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Turbulentni časi za francoske Alpe
Zaradi nove zakonodaje so spremembe v Franciji postale nujne in 

pogoji za uresničevanje trajnostnega razvoja v Alpah bi se lahko 

zaradi tega dramatično spremenili. Tu je najprej t. i. Macronijev zakon, 

ki predvideva odpravo postopka UTN (Unité Touristique Nouvelle), 

kar dejansko pomeni poenostavitev postopka izdaje gradbenega 

dovoljenja. Ta instrument, ki ga je uvedel zakon o gorah (Loi 

Montagne), sicer ni popoln, a še vedno omogoča transparentnejšo 

razpravo o gradnji nove turistične infrastrukture ter o spreminjanju ali 

celo opustitvi projektov. Številni izvoljeni predstavniki, socialni in 

gospodarski akterji ter društva so zaradi odprave tega instrumenta za 

usmerjanje turizma v Alpah že izrazili zaskrbljenost.

Sočasno francoska vlada načrtuje prečiščeno zakonsko besedilo na 

podlagi poročila poslank Bernadette Laclais in Annie Genevard. 

Poročilo se zavzema za privlačnejše gorske masive, ki se ne bodo izogibali okoljskim vprašanjem, pa 

naj gre pri tem za urbanizacijo, podnebne spremembe, energetsko neodvisnost ali okoljske storitve, in 

poudarja, da mora Francija okrepiti zlasti svoja prizadevanja za uresničevanje določb Alpske konvencije. 

Obenem je slišati glasove drugih skupin, ki zahtevajo, da zakon podpre gospodarski razvoj v smislu 

ukrepov, ki so bili že sprejeti z Macronijevim zakonom.

Navsezadnje pa je bila z zakonom o teritorialnem prestrukturiranju (NOTRe) sprejeta reforma, s katero 

se spreminja perimeter ene od dveh francoskih alpskih regij: Rona - Alpe in Auvergne tvorita namreč 

novo regijo Auvergne – Rona - Alpe, ki je obenem tudi največja gorska regija v Evropi. V okviru te 

reforme so bile na regijo prenesene nove pristojnosti, predvsem kar zadeva načrtovanje prometa.

V regionalni politiki je zapihal nov veter

Poleg sprememb zakonodaje je treba omeniti še pokrajinske volitve, ki so povsem spremenile politično 

pokrajino v dveh regijah, katerih del ozemlja leži na alpskem območju. Novo izvoljeni predstavniki regij 

Auvergne – Rona - Alpe in Provansa – Azurna obala so že dali pobudo za sprejetje ukrepov, s katerimi 

bo mogoče povečati obseg gradenj v Alpah. V regiji Auvergne – Rona - Alpe je Gilles Chabert napovedal 

pripravo načrta gorskih območij v duhu Georgesa Pompidoua iz sedemdesetih let, ko so na podlagi 

programa prostorskega načrtovanja in gospodarskega razvoja, t. i. Plan Neige, v francoskih Alpah 

spodbujali gradnjo velikih turističnih infrastrukturnih objektov.

Alain Boulogne, predsednik CIPRE Francija, je podvomil o primernosti omenjenega načrta zaradi  

različnih izzivov, s katerimi se moramo danes soočati in jih v preteklem obdobju ni bilo. »Snežni topovi, 

beton in veliki koncerni ne bodo izboljšali ne kakovosti življenja niti lokalnega razvoja.« V alpskih mestih 

in vaseh naj bi obstajale številne perspektivne pobude, ki pa bi jih, če naj bi postale uspešne, morali 

podpreti izvoljeni predstavniki, zakonodaja in javna politika. V razpravi o spremembi zakonodaje 

sodelujejo društva in poslanci iz francoskih Alp, ki so pozvali novi regionalni upravi, naj ne ogrozita tega, 

kar je bilo doseženo v zadnjih letih. Čas je, da na tem področju pospešimo dejavnosti.
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International © Martin Walser

Viri in več informacij na: http://master-droit-montagne.fr/remarques-sur-le-devenir-des-unites-

touristiques-nouvelles-utn-et-de-la-commission-utn-de-massif/ (fr), http://www.mountainwilderness.fr/se-

tenir-informe/actualites/la-loi-montagne-s-invite-a-l-assemblee-nationale.html (fr), 

http://www.gouvernement.fr/reforme-territoriale-coup-d-envoi-de-la-nouvelle-architecture-de-la-

republique?55pushSuggestion=Teaser (fr), http://www.lemonde.fr/elections-regionales-

2015/article/2016/01/04/les-nouvelles-regions-francaises-elisent-leurs-premiers-

presidents_4841117_4640869.html (fr), http://www.ledauphine.com/savoie/2016/02/17/vallee-des-

belleville-laurent-wauquiez-esquisse-son-plan-neige-stations (fr), 

http://www.ledauphine.com/skichrono/2016/02/05/gilles-chabert-annonce-un-plan-montagne

Stališče: Statistične igrice zamegljujejo pogled na bistvo 
problemov 

Tik pred božičem je bila objavljena odmevna analiza, v kateri 

avstrijska avtorja, avstrijski funkcionar žičniškega podjetja in 

raziskovalec turizma, zatrjujeta, da so bile, izhajajoč iz analiziranih 

podatkov meteoroloških postaj, zime v zadnjih tridesetih letih 

hladnejše in ne toplejše – podnebne spremembe naj bi bile tako 

omejene na območja zunaj Alp. Pri podrobnejšem pregledu pa se je 

študija izkazala kot vprašljiva, s tem pa sta avtorja turistični panogi, ki 

naj bi ji bila dolgoročno zagotovljena ekonomska varnost, naredila 

medvedjo uslugo.

V raziskavo so bile selektivno vključene le nekatere od meteoroloških 

postaj in celo na teh postajah so že v letih, predno se je začelo analiziranje niza podatkov, zaznali 

nenavaden porast temperature. Izhodišče raziskave je torej pri zelo visoki ravni temperature. 

Analiza zajema le mesece od decembra do februarja, a rezultati za celotno obdobje meteorološke zime, 

torej od novembra do marca, že samo na izbranih postajah kažejo rast temperature. Šest najtoplejših 

zim od začetka izvajanja meritev se je zvrstilo v obdobju zadnjih deset let. Taka samovoljna analiza 

podatkov odvrača pogled od nujno potrebnih prilagoditvenih ukrepov v zimskem turizmu. Kaj pomaga, 

če bi v gorah dejansko zaznali padec temperature, na spodnjih žičniških postajah pa zaradi zvišanih 

temperatur umetno zasneževanje ne bi bilo mogoče?

Tovrstne raziskave širijo vzdušje pomiritve, ki sporoča »Le tako naprej! Kar je delovalo 50 let, bo 

delovalo tudi v prihodnje.« V resnici pa gre za stališče, ki posreduje napačno oceno dejanskih izzivov 

podnebnih sprememb. Če se želimo z gorskim turizmom ukvarjati ekonomsko dolgoročno tudi pozimi, ne 

smemo vztrajati pri starih receptih, temveč moramo poiskati nove koncepte, ki bodo upoštevali različne 

razmere za vsako posamezno destinacijo. Le tisti, ki danes razmišlja drugače in trajnostno, bo pridobil 

goste jutrišnjega dne – pomirjevalna politika omenjene raziskave k temu nikakor ne prispeva. 

100 točk za varstvo podnebja
Prehranjujemo se in kupujemo oblačila, živimo v hišah, ki jih pozimi 

ogrevamo, poleti hladimo in ponoči osvetljujemo, potujemo z vlakom, 

avtobusom ali avtomobilom ... Posledica našega življenjskega sloga 

je posredno in neposredno izpuščanje CO2 v ozračje. Če ne želimo, 
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Gospodinjstva, ki sodelujejo v 

projektu 100max, preizkušajo v 

praksi, kaj pomeni živeti v 

skladu s trajnostnimi načeli. © 

Marcel Hagen, Studio 22

Mlajša in starejša generacija 

skupaj oblikujeta idejo o 

prihodnjem razvoju Alp. © Fabio 

Parisi

da se bo Zemljino podnebje segrelo za več kot dve stopinji, bomo 

smeli dnevno porabiti največ 6,8 kg CO2. Za uspešno preprečevanje 

podnebnih sprememb pa ne potrebujemo le ustreznega znanja. 

Spremeniti bomo morali namreč tudi način življenja oz. lastnega 

ravnanja.

Družine bodo v igri 100max – varstvo podnebja skozi igro v Alpah v 

praksi preizkusile, ali in kako lahko na dan porabijo največ 6,8 kg 

CO2, kar preračunano znaša sto točk. En teden v marcu in en teden 

še v juniju bodo sodelujoči morali popisati vse svoje aktivnosti, kot so 

celotna poraba, vrste oblačil, ki jih bodo nosili, oblika mobilnosti, ki jo 

bodo izbrali za opravljanje svojih poti. Kako uspešnih je okoli 100 

alpskih gospodinjstev pri doseganju projektnih ciljev oz. kako in kje 

jim je uspelo prihraniti točke, bo mogoče sproti preverjati na spletni strani www.100max.org.

Po prvem tednu izvajanja projekta se je že pokazalo, da je mogoče največ CO2 privarčevati na področju 

mobilnosti in prehrane. Udeleženci imajo zdaj čas, da do drugega tedna igre 100max v juniju preizkusijo 

način ravnanja, ki bo pripomogel k zmanjšanju števila točk. Mimogrede: v prvem tednu so se člani 100 

gospodinjstev skupaj poljubili 268-krat – točke CO2 se za to dejavnost ne zaračunavajo.

100max – varstvo podnebja skozi igro v Alpah je projekt, ki ga CIPRA izvaja v sodelovanju  s projektom 

Dober dan ima 100 točk. Projekt finančno podpira nemško Zvezno ministrstvo za okolje.

Viri in več informacij na: www.cipra.org/sl/100max/100max, http://www.eingutertag.org/4461.html

Več prostora kakovostnemu življenju

Meriti oddaljenost med posameznimi točkami oz. kraji s koraki in ne s 

kilometri, izboljšati socialno povezanost med člani skupnosti prek 

vaških struktur, dajati prednost potrebam lokalnega prebivalstva pred 

turizmom – vse to so vizije, ki se navezujejo na različna področja 

življenja v Alpah in so jih mladi skupaj z odraslimi udeleženci 

oblikovali na delavnici CIPRE od 4. do 6. februarja 2016 v Schaanu. 

Ugotovili so, da je prostorsko planiranje ključni instrument za 

usklajevanje različnih zahtev in potreb politike, upravnih organov in 

prebivalcev. Seveda lahko pri sooblikovanju vizije razvoja sodelujejo 

le tisti, ki imajo možnost, da se soočijo z vsebinami in procesi.

CIPRA želi s projektom I-LivAlps okrepiti zanimanje in znanje 

predvsem mlade generacije, ki živi na območju Alp, in njeno zmožnost za ukrepanje kakor tudi 

vključevanje mladih v javno življenje lokalnih oz. regionalnih skupnosti. Rezultati, ki jih bodo sodelujoči 

pri projektu dosegli v okviru štirih projektnih dogodkov, bodo CIPRI zagotovili osnovo za druge projekte, 

kot je denimo ozaveščevalni projekt alpMonitor, mladim pa ideje, kako oblikovati lastno življenjsko pot. 

Druge projektne teme so turizem, bivanje in zaposlitev ter socialne inovacije. Vodilni partner projekta, ki 

bo trajal dve leti, je CIPRA International. Izvajanje projekta sofinancirata program Erasmus+ in fundacija 

Cariplo. 

Viri in več informacij na: www.cipra.org/de/medienmitteilungen/mehr-raum-fuer-gutes-leben (de), 

www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/i-livalps (de, en), http://alpmonitor.cipra.org
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Tema razprav na letni 

konferenci CIPRE Avstrija v 

Lunzu am See v Avstriji so bile 

možnosti trajnostnega 

regionalnega razvoja. © 

Tourismusverein Lunz am See

Simbol za naravo ali zlo? 

Vrnitev volka v Alpe vzbuja 

različne občutke. © Amt für 

Natur, Jagd und Fischerei

Poziv k uveljavitvi nove politike razvoja gorskih območij
Številne podeželske regije v alpskem prostoru so prizadeli procesi, 

kot so odseljevanje in prekomerno staranje prebivalstva, pomanjkljivo 

zdravstveno varstvo in nezadostna lokalna oskrba ter slaba prometna 

povezanost. CIPRA Avstrija se je zato na konferenci, ki jo je 

organizirala septembra 2015 v avstrijskem kraju Lunz am See, 

podrobneje lotila teh izzivov. Številni avtorji, ki delujejo na različnih 

širših področjih, so obravnavali nove in v prakso usmerjene pristope, 

s katerimi bi bilo mogoče krepiti in razvijati obrobne in razvojno šibke 

regije in občine v Alpah. Povzetek rezultatov in ugotovitev konference 

je vsebovan v zborniku konference Alpska konvencija in regija 

spodnjeavstrijskih Alp.

Poleg praktičnih primerov vsebuje zbornik tudi razmišljanja, katere 

potenciale za krepitev omenjenih alpskih regij ima Alpska konvencija 

in katere možnosti ponuja za izvajanje izvedbenih protokolov. V CIPRI Avstrija so pripravili tudi poziv 

politikom, naj se zavzamejo za novo razvojno politiko gorskih območij in omogočijo nove spodbude za 

razvojno šibka gorska območja. Zbornik je mogoče brezplačno naročiti (plačati je treba samo strošek 

dostave) ali presneti z www.cipra.org/sl/cipra/avstrija.

Viri in več informacij na: http://www.cipra.org/de/cipra/oesterreich (de), 

http://www.cipra.org/de/publikationen/alpenkonvention-und-die-region-der-niederoesterreichischen-

randalpen (de)

Tesen izid v prid volku 
Če bi imeli še pet glasov, bi švicarski parlamentarci prejšnji teden 

lahko odobrili ukrep odstrel volka, ki bi bil v veljavi celo leto. Če bi za 

predlog glasovala večina, bi morala Švica odpovedati Bernsko 

konvencijo, mednarodni sporazum o varstvu prostoživečega 

evropskega rastlinstva in živalstva. Z novim švicarskim konceptom 

varstva volka so bile določbe o njegovem statusu omiljene. Po novem 

je dovoljeno upleniti tiste mladiče iz volčjih krdel, ki se pogosto 

približajo naseljem. Taka odobritev je že bila sprejeta v primeru 

krdela, ki živi na pogorju Calande. Zaradi mile zime so se mladi 

volkovi naseljem doslej izogibali.

Tudi v Italiji poteka razprava o odobritvi izjem za odstrel v okviru 

novega načrta za upravljanje volka, ki naj bi ga sprejeli spomladi. WWF Italija je že vložila peticijo, s 

katero je izrazila ostro nasprotovanje takemu ukrepu. Italija je doslej veljala za državo, ki se lahko 

pohvali z uspešnimi primeri sobivanja volka in človeka, odstrel je bil dolgo prepovedana tema. V sosednji 

Avstriji je, kot poroča časopis Pinzgauer Nachrichten, v razpravi na okrogli mizi precej prahu dvignil 

avstrijski okoljski minister Andrä Rupprechter, ki je izjavil, da bi si tudi sam nabavil dovoljenje za lov, saj 

nasprotuje naselitvi volka in medveda na širšem območju, proti temu pa si je pripravljen prizadevati tudi 

v okviru Alpske konvencije, katere predsedstvo bo jeseni prevzela Avstrija. Ministrov kabinet poskuša 
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Projekti, povezani z 

zavarovanimi območji, pogosto 

naletijo na nasprotovanje 

kmetijske in turistične panoge. 

(c) berggeist007 / pixelio.de

sedaj škodo, ki jo je povzročila ministrova izjava, omiliti s pojasnilom, češ da je bila ta iztrgana iz 

konteksta.

V Franciji, kjer se je nasprotovanje naselitvi volka večkrat znašlo na naslovnicah časopisov, poznajo tudi 

uspešne primere: v občini Auzet, članici Omrežja občin Povezanost v Alpah, so se odločili preveriti nove 

metode varovanja čred s svetlobnimi mrežami. Tudi v Nemčiji si prizadevajo za ozaveščanje prebivalcev 

o sobivanju volka in človeka, zato so odprli zvezni dokumentarno-svetovalni center, ki se bo posvečal 

problematiki volka. V Bavarske Alpe pa ta živalska vrsta za zdaj še vedno le redko zaide.

Viri in več informacij na: www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/13721/14385/14394/14413/index.html (de, fr, 

it, en), www.wwf.it/lupo/soslupo (it), http://wwf.at/de/menu27/subartikel3613/ (de), 

www.lamarseillaise.fr/alpes/developpement-durable/46192-guirlandes-lumineuses-pour-idee-gadget (fr), 

www.bfn.de/0401_2015.html?&cHash=c2f99fbd82d614e6ed6ba76d8ebab153&tx_ttnews[tt_news]=5720

(de)

Zmaga in poraz za nova zavarovana območja
Tako je pokrajina na pogorju Monte Viso, simbola Kotijskih Alp v Italiji, 

in njegovi okolici na začetku leta 2016 pridobila status naravnega 

parka. Območje je postalo nov gradnik v vsealpski mreži zavarovanih 

območij in bi lahko bilo po velikosti še večje, vendar nekatere občine v 

dolini Pellice iz strahu pred določenimi razvojnimi omejitvami niso 

hotele postati del območja, ki ga obsega park.

Tudi pobudniki projekta vzpostavitve naravnega parka Chiemsee - 

Chiemgauske Alpe niso bili najbolj uspešni, saj se je sodelovanju 

odreklo dvanajst od skupno 31 občin, katerih območje naj bi postalo 

del naravnega parka – projekt zaenkrat ni uspel. »Namen naravnega 

parka je prav spodbujanje razvoja naše regije in njenega turističnega 

profila,« je prizadevanja za uresničitev ideje pojasnil Marc Nitschke, 

župan nemške občine Übersee in predsednik Omrežja občin Povezanost v Alpah. A kot se je izkazalo, 

so bile bojazni, zlasti kmetijstva, prevelike. »Očitno nam ni uspelo prepričati vseh predstavnikov 

kmetijske panoge in jim razložiti, kje vse so razvojne priložnosti in da naravni park zanje ne pomeni 

nikakršnih omejitev.«

Tu je še projekt vzpostavitve narodnega parka Adula, katerega namen je bil sredi Švice ustvariti 

povezavo narave z gospodarstvom. A njegovi pobudniki bodo zdaj morali predelati besedilo osnutka 

ustanovne listine in pri tem med seboj primerjati in oceniti najrazličnejše pomisleke in pridržke, kot je, 

denimo, razkorak med željo po večji svobodi gibanja za vse gorske športnike in zmanjšanjem števila 

izjem v primeru nekaterih skupin uporabnikov v prid razvoju narave v jedrni coni parka. V Parizu so pred 

kratkim že odobrili nadaljevanje projekta Espace Belledonne – ta regijski naravni park v francoskih Alpah 

pa želi vzpostaviti zvezo lokalnih skupnosti, gospodarstva in društev, ki se trenutno ukvarja z izdelavo 

listine.

Viri in več informacij na: http://www.parcomonviso.eu (it), http://www.parcodelpocn.it/cgi-bin/news/Cai%

20Parco%20Monviso.pdf (it), http://www.chiemgau24.de/chiemgau/traunstein/naturpark-chiemsee-

chiemgau-gescheitert-widerstand-landwirtschaft-gross-6190531.html (de), http://www.parcadula.ch (de, 

it), http://www.espacebelledonne.fr/-Projet-de-territoire-.html (de)
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E-kolesa postajajo tudi pri 

športno manj aktivnih ljudeh 

vedno bolj priljubljeno prevozno 

sredstvo za raziskovanje Alp na 

dveh kolesih. © Bad 

Kleinkirchheim / flickr.com

Pri trajnostnem izkoriščanju 

gozdov je treba upoštevati ne le 

količino posekanega lesa, 

temveč tudi druge dejavnike, 

kot so dovozne poti ali 

povpraševanje po energiji. © 

CIPRA International

Kolesarji v središči zanimanja turistične panoge
Klasični zimski turizem je v krizi, zato v številnih počitniških 

destinacijah razmišljajo, katere alternativne dejavnosti bi lahko 

nadomestile stare – ena od njih je kolesarski turizem. Turistične 

regije, ki so se združile v mrežo AlpNet, so zato želele ugotoviti, kateri 

kolesarski trendi obstajajo v Alpah in kako bi bilo mogoče ta trg 

najučinkoviteje odpreti. »Ponudniki storitev se ne bi smeli ozirati le po 

gorskih kolesarjih,« opozarja Manuel Demetz iz Evropske akademije v 

Bolzanu, eden od avtorjev omenjene študije The Future of Cycle 

Tourism in the Alps. Še večje možnosti obstajajo pri kolesarjih, ki se 

ukvarjajo s trekingom, ali pa pri tistih posameznikih, ki želijo s 

kolesom raziskati okolico kraja, ki so si ga izbrali za svoj počitniški 

oddih. Prav tako je Demetz prepričan, da postaja vedno bolj 

pomembna vloga električnih koles. Sicer pa le urejanje novih 

kolesarskih poti ne bo zadostovalo, za varnost kolesarjev bo treba 

poskrbeti tudi na stranskih poteh. Poleg tega je za uspešne odločevalske procese, ki se nanašajo na 

kolesarstvo, potrebno sodelovanje vseh, ki so v domači regiji odgovorni za to športno panogo.

Primerov dobre prakse na področju oblikovanja nove ponudbe za kolesarski turizem je kar nekaj, eden 

od njih je npr. ureditev novih kolesarskih tras na slovensko-italijanskem obmejnem območju v okviru 

projekta Bimobis pod vodstvom Tolmina, alpskega mesta leta 2016. Da postaja kolesarski promet vse 

pomembnejši cilj tudi za lokalno prebivalstvo, kažeta švicarska kolesarska pobuda Velo-Initiative, katere 

cilj je čim širše zastavljeno pospeševanje razvoja kolesarjenja, in pobuda prebivalcev v dolini Giffre, ki si 

prizadeva za spodbujanje varne vožnje s kolesom.

Viri in več informacij na: https://www.yumpu.com/en/document/view/53712153/alpnet-eurac-cyclealps-

finalpdf (en), http://www.bimobis.eu, http://vemg.fr/mobilite-a-velo/ (fr), www.verkehrsclub.ch/velo-

initiative (de), http://www.ate.ch/nos-themes/initiative-velo/ (fr), http://www.ata.ch/temi-federali/iniziativa-

per-la-bici/ (it)

Gospodarjenje z gozdovi mora biti trajnostno 
Kot predvideva osnovni koncept dogovora, ki je bil sklenjen 26. 

februarja 2016, povprečni letni posek količine lesne zaloge ne sme 

presegati količine, ki zraste v enem letu. S takim ukrepom želijo 

italijanske alpske regije optimirati sečnjo. Pri tem je treba upoštevati 

gospodarske potrebe gozdnega gospodarstva, po drugi strani pa tudi 

načela okoljske trajnostnosti. Les, pridobljen iz sečnje, se 

najpogosteje uporablja za proizvodnjo energije.

V verigi ustvarjanja dodane vrednosti lesne energije velja odvzem 

lesne zaloge za trajnostnega v primeru, ko ne presega količine 

lesnega prirastka, a v praksi to merilo pogosto ne zadostuje. 

Upoštevani morajo biti namreč tudi ekonomski dejavniki, kot so 

povpraševanje in ponudba na področju energije v določeni regiji ali pa 

ekološka občutljivost območja, kar pa se redko upošteva.  
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Alpenmaster – novi študijski 

program ponuja zanimive 

možnosti za napredovanje. © 

Guillaume Laget

Z vprašanjem, kako doseči trajnostnost pri proizvodnji energije iz obnovljivih surovin, so se ukvarjali tudi 

partnerji projekta recharge.green, v okviru katerega so v več pilotnih regijah preučevali konflikte, ki 

nastajajo med proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in 

ekosistemskih storitev. S programsko opremo sta možna kartiranje območja in preizkušanje možnosti za 

rabo določenega obnovljivega vira energije, ne da bi to vplivalo na ekološko vrednost, na ta način pa se 

na znanstveno podkrepljeni podlagi podpirajo in usmerjajo postopki odločanja v lokalni energetski 

politiki. CIPRA je aktivno sodelovala pri razvoju projekta, bila pa je tudi odgovorna za področje 

komuniciranja z javnostjo in organizacijo zasedanj.

Viri in več informacij na: www.regione.piemonte.it/foreste/it/937-firmato-l-accordo-interregionale-sul-

prelievo-legnoso-in-ambito-boschivo.html (it), www.recharge-green.eu

»Mojster« za Alpe
Študentom dodiplomskih študijskih smeri, kot so gozdarstvo, 

geografija, biologija in ekonomija, je na Visoki šoli Weihenstephan v 

Nemčiji in na bernski univerzi v Švici na voljo nov študijski program 

Regionalno upravljanje na gorskih območjih. Program, ki obsega tri 

semestre, se osredotoča na raziskovanje procesov soodvisnosti 

narave, rabe prostora, družbe in politike na primeru Alp. Študenti 

bodo svoje znanje o ekoloških in socialno-ekonomskih vprašanjih 

povezovali z znanjem o upravljanju regionalnega razvoja na gorskih 

območjih. Njihov pogled pa bo segel tudi prek alpskih vrhov, saj novi 

program predvideva obravnavo tako primerov z drugih gorskih 

območij kakor tudi podpornih programov EU. Trenutno se študijskega 

programa udeležuje dvanajst študentov, njihovo število pa se bo 

podvojilo, je pojasnil Jörg Ewald, vodja programa na Visoki šoli Weihenstephan-Triesdorf, in dodal, da 

se bodo diplomantom po zaključenem študiju odprle različne možnosti za poklicno napredovanje ne le 

na območju Alp, temveč tudi v drugih regijah in gorskih območjih. Poklicna področja segajo od 

regionalnega razvoja in upravljanja naravnih nesreč  in projektov do upravljanja naravnih parkov in 

prostoživečih živali.

Viri in več informacij na: www.hswt.de/studium/studiengaenge/mrg/profil.html (de/en)

Sajni res, pa je!
Moški glas pripoveduje: »Dela so se začela konec pomladi ...«.  Bum! Prvo razstrelitev terena je slišati 

še pred zvokom tolkal. Grušč in zemlja letita v zrak. Po pobočju se vzpenjajo težki stroji: bagri in 

tovornjaki dolbejo v zemljo dovozne poti in trase smučišča. Kopljejo se jarki, vanje se polagajo cevi. Ne, 

ne, to ni prizor z vojnega območja, to je videoposnetek, ki oglašuje francosko smučišče Les 2 Alpes 

3600. Za eno od novih smučarskih prog je bilo izkopanih 555.000 kubičnih metrov zemlje samo zato, da 

bo ta primerna tudi za začetnike. Sicer pa – več kot kot polovica nesreč se zgodi v bližini smučišč, tj. na 

vlečnicah, v hotelih, barih ali restavracijah, so za Britance pred kratkim izračunali pri Sunday Timesu ... 

www.youtube.com/watch?v=uVo2CW2I1mc (fr)
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Prireditve 

Kako bomo rešili reke Balkana in Slovenije?, 18.03.2016, Kobarid, Zelena hiša. Več... 

Predstavitev Poti miru od Alp do Jadrana, 18.03.2016, Trenta, Hiša Trentarskih vodnikov. Več... 

Zeleni sneg – včeraj, danes, jutri: 70 let rednih meritev Triglavskega ledenika, 15.04.2016, 
Mojstrana, Slovenski planinski muzej. Več... 

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative), 08.06.2016, Sonthofen/DE, Organisation: 
Nemško predsedstvo Alpske konvencije. Več... 

Mladi na vrhu, 12.07.-13.07.2016, v Alpah, Organisation: ALPARC, Educ'alpes. Več... 
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http://www.cipra.org/sl/prireditve/kako-bomo-resili-reke-balkana-in-slovenije
http://www.cipra.org/sl/prireditve/predstavitev-poti-miru-od-alp-do-jadrana
http://www.cipra.org/sl/prireditve/zeleni-sneg-2013-vceraj-danes-jutri-70-let-rednih-meritev-triglavskega-ledenika
http://www.cipra.org/sl/prireditve/trajnostni-turizem-v-alpah-izziv-brez-alternative?set_language=sl
http://www.cipra.org/sl/prireditve/mladi-na-vrhu/



