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Gradnja predorov je v Alpah ena od prednostnih nalog, saj prispeva k 
preprečevanju posledic podnebnih sprememb. © Willi Doerr  / pixelio.de 

 
Potencial alpskih predorov  
 
Na vseh koncih in krajih Alp vrtajo, 
gradijo, bagri ropotajo. In tako je tudi 
prav, saj so novi cestni in železniški 
predori rešitev za posledice globalnega 
segrevanja, obenem pa dajejo tudi 
nesluteno turistično dodano vrednost. Na 
kakšen način, je pokazala študija, ki je 
bila opravljena na to temo. 
 

 
Namen gradnje novih cestnih in železniških predorov je bil doslej vedno jasen: več prometa in seveda 
tudi hitrejši promet med dvema krajema, ki ju med seboj ločijo gore. Obsežna študija, ki so jo izdelali 
v Mednarodnem uradu Alpske konvencije, ugotavlja, da predori v Alpah izpolnjujejo tudi zahteve za 
prilagajanje podnebnim spremembam in ustvarjajo turistično dodano vrednost, podobno Stad 
Skipstunnelu, prvemu ladijskemu predoru na svetu, ki ga načrtujejo na Norveškem.  
 
Inovativnost zimskega turizma 
 
Predori v Alpah naj bi se uporabljali zlasti za oblikovanje prostočasnih dejavnosti. Avtorji študije 
priporočajo ureditev smučarskih prog, saj se je v Alpah povečala negotovost zagotavljanja snežnih 
razmer na nižjih legah, v predorskih ceveh pa bo mogoče nizko temperaturo vzdrževati z ustrezno 
uporabo energije. Izmenjava toplote  med smučarskim in železniškim predorom vse to omogoča. 
Pogoj pri tem je, da vozijo vlaki skozi predor v minutnih intervallih, saj bo le tako nastalo dovolj 
energije. Za zagotavljanje potrebnih zmogljivosti študija poleg tega priporoča obvezno vožnjo z 
vlakom za vsa službena potovanja in krajše počitnice.  
 
Široka podpora gradnji predorov  
 
Okoljske organizacije so bile doslej do tovrstnih načrtovanih infrastrukturnih projektov izredno kritične. 
V Švici, denimo, je 50 organizacij zbralo več kot 125.000 podpisov proti izgradnji druge cevi v 
gotthardskem cestnem predoru, CIPRA Italija pa je kritizirala odprtje varnostnega predora Fréjus za 
običajni cestni predor. Vse te organizacije pa so zdaj pripravljene popustiti, a pod pogojem, da se 
poleg prometnih in smučarskih predorov zgradi še ekološka izravnalna cev, ki naj bi živalskim vrstam, 
ki jih še posebno ogrožajo podnebne spremembe, a tudi volkovom, medvedom in risom, zagotavljala 
varen in zavarovan življenjski prostor. Posebna svetila, izdelana v Italiji, simulirajo v predoru pravo 
dnevno in nočno svetlobo ter skrbijo celo za naravno porjavelost smučarjev in imajo sploh pomirjujoči 
učinek na divjad. 
 
Vir in več informacij: http://www.zeit.de/2015/09/optik-technologie-kuenstliches-
tageslicht/komplettansicht (de), http://www.skipstunnel.no/ (no), http://www.cipra.org/it/comunicato-
stampa/radoppio-del-traforo-del-frejus (it), http://www.zweite-roehre-nein.ch/nein-2te-roehre.html 
(de/fr/it)  
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Senčnik kot zaščita rastlin pred svetlobnim onesnaževanjem © CIPRA 
International 
 

Alpske igre svetlobe 
 
Številni gorski vrhovi so goli, s tem pa 
idealni za ustvarjanje svetlobnih inštalacij. 
Nedavno so v švicarskem kantonu Valais 
začeli osvetljevati 13 gorskih vrhov, 
projekt pa naj bi razširili na celotno 
območje Alp. Za tovrstno reklamno 
osvetlitev so zanimanje že izrazile prve 
multinacionalke.  
 

Če preletimo Alpe, se vozimo skoznje ali pa pogledamo skozi okno pisarne ali dnevne sobe, jih je 
mogoče videti povsem jasno: ogolele skalnate stene Alp. Neizkoriščen potencial, je prepričana 
oglaševalska srenja, ki namerava več alpskih vrhov izkoristiti za umetniške in komercialne igre 
svetlobe. Švicarski specialisti so že pripravili projekt in uporabili spoznanja dosedanjih poglobljenih 
strokovnih mnenj na temo osvetlitve gora. Švicarska planinska zveza je 150-letnico svojega obstoja 
že obeležila z osvetlitvijo planinske koče, marca 2015 pa je v soju reflektorskih luči zasijalo še 13 

 
Prednosti: divja, gibčna, najraje dobro skrita. Zaradi globokega pogleda, v 
katerem se lahko izgubimo, in ostrih ušes je primer redke lepote. © luise / 
pixelio.de 
 

Nominacije za nagrado Hotty Alps Award  
 
Vdanost, očarljivost, privlačnost. Hotty 
Alps Award nagrajuje najlepše v alpski 
deželi. Spletno glasovanje za izbor 
kandidatov je odprto še danes do polnoči 
– sodelujte tudi vi in oddajte svoj glas!  
 

 
Alpe so znane po dolgih smučarskih progah, spretnih dvonožcih, kristalno čistih visokogorskih 
jezerih, mogočnih parkljarjih in samotarskih bradačih – in prav izstopajoča lepota teh alpskih 
»prebivalcev« je predmet mednarodnega tekmovanja Hotty Alps Award, ki išče najbolj zanimiva, 
razburljiva in vznemirljiva živa bitja in pokrajine.   
 
Znane so že nominacije nekaterih kandidatov, ki obetajo uspeh. Denimo bradata Conchita Wurst iz 
Zgornje Avstrije, potem je tukaj znamenita in s počitniškimi stanovanji okrašena zgornjeengadinska 
jezerska plošča ali pa z Japonske priseljena plodova vinska mušica. Danes je mogoče do 17.17 
nominirati še druge kandidate. V tem primeru je treba poslati privlačno fotografijo in krajšo 
predstavitev kandidata.  
 
Za vašega kandidata pa lahko prek spleta glasujete do polnoči. Izbor najboljših predlogov bo opravila 
neodvisna žirija, sestavljena iz predstavnikov in predstavnic CIPRE, CIPRE in CIPRE. Prejemnikom 
nagrade Hotty Alps Award se obetata slava in čast.   
 
Prijavite se še danes in oddajte svoj glas zase ali za svojega favorita na 
https://www.facebook.com/CIPRA.org.  
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gorskih vrhov v Valaisu. Vidni so bili celo iz vesolja.  
 
Za nove oglaševalske površine pa se zanima tudi več multinacionalnih koncernov. Logotipe 
mednarodnih naftnih in plinskih družb, izdelovalcev osvežitvenih pijač z dodanim kofeinom ter 
turističnih ponudnikov doživljajskih počitnic bomo lahko, kot je predvideno, na Matterhornu, Treh 
Cinah ali Zugspitze videli že od leta 2016 dalje.  
 
Del prihodkov od oglaševanja bo namenjen iniciativam, ki se borijo proti svetlobnemu 
onesnaževanju. Po nekaterih ocenah osvetljuje, denimo, mesto s 30.000 prebivalci nebo v območju 
približno 25 kilometrov. In ker ima umetno osvetljevanje za zdravje ljudi, rastlin in živali škodljive 
posledice, bodo zdaj – poleg drugih ukrepov – rastline zaščitili s posebnimi senčniki, živalim, zlasti 
metuljem, netopirjem in žerjavom, pa nadeli posebne spalne maske.  
 
Vir in več informacij: http://www.13etoilesausommet.ch/, http://www.hellenot.org/leuchtende-
beispiele/ (de/fr/it/en), http://www.darksky.org/ (en)  
 
 
 
 
 

 
Rok uporabnosti potekel? Nič zato, saj zdaj za brezplačno popravilo 
poskrbijo alpske občine. © Florentine  / pixelio.de 
 

 
 
Vrnemo denar za čevlje 
 
Društvo Alpsko mesto leta in Omrežje 
občin  Povezanost v Alpah sta se lotili 
izvajanja programa finančne podpore, 
namenjene pešcem. V nadaljevanju o tem, 
zakaj se hitra hoja, tek in sprehajanje zdaj 
resnično splačajo.  
 
 

 
Ko gre za varstvo podnebja, gre za peš hojo. Nobena druga oblika mobilnosti ni tako prijazna za 
podnebje in okolje, kot je premikanje s pomočjo lastnega telesa brez kakršnih koli tehničnih ali 
strojnih pripomočkov. Za primer vzemimo prebivalce Innsbrucka, ki v vsakdanjem življenju per pedes 
opravijo kar 29 odstotkov svojih poti.  
 
Alpski mreži sta se zato odločili finančno pomagati pri vzpostavitvi inovativnega, učinkovitega in 
prebivalcem prijaznega programa: zelo poškodovane pete, pošvedrane podplate in strgane vezalke 
bodo pešci odslej lahko v posebnih občinskih zbirnih prostorih zamenjali za bon, s katerim bo 
mogoče popraviti vse vrste pet, od polnih pet, pet v obliki lijaka pa vse do pet s polnim podplatom. 
Pravico do nove finančne spodbude bodo seveda imeli vsi prebivalci in tudi obiskovalci občin, ki 
sodelujejo v programu.  
 
Kdor nosi pumps čevlje, bo prejel še dodaten znesek. Ta vrsta pete se namreč že po nekaj kilometrih 
zlomi, zlasti na poljskih in gozdnih poteh. Tako bo mogoče upoštevati tudi vidik mobilnostnega 
vedenja glede na spol. Kot ugotavlja aktualna študija avstrijskega prometnega kluba (ÖVC), hodijo 
ženske v primerjavi z moškimi peš pogosteje in pri tem opravijo daljše razdalje. Kar dvojno podporo 
pa bodo prejeli moški, ki uporabljajo zelo tanke pete – kot začetno spodbudo za uveljavljanje 
enakopravnosti med spoloma.   
 
Vir in več informacij: http://www.thierry-billet.org/2014/08/c-est-l-une-des-declinaisons-de-notre-plan-
climat-et-c-est-un-travail-conjoint-entre-les-services-municipaux-et-la-commission-deplac (fr), 
http://www.vcoe.at/de/presse/aussendungen-archiv/details/items/vcoe-mobilitaetsverhalten-der-
frauen-ist-sicherer-und-umweltfreundlicher (de)  
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Kravji davek: nova dajatev se bo stekala v urejanje pokrajine in živinorejski 
sektor.  
© Rainer Sturm  / pixelio.de 

 

Prihaja kravji davek  
 
Po trdih pogajanjih so se finančni in 
okoljski ministri alpskih držav vendarle 
uspeli dogovoriti za uvedbo novega 
dodatnega davka, ki bo veljal na celotnem 
območju Alp. V nadaljevanju si preberite  
kdo bo zavezanec za novi davek in koliko 
bo treba odšteti zanj.  
 

 
Ministri so vendarle sprejeli odločitev: obveznost plačevanja kravjega davka bo začela veljati  
januarjem 2016. Letni prispevek bodo morali plačevati vsi prebivalci Alp, je zapisano v sklep  
ministrov, vsi drugi, ki bodo želeli na območju Alp preživeti počitnice oz. prosti čas, pa bodo mora  
poravnati takso v višini kravjega davka. Prihodki iz novega davka bodo med drugim namenjen  
reševanju lukenj na pašnih površinah, ki so nastale kot posledica intenzivne živinoreje. Poleg 
urejanja pokrajine pa bo davek pokrival tudi določen del stroškov usposabljanja za planšarje i  
pastirje.  
 
Pogajanja o kravjem davku so bila zelo dolgotrajna tudi zato, ker so se ministri hoteli izogni  
napakam, ki so bile storjene pri nedavno uvedeni cestnini za osebna vozila v Nemčiji. Uvedba nov  
dajatve je pravzaprav obljuba iz zadnje volilne kampanje na Bavarskem: tako bodo morali od let  
2016 dalje domačini in tujci v enakem deležu plačevati uporabo cest. Domačinom se bo plačan  
davek lahko povrnil v obliki davčne olajšave, česar pa predvsem v sosednji Avstriji niso sprejeli  
velikim navdušenjem.   
 
Pri kravjem davku je najvišje načelo, ki ga je treba spoštovati, pravičnost, to pa pomeni, da moraj  
enak davek plačati tujci, priseljenci, tisti, ki nikoli niso odšli z alpskega območja, tisti, ki se t  
zadržujejo le začasno, in tisti, ki bodo tukaj ostali za vedno. Navsezadnje za živino ni pomembno  
kdo jo pase, kdo predela mleko v sir in kdo uživa v prelepi alpski pokrajini in ob zvonjenju kravji  
zvoncev.  
 
Več informacij: http://www.michael-cramer.eu/presse/single-view/article/pkw-maut-in-deutschlan/ 
(de), http://www.cipra.org/de/news/5039  
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Prireditve 

Dan avtomobila v Franciji, 05.04.2015, Francoske 
Alpe, Organisation: CIPRA Francija. Več... 

Natečaj: arhitekturne mojstrovine visoko zgoraj, 
01.04.2015 - 15.04.2015, Organisation: CIPRA 
Slovenija. Več... 

Delavnica: zaposlitvena terapija za lovce, 30.04.2015, 
Cuneo/I, Organisation: CIPRA Italija. Več... 

Akcija: Alpski triatlon, 06.05.2015, Tirolska/AT, 
Organisation: CIPRA Avstrija. Več... 

 

 

Saj ni res, pa je! 
 
… Francoščina v Švici? Stvar preteklosti! 
Na območju štirijezičnega osrčja 
alpskega sveta bo namreč Voltairov in 
Modianijev jezik kmalu zamenjala 
slovenščina, odločitev pa je posledica 
dolgoletnega cincanja in omahovanja. 
Najprej so predstavniki gospodarstva 
želeli zgodnje učenje francoščine v šoli 
nadomestiti z angleščino. Nato so v 
Bernu predlagali, da bi v vseh kantonih 
od prvega razreda dalje postali vsi štirje 
nacionalni jeziki obvezen predmet. 
Federalisti so se tej ideji uprli in zahtevali, 
da mora o tem vprašanju odločati vsak 
kanton zase in po lastni presoji. Po dobri 
stari švicarski navadi je nazadnje 
obveljala odločitev manjšine v gorskih 
kantonih. Ta v mislih ni imela ravno 
nacionalne enotnosti, se je pa zato bolj 
zavzela za alpsko enotnost in s tem 
uvedbo slovenščine kot prvega tujega 
jezika po celotni državi. Novi člen zakona 
bo tako združil Švico z novim jezikom, ki 
ga vsi na isti ravni (ne) obvladajo. Pa na 
zdravje!   
                                                                                                                                                                                      
Vir: 
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/
Thurgau-will-Fruehfranzoesisch-
moeglichst-bald-
abschaffen/story/19759826 (de), 
http://old.cipra.org/de/alpenkonvention/al
pen (de)  
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