dodano vrednost v slovenskem gospodarstvu, prav tako 
pa bi na progi potekal potniški promet.  
 
Z okoljskega vidika je preusmeritev prometa s ceste na ţeleznico načeloma nekaj pozitivnega. Kljub 
temu pa je vse glasneje slišati očitek, da je projekt predrag, sredstva za posodobitev preostalega 
ţelezniškega sistema v Sloveniji pa zato ne bi zadostovala. To bi vplivalo tudi na ţelezniške 
povezave na območju slovenskih Alp. Glede na visoke stroške bi morala Slovenija premisliti, ali ne bi 
bila času primernejša vlaganja v ţelezniške projekte, ki dajejo prednost potniškemu prometu.    
 
Da obstajajo v regiji Alpe – Jadran tudi druge moţnosti, kaţejo nekateri ţe uresničeni primeri 
čezmejnih projektov. Lani je bila vzpostavljena neposredna avtobusna povezava med Ljubljano in 
Celovcem. Tako sta sedaj obe glavni mesti povezani z avtobusno linijo, kar je zagotovo priloţnost za 
spodbujanje turističnega in gospodarskega razvoja na obeh straneh meje. Drug uspešen primer pa je 
povečanje obsega nadregionalnega ţelezniškega prometa med avstrijskim Beljakom in italijanskim 
Vidmom, saj se je v letu 2014 število voţenj vlakov povečalo za 21 odstotkov.  
 
Viri: 
http://kaernten.orf.at/news/stories/2692485/ (de), http://kaernten.orf.at/news/stories/2648780/ (de), 
http://www.ferrovieudinecividale.it/progetto-mi-co-tra (it), http://www.delo.si/novice/slovenija/dosje-
drugi-tir.html, https://www.dnevnik.si/1042705886/posel/novice/nevarne-igre-z-drugim-tirom,  
https://www.dnevnik.si/1042706910/mnenja/odprta-stran/drugi-tir-koperdivaca,   
http://www.delo.si/sobotna/vlak-za-prihodnost-odpelje-z-drugega-tira.html,   
http://www.delo.si/gospodarstvo/infrastruktura/zelo-malo-moznosti-za-drugi-tir.html,   
https://www.dnevnik.si/1042707950/slovenija/slovenija-ze-oddala-vlogo-za-evropska-sredstva-za-
drugi-tir, http://www.mladina.si/164616/drugi-tir/  
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Mogočna naravna pokrajina – švicarska gorska območja ţelijo ubrati 
svojo pot  brez vmešavanja drţave ali okoljskih organizacij © Andreas 
Metz flickr.com 

 

Samostojna pot švicarskih gorskih 
območij  
 
Švicarski Zvezni svet je objavil strategijo 
prostorskega razvoja na gorskih območjih. 
Gorski kantoni so se na to odzvali zelo hitro 
– z lastnim predlogom. 
 

 

S strategijo »Politika za podeţelje in gorska območja« se švicarska vlada sooča s prostorskimi 
izzivi, kot je doseganje ravnovesja med mestom in podeţeljem. Cilj pri tem je spodbujanje 
konkurenčnosti ter krepitev raznovrstnosti in socialne kohezije v Švici. Čeprav strategija izhaja iz 
ideje trajnostnosti, novih prednostnih nalog in inovativnih spodbud ne prinaša. Kritiki strategijo 
opisujejo kot status quo aktualne politike.  
 
Na strategijo razvoja gorskih območij so se odzvali tudi švicarski gorski kantoni in pripravili lasten 
dokument, v katerem so zapisali zahtevo, da se zmanjša vpliv okoljskih organizacij. Ključna 
naloga je spodbujanje rabe vodne energije. Hans Weber, direktor CIPRE Švica, se je kritično 
izrazil o prepričanju, da se okoljske organizacije zaznavajo kot tiste, ki ovirajo gospodarski razvoj, 
in ne kot partnerice. »Neokrnjeni narava in pokrajina sta najpomembnejša osnova za uspešen 
turizem v Alpah.« Weber si tudi ţeli, da bi bilo več pozornosti namenjene spodbujanju inovacij v 
korist trajnostnega razvoja na regionalni ravni. 
 
Za švicarski turizem na gorskih območjih je inovativna in sonaravna ponudba vir dohodkov, ki ga 
je treba še bolje izkoristiti. Tako se tudi glasi spoznanje foruma o sonaravnem turizmu 
(»Naturnaher Tourismus – echt nachhaltig«), ki ga je pred kratkim organizirala CIPRA Švica. 
Sonaravni turizem bi lahko pokazal pravo pot iz krize v turistični panogi v švicarskih Alpah.  
 
Viri in več informacij na:  
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00022/index.html?lang=de (de/fr/it/en), 
http://www.rkgk.ch/wp-content/uploads/2014/09/RKGK_StrategieAlpenraum_Bericht-Aug-
2014_D.pdf (de), http://www.regiosuisse.ch/news-agenda-de/news/literaturtipp-die-
schweizerischen-berggebiete-in-der-politik (de/fr/it/en) 
 

 

 
 

 
Triglavski narodni park in italijanski Naravni park Julijsko predgorje 
sta postala čezmejna pilotna regija Alpske konvencije. © Ian 
Seckington flickr.com 

 

Zeleni koridorji premagujejo meje 
 
Alpska konvencija ţeli z novo čezmejno 
pilotno regijo spodbuditi izvajanje 
celovitega varstva narave, saj ţivali in 
rastline ne poznajo drţavnih meja. Tega se 
zavedajo tudi v Alparcu. 
 

 

Prizadevanja italijanskega Naravnega parka Julijsko predgorje in slovenskega Triglavskega 
narodnega parka za vzpostavitev regije za ekološko povezanost v Alpah so obrodila sadove, 
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saj ju je Alpska konvencija priznala za uradno čezmejno pilotno regijo za ekološko 
povezanost. Z imenovanjem v pilotno regijo so odlikovana območja, ki se zavzemajo za 
medsebojno povezovanje med habitati ţivali in rastlin, sočasno pa naj bi to spodbudilo tudi 
druge regije, da bi se odločile za podobno pot. Uradno priznanje bo namreč olajšalo 
usklajevanje med udeleţenci na obeh straneh meje, obenem pa jasno kaţe, kako pomembno 
je mednarodno sodelovanje na področju varstva narave. 
 
Ena od organizacij, ki tak način delovanja ţe dlje časa uspešno uresničuje v praksi, je Mreţa 
zavarovanih območij v Alpah – Alparc, ki v letošnjem letu (2015) praznuje dvajsetletnico 
obstoja. Alparc zdruţuje udeleţence, spodbuja prenos rezultatov raziskav in v praksi 
uresničuje ideje. Uspelo mu je vzpostaviti zaupanje, tako da čezmejna izmenjava partnerjev in 
znanja prinaša koristi vsem, poudarja Guido Plassmann, direktor Alparca. V prihodnje 
namerava Alparc poleg zavarovanih območij vključiti še druge udeleţence. »Celovito varstvo 
narave lahko trajnostno deluje le s sodelovanjem vseh udeleţencev, tudi tistih iz 
gospodarstva in turizma.«  
 
Alparc je vzor tudi drugim mreţam: botroval je namreč vzpostavitvi istoimenske mreţe v 
Karpatih (CNPA), na začetku marca pa naj bi prišlo do vzpostavitve podobne mreţe v 
Pirenejih.    
 
Viri in več informacij na:  
http://www.alparc.org/de/nachrichten/neuigkeiten-der-schutzgebiete/item/545-prealpi-giulie-
and-the-triglav-parks-recognized-as-official-transboundary-pilot-regions-for-ecological-
connectivity (de/en/fr/it/sl), 
http://www.alpconv.org/en/organization/groups/WGEcologicalNetwork/Documents/ECONET_
Pilotregionen_de.pdf (de), http://www.greenalps-project.eu/ (de/en/fr/it/sl) 

 
 

 
 
 

 
Onesnaţevanje zraka zaradi prometa – organizacije zahtevajo 
takojšnje ukrepanje. © Gabi Eder / pixelio.de 
 
 

Zveza za kakovostnejši zrak 
 
Drţava mora končno začeti ukrepati. To 
zahtevajo ţupani, zdruţenja občin in 
okoljske organizacije v francoskih Alpah. 
Ogroţeno je namreč zdravje prebivalcev.   
 

Kakovost zraka na območju francoskih Alp je slaba. V dolini Vallée de l’Arve, na širšem 
območju Chambéryja in v grenobelskem bazenu so v zadnjih mesecih poleg drugih 
ukrepov uvedli tudi omejitev voţnje za tovorna vozila. Organizacije civilne druţbe zdaj 
pozivajo drţavo, naj poskrbi za varovanje zdravja prebivalcev. Zanimivo pri tem je, da so 
se zdruţile organizacije, ki zastopajo različne interese, in izrazile zahtevo po sprejetju 
takojšnjih ukrepov za kakovostnejši zrak. Nasprotujejo odprtju varnostnega predora za 
cestni promet na Fréjusu in zahtevajo ponovno odprtje »alpske ţelezniške avtoceste« 
(Autoroute Ferroviaire Alpine – AFA), ki bi ţe morala začeti polno delovati in bi ji morala 
drţava podeliti novo koncesijo. Leta 2014 je bilo po tirih prepeljanih samo 30.000 tovornih 
vozil, kapaciteta AFA pa naj bi znašala 300.000 vozil.  
 
Zahtevam po uvedbi takojšnjih ukrepov so se priključili še ţupani velikih mest in 
predsedujoči občinskih zvez: Eric Fournier, ţupan francoske občine Chamonix – Mont 
Blanc, je zahteval prepoved voţnje tovornih vozil razreda Euro 3, torej tistih tovornih vozil, 
ki najbolj prispevajo k onesnaţevanju zraka. Nekateri drţavljani pa so zaradi ogroţanja 
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javnega zdravja ţe vloţili toţbo zoper francosko drţavo.  
 
Vir in več informacij: http://airpaca.org/index.php (fr), http://www.air-
rhonealpes.fr/site/accueil/monaccueil/all/ (fr), 
http://www.emontblanc.com/data/documents/Courrier-S.-Royal-relance-AFA-Fu00E9v-
2015.pdf (fr), http://www.chambery-
metropole.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/953/3505-infos-et-
actualites.htm (fr), 
https://www.facebook.com/eric.fournier.chamonix/posts/772701239491178 (fr), 
http://www.cipra.org/it/comunicato-stampa/radoppio-del-traforo-del-frejus (it) 
 
 

 

 
Sonaravni turizem kot varuh pokrajine – merila ustvarjajo 
spodbude in transparentnost. © Dominik Siegrist 
 
 

 

Več kot le trajnostni turizem  
 
Katera merila veljajo za sonaraven 
turizem v Alpah, je zdaj zapisano in 
pojasnjeno v novi publikaciji. Njihovo 
uresničevanje v praksi pa je ţe drugo 
poglavje.  
 

Na temo sonaravnega turizma je pred kratkim izšla publikacija, ki dokazuje, da so Alpe 
izredno primerne za trajnostna in sonaravna potovanja. V knjigi je predstavljenih deset 
znanstveno utemeljenih meril, ki bodo turističnim delavcem ter počitniškim destinacijam 
in regijam v pomoč pri izpolnjevanju in nadaljnjem oblikovanju ustreznih standardov. 
Rezultati so se ugotavljali s podporo Bristolske fundacije, njihovo uporabnost v praksi 
pa so skupaj z enim od organizatorjev potovanj preverili v petih alpskih turističnih 
destinacijah. K omenjenim standardom tako med drugim sodijo narava, urejanje 
pokrajine in okoljsko izobraţevanje, pri vseh pa je ključnega pomena vključevanje 
gostov, saj je le tako mogoče zagotoviti dolgoročno korist. 
 
Eden od avtorjev, Dominik Siegrist z Visoke tehniške šole v Rapperswilu/CH, opaţa 
prve pozitivne odzive turističnih delavcev, ki so pohvalili uporabnost priporočil za 
delovanje na tem področju. Siegrist ocenjuje kot pozitivno tudi dejstvo, da v Alpah ţe 
danes obstajajo številni primeri sonaravnega turizma, kot sta denimo urejanje pokrajine 
v dolini Unterengadin ali kroţna pot skozi območja lok ob reki Lech, istočasno pa tudi 
opozarja, da je treba okvirne pogoje prilagoditi in da je odgovornost na strani politike.   
  
Kako omenjena merila izvajati v praksi, lepo kaţejo avstrijski kraji, ki jim je bil podeljen 
naziv »alpinistična vas«: zavezali so se namreč k spodbujanju trajnostnega turizma s 
tradicijo in ta ideja zveni za mnoge zelo spodbudno. Skorajšnje podelitve naziva se 
tako ţe veselijo v Ramsauu in Hintersteinu v Nemčiji. A tudi tukaj sta motiviranost 
prebivalcev in njihovo vključevanje tista dejavnika, ki sta za pridobitev naziva 
odločilnega pomena.  

 
Viri in več informacij na:  
http://www.alpenverein.de/presse/bergsteigerdoerfer-hinterstein-
ramsau_aid_15232.html (de), Siegrist, D., Gessner, S., Ketterer Bonnelame, L. (2015). 
Naturnaher Tourismus. Qualitätsstandards für sanftes Reisen in den Alpen. Bristol-
Schriftenreihe 44. Bern. 
http://www.haupt.ch/index.php?cl=details&anid=9783258079226 (de) 
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Prireditve 

Online questionnaire: 2nd Multiannual Work 
Programme (MAP) of the Alpine Convention, 
15.04.2015. Več... 

6th Eco Conference „ NATURAL FEATURES OF 
SOUTH EAST EUROPE IN THE LIGHT OF CLIMATE 
CHANGE“, 22.04.2015 - 24.04.2015, Gospodarsko 
razstavišče Ljubljana, SI. Več... 

17. Energetic days, 21.04.2015 - 22.04.2015, GH 
Bernardin, Porotoroţ, Slovenia. Več... 

Strokovna konferenca Omreţja občin, 19.06.2015 - 
20.06.2015, Saint-Martin-de-Belleville/FR. Več... 

FRONTIERE - GRENZEN 2015: SE POTRJUJE 
VEDNO BOLJ KOT "LITERARNI NATEČAJ Alp, 
19.02.2015 - 15.06.2015. Več... 

 
 

Saj ni res, pa je! 

 
... vse, kar je v Alpah neobičajnega in 
izrednega, ima posebno oznako: denimo 
mleko krav, ki jih krmijo le s senom, 
ţivina, ki jo pasejo, krmijo in molzejo 
hribovski kmetje, zlata jabolka, dozorela 
na soncu in posebno ţlahtnega okusa 
zaradi alpskega podnebja, zeliščni čaj iz 
planik, ki so bile ročno nabrane na 
vrtoglavih višinah. Zdaj pa lahko posebno 
oznako pridobijo tudi prebivalci bavarske 
pokrajine Allgäu. Zanjo lahko zaprosijo pri 
lokalni domovinski organizaciji 
Heimatbund Allgäu, ta pa jim po pošti 
pošlje pravo »allgäusko osebno 
izkaznico«. Imetnik dokumenta se mora 
seveda zavezati, da »si bo z dušo in 
telesom vedno prizadeval za dobrobit 
Allgäua«. K njegovim značajskim 
lastnostim sodijo tudi ljubezen do 
svobode in pozitiven pogled na ţivljenje. 
Navsezadnje pa oznaka zahteva tudi 
varovanje in skrb za domovino na 
druţabnem področju, saj si mora imetnik, 
kot je zapisano v pravilih organizacije, 
prizadevati za negovanje značajske 
lastnosti, kot sta veselje do praznovanj in 
zabave ...  
 
Viri in več informacij: 
http://www.heimatbund-
allgaeu.de/allgaeu-ausweis.html (de) 

 

http://www.cipra.org/en/events/online-questionnaire-2nd-multiannual-work-programme-map-of-the-alpine-convention/#to-initiate-the-map-process
http://www.cipra.org/sl/prireditve/6th-eco-conference-201e-natural-features-of-south-east-erope-in-the-light-of-climate-change201c/
http://www.cipra.org/sl/prireditve/17-energetic-days/
http://www.cipra.org/sl/prireditve/strokovna-konferenca-omrezja-obcin/
http://www.cipra.org/sl/prireditve/frontiere-grenzen-2015-se-potrjuje-vedno-bolj-kot-literarni-natecaj-alp
http://www.heimatbund-allgaeu.de/allgaeu-ausweis.html
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