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Pomladitev hribovskega kmetijstva

Med mladimi je vse manj tistih, ki bi želeli postati kmetje. 

A če kmetije nimajo naslednika, to pomeni konec 

kmetovanja. Podpore in spodbud je premalo na vseh 

ravneh – od politike, ki jo do tega vprašanja ima EU, do 

iskanja partnerjev.

»Kdor odide s kmetije, se najverjetneje ne bo več vrnil,« ugotavlja 

Rok Damijan, predsednik Zveze slovenske podeželske mladine 

(ZSPM). Razvoj v Sloveniji je podoben tistemu, ki ga opažamo tudi v 

drugih alpskih državah: v obdobju od leta 1980 dalje je kmetovanje 

opustila polovica vseh kmetij, marsikatera od njih tudi zaradi 

neurejenega nasledstva. Negativni trend se tako nadaljuje, zaradi takih razmer pa so še zlasti prizadete 

manjše hribovske kmetije.

Hribovsko kmetijstvo na lokalni ravni prispeva k zanesljivi preskrbi s hrano in varstvu okolja, pripomore k 

razvoju podeželja in ohranja kulturno dediščino. Alpska konvencija v svojem protokolu o hribovskem 

kmetijstvu poziva k upoštevanju teh storitev. Skupna kmetijska politika EU se za hribovsko kmetijstvo 

sicer zavzema in je pred kratkim uvedla poseben ukrep zagotavljanja podpore mladim kmetom in 

kmeticam. Žal pa te spodbude nikakor ne zadostujejo za izboljšanje položaja hribovskega kmetijstva v 

primerjavi s kmetijstvom v ravninskih predelih, saj so topografske razmere prezahtevne, velikost posesti 

kmetijskih zemljišč je premajhna, cene zemljišč pa previsoke.

Samo denar ne bo dovolj

Poleg finančne podpore so nujno potrebne regionalne proizvodne in trženjske strategije, pa tudi 

mednarodno priznanje proizvodov iz trajnostnega kmetijstva in z majhnih kmetij, že dlje časa zahteva 

CIPRA. Dodatne spodbude lahko pripeljejo do sodelovanja z drugimi gospodarskimi sektorji, kot so 

turizem, obrtna dejavnost, gozdarstvo in energetika. Hribovsko kmetijstvo je najbolje uspevalo v 

turistično razvitih alpskih regijah. Turizem prinaša namreč možnosti za dodatni zaslužek ter trženje 

proizvodov in storitev na lokalni ravni, po drugi strani pa turizem krepijo prav urejene kmetije in kulturna 

pokrajina.

Hribovsko kmetijstvo bolje uspeva v podeželskem prostoru, ki je poln življenja. Damijan vidi rešitev v 

združevanju mladih in to poskuša uresničevati tudi ZSPM. Vsem prizadetim želimo pokazati, da niso 

sami. Poleg tega naj bi tovrstna srečevanja pripomogla k uspešnemu iskanju partnerjev. »Lažje je 

spoznati nekoga, ki dobro pozna življenje na kmetiji. Iskanje partnerja je pomembno vprašanje, ki mu 

mladi kmetje namenjajo veliko pozornosti.«
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Ogrin Matej, predsednik CIPRE 

Slovenija.

Viri in nadaljnje informacije:

www.zspm.si/index.php, www.cipra.org/sl/publikacije/336, 

www.researchgate.net/publication/311649639_Entwicklung_der_Landwirtschaft_im_Alpenraum (de), 

www.alpconv.org/sl/convention/protocols/Documents/20111215%

20ProtokolBerglandwirtschaftHribovskokmetijstvo.pdf, https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

funding/young-farmers_de (de, en, fr), www.sbb.it/home/news-detail/index/2017/04/27/starke-position-f-

r-europ-ische-berggebiete (de)

Stališče: Energetska politika: Slovenija na stranskem 
tiru

Prišel je čas, ko je treba uskladiti proizvodnjo in porabo 

energije s kriteriji trajnostnega razvoja. Z energetskim 

konceptom se Slovenija drži preživetih praks, pravi Matej 

Ogrin, predsednik CIPRE Slovenija.

Slovenska vlada je sprejela energetski koncept, ki ne dosega kriterijev 

za prehod v trajnostni energetski sistem niti v trajnostno usmerjeno 

družbo. Prav tako ne vsebuje konkretnih ciljev. Koncept mora sedaj 

še na glasovanje v parlament.

Učinke podnebnih sprememb na ekosisteme, kot tudi na energetski potencial Slovenije, se v konceptu 

preprosto zanemarja. Posebno ta koncept ne upošteva spremenjene dinamike razpoložljivosti vodnih 

virov. Voda pa je danes ključna pri konvencionalnih načinih pridobivanja energije, še pomembnejša pa je 

njena ekosistemska vloga.

Koncept temelji na zmanjševanju porabe fosilnih goriv z nadaljnjo uporabo jedrske energije. To je v 

nasprotju z načelom celostne trajnostnosti. Ukrepi varstva podnebja in blaženja podnebnih sprememb 

ne smejo biti izvedeni na račun povečevanja deleža jedrskih zmogljivosti.

Koncept ne nagovarja k smotrnejši rabi energije – tako na primer predvidi elektrifikacijo prometa, ne pa 

povečanja energetske učinkovitosti v mobilnosti. Potreben je razvoj sistemov javnega potniškega 

prometa ali pa prizadevanje za zmanjšanje potreb po mobilnosti, kar bi lahko dosegli s spremembo 

načina življenja.

Če bo parlament energetski koncept Slovenije potrdil, bo Slovenija zamudila priložnost, da se kot 

majhna država z agilnim gospodarskim in energetskim sistemom pripravi za prihodnost. Njena dolžnost 

je, da prispeva svoj delež k preobrazbi Alp v energetsko trajnostno regijo.

Med željami po oddihu in pritiski na gorska območja

Malo je področij, ki bi tako razvnele javno razpravo, kot je 

alpski turizem. Ideje in mnenja o tem vprašanju si bo 
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Obrtna tradicija kot turistična 

atrakcija – pletnje, tradicionalni 

leseni čolni, so znani le na 

Bledu. (c) Občina Bled

Novi direktor CIPRE 

International je Kaspar Schuler. 

© Peter Lüthi

mogoče izmenjati konec maja 2018 na Bledu, kamor 

vabita CIPRA International in Omrežje občin Povezanost 

v Alpah.

Turizem je alpskemu prostoru pripomogel do relativne blaginje. V 

številnih regijah sicer še zmeraj predstavlja pomemben, če ne 

osrednji vir prihodkov, toda obenem botruje tudi številnim izzivom, kot 

denimo pretiranemu izkoriščanju gorskega prostora in nenadzorovani 

rasti. Skorajda nepregledne množice gostov, glasni in razposajeni 

uživači ter na videz brezkončna pločevinasta kača, ki se po gorah vije 

ob koncih tedna, v številnih krajih netijo vse večje dvome domačinov 

in domačink v smotrnost turizma.

Kako razvijati turizem, ki bo temeljil na razvoju celovite ponudbe, ki vključuje endogene razvojne 

potenciale? Kako lahko goste, domačine in začasne prebivalce vključimo v skupno prihodnost 

turističnega območja? Na kakšen način učinkovito mrežiti turizem, kmetijstvo, kulturo, obrt in 

izobraževanje v okviru naravnih danosti?  Kakšne oblike ponudb bodo koristne tako za turiste kot za 

lokalne prebivalce? Kakšno ravnovesje doprinese blaginjo celotni regiji? In, nenazadnje, kdo pravzaprav 

sprejema in udejanja odločitve?

Vsem tem vprašanjem bo posvečena letna strokovna konferenca Alpski turizem – vključuje kakovost 

življenja! Potekala bo 25. in 26. maja 2018 na Bledu v Sloveniji. Več informacij in program 

na http://www.cipra.org/sl/o-nas/strokovne-konference/letna-strokovna-konferenca-2018.

Kaspar Schuler – nova okrepitev za Alpe 

Vodenje sekretariata CIPRE International v Schaanu/LI 

bo prevzel Švicar Kaspar Schuler, ki s seboj prinaša 

dolgoletne izkušnje in številne strokovne sposobnosti na 

okoljskem področju. Nazadnje je opravljal funkcijo v. d. 

direktorja v organizaciji Greenpeace Švica. 

Kaspar Schuler se je za trajnostni razvoj uspešno zavzemal že v 

preteklih letih in to v zelo različnih vlogah: kot pastir in planšar, znotraj 

Združenja graubündenskih okoljskih organizacij in organizacije 

Greenpeace, pa tudi kot samostojni podjetnik – strokovnjak za 

organizacijski razvoj. Poleg tega je kot dolgoletni direktor Greenpeace Švica merodajno pripomogel, da 

se je ta iz gibanja, katerega delovanje je bilo najprej predvsem akcijsko naravnano, preobrazila v 

okoljsko organizacijo, ki je danes spoštovana v različnih krogih.

S prevzemom direktorskega mesta pri CIPRI International, se bo devetinpetdesetletni Švicar odslej v 

celoti osredotočal na Alpe. »V gorskem okolju sta ključna dva načina ravnanja: povezanost s skupnostjo 

in v tem smislu določitev lastne poti,«  je povedal Schuler. »V tem, rekel bi, evropskem smislu se že 

veselim, da bom lahko tudi sam prispeval k trajnostnemu razvoju v alpskih regijah.« Kaspar Schuler bo 

vlogo direktorja CIPRE International uradno prevzel predvidoma junija 2018. Nasledil bo dosedanjega 
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Temelj kakovostnega življenja v 

Alpah so občine. © Johannes 

Gautier

direktorja Andreasa Pichlerja, ki junija odhaja v Avstrijo na Predarlsko novim izzivom naproti. Pichler, ki 

je bil zaposlen v CIPRI od leta 2015, je k nadaljnjemu razvoju organizacije pomembno prispeval, še 

zlasti za razvoj nove strategije in zagotavljanje finančnih sredstev.

Alpski Log – kako občine oblikujejo prihodnost 

Kako se občine na svojih tleh lotevajo prostorskega 

načrtovanja, biotske raznovrstnosti? Kakšen pomen ima 

sreča za družbo? – Revija Alpe na odru v svoji zadnji 

številki o tem, kako alpske občine oblikujejo svojo 

prihodnost. 

Mesta in vasi se soočajo z različnimi zahtevami: skrbijo za uspešno 

javno življenje, imajo posluh za svoje prebivalce, izdajajo predpise in 

akte ter skrbijo za racionalno gospodarjenje z davkoplačevalskim 

denarjem, po drugi strani pa morajo upoštevati nacionalno 

zakonodajo, spodbujati dobre odnose s sosednjimi občinami in se uveljaviti v globalni konkurenci kot 

najboljša lokacija za pridobivanje investicij. V Alpah se razlike med posameznimi regijami in 

prebivalstvom povečujejo. Medtem ko občine na obrobju Alp in vzdolž glavnih cestnih povezav bijejo boj 

s prometom in pritiski, ki jih prinaša poselitev, odročnejše regije pestijo težave zaradi prekomernega 

staranja prebivalstva in odseljevanja domačinov. Kako naj se alpske občine lotijo tovrstnih izzivov? 

Odgovore prinaša nova številka revije Alpe na odru.

Zadnja številka prinaša številne prispevke o primerih dobre prakse na posameznih področjih projekta 

alpMonitor, kot so narava in človek, prostorsko načrtovanje, turizem, prebivanje in zaposlitev ter socialne 

inovacije, o teh temah pa spregovorijo tudi strokovnjaki: avstrijska občina Frastanz se sooča z 

ohranjanjem biotske raznovrstnosti, nemški Sonthofen preučuje možnosti ponovne uporabe saniranih 

zemljišč, francoski La Grave razpravlja o širjenju izrabe prostora, švicarski Valendas doživlja nove 

spodbude, Ostana v Italiji oblikuje svojo prihodnost z novimi idejami. Luzia Martin - Gabriel pripoveduje o 

novih pobudah, ki jih je uvedla kot županja avstrijske občine Sonntag, Jana Salat, ki raziskuje fenomen 

sreče, pa obrazloži pomen sreče v naši družbi. Sreča je osrednja tema še v enem prispevku, le da z 

vidika psihologije, filozofije, nevrologije, politike in gospodarstva.

Revija Alpe na odru je na voljo na spletu, brezplačen izvod pa si lahko naročite tudi na 

international@cipra.org.

Viri in nadaljnje informacije: www.cipra.org/sl/cipra/international/publikacije/alpe-na-odru, 

alpmonitor.cipra.org

Uspešni primeri integracije v Alpah se potegujejo za 
nagrado
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Projekt PlurAlps povezuje 

kulturno raznovrstnost s 

socialnimi inovacijami in 

razvojem v Alpah. © Caroline 

Begle/CIPRA International

Kateri uspešni modeli in pozitivni pristopi na področju 

integracije in migracij obstajajo v Alpah? Kako spodbujati 

socialne inovacije in razvoj? – Za nagrado Pluralism 

Award 2018 se poteguje 40 projektov in pobud z območja 

Alp, ki prikazujejo, kako v Alpah zagotoviti integracijo. 

Tekstilno oblikovanje, spletno trženje, literatura: v okviru slovenskih 

projektov sta organizirana izobraževanje žensk migrantskega porekla 

in spodbujanje medkulturnega dialoga. V Italiji begunci pogozdujejo 

zapuščene površine kostanjevega gozda, ukvarjajo se s kmetijstvom, 

izdelujejo ekološko milo. Avstrijske občine priseljencem finančno 

pomagajo pri vključevanju v proces zaposlovanja, društva organizirajo 

t. i. jezikovne kavarne, delavnice in družbeno izmenjavo … To so le nekatere od številnih pobud, ki se 

potegujejo za nagrado Pluralism Award 2018. Ta bo podeljena za aktivnosti, ki se v okviru projekta 

PlurAlps podeljujejo na temo migracij in njihove integracije.

Najbolj obetavne pobude z območja Alp se bodo za nagrado potegovale na konferenci projekta PlurAlps, 

ki bo 16. in 17. maja 2018 v Torinu v Italiji. Na konferenco so vabljeni predstavniki gospodarstva, politike, 

družbenih pobud, pa tudi vsi, ki jih zanimajo procesi integracije in migracij. Konferenca, ki bo priložnost 

za medsebojno izmenjavo in spoznavanje navdihujočih pobud iz alpskega prostora, je del projekta 

PlurALps, ki se izvaja v okviru Interregovega programa Območje Alp/Alpine Space, v katerem CIPRA in 

drugi projektni partnerji kažejo, kako lahko v praksi spodbujamo kulturno raznovrstnost, socialne 

inovacije in razvoj v Alpah. V projektnem videu si je mogoče ogledati, kako sodelujoči predstavijo svoje 

cilje in vabijo k sodelovanju.

Vsi projekti, ki so sodelovali na natečaju za Alpine Pluralism Award 2018: www.alpine-

space.eu/projects/pluralps/en/pluralism-award (en).

Več o konferenci projekta PlurAlps, Torino (Italija) na www.alpine-space.eu/pluralps .
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Olimpijska steza za bob, 

zgrajena za potrebe iger v 

Torinu leta 2006, je še eden od 

številnih primerov komajda še 

kdaj uporabljenega olimpijskega 

športnega prizorišča. © CIPRA 

Italija / Francesco Pastorelli

Pjongčang, Peking, Sion – olimpijske igre kot model v 
opuščanju?

Zimske olimpijske igre v Južni Koreji se še niso dobro 

končale, že se je razplamtela razprava o organizaciji iger 

na alpskih tleh. Junija letos bo namreč v švicarskem 

kantonu Valais referendum, na katerem bodo prebivalci 

odločali o podpori kandidaturi Siona za prizorišče zimskih 

olimpijskih iger v letu 2026.

Zadnje olimpijske igre na alpskih tleh so bile leta 2006 v Torinu. 

Predlagatelji nove kandidature Siona za prizorišče zimskih olimpijskih 

iger leta 2016 želijo zdaj to spremeniti. Prvo oviro bodo poskusili 

premagati 10. junija 2018, ko bodo prebivalci kantona Valais odločali 

o njihovem predlogu. Podobna glasovanja v Innsbrucku/A, 

Graubündnu/CH in

Mednarodni olimpijski komite (IOC) v svojem strateškem dokumentu Agenda 2020 med drugim obljublja 

zmanjšanje obsega iger. V Pjongčangu 2018 je bilo zastopanih več kot sto različnih športnih disciplin, v 

Pekingu 2022 naj bi dodali še nove. Tudi ekonomski učinki olimpijskih iger delujejo le krajši čas. Regije 

kandidirajo s prizorišči v znanih zimskošportnih destinacijah, medtem ko obrobnim regijam ostanejo le 

dolgovi in prizorišča, ki se komajda še kdaj uporabijo. To se je po Torinu 2006 zgodilo v italijanskih 

mestih Susa in Chisone. Več v poročilih na www.cipra.org/de/olympia.

»Namen štiridesetih priporočil, ki jih vsebuje Agenda 2020, je le v tem, da se zahodne države spet 

vključijo nazaj v tekmo za olimpijske igre,« je kritična Katharina Conradin, predsednica CIPRE 

International. Povsem jasen je tudi Stefan Grass, sekretar Združenja graubündenskih okoljskih 

organizacij v Churu/CH: »Ko je govor o olimpijskih igrah, nujno potrebujemo temeljit preobrat v 

razmišljanju in celovit nov koncept. Vse to pa iz predstavljenih predlogov, kako izpeljati igre v Švici leta 

2026, ni razvidno. Iz tega razloga nasprotujemo kakršni koli obliki udeležbe švicarske države v projektu 

Sion 2026.«

Viri:

http://www.cipra.org/sl/stalisca/120 (de), http://www.olympia-

nein.ch/go/aktuelles/meldungen/mmneinsion.php (de), http://www.sueddeutsche.de/sport/olympia-

olympia-hat-angst-vor-einem-nein-aus-europa-1.3883872 (de), https://www.olympia-2026.ch/ (de, fr), 

https://www.olympic.org/olympic-agenda-2020 (en, fr)

Nove prakse za regije v preobratu 
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Dolina Suse kot poskusni 

laboratorij: fotografinja Laura 

Cantarella odpira nove 

perspektive. © CIPRA Italija

Francosko računsko sodišče je 

umetno zasneževanje na 

smučiščih označilo kot 

»selektivno in potratno«. © 

CIPRA International

Začetki izmenjave mnenj in pogledov z upravljavci in 

podjetniki v italijanski dolini Susa segajo v leto 2014, zdaj 

pa so bili javnosti predstavljeni tudi rezultati. 

Alpska delavnica o trajnostnem razvoju povzema tisto sporočilo, v 

smislu katerega je zgornji del doline Susa v piemontskih Alpah postal 

laboratorij. Regija v preobratu, za katero je značilno prepletanje 

urbanega in gorskega območja, je preizkusila novo obliko dialoga in 

izmenjave v skupnosti. Iz pogosto zelo različnih idej in vizij so se 

izoblikovale inovativne prakse, spontane oblike novega podjetništva in 

drugačni pogledi na gorski svet, ki ne poznajo običajnih stereotipov.

Vse to lahko postane tudi temelj nove politike za dolino in tudi zunaj nje. O tem je povsem prepričan 

Markus Reiterer, generalni sekretar Alpske konvecije. CIPRO Italija, ki je pripravila koncept delavnice, je 

pozval, naj z novim načinom delovanja seznani še preostale alpske regije in preveri, ali bi ga bilo 

mogoče nanje tudi prenesti.

Pri izmenjavi mnenj in pogledov so sodelovali predstavniki upravnih organov in gospodarstva. Po 

določenem času se je ta oblika dialoga še izpopolnila, povabilo k dialogu so prejeli drugi udeleženci, npr. 

dijaki lokalnih srednjih šol in domače prebivalstvo. O omenjeni eksperimentalni poti, ki se je vila v letih 

2014–2017, je pred kratkim izšla publikacija s fotografijami z razstave Sospensioni, ki je bila prav tako 

del pobude v dolini Suse. Projekt je finančno podprla fundacija Compagnia di San Paolo.

Viri:

www.torinoelealpi.it/secondo-laboratorio-alpino-di-cipra-italia-ad-oulx/ (it), www.dislivelli.eu/blog/terzo-

laboratorio-alpino-di-cipra-italia-in-alta-val-di-susa.html (it)

Smučišča predmet kritike računskega sodišča 

Kdo ima koristi od smučarskega športa? Francosko 

računsko sodišče je pod drobnogled vzelo smučišča. Kot 

izhaja iz ugotovitev sodišča, kratkoročne strategije niso 

donosne.

Odkar je bil leta 1985 sprejet Zakon o gorah, so prešla vsa francoska 

smučišča v last občin, občinskih zvez ali regij, a kljub temu se večji 

del ustvarjenega dobička steka v žepe upravljavcev, med katerimi so 

tudi velika podjetja, kot je Compagnie du Mont-Blanc. Kot izhaja iz 

letnega poročila, ki ga je nedavno objavilo francosko računsko 

sodišče, je pogajalska moč sorazmerno majhnih občin šibka, 

možnosti za sodelovanje pri odločanju in za spremembe pa so zaradi 

nekaj desetletij starih pogodb zelo skromne.
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Helikopterski turizem – za ta 

modni trend plačuje narava 

izredno visoko ceno. © 

Roderick Eime_flickr

Po mnenju računskega sodišča bi do nujnih sprememb, predvsem z vidika podnebnih sprememb, 

moralo priti že zdavnaj. Čeprav je sodišče na nevzdržne razmere opozarjalo že leta 2011, pa večina 

upravljavcev svoje strategije do danes še ni prilagodila spreminjajočim se podnebnim razmeram. Te so 

še vedno kratkoročno zasnovane in usmerjene v ustvarjanje hitrega dobička. Alain Boulogne, 

podpredsednik CIPRE Francija, zato opozorilo državnega organa pozdravlja in pove, da bi vsa ta 

opozorila resda morali upoštevati že v tej in prihodnji sezoni, a oblikovati je treba dolgoročno usmeritev 

in za njo poskrbeti zdaj, tj. dokler bo to še dopuščal finančni položaj.

Računsko sodišče je zelo kritično tudi do visokih investicij v sistem umetnega zasneževanja. Prvotno 

uporabljen le na določenih lokacijah, pokriva danes že več kot 30 odstotkov površine francoskih 

smučišč. Omenjene investicije so bile po mnenju sodišča »selektivne in potratne«, saj so bile omejene 

na smučarski turizem, predvsem pa je sporna enormna poraba pitne vode, kar negativno vpliva 

predvsem na družbo in naravo.

Viri in nadaljnje informacije:

www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/14-stations-ski-Alpes-nord-face-rechauffement-climatique-

Tome-2.pdf (fr), www.alti-mag.com/alti-actus/stations-de-ski-que-dit-la-cour-des-comptes-dans-son-

rapport-2018 (fr), https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/stations-ski-alpes-

collimateur-cour-comptes-1417899.html (fr), www.franceinter.fr/sciences/climat-le-ski-est-il-deja-mort (fr), 

www.lechotouristique.com/article/face-au-rechauffement-climatique-la-cour-des-comptes-demande-aux-

stations-detre-solidaires (fr)

Vzlet helikopterskega smučanja

V času, ko je zimski turizem v zatonu, naj bi dodaten 

zaslužek zagotavljalo helikoptersko smučanje. Športne 

navdušence modna dejavnost stane le nekaj sto evrov, 

cena, ki jo plačuje narava, pa je občutno višja.

Premožne navdušence nad zimskimi športi na vrh gore lahko udobno 

pripelje kar helikopter. Helikoptersko smučanje je torej najnovejši 

trend in podjetje Uber ima v svoji ponudbi, tako kot recimo pri 

tekmovanju na pogorju Petelinjega grebena v Kitzbühlu v Avstriji, tudi 

helikopterske polete na klic. Ponudba in povpraševanje sta pri 

helikopterskem turizmu v vzponu kljub dejstvu, da je letenje 

energetsko najbolj potratna vrsta mobilnosti. »Z okoljskega vidika je poleg hrupa moteč zlasti množični 

vdor turistov v sicer težko ali nedostopne predele visokogorske pokrajine,« opozarja Maren Kern, nova 

direktorica organizacije Mountain Wilderness Švica. V Švici je danes 42 visokogorskih pristajališč. S 

problematiko helikopterskega smučanja se je nedavno ukvarjalo tudi švicarsko Zvezno upravno sodišče, 

ki je v eni od sodb ugotovilo, da ima leta 2014 sprejeti predpis, ki je določil lokacije visokogorskih 

pristajalnih mest, resne pravne pomanjkljivosti, zato bo treba opraviti novo presojo 22 pristajališč, ki 

ležijo na nacionalnih varstvenih območjih. V Mountain Wilderness zdaj zahtevajo dokončno ukinitev 

omenjenih pristajališč. V Mountain Wilderness zdaj zahtevajo dokončno ukinitev omenjenih pristajališč.
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Tako kot v Švici je to področje pomanjkljivo urejeno tudi v Italiji. V Franciji omogočajo preohlapni predpisi 

izkoriščanje številnih vrzeli: helikoptersko smučanje je tako v tej državi sicer prepovedano, a v dolini Val 

d'Isère helikopterji pristajajo na italijanski strani, od koder spet vzletajo nazaj na francosko ozemlje. Prav 

tako velja prepoved helikopterskega turizma v Avstriji in Nemčiji, za Arlberg pa obstaja izjema, ki 

helikopterjem dopušča, da med tednom pristajajo na dveh gorah.

Viri in nadaljnje informacije:

http://mountainwilderness.ch/aktuell/einzelansicht/artikel/aufhebung-von-zwei-gebirgslandeplaetzen-

rechtswidrig-warum-es-die-umweltverbaende-trotzdem-freut/ (de, fr), 

https://diepresse.com/home/wirtschaft/eco1848/5350956/Uber-bietet-in-Oesterreich-erstmals-

Helikopterfluege-an (de), www.blick.ch/news/schweiz/umweltschuetzer-toben-wallis-erlaubt-heli-biking-

id7744359.html (de)

Oh...

… Nad brezpilotne letalnike z orli! Ta nenavaden način nadzorovanja 

zračnega prostora trenutno preizkušajo v ženevski policiji. V ta namen 

so kupili orlovi jajci in mladiča, ki sta se iz njih izvalila, predali rejcu. 

Po končani dresuri bosta roparici drone sami lovili in klatili na tla. Z 

neobičajno metodo že imata izkušnje francoska vojska in nizozemska 

policija, ki pa je bila prisiljena program opustiti, saj živali niso najbolj 

navdušeno izpolnjevale ukazov. Kdo ve, morda pa se bodo v Alpah 

kmalu pojavili kozorogi, zdresirani za suvanje prelenobnih 

uporabnikov električnih koles s ceste – in to z enim samim trkom 

rogov?

Viri:

www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/adler-gegen-drohnen-in-genf (de), 

www.nzz.ch/panorama/der-adler-ist-und-bleibt-koenig-der-alpen-1.18294802 (de), 

www.weidwerk.at/upload/archiv/steinadler.pdf (de)
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Prireditve 

Mali kraški maraton, 25.03.2018, Sežana/SL. Več... 

Kongres o vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T, 25.-27.04.2018, 
Ljubljana/SL. Več... 

10. Pohod k slapu Savica, 28.04.2018, Ribčev Laz, Ukanc/SL. Več... 

PlurAlps Konferenca 2018, 16.-17.05.2018, Torinu/I. Več... 

Letna strokovna konferenca 2018, 25.-26.05.2018, Bled/SL. Več... 

10

http://www.cipra.org/sl/prireditve/mali-kraski-maraton
http://www.cipra.org/sl/prireditve/kongres-o-vseevropskem-prometnem-omrezju-ten-t
http://www.cipra.org/sl/prireditve/10-pohod-k-slapu-savica
http://www.cipra.org/sl/prireditve/pluralps-konferenca-2018?set_language=sl
http://www.cipra.org/sl/prireditve/letna-strokovna-konferenca-2018-1/



