
Eno jezero, številne zahteve: 

rabo Bohinjskega jezera bodo 

zdaj poskusili urediti z uvedbo 

pristojbine za uporabo vstopno-

izstopnih točk na jezeru. © bferi 

(flickr)
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V čigavi lasti so gorska jezera?

Zaradi vedno številnejših zahtev po rabi Bohinjskega jezera, ki leži na območju 

Triglavskega narodnega parka v Sloveniji, je bohinjska občina uvedla 

pristojbino za uporabo vstopno-izstopnih točk, ki jo morajo plačati vsi, ki želijo 

na Bohinjskem jezeru izvajati vodnošportne aktivnosti. Tako opevana idiličnost 

gorskih jezer pa je skaljena tudi drugod po Alpah. 

Le kdo se po lepi, a naporni gorski turi ne bi želel ohladiti v gorskem jezeru? A kaj, ko 

nenadoma prihrumi motorni čoln z množico potnikov na krovu, ki z vpitjem zmotijo mir, kot se to 

dogaja na jezeru Brienzersee v Švici. Tudi ob davoškem jezeru je idilo najti prej v bleščečih se 

prospektih lokalne turistične organizacije kot pa na obali tega švicarskega jezera, kjer je letošnje 

poletje začela delovati še žičnica za smučanje na vodi (wakepark), ki s svojim brnenjem 

neumorno kali mir.  

Vsestranska uporaba jezer

Jezera so za ljudi še posebno privlačna. Odkar se turistični delavci vse bolj oprijemajo izvajanja dejavnosti v poletnih mesecih kot 

strategije, s katero želijo nadomestiti stagnacijo in upadanje rasti turizma v zimski sezoni, se v ta namen vedno bolj izkoriščajo tudi 

jezera. Tako imenovano opremljanje Alp ni prizaneslo niti vodam, vse to pa vodi v konflikte: nekateri iščejo sprostitev in želijo 

neposredno doživljati naravno okolje, drugi se zabavajo s športnimi in prostočasnimi dejavnostmi, ne nazadnje pa ima posebne 

potrebe tudi varstvo narave.

Pristojbine in prepovedi

Za usklajevanje deloma nasprotujočih si interesov in ohranjanje obremenitev naravnega okolja v še sprejemljivih okvirih obstajajo 

različni pristopi. Na dobro obiskanem Bohinjskem jezeru v slovenskem Triglavskem narodnem parku so letos poleti uvedli 

pristojbino še za kanuiste in uporabnike desk za veslanje stoje (sup), zato se ta ne plačuje več samo za uporabo čolnov. »Jezerski 

davek« bodo pristojni namenili razvoju infrastrukture, podpora naravovarstvenih projektov pa doslej ni bila predvidena. »Če bo 

ostalo pri taki ureditvi, se zdi pristojbina za veslaški izlet le nekoliko pretirana,« je prepričana Anamarija Jere iz CIPRE Slovenija. 

Izvajalci vodnošportnih aktivnosti bodo smeli svoja plovila spuščati v vodo na le še za to določenih mestih, kar pa za varstvo 

narave vendarle prinaša pozitiven razvoj.

V primeru jezera Lago di Tovel, ki leži na območju italijanskega naravnega parka Adamello Brenta, veljajo za dostop do jezera 

strožja pravila, ukrepi pa so v večji meri naravovarstveno usmerjeni: kdor se do jezera ne bo pripeljal z avtobusom, bo moral 

plačati pristojbino, prav tako pa je zdaj omejeno tudi število obiskovalcev – edinstveno pokrajino je mogoče ohraniti le s sprejetjem 

tovrstnih ukrepov.

Javno dobro

Potreba po ureditvi dostopa do gorskih jezer se bo zagotovo še povečala, istočasno pa naj bi bil vsem zagotovljen dostop do voda, 

saj so ta javno dobro – naloga javnega sektorja pri tem je poiskati ravnovesje med obema poloma in ohraniti naravno pokrajino.

Viri in več informacij: 

www.bohinj.si/design/uploads/content/boating-regulations.PDF (sl/en), www.visitvaldinon.it/it/da-vedere/territorio/tovel-e-altri-

laghi/lago-di-tovel/ (it), www.sl-fp.ch/index.php?bereich=presse&sprache=d&bild=1 (de), www.davos.ch/davos-

klosters/aktuell/news/news/neuer-wasserspass-auf-dem-davosersee (de), www.jetboat.ch (de)

Stališče: Strategija za prebivalce Alp

Makroregionalna strategija Evropske unije za Alpe naj bi ustvarila nove odnose 

med alpskimi regijami in območji v njihovi okolici. Andreas Pichler, direktor 
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Andreas Pichler, Direktor 

CIRPA International. © Marcel 

Hagen

Prostor ni neskončen. Nova 

številka revije Alpe na odru išče 

odgovore na vprašanje, v 

kolikšnem obsegu prispeva 

prostorsko načrtovanje h 

kakovosti življenja v Alpah. © 

Jonas Studach

CIPRE International, je v svojih zahtevah glede tega jasen: da bi to dejansko 

dosegli, potrebujemo moderiranje, prek katerega bo mogoče doseči izravnavo 

interesov in uveljaviti trajnostni razvoj. 

Februarja 2016 je na Brdu pri Kranju potekala konferenca ob zagonu Makroregionalne strategije 

Evropske unije za Alpsko regijo (EUSALP). Proces zdaj že poteka, vse močnejša pa je tudi 

konkurenca interesov. CIPRA bo od skupno devetih akcijskih skupin sodelovala v dveh: v 6. 

(naravni viri) in 7. (ekološka povezljivost) akcijski skupini.

Postopek, sestava in cilji akcijskih skupin se med seboj zelo razlikujejo. Zato je še toliko 

pomembneje, da vodje akcijskih skupin in organi EUSALP zagotavljajo pravično izmenjavo 

interesov in način delovanja, ki je usmerjen v iskanje ustreznih rešitev, tako da so močni akterji pod nadzorom, vsa pozornost pa je 

namenjena skupni viziji trajnostnega razvoja v Alpah.

Ključni element strategije Eusalp so ljudje v Alpah in njihove dejavnosti, ne pa območje njene uporabe. CIPRA že od samega 

začetka poudarja pomen vključevanja civilne družbe, ki mora biti zastopana v vseh delovnih skupinah in na vseh ravneh.

Člani delovnih skupin  morajo skrbeti za to, da v ospredju nista le rast in gospodarski razvoj, temveč tudi potrebe narave in družbe. 

Trajnostni razvoj je treba kot medsektorsko temo vključiti v vse delovne skupine.

Pri tem seveda ne smemo pozabiti na cilje makroregionalnih strategij, ki sledijo »lokalnemu« političnemu pristopu: prizadevajo si 

ne le za uveljavljanje evropskih politik v regijah, temveč tudi za upoštevanje regionalnih značilnosti, potencialov in izzivov večjih 

čezmejnih območij glede na njihovo funkcionalnost – primer za to so Alpe. Vse te značilnosti, potenciale in izzive je treba najprej 

skupaj preučiti in jih nato med seboj primerjati.

Trajnostni regionalni razvoj se navezuje na skupno dobro, na kulturno, pokrajinsko in naravno dediščino ter na ohranjanje javnih 

dobrin na območju Alp. Tukaj lahko Alpska konvencija zagotavlja ustrezno podlago, če bo akterjem, med njimi nevladnim 

organizacijam, kot je CIPRA, uspelo, da jo povežejo s cilji EUSALP in se v njenem okviru zavzamejo za razvoj, ki bo sprejemljiv za 

celotno alpsko območje. Zagotovo garaško delo za vse, a na ta izziv smo pripravljeni.

Viri in več informacij:

www.cipra.org/sl/novice/strategija-za-alpsko-regijo-pripravljena-na-start, www.cipra.org/sl/stalisca/118, 

www.ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/ (en)

Končnost prostora, neskončnost potreb 

Življenje, delo, preživljanje prostega časa in počitnic, proizvodnja energije – 

zaradi številnih zahtev po rabi prostora je ta neobnovljivi vir v Alpah 

izpostavljen velikim pritiskom. To pa je tudi tema, ki se jo CIPRA loteva v 

najnovejši številki revije Alpe na odru. 

Fred Frohofer je bil za pomivanje posode na vrsti 18. aprila 2016 in to je vedel že nekaj 

mesecev prej. Gospodinjsko opravilo ga doleti približno štirikrat v letu. Fred živi v neprofitni 

zadrugi Kalkbreite, kjer si med drugim deli kuhinjo s preostalimi sostanovalci. Zadruga v Zürichu 

v Švici tako v praksi preizkuša oblike bivanja in gospodarjenja, katerih namen je varčevanje s 

prostorom, pri tem pa so ji za zgled vasi alpskega prostora.

Tudi tam se ljudje zavedajo, da je prostor neobnovljiv vir. V 101. številki revije Alpe na odru s 

podnaslovom Prostor ni neskončen CIPRA prikaže, v kolikšni meri prostorsko načrtovanje 

prispeva h kakovosti življenja v Alpah. Gianluca Cepollaro je prepričan, da je treba poiskati 

drugačen način življenja. »V Alpah,« pojasnjuje direktor Šole za urejanje prostora in pokrajine 

Step v Trentu v Italiji, »kjer je prostor že zaradi morfoloških razlogov omejen vir, se začenjamo zavedati, da imamo težave zaradi 

nevzdržne porabe prostora.« Rešitve je treba poiskati na participativen način.

Nejevoljo vedno znova povzročajo manj dostopna območja. Na delavnici Rukajoči jeleni, žuboreči potoki, ki bo potekala v okviru 

Alpskega tedna 14. oktobra 2016 v nemškem Grassauu, se bo CIPRA spraševala, kako razpravo konkretizirati in kako zbrati 

podatke o tovrstnih območjih, kako jih ovrednotiti in zavarovati pred posegi. 101. številka revije Alpe na odru je na voljo v formatu 

pdf na www.cipra.org/alpenaodru lahko pa jo tudi brezplačno naročite na international@cipra.org. 
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Plodna izmenjava: udeleženci 

so na delavnici v okviru projekta 

I-LivAlps razpravljali o zimskem 

turizmu. ©CIPRA International

Promet, ki se poteka prek 

gorskih prelazov v Alpah, 

negativno vpliva na naravno 

Viri in več informacij:

www.cipra.org/alpenaodru, www.alpweek.org

Vizija prihodnosti za zimski turizem

Pomanjkanje snega, upadanje števila turistov, pozidana pokrajina – zimski 

turizem v Alpah ima pogosto drugačno podobo, kot jo vidimo na bleščečih se 

prospektih – CIPRA je v okviru projekta I-LivAlps konec prejšnjega tedna 

preučevala, katere sploh so perspektive za njegov nadaljnji razvoj.

Turizem ni sam sebi namen, saj mora prispevati h kakovostnejšemu življenju lokalnega 

prebivalstva in turistov, se glasi osrednja ugotovitev dvodnevne delavnice, ki je v okviru 

omenjenega projekta potekala od 2. do 4. septembra 2016 v italijanskem mestu Lecco. 

Udeležilo se je je okoli 40 mladih in malce starejših udeležencev iz vseh alpskih držav, tema 

razprave pa so bile perspektive za razvoj zimskega turizma v času podnebnih sprememb in 

globalne konkurence. Delavnica, druga od skupno štirih, je bila organizirana v okviru projekta 

CIPRE I-LivAlps, katerega izvajanje financirata program EU Erasmus+ in fundacija CARIPLO. 

»Sprejemam zanimive vizije, mnenja in ideje, a kot pripadnica mlajše generacije, ki živi na območju Alp, izražam tudi določeno 

mero nerazumevanja za stresna in deloma škandalozna dejstva in številčne podatke, ki se nanašajo na zimski turizem,« je dejala 

ena od mladih udeleženk iz Lihtenštajna. Kakovost dogodka je zagotovilo medgeneracijsko sodelovanje. »Odprtost in 

neposrednost mladih sta bili zame enkratna izkušnja,« je bila navdušena Carmen de Jong z Univerze v Strasbourgu v Franciji, ki je 

udeležencem v Leccu pojasnila vplive intenzivnega smučarskega turizma na okolje in vodno ravnovesje. V središču pozornosti so 

bili tudi procesi oblikovanja politike, o katerih je govorila Marianna Elmi, namestnica generalnega sekretarja Stalnega sekretariata 

Alpske konvencije. Predstavljeni pa sta bili tudi dve med seboj zelo različni alpski regiji: švicarski Unterengadin, kjer so opravili 

pionirsko delo na področju trajnostnega upravljanja turizma, in Fiemme Fassa, veliko smučarsko središče v Italiji. Bistveno 

sporočilo dogodka je, da ni možno uporabiti enotne strategije za tako različne regije z različnim izhodiščnim položajem in različnimi 

potrebami.

Za celotno panogo kakor tudi za goste velja, da je nujno potrebna nova usmeritev turizma. Pričakovanja in podobe, ki jih imajo 

ljudje v svojih predstavah, se že dolgo ne skladajo več z dejanskim stanjem in možnostmi. Povsod pa bo treba pri zakonih, 

dejavnostih in finančni podpori upoštevati tudi merila trajnostnega razvoja.

Interaktivni način dela delavnice je udeležencem omogočil, da so sledili več različnim vidikom hkrati, s čimer so po eni strani razvili 

skupno vizijo za trajnostni zimski turizem, po drugi pa oblikovali ideje za zahteve, namenjene politikom in za razvoj nadaljnjih 

aktivnosti. Nekatere od teh so bile vključene v področje delovanja ‚turizem‘ v okviru projekta CIPRE alpMonitor, o katerih si bo 

mogoče prebrati tudi v 102. številki revije Alpe na odru, ki jo bo CIPRA na temo turizma izdala poleti 2017.

Viri in več informacij:

www.cipra.org/sl/mladi 

alpmonitor.cipra.org

Množično obleganje gorskih prelazov v Dolomitih

Kolone pločevine, ki se poleti valijo prek prelazov v Dolomitih, so vedno bolj 

obremenjujoče za naravno okolje in lokalno prebivalstvo. Italijanske 

okoljevarstvene organizacije so se odločile, da bodo ukrepale.

Idilično okolje alpskih prelazov v italijanskih Dolomitih uničujejo hrup, onesnaževanje okolja in 

promet. Število voženj prek prelazov dosega že rekordne ravni: prelaz Sella dnevno prečka okoli 

6000 avtomobilov, prelaz Costalunga/Karerpass celo okoli 7000, več kot desetletje pa že poteka 

razprava o začasnem zaprtju alpskih prelazov za osebna motorna vozila. Številnim besedam žal 

še nikoli niso sledila konkretna dejanja.
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okolje in kakovost življenja 

lokalnega prebivalstva. © Andy 

Harbach (flickr)

V Celovcu bodo znižali količine 

izpustov CO2 tudi z 

e-mobilnostjo. © Stadtpresse-E-

Mobilität.

Regionalne oblasti se problema seveda zavedajo. Že od prihodnjega poletja dalje bi morale 

nujno sprejeti odločne in konkretne ukrepe, s katerimi bi omejile promet. S tem se strinjajo tudi 

italijanske organizacije, med njimi CIPRA Italija in CIPRA Južna Tirolska, katerih poslanstvo je 

varstvo okolja in Alp. Luigi Casanova, podpredsednik CIPRE Italija, je zato že pozval k 

takojšnjemu ukrepanju.

Organizacije so se srečale 12. avgusta 2016 na prelazu Sella, simboličnem kraju v Dolomitih, da bi pozornost javnosti usmerile na 

problem, ki se pojavlja vsako leto. »Če bomo še kar čakali, bomo na kocko postavili občutljivo ekološko ravnovesje teh krajev, ki so 

del Unescove svetovne kulturne dediščine,« je opozoril Andreas Riedl, direktor CIPRE Južna Tirolska.

V zvezi s tem je fundacija Dolomiti UNESCO Evropsko akademijo Bolzano (EURAC) pooblastila za izdelavo študije, ki bo 

posvečena prometni problematiki na gorskih prelazih v Dolomitih in bo preučila posledice in podala ustrezne predloge za nadaljnje 

ukrepanje. V poletnih mesecih so lokalni mediji temi namenili veliko prostora, opravljena pa je bila tudi anketa o tem, kakšne so 

možnosti za omejitev prometa na prelazih v Dolomitih. Več kot polovica anketiranih, tj. 52 odstotkov, se je izrekla za zaprtje 

prelazov ob določenih urah dneva. Tega mnenja so tudi okoljevarstvene organizacije, ki pa so se izrekle proti uvedbi cestnine, saj 

ta obsega prometa ne bi zmanjšala.

Viri in nadaljnje informacije: 

www.umwelt.bz.it/aktuelles/presse/transiti-sui-passi-dolomitici.html (it), www.salto.bz/article/29072016/le-dolomiti-e-lassedio-delle-

auto (it), www.dolomitiunesco.info/attivita/i-passi-dolomitici-pubblicato-lo-studio-eurac-commissionato-dalla-fondazione/ (it), 

www.altoadige.gelocal.it/speciale/passi-dolomitici?ref=hfaabzht-2 (it), 

www.altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2016/08/01/news/passi-dolomitici-si-dei-lettori-alla-chiusura-quotidiana-a-fasce-

orarie-1.13901524?fsp=2.6787 (it)

Urbana Alpska konvencija

Urbanih območij ne povezujemo neposredno z Alpsko konvencijo. Pogosto je 

celo slišati, da so Alpe sinonim za gorski, ne pa tudi urbani svet. Mesto 

Celovec je to trditev ovrglo.

V nasprotju s splošnim mnenjem velja več kot tri četrtine od 174 okoljskih ciljev, ki jih vsebujejo 

protokoli Alpske konvencije, tudi za mesta, je pokazala študija, ki jo je naročila mestna občina 

Celovec. Po 2. členu protokola o energiji ukrepi za varčevanje z energijo veljajo kot obveznost, 

ki jih morajo izpolniti države. Okoljski cilj, opredeljen v katalogu mesta Celovec, je povečati 

število sanacij stavb. V prihodnjih letih namerava mesto svojo porabo energije zmanjšati za 30 

%, količino izpustov CO2 pa za 50 %, tudi s pomočjo e-mobilnosti.

Protokole Alpske konvencije so natančno pregledali tudi v Nemčiji. Doslej je za sporno veljalo 

dejstvo, v kolikšnem obsegu so bili ti pravni akti za pogodbene partnerje uporabni neposredno, torej brez predhodnega 

»izvedbenega akta« organov oblasti ali sodišč. Štirim izvedbenim protokolom (turizem, varstvo tal, promet ter varstvo narave in 

urejanje krajine) pa je ta status pred kratkim podelila zvezna vlada oz. bavarska deželna vlada.

Protokoli Alpske konvencije tako tudi po dvajsetih letih, odkar so bili izdelani, ostajajo aktualni in ponujajo tudi za urbana območja, 

kot je Celovec, številne pristope za uresničevanje trajnostne okoljske politike in politike prostorskega razvoja. Še vedno pa ostaja 

izziv izpolnitev deloma abstraktne zahteve, kako prilagoditi specifične razmere in uveljavljene strukture v mestih in občinah.

Viri in nadaljnje informacije:

www.e-c-o.at/data/publikationen/literaturdienst/Alpenkonvention_und_Alpenstaedte_eine_Allianz_mit_Perspektive_zollregional.pdf

(de),  www.merkur.de/lokales/region-miesbach/miesbach/neues-gutachten-veroeffentlicht-durchbruch-sachen-landschaftsschutz-

6660466.html (de), www.alpconv.org
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V tla vzidane bivalne komore 

namesto nekdanjega 

izletniškega gostišča – spor 

okoli hotelskega projekta ob 

jezeru Obernberger See v 

Avstriji se nadaljuje. © 

Epiphonication / flickr.com

Zaradi helikopterskega 

smučanja sta bili podeljeni tako 

črna kakor tudi zelena zastava. 

©Roderick Eime flickr

Projekt gradnje hotela na ob jezeru Obernberger See na avstrijskem Tirolskem 

je jabolko spora že šest let. Kot je razvidno iz strokovnega mnenja, projekt zelo 

ogroža privlačno podobo zavarovane pokrajine. 

Obernberger See je priljubljena izletniška točka. Status naravnega spomenika leta je pridobil že 

leta 1935. Zastarelo gostišče so zaprli, na njegovem mestu pa naj bi nastal futuristični 

seminarsko-hotelski kompleks z nekakšnimi bivalnimi komorami, ki naj bi jih vkopali v zemljo, 

služile pa bi kot hotelske sobe. Okrajno glavarstvo je projektu izdalo dovoljenje pred tremi leti, a 

je ta naletel na močno nasprotovanje. Tirolski okoljski ombudsman se je zoper izdano dovoljenje 

pritožil, neodvisna interesna skupnost pa se je zavzela za ohranitev naravnega okolja na 

občutljivem jezerskem območju Nösslachjoch - Obernberger See - Tribulaune. Podporo varstvu 

naravnega bisera je izrazila tudi tirolska referentka za varstvo narave in namestnica deželnega 

glavarja Ingrid Felipe: »Divje romantično jezero Obernberger See zagotovo sodi v naravno 

zakladnico in je bilo opredeljeno kot zavarovano krajinsko območje, zato je potrebna izredna 

občutljivost.« Tudi strokovno mnenje, ki ga je naročilo Okrajno glavarstvo Innsbruck – Land 

dokazuje, da projekt ni sprejemljiv za okolje.

V kratkem naj bi bila v zvezi s projektom izdana upravna odločba, še pred tem pa bodo vnovič zaslišane udeležene strani. Družina, 

ki upravlja hotel, je zoper namestnico deželnega glavarja, sicer naklonjeno okoljevarstvu, medtem vložila ovadbo zaradi domnevne 

zlorabe položaja. Neskončna zgodba je tako bogatejša še za eno poglavje ...

Viri in nadaljnje informacije:

www.cipra.org/oesterreich (de), www.obernbergersee-in-gefahr.at (de), www.tt.com/politik/landespolitik/11830754-

91/projektbetreiber-legt-beschwerde-gegen-felipes-weisung-ein.csp (de)

Zelene in črne zastave za Alpe

«Alpska karavana» je simbolično potovanje, ki ga po italijanskih Alpah 

organizira okoljevarstvena organizacija Legambiente, obenem pa tudi 

priložnost za podelitev zastav: črnih največjim okoljskim grešnikom, zelenih za 

primere dobre prakse. 

Tramvajsko podjetje v dolini Val Seriana v Lombardiji je zeleno zastavo prejelo za učinkovito 

upravljanje mobilnosti tirnega potniškega prevoza, nagrajeni so bili tudi živinorejci iz 

južnotirolskega Wipptala, ki skupaj upravljajo obrat za proizvodnjo bioplina, prav tako pa ni 

ostalo prezrto stalno nasprotovanje skupine lokalnih prebivalcev in obiskovalcev 

helikopterskemu smučanju v dolini Aoste. »Vse to so uspešni primeri, ki jih je vredno med seboj 

povezati in posnemati,« je prepričana Rossella Muroni, predsednica Legambiente Italija.

Črne zastave italijanski okoljevarstveniki na »alpski karavani« podeljujejo upravnim organom, podjetjema in pobudam, ki 

nasprotujejo izvedbi zelenega preobrata v alpskem gospodarstvu. Eden od prejemnikov je postalo tudi italijansko ministrstvo za 

gospodarski razvoj, ker ni podaljšalo dovoljenja za uporabo vodnih virov za proizvodnjo energije, s svojo odločitvijo pa privedlo do 

sankcij Evropske unije zoper Italijo. Črna zastava je bila podeljena tudi upravi dežele Piemont, ker ni določila ustreznih območij za 

obnovljive vire energije, pa tudi nekaterim občinskim upravam v Piemontu, ki so zagovorniki helikopterskega smučanja. Prav tako 

je prejemnica črne zastave Mestna občina Bolzano, ki je na javni površini zgradila nakupovalno središče.

Viri in nadaljnje informacije:

www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_carovana_delle_alpi_2016.pdf (it)

Prepiri okoli naravnega bisera
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… Lastniki gozdov v Avstriji bi se morali vprašati, ali se ne bi pogosteje postavili na rob svojih 

gozdov, oboroženi s tehtnico in prazno košaro. »Gobarski zakon« namreč predpisuje, da mora 

posameznik gobe, ki presegajo najvišjo dovoljeno dnevno količino nabranih gob, tj. dva 

kilograma na osebo, odstopiti lastniku gozda, če ga ta zaloti pri dejanju. Za pretkane lastnike 

gozdov, ki jim je gobarska strast dobro znana, torej to pomeni: počakam, stehtam in odvzamem, 

zvečer pa pripravim slastno gobjo jed …  

Sajni res, pa je!

Še ena gobarska

Prireditve 

Posvet: Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo, 15.09.2016, Celje/SI. Več... 

Praznik sira in vina ter kravji bal v Bohinju, 17.-18.09.2016, Bohinj/SI. Več... 

Festival ovčje volne BICKA, 24.-25.09.2016, Solčavsko/SI. Več... 

Posvet: Les okoli nas, 30.09.2016, Bohinj/SI. Več... 

Voden pohod po Triglavskem narodnem parku, 30.09.2016, Zatolmin/SI. Več... 
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http://www.cipra.org/sl/prireditve/posvet-gradimo-partnerstvo-za-zeleno-gospodarstvo
http://www.cipra.org/sl/prireditve/praznik-sira-in-vina-ter-kravji-bal-v-bohinju
http://www.cipra.org/sl/prireditve/festival-ovcje-volne-bicka
http://www.cipra.org/sl/prireditve/posvet-les-okoli-nas
http://www.cipra.org/sl/prireditve/voden-pohod-po-triglavskem-narodnem-parku



