
Bogatost domačih jedi: k 

alpskim kulturnim dobrinam 

spada tudi kulinarična 

dediščina, ki bo na Alpskem 

tednu v središču pozornosti.© 
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Srečanje prijateljev Alp

Priseljevanje in odseljevanje prebivalstva, dobre možnosti 

za opravljanje tradicionalnih obrti, podnebne spremembe, 

zdravje – to so le nekatere od tem, o katerih bo tekla 

razprava na Alpskem tednu 2016. Dogodek prirejajo 

ključne alpske organizacije, med njimi tudi CIPRA. 

V središču pozornosti čertega Alpskega tedna, ki bo letos potekal od 

11. do 15. oktobra v nemškem Grassauu, bodo različni vidiki odnosa 

med Alpami in ljudmi, ki v Alpah živijo, delajo ali jih obiskujejo kot 

turisti. Alpsko prebivalstvo je postavljeno pred velike izzive. Z Alpskim 

tednom, ki ga bodo skupaj organizirale, bo tako več na vsealpski ravni 

delujočih inštitucij in mrež pozvalo prebivalce in obiskovalce alpske 

regije, da se spopadejo s temi izzivi, s tem pa sooblikujejo prihodnji 

razvoj.

Negovati dediščino in jo razvijati 

Namen Alpskega tedna je izmenjati si dosedanje izkušnje iz alpskega življenja in tako oblikovati nove 

rešitve za ohranitev lastne socialne, kulturne in naravne dediščine. Ker želi prikazati raznolikost 

pristopov k delovanju in razpravljati o različnih možnostih za uresničevanje trajnostnega razvoja, bo 

Alpski teden 2016 poskusil sprožiti obsežen in raznolik dialog med udeleženci. Ta se bo osredotočil na 

tri poglavitna področja delovanja: demografijo, kulturo in kakovost življenja. Med številnimi predavatelji, 

ki bodo sodelovali v razpravi o omenjenih temah, so sociolog Harald Welzer, znanstvenik kulturnih ved 

in evropski etnolog Bernhard Tschofen ter strokovnjakinji za lokalni razvoj Sandrine Percheval in Anne 

Lassmann.

Alpska mesta in CIPRA v iskanju dialoga 

CIPRA bo v vlogi soorganizatorke Alpskega tedna na dogodku sodelovala z dvema prispevkoma. V 

prvem bo v okviru delavnice z naslovom Rukajoči jeleni, žuboreči potoki pozornost usmerila v ravnanje s 

težje dostopnimi območji naravnega okolja. Drug prispevek z naslovom We are climate! pa bo 

obravnaval trajnostne življenjske sloge ter udeležbo mladih in odraslih državljanov v odločevalskih 

procesih. Z življenjskimi slogi in trajnostno arhitekturo v Alpah se bodo lahko udeleženci pobliže 

seznanili na dveh razstavah: o projektu 100max in arhitekturni nagradi Constructive Alps. Društvo 

Alpsko mesto leta pa se bo na eni od delavnic ukvarjalo s potencialom zemljišč, prepuščenih naravnemu 

razvoju.

Alpski teden je mednarodni dogodek, namenjen pridobivanju novih in obetavnih možnosti za trajnostni 

razvoj v Alpah. Vsaka štiri leta jo organizirajo vodilne organizacije, ki si prizadevajo za regionalni in 

trajnostni razvoj na območju Alp. Tokrat bo Alpski teden potekal v organizaciji nemškega predsedstva 

Alpske konvencije.



Jakob Dietachmair iz CIPRE 

International je vodja projekta 

Podnebje & energija, promet & 

mobilnost. © CIPRA 

International

Viri in več informacij:

www.alpweek.org

Stališče: Od besed k dejanjem

Znanje in ukrepanje se pogosto razhajata. K 

premagovanju nastalih vrzeli lahko pripomorejo testna 

območja. Zato bi jih bilo treba bolj izkoristiti, meni Jakob 

Dietachmair, projektni vodja pri CIPRI International.

Spremeniti prehranjevalne navade, intenzivneje se ukvarjati s 

športom, manj uporabljati osebni avtomobil – vsi vemo, kako težko je 

doseči trajno spremembo lastnega vedenja. A podnebne spremembe 

in njihove posledice kažejo, da je danes bolj kot kdaj koli doslej nujno 

spremeniti prav lastno ravnanje, če naj bi način življenja postal 

prijaznejši za podnebje. Naloga odgovornih iz politike, gospodarstva, 

izobraževanja in civilne družbe je, da poskrbijo za nove spodbude in 

vzpostavitev testnih območij.

Izkušnje, pridobljene v projektih, kot sta PEMO – trajnostna mobilnost dnevnih migrantov in 100max – 

varstvo podnebja skozi igro v Alpah, kažejo, da je mogoče napredek doseči takrat, ko lahko ljudje sami v 

realnem življenju preizkusijo, kaj pomeni podnebju in okolju prijazen življenjski slog. Z drugimi 

soudeleženimi lahko tekmujejo skozi igro in preidejo od besed k dejanjem. Primer: sodelujoči v prvem 

projektu, doma iz švicarskega Buchsa, se počutijo bolj zdravo, odkar najmanj dva dneva v tednu za 

vožnjo na delo uporabljajo kolo namesto osebnega avtomobila, v drugem projektu pa se je družina iz 

Merana v Italiji odpovedala mesnim izdelkom in pripravila lastne kreativne recepte. Vsi so pionirji in za 

zgled drugim, ki želijo spremeniti svoje vedenje – CIPRA jih bo v vlogi nosilke projekta pri tem seveda  

podprla.

Iz vedenjske psihologije je znano, da potrebujemo ljudje pozitivno stimulacijo, kot so radovednost, 

veselje ali nagrada, če želimo zapolniti vrzel med namero in dejanskim vedenjem. V pomoč je lahko tudi 

neposredna primerjava: podatek o lastni porabi emisij CO2 sam po sebi še nič ne pove – vedeti želimo, 

kje smo v primerjavi z drugimi boljši, kje slabši in kaj bi lahko dosegli skupaj.

Da bi to uspelo, je treba izpolniti nekaj predpogojev. Vlak, avtobus ali kolo bodo dnevni migranti 

uporabljali kot alternativo osebnemu avtomobilu, če bodo imeli na voljo dobro razvito kolesarsko mrežo 

in mrežo javnega prevoza. Regionalne živilske proizvode iz ekološke pridelave bodo sprejeli za 

samoumevne, če jim bodo te ponudili npr. v menzi podjetja, v katerem so zaposleni. Ko so ti pogoji 

izpolnjeni, postane tudi podnebju prijaznejše življenje bolj enostavno. Ljudje vidijo, da je preizkušanje 

drugačnega načina življenja lahko prav zabavno in da s tem prispevajo k svoji in splošni kakovosti 

življenja.

Viri in več informacij: www.cipra.org/sl/100max, www.cipra.org/sl/cipra/o-nas/strokovne-

konference/letna-strokovna-konferenca-2015



Majhne ideje, a velik učinek. 

Učenci pri vrtnarjenju v 

Bezauu/A. © Bezau

Bergellski arhitekt Armando 

Ruinelli (levo) udeležencem 

konference pripoveduje o 

kulturnozgodovinskem razvoju 

doline.© Veronika Rall

Kaj vse zmore varstvo narave

23 občin in regij, članic Omrežja občin Povezanost v 

Alpah, je s sodelovanjem v programu dynAlp-nature v 

praksi pokazalo, kako in kaj vse lahko varstvo narave 

prispeva k skupnemu dobru. Usklajevanje programa je 

bilo zaupano CIPRI. 

V središču pozornosti programa dynAlp-nature Omrežja občin 

Povezanost v Alpah so bile manjše pobude, ki pa so pozitivno vplivale 

na naravo, sožitje in družbeno strukturo na lokalni ravni: v avstrijskem 

Bezauu so, denimo, uredili skupnostni vrt, ki ga obdelujejo dijaki, 

odrasli, družine in invalidne osebe. Vrt je v zadnjih dveh letih postal socialno in kulturno zbirališče za vse 

krajane. V Kranjski Gori in Kamniku so na novo zasajeni sadovnjaki, kjer rastejo sadike starih sadnih 

sort, kar je na podoben način navdihujoča naloga za lokalno prebivalstvo. Ko delamo za naravo, 

obenem prispevamo k skupnemu dobru.

Na podlagi podpore programa dynAlp-nature so se dolgoletne ideje že s skromnejšim financiranjem 

zagona ukrepov in svetovanjem vendarle začele uresničevati, podpore pa so bile deležne tudi že 

obstoječe pobude, ki so si tako zagotovile dolgoročen obstoj. V lihtenštajnski občini Mauren so izvedli 

sistematični popis zemljišča, ki so že sonaravno obdelana. Občina je prebivalce seznanila z možnostmi 

in prednostmi sonaravnega oblikovanja zasebnih vrtov in jih tako pritegnila k sodelovanju.

V okviru programa dynAlp-nature je bilo finančne pomoči deležno 23 projektov. Izvajanje programa je 

usklajevala CIPRA International, finančna sredstva pa je zagotovila lihtenštajnska fundacija Pancivis.

Več informacij:

www.alpenallianz.org/sl/projekti/dynalp-nature

Zakladnica alpske kulture

Okoljsko gibanje v iskanju sodelovanja s kulturo – in kako 

lahko slednja prispeva k trajnostnemu razvoju v Alpah? 

Konferenca in tradicionalna avgustovska prireditev Ogenj 

v Alpah sta prvi signal. Dogodka soorganizira CIPRA 

Švica. 

»Kultura je odvisna od odjemalcev, tako kot gospodarstvo.« S to 

izjavo je švicarski zgodovinar Jon Mathieu z luzernske univerze 

poudaril dejstvo, da so kulturne pobude v podeželskem prostoru 

redkejše, a pomembne z regionalnega vidika. Mathieu je bil eden od 

dveh glavnih predavateljev na konferenci Gorska območja – v katero 

smer?, ki je konec junija potekala v Maloji v Švici in na kateri je okoli 

40 udeležencev razpravljalo o pomenu in vlogi kulture. Kot je dejal Werner Bätzing, ki se posveča 

raziskovanju Alp, pa skupna alpska kultura ne obstaja in je tudi ne potrebujemo. »Obstajajo le skupni 

izzivi, ki pa se jih moramo lotiti – skupaj.«



Udeleženci ekskurzije v 

energetski regiji Goms v Švici: Z 

izmenjavo izkušenj se lahko 

učimo drug od drugega in pri 

tem veliko pridobimo. (c) 

J.Nahmiyaz

Udeleženci so sprejeli Bergellski manifest in tako izrazili skupno zavezanost in pozvali pristojne, da se 

alpskemu kulturnemu ustvarjanju v politiki in regionalnemu razvoju prizna večji pomen. Kulture ne bi 

smeli razumeti le kot ekonomski prispevek k regionalnemu razvoju. Nasprotno, regionalna identiteta 

prispeva k pripravljenosti za sprejemanje razlik in za njihovo konstruktivno rabo. Na konferenci so bile 

predstavljene tudi različne alpske kulturne pobude, ki so dokaz, da ta identiteta še marsikje obstaja. 

Konferenco so organizirali Konferenčni center Salecina, Mountain Wilderness Švica in CIPRA Švica.

Posebna pozornost je bila posvečena akciji Ogenj v Alpah, sicer tradicionalni alpski prireditvi, ko na 

vsako drugo soboto v avgustu na alpskih gorah kot simbol za ohranitev alpskega sveta zagorijo kresovi. 

Letos bo dogodek potekal pod geslom Gorska območja s kulturo, prebivalce Alp pa želi spodbuditi k 

okrepljenemu zavzemanju za trajnostni razvoj na vseh področjih. Akcijo je mogoče organizirati tudi 

individualno, prijavo pa lahko pošljete prek spleta (velja tudi za prijavitelje zunaj Švice).

www.cipra.ch (de/it), www.feuerindenalpen.com/ (de/it/en)

Energetski prehod po francosko

Avstrijske in švicarske občine so pred kratkim gostile 

predstavnike francoskih občin, ki so se želeli seznaniti z 

ukrepi energetskega preobrata v obeh državah. Goste iz 

Francije je spremljala CIPRA Francija.

Švicarska regija Zgornji Valais je lahko glede tega, kako se loteva 

spodbujanja trajnostne, decentralne in lokalne proizvodnje energije, 

resnično za zgled. Energija iz lesne biomase se proizvaja in porabi v 

domači regiji, to pa krepi regionalne krogotoke. Zgornji Valais je bil 

tudi prvi na seznamu krajev oz. in regij, ki so jih na večdnevni 

strokovni ekskurziji obiskali predstavniki francoskih občin 

Barcelonnette in Lauzet-Ubaye. Ekskurzije so se udeležili tudi 

predstavniki Alpstarove pilotne regije Pays S.U.D in CIPRE Francija. 

Slednja je študijsko potovanje tudi organizirala.

Na poti v Avstrijo so se udeleženci za krajši čas ustavili tudi v Schaanu v Lihtenštajnu in obiskali CIPRO 

International. Z direktorico Claire Simon so si izmenjali izkušnje in informacije na temo trajnostnega 

življenjskega sloga, med drugim o projektih 100max in Pemo – trajnostna mobilnost dnevnih migrantov, 

katerih poglavitni namen je spodbuditi ljudi, da spremenijo svoje vedenje in ravnajo podnebju prijazneje. 

Francozi so nazadnje obiskali še štiri vorarlberške občine, ki so se uveljavile kot zgledne izvajalke 

avstrijskega programa e5 in tudi pridobile naziv energijsko učinkovite občine. Francoska delegacija je s 

predstavniki avstrijskih občin izmenjala mnenje še o izvajanju lokalnih ukrepov za podnebno nevtralno 

prihodnost.

Kot je poudarila Julika Jarosch iz CIPRE Francije, sta bila med razgovori tako politična participacija 

kakor ozaveščanje javnosti ves čas pomembna tema. Za uspešno izvajanje ukrepov varstva podnebja 

potrebujejo občine nacionalne in regionalne finančne spodbude. Pomembno pa je tudi, da je v izvajanje 

teh dejavnosti vključeno prebivalstvo. Kot je pri tem ugotovil Jean - Michel Payot, član občinskega sveta 

občine Barcelonnette, čaka njegovo občino še veliko dela in dodal: »Kar zadeva prehod na uporabo 

obnovljivih virov energije, so regije, ki smo jih obiskali, občuten korak pred nami.« 



Predstavniki Omrežja občin 

Povezanost v Alpah in CIPRE 

International na strateškem 

srečanju februarja v 

Innsbrucku.© 

Gemeindenetzwerk „Allianz in 

den Alpen“

Pri odločanju v zadevi 

Riedberger Horn gre tudi za to, 

kakšna bo v prihodnje usoda 

Več informacij in povezave: www.alpenallianz.org/de/aktuell/besuch-einer-franzoesischen-delegation-in-

der-schweiz-und-in-oesterreich-zum-thema-energiewende (de/fr), www.e5-gemeinden.at/ (de), 

www.alpenallianz.org/sl/aktualno/obisk-francoske-delegacije-v-svici-in-avstriji-na-temo-energetskega-

preobrata

Z združenimi močmi za varstvo in ohranitev Alp

Sodelovanje med CIPRO International in Omrežjem občin 

Povezanost v Alpah sega v leto 1997, ko je bila 

ustanovljena mreža občin. Na nedavnem strateškem 

srečanju so udeleženci obnovili podlago za sodelovanje.

Omrežje občin Povezanost v Alpah je združenje skoraj 300 občin s 

celotnega alpskega prostora od Francije do Slovenije, ki so se med 

seboj povezale zato, da bi lahko cilje Alpske konvencije uresničevale 

v vsakdanjem življenju in tako prispevale k uveljavljanju sonaravnega 

razvoja na območju Alp. Izhajajoč iz povezovalnih temeljnih vrednot in 

s ciljem, da še naprej krepijo medsebojno izmenjavo in pri tem 

izkoristijo razpoložljive sinergije, sta se februarja letos v Innsbrucku v 

Avstriji srečali vodstvi obeh organizacij.

Povod za srečanje je bila pobuda  predstavnikov, da bi pregledali 

uspešno izpeljane skupne akcije, skupaj opredelili temeljne vrednote in s pogledom, uprtim v prihodnost, 

uveljavili uspešen pristop za potrebe nadaljnjega sodelovanja. To velja še zlasti na področju razvoja 

projektov in oblikovanja političnih stališč, saj bi tako lahko z združenimi močmi dosegli  več za varstvo in 

ohranitev Alp. Ob tej priložnosti je bil pripravljen tudi memorandum o soglasju, ki opredeljuje skupne 

vsebine in področja delovanja. »S sodelovanjem bomo še okrepili moč obeh mrež, raznolikost tem in 

ljudi, ki so aktivnim v mrežah,« je poudaril Andreas Pichler, ki bo kmalu nasledil dosedanjo predsednico 

CIPRE International. »To pomeni, da se bomo tudi v prihodnje skupaj zavzemali za uspešno alpsko 

politiko na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.«

Viri in več informacij: www.cipra.org/sl/cipra/o-nas/alpske-mreze/povezanost-v-alpah

Riedberger Horn – vzorčen primer za prihodnost? 

Kot je odločila bavarska vlada, bo o prihodnji usodi 

primera Riedberger Horn, s tem pa tudi Bavarskega 

alpskega načrta odločalo 1300 prebivalcev občin, ki ležita 

ob vznožju gore. Kot je razvidno iz zemljevida, ki ga je 

CIPRA pripravila v okviru projekta alpMonitor, tak razvojni 

trend sploh ni osamljen primer.

Pred nekaj dnevi je bavarska deželna vlada sklenila, da bo o usodi 

Alpskega načrta, ki se je izkazal za učinkovit instrument varstva Alp 

na Bavarskem, odločilo 1.300 prebivalcev z javnim posvetovanjem. 



Bavarskega alpskega načrta. © 

LBV

Zanimivo je, da bi zaradi načrtovane širitve smučišča na Riedberger 

Hornu, kar je predmet posvetovanja, marsikdo od njih imel 

neposredno ali posredno korist. Stefan Witty, direktor CIPRE Nemčija, 

je povsem jasen: »Vsa pravna vprašanja v tej zadevi so razjasnjena in odločno nasprotujejo gradnji t. i. 

smučarske gugalnice in nove proge.« 

Širitev obstoječega smučišča je predvidena sredi območja, kjer Alpski načrt tovrstnih posegov ne 

dovoljuje. Rezultat pravno spornega javnega posvetovanja v vpletenih občinah bo iz zadeve Riedberger 

Horn ustvaril precedenčni primer. »S tem pa za brezmejno konkurenčno tekmo, ki jo med seboj bijejo 

bavarska smučišča, ne bi bilo več prav nobenih ovir,« je zaskrbljen Witty. Andreas Pichler, ki bo nasledil 

položaj direktorja CIPRE International, ob tem opozarja: »Zaskrbljujoče je, ko se začne neposredna 

demokracija izkoriščati na račun varstva Alp.«

Riedberger Horn ni osamljen primer. Status zavarovanih območij postavljajo pod vprašaj povsod po 

Alpah, priča smo njihovi drobitvi in slabitvi varstvenega režima, ki jim je bil določen. CIPRA je v okviru 

projekta alpMonitor tovrstne spremembe na območju Alp popisala in jih prikazala na posebnem 

zemljevidu (op.: zemljevid ni popoln). Zabeleženi so tudi – sicer maloštevilni, pa vendar – uspešni 

primeri. V središču ostajajo glasovi lokalnih prebivalcev, ki pripovedujejo o teh spremembah in svojem 

odnosu do narave.

Vedno pogosteje je tudi slišati zahteve predstavnikov gospodarstva in politike, češ da morajo svoj 

prispevek k regionalnemu gospodarstvu zagotoviti tudi zavarovana območja. Tak razvoj skriva v sebi 

priložnosti in tveganja: po eni strani se povečuje njihovo sprejetje v javnosti, prav tako pa se spodbuja 

tudi komercializacija. »Zavarovana območja niso sama sebi cilj, temveč prinašajo dodano vrednost za 

človeka in naravo,« poudarja Martha Dunbar, vodja projekta Biotska raznovrstnost in pokrajina pri CIPRI 

International.

Viri in več informacij: http://alpmonitor.cipra.org, www.alpenverein.de/presse/riedberger-

horn_aid_28000.html (de), www.cipra.org/de/news/internationaler-stopp-fuer-flaechenhafte-erweiterung-

von-skigebieten-gefordert (de)

Na sledi spremembam

S projektom alpMonitor želi CIPRA opozoriti tako na spremembe v Alpah kot na priložnosti in izzive, ki iz 

sprememb izhajajo. Najpomembnejši cilj pri tem je ohraniti kakovost življenja v Alpah in tudi prihodnjim 

generacijam omogočiti, da bodo živele kakovostno. K temu sodita tudi neporušeno naravno ravnovesje 

in neokrnjena pokrajina. Na področju delovanja Narava in človek bo CIPRA izhajala iz vprašanja, kako 

izostriti dojemanje javnosti o pomenu naravnega okolja, da bodo ljudje prevzeli odgovornost za lastno 

eksistenčno osnovo.

Velike pozornosti sta bila deležna tudi odprto pismo, ki ga je CIPRA predložila aprila letos v nemškem 

Murnauu na konferenci alpskih držav o urejanju prostora, in poziv CIPRE Avstrija, CIPRE Južna Tirolska 

in CIPRE Nemčija k zaustavitvi pospešenega širjenja smučišč.

Avtocestne povezave iz Italije v Nemčijo še ne bo 



Posledice prometa, ki ga 

povzroča avtocesta, občutijo 

alpske doline. © dvdbrammhall

Pretežno neokrnjeno pogorje 

Vallacciate v Italiji ostaja 

zaščiteno © asebest / flickr.com

EU ne želi financirati projekta Alemagna, italijanska 

dežela Veneto pa vztraja pri cestni povezavi v Nemčijo.

Prejšnji teden je komisija za regionalni razvoj Evropskega parlamenta 

zavrnila financiranje podaljšanja avtoceste Alemagna. Evropska unija 

je s to odločitvijo stopila za prometni protokol Alpske konvencije. 

Projekt zagovarjajo le še italijanski poslanci Evropskega parlamenta, 

ki prihajajo iz dežele Veneto.

Zamisel o Alemagni izvira iz šestdesetih let, ko je bil predložen t. i. 

Miozzijev načrt. Ta je predvidel vzpostavitev nove tranzitne povezave 

višjega ranga, katere trasa bi se začela v Benetkah v Italiji in potekala čez avstrijsko državno ozemlje do 

Münchna v Nemčiji. Na italijanski strani so gradnjo realizirali po posameznih odsekih in s tem spodbudili 

povečanje prometa, ki pa se ne ustavi pred mejami sosednjih držav proti severu.

Peter Hasslacher iz CIPRE Avstrija ob tem opozarja pred obremenitvami, ki bi jim bili zaradi omenjenega 

projekta izpostavljeni na Južnem Tirolskem ter v Pustriški in Dravski dolini v Avstriji. S prometom 

obremenjenih Alp v prihodnje ne bi smeli še bolj obremenjevati. Ravno nasprotno, realizirati bi bilo treba 

projekt gradnje železniške proge na relaciji Dobbiaco/Toblach v smeri proti Cortini d’Ampezzo v Italiji.

Projektu Alemagna nasprotujejo tudi okoljske organizacije kakor tudi avstrijske, južnotirolske in nemške 

oblasti. A preden se bo zgodilo, da Alpe ne bodo več prometno obremenjene, promet pa preusmerjen na 

železnico, bo Alpe prevozilo še mnogo osebnih in tovornih vozil.

Viri in več informacij: www.mountainwilderness.it/news/displaynews.php?idnews=483 (it)

Belka bo lahko spet gnezdila

Na gorskih travnikih v pogorju Vallaccie v Italiji ne bo 

novih žičniških naprav, prav tako ne bo novih smučarskih 

prog, je odločilo lombardijsko upravno sodišče in s tem 

razveljavilo dovoljenje italijanske vlade. 

Spor se je dolgo vlekel, zato pa je toliko bolj jasen končni izid: 

upravno sodišče (TAR) dežele Lombardije je namreč ugodilo tožbi, ki 

jo je italijanska okoljevarstvena organizacija Legambiente vložila 

zoper odločitev, da se na pogorju Vallaccie zgradijo nove žičniške 

naprave in proge. Gradbeni projekt bi uresničili v eni od stranskih 

dolin Livigna sredi dela narave, kjer se je ohranila prvotna podoba pokrajine in ki je bil razglašen za 

zavarovano območje v okviru mreže Natura 2000 in načrta dežele Lombardije za varstvo pokrajine.

Medtem ko je svoje pomisleke glede načrtovanega posega v strokovnem mnenju izrazil tudi nadzorni 

organ, pa je žičniško podjetje Mottolino Spav prepričevalo z argumenti, da gre pri projektu le za obnovo 

obstoječe smučarske žičnice in v nobenem primeru za gradnjo in postavitev nove smučarske 

infrastrukture. Trditev podjetja je bila ovržena, saj je nekdanja spodnja postaja žičnice oddaljena tri 

kilometre od načrtovane. Poleg tega širitve smučišča na tem območju ne predvideva noben od planskih 

instrumentov.
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Eleana Hegerich

Da bi projekt pospešile in dobile dovoljenje za novogradnjo, so se lokalne oblasti obrnile neposredno na 

italijansko vlado. Ta je dovoljenje, ki ga je sodišče pozneje razveljavilo, potrdila. Šlo naj bi za diskrecijsko 

odločitev, ki v nobenem primeru ne bi smela nasprotovati veljavnim pravnim predpisom, je zapisalo 

sodišče v utemeljitvi in s tem ponovno vzpostavilo načelo pravne varnosti. »Z izidom tega spora, ki je 

resnično trajal že predlogo, smo zadovoljni,« je dejala Barbara Meggetto, predsednica lombardijske 

podružnice Legambiente. 

Narava in kmetijstvo bosta tako v dolini pod Vallaccio imela prednost tudi v prihodnje, belka pa bo lahko 

v miru gnezdila na severnem pobočju gore – vsaj do nadaljnega. V žičniškem podjetju namreč že 

razmišljajo o gradnji novih povezav med smučišči.

Viri in več informacij: http://lombardia.legambiente.it/contenuti/comunicati/ampliamento-degli-impianti-

sciistici-livigno-il-tar-accoglie-il-ricorso-di-lega (it), www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca/livigno-

dopo-lo-stop-alla-vallaccia-colleghiamo-i-versanti-e-valdidentro_1192512_11/ (it)

Priznanja za prijatelje Alp

Pred kratkim je bila izdana posebna poštna znamka 

Alpska pestrost sredi Evrope , ki je posvečena aktivnemu 

delovanju in prizadevanjem varuhov alpskega območja. 

Med njimi je tudi Erwin Rothgang, predsednik CIPRE 

Nemčija.

Erwin Rothgang, predsednik CIPRE Nemčija, in še devet drugih 

okoljevarstvenikov je pred kratkim prejelo pomembno priznanje za 

svoja prizadevanja pri ohranjanju Alp. Med njimi je tudi Rudi Erlacher, 

predsednik Društva za varovanje gorskega sveta in podpredsednik 

Nemške planinske zveze DAV, ki je skupaj z omenjenim društvom 

članska organizacija v okviru CIPRE Nemčija. Konec junija jima je 

bavarska okoljska ministrica Ulrike Scharf skupaj z Rito Schwarzelühr 

- Sutter, parlamentarno državno sekretarko v nemškem Zveznem 

ministrstvu za okolje, izročila album s posebno poštno znamko Alpska 

pestrost sredi Evrope.

Posebno poštno znamko je na začetku junija ob nemškem predsedovanju Alpski konvenciji izdalo 

nemško Zvezno ministrstvo za finance. V ceno znamke je poleg same vrednosti vračunan tudi dodatek v 

višini 30 centov. Denar iz tega vira bo namenjen projektom, ki si prizadevajo, da bi ekonomski interesi 

regije ostali skladni z ekološkimi zahtevami v smislu trajnostnega razvoja.

Viri in več informacij: www.cipra.org/de/news/fuer-engagement-geehrt, 

www.bmub.bund.de/presse/pressemitteilungen/pm/artikel/auszeichnungen-an-verdiente-

alpenschuetzer/?tx_ttnews%5Bswords%5D=Sondermarke&tx_ttnews%5BbackPid%

5D=103&cHash=b17f123e02645c373376fc5e0e3f4260

Konferenca, ki gradi mostove v turizmu



Smučarska proga iz umetnega 

snega: podnebne spremembe 

so vse udeležence prisilile, da 

bodo morali na novo premisliti o 

prihodnosti turizma v Alpah. © 

CIPRA International

Vizionar in pomembna 

osebnost – Luc Hoffmann je bil 

glasnik in zagovornik varstva 

narave na svetovni ravni © 

Mario Broggi

Skrajni čas je že bil, da so se junija 2016 v nemškem 

Sonthofnu zbrali predstavniki različnih sektorjev in na 

konferenci »Trajnostni turizem v Alpah: izziv (brez 

alternative)« skupaj razpravljali o perspektivah alpskega 

turizma. 

Alpe vsako leto obišče približno milijon turistov, ki zlasti za svoj prihod 

porabijo veliko virov. Ravno tako porabi veliko virov tudi infrastruktura, 

namenjena obiskovalcem alpske regije.

Zaradi podnebnih sprememb so danes prav vsi – od predstavnikov 

okoljskih organizacij in turistične industrije do politike – primorani 

sprejeti izziv, ki ga predstavlja trajnostni turizem v Alpah. Priložnost za 

to se je pokazala letošnjega junija na mednarodni konferenci o turizmu  v Sonthofnu v Nemčiji. 

Konferenco so s podporo CIPRE International in društva Alpsko mesto leta organizirali nemška zvezna 

vlada, bavarska deželna vlada in nemško predsedstvo Alpski konvenciji.

Da je bila konferenca začetek nekako zapoznele skupne razprave, je prepričana Claire Simon, 

direktorica Mendnarodne komisije za varstvo Alp in tudi sama udeleženka konference. Kot je povedala, 

pa »je bila konferenca vendarle prvi korak, da se za skupno mizo k razpravi usedejo predstavniki 

različnih interesov.«

Viri in več informacij: www.alpenstaedte.org/sl/trajnostni-turizem

Okoljevarstveniki žalujejo za Lucom Hoffmannom

Pionir, vzornik in vizionar – švicarski biolog in filantrop 

Luc Hoffmann je bil v svetovnem merilu izjemna osebnost 

na naravovarstvenem področju. Umrl je v petek v Franciji, 

star 93 let.

Radoveden in željan znanja, predan in spoštljiv do narave, skromen in 

daljnoviden – tako Luca Hoffmanna opisujejo številne okoljevarstvene 

organizacije, ko ob njegovi smrti izrekajo sožalje. Mnogim je bil biolog 

velik zgled in to bo tudi ostal. Umrl je 22. julija 2016 v Camargueu v 

Južni Franciji.

Luca Hoffmann se je rodil leta 1923 v Baslu v Švici. Bil je vnuk 

ustanovitelja svetovno znanega farmacevtskega koncerna Hoffmann 

La Roche. S svojim delovanjem je občutno zaznamoval naravovarstveno področje v letih po drugi 

svetovni vojni.

Svojo spodobnost za tkanje stikov in mrež je uporabil pri spodbujanju in uveljavljanju varstva narave na 

svetovni ravni. 

Po študiju v Baslu je v kraju Tour du Vallat na jugu Francije ustanovil rezervat in raziskovalno postajo za 

varstvo sredozemskih mokrišč. Leta 1961 je bil eden od ustanoviteljev organizacije World Wildlife Fund



(WWF), sodeloval je pri ustanovitvi organizacije Global Footprint Network, opravljal je funkcijo 

podpredsednika Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) in opravljal mnoge druge funkcije. Številna 

priznanja pričajo o njegovih akademskih dosežkih in izrazito prizadevnem delovanju.

Hoffman je močan pečat pustil tudi v Alpah. Njegova fundacija MAVA Sklad za naravo je tako finančno 

podprla Narodni park Locarnese. »Prav po zaslugi fundacije nam je uspelo Alpe uveljaviti kot tretjo 

ekoregijo poleg sredozemskega prostora in severozahodne Afrike,« pripoveduje Mario Broggi, nekdanji 

svetnik v fundaciji in tudi nekdanji predsednik CIPRE.  

S finančno podporo fundacije MAVA je tudi CIPRA uspešno izvajala svoje projekte. V projektu za 

upravljanje znanja Prihodnost v Alpah so, denimo, predstavniki raziskovalnega področja, politike, uprave 

in civilne družbe izčrpno raziskovali možnosti za uresničevanje trajnostnega razvoja v Alpah, v okviru 

projekta cc.alps pa so strokovno podkovani akterji z alpskega območja oblikovali in nato tudi v praksi 

izvajali za naravo sprejemljive ukrepe na področju varstva podnebja in prilagajanja podnebnim 

spremembam.

Viri in več informacij: http://en.mava-foundation.org/ (en), www.euronatur.org/aktuell/news/euronatur-

nimmt-abschied-von-luc-hoffmann/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]

=detail&cHash=b05c5113c4b905cbb0c0509d38fdf48c, 

www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/abgeschlossen, wwf.panda.org/wwf_news/?273996/An-

environmental-visionary-and-a-father-to-WWF (en), www.europe1.fr/international/deces-de-luc-

hoffmann-pionnier-de-lecologie-et-grand-mecene-de-la-camargue-2805511 (fr)

Sajni res, pa je!

To je zgodba o tem, zakaj bodo morda kmalu vse gore poleti prekrite z žagovino. 

Da bi bili tekmovalci dirke Tour de France, katerih majice so se po vzponu na Les Saisies kar napile 

znoja, deležni vsaj malo ohladitve, so ob koncu zimske sezone nabrali sneg, ki je ostal na smučišču, in 

ga prekrili z debelo plastjo žagovine. Formula je preprosta: 20 do 30 centimetrov debela plast žagovine 

lahko absorbira vodo, lahko pa tudi prepušča zrak. Tako obstaja le nevarnost, da se bo izgubilo 10 

odstotkov količine snega. Ne razumete najbolje? Nič zato, želimo vas le pripraviti na prihodnji pogled na 

gore, prekrite z žagovino. http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/savoie/pour-le-tour-de-france-

rechausse-les-skis-aux-saisies-1046751.html (fr), http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/la-

station-les-saisies-protege-sa-neige-pour-ouvrir-une-piste-de-ski-en-juillet-pendant-le-tour-de-france-

989861.html#xtref=http://m.facebook.com (fr)



Prireditve 

Razstava Geneza, Sebastião Salgado, 31.05. - 31.08.2016, Ljubljana/SL, Organisator: Galerija 
Jakopič in Mestni muzej Ljubljana. Več... 

Sadje naj bo pravično, 29.08.2016, Ljubljana/SL, Organisator: Focus. Več... 

13. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi: PROSTORSKI PODATKI, 27.09.2016, 
Ljubljana/SL. Več... 

AlpskiTeden 2016: Alpe & Ljudje, 11.10. - 15.10.2016, Grassau/DE, Organisator: Povezanost v 
Alpah; Alpska konvencija; Interreg program Območje Alp; Društvo Alpsko mesto leta; CIPRA 
International; Club Arc Alpin; ISCAR; Ökomodell Achental. Več... 

http://www.cipra.org/sl/prireditve/razstava-geneza-sebastiao-salgado
http://www.cipra.org/sl/prireditve/sadje-naj-bo-pravicno
http://www.cipra.org/sl/prireditve/13-bienalni-simpozij-geografski-informacijski-sistemi-prostorski-podatki
http://www.cipra.org/sl/prireditve/alpskiteden-2016-alpe-ljudje

