
Pregrade in nizkonapetostni
energetski kabli spreminjajo
podobo pokrajine. © Michael
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Ko elektrika požira pokrajino
Nova akumulacijska jezera in energetski vodi še dodatno podžigajo
razpravo o iskanju ravnovesja med energetskim prehodom v
nizkoogljično družbo in varstvom pokrajine. A to ravnovesje bo težko
najti.

V podolju pred ledenikom Triftgletscher v švicarskem kantonu Bern bodo, tak
je načrt, zgradili nov akumulacijski bazen, ki bo z električno energijo oskrboval
okoli 35.000 gospodinjstev. Projekt so tako rekoč omogočile podnebne
spremembe, saj je zaradi talečega se ledenika Triftgletscher nastalo novo
jezero, za katero je zdaj predvidena gradnja 165 metrov visoke zemeljske
pregrade. Večina okoljskih organizacij je projekt podprla v upanju, da bo
Kanton Bern izvedbo projekta razumel kot svoj prispevek k energetskemu

prehodu, sprejetem na nacionalni ravni, in se odpovedal gradnji številnih, z naravovarstvenega vidika zelo
spornih malih hidroelektrarn. Zagotovil za to okoljske organizacije seveda nimajo, to pa je tudi razlog, da so se
nekatere od njih, med njimi tudi organizacija Aqua Viva, ki si svojim delovanjem za varstvo voda prizadeva na
celotnem ozemlju švicarske države, odločile, da bodo projekt izpodbijale v upravnem sporu in pri tem izčrpale
vsa razpoložljiva pravna sredstva, če bo treba, tudi do zveznega sodišča. Interes, da je zavarovanje edinstvene
visokogorske pokrajine nuja, mora imeti večjo težo kot sorazmerno skromen prispevek k proizvodnji energije iz
obnovljivih virov energije. 

Energetskim projektom nasprotujejo tudi v Italiji in Avstriji

Ne vre pa le v Švici. V italijanski Domodossoli obstaja velik odpor do novega projekta gradnje gigantskega
čezalpskega daljnovoda, poznanega kot Interconnectore; njegova postavitev bi prizadela mnoge, zaenkrat še
neokrnjene doline.

Javno nasprotovanje velikim energetskim projektom izražajo tudi avstrijska podružnica WWF, Avstrijska
planinska zveza in Prijatelji narave Avstrije, ki so na novi spletni strani Die Seele der Alpen (Duša Alp) v okviru
kampanje za varstvo alpskega prostora objavile imena osmih velikih energetskih projektov, katerih gradnja je
predvidena na območju zavarovane naravne pokrajine v Avstriji. Upravljavci elektrarne Kühtai želijo npr. zgraditi
novo črpalno hidroelektrarno z novim akumulacijskim bazenom prostornine 31 milijonov kubičnih metrov in
dovodnim tunelom, ki se bo na več kot 2.000 m. n. v. raztezal prek celotne doline.

Ali bi se z dejansko uresničitvijo energetskega prehoda, tj. z opustitvijo sedanjega načina porabe energije, Alpam
vendarle začeli obetati boljši časi? S tem in podobnimi vprašanji se bodo ukvarjali udeleženci
seminarja Energetski prehod v brezogljično družbo: trajnostno ali s figo v žepu?, ki bo od 27. do 30. septembra
2018 potekal v švicarski Salecini v organizaciji različnih akterjev, med drugim Aque Vive, CIPRE Švica, društva
Grimselverein in fundacije Landschaftsschutz Schweiz ter tednika WOZ in Počitniško-izobraževalnega središča
Salecina. Prijave so še vedno možne.

 

Viri in več informacij: www.nzz.ch/schweiz/einsprache-gegen-stauseeprojekt-am-triftgletscher-
ld.1355073(de), www.grimselstrom.ch/ausbauvorhaben/speichersee-und-kraftwerk-
trift/(de), www.ossolanews.it/ossola-news/domodossola-fa-le-pulci-al-progetto-interconnector-
7414.html (it), www.seele-der-alpen.at/karte/(de), www.cipra.org/de/veranstaltungen/stromtagung-in-salecina (de)

Stališče: Potovati po Alpah in obenem sodelovati v procesih odločanja
Trajnostni razvoj in potovalna mrzlica se vedno ne izključujeta. »Vozovnica Youth Alpine Interrail je dober
zgled, kako ozaveščati mlade in jih navdušiti za domači življenjski prostor,« je povedala Magdalena
Christandl iz Mladinskega sveta CIPRE.

Mladi bodo lahko letos prvič s tako cenovno ugodno vozovnico Youth Alpine Interrail, ta stane le 50 evrov,
potovali po osmih alpskih državah in pri tem uporabljali podnebju prijazna sredstva javnega prevoza. To možnost
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Magdalena Christandl, članica
Mladinskega sveta CIPRE ©
Darko Todorović

Novi nabor orodij je namenjen
spodbujanju participacije
mladih. © CIPRA International

so lahko izkoristili mladi, stari od 16 do 27 let, prijavilo pa se jih je več kot 450.
Izbrani kandidati bodo svoje potovanje lahko začeli julija 2018, o svojih vtisih
in doživetjih pa bodo poročali na družbenih omrežjih kakor tudi na spletni
strani projekta.

Pobuda za projekt, ki jo je dal Mladinski svet CIPRE v sestavi enajstih mladih
prebivalcev Alp, je dokaz, da mladi lahko prevzamemo odgovornost za
prihodnost našega življenjskega prostora in da želimo politiki predlagati svoje
ideje.

Zavzemamo se za podnebju prijaznejša, okoljsko sprejemljivejša, predvsem
pa finančno dostopnejša potovanja po Alpah. S pilotnim projektom Youth
Alpine Interrail smo dosegli velik napredek pri doseganju zastavljenega cilja.

Participacija mladih omogoča oblikovanje novih in inovativnih idej in uresničevanje ob pomoči političnih
predstavnikov.

Ker smo vključeni v celoten projektni proces, smo se močno poistovetili z »našo«vozovnico, radi smo prevzeli
odgovornost in vložili veliko našega prostega časa, da bi ustvarili dolgoročno alternativo oblikam potovanja, ki so
škodljive za naravne vire. Iz načina izvajanja in kandidature je razvidno, da so projekt zasnovali mladi za mlade.

Številni mladi prebivalci Alp bolje poznajo tuje države kot pa domače okolje, saj so potovanja z letalom v
oddaljene kraje pogosto enostavnejša in cenejša. Tudi sami veliko potujemo in vemo, kako je s potovanji po
Alpah, predvsem pa se zavedamo, da je potrebna velika moč prepričevanja, da bi tudi drugi pripadniki mlajše
generacije začeli uporabljati trajnostne načine prevoza.

Za uspeh je prav gotovo odločilen faktor, da je bila ideja takoj izpostavljena v nekaterih alpskih državah ter
seveda močna podpora CIPRE International pri promociji projekta tudi v drugih deželah.

Zaradi tega smo močno vpeti v samo dogajanje, imamo občutek, da smo slišani, to pa nas spodbuja, da se še
naprej aktivno vključujemo v politične zadeve.  

Želimo doseči, da bi trajnostni način življenja, zlasti pa še podnebju prijazna potovanja postala prevladujoča, saj
bo le tako mogoče tudi v prihodnje ohraniti raznovrstnost narave in lepote alpskega sveta. 

Vozovnica Youth Alpine Interrail daje mobilnosti v Alpah nove spodbude, obenem pa druge pripadnike mlajše
generacije opogumlja, da z oblikovalci odločitev vzpostavijo stik in jim posredujejo svoje ideje. Pilotni projekt je
pokazal, da potrebe obstajajo – treba je le nadaljevati! Pričakujemo, da se bodo dosedanji podporniki skupaj z
železniškimi družbami v alpskih državah pustili prepričati o nadaljnji podpori našemu projektu. 

Spletni strani projekta.
 Facebook in Instagram

Okrepiti družbeno vključenost mladih, a kako?
Zastavljeni cilj je okrepiti aktivno vključevanje mladih v procese
odločanja in dejavnosti na območju Alp, a ta proces poteka v mestih in
občinah pogosto zelo počasi. Začetno podporo pri uresničevanju
omenjenega cilja daje dokument Nabor orodij za participacijo mladih, ki
je bil zasnovan v okviru projekta GaYA.

Večina obstoječih konceptov participacije poskuša mlade vključiti v že
vzpostavljene zbirokratizirane postopke, vendar pa se mladi pogosto ne
angažirajo v strankarski politiki, temveč so politično aktivni v socialnih medijih
ter različnih kulturnih, športnih in socialnih organizacijah.

V okviru projekta Governance and Youth in the Alps (GaYA), ki se izvaja v Interregovem programu Območje
Alp/Alpine Space, so projektni partnerji zasnovali nabor orodij, s katero želijo okrepiti proces participacije mladih.
Nabor predstavlja načine in pristope, kako spodbuditi omenjeni proces, da bi bilo zadoščeno tako mladim kakor
tudi politikom. Matevž Straus, eden od partnerjev projekta GaYA in svetovalec v občini Idrija, enotne rešitve ne
vidi: »Mladi niso homogena skupina in to bi bilo treba upoštevati pri oblikovanju konceptov participacije mladih.«
Cilj pri tem bi moral biti spodbujanje prilagojenih participativnih procesov, prilagojenih na lokalno raven.
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Pred 30 leti so v Alpah prvič
zagoreli kresovi in tako
simbolno opozorili na podnebne
spremembe. © Katharina
Conradin

Udeleženci strokovnega
posveta, ki je v okviru projekta
Pemo potekal v St. Gallnu, so
razpravljali o tveganjih in
stranskih učinkih dnevnih
migracij.

Nabor orodij prinaša izbrane primere, ki izvirajo iz celotnega alpskega prostora in ponazarjajo pestrost procesov
participacije: od preprostih ukrepov, kot so prisluhniti mladim, pa vse do kompleksnejših in obsežnejših
dejavnosti, katerih cilj je delitev oblasti in odgovornosti. Predloge so namenjene lažjemu oblikovanju lastnih
procesov participacije, karte pa ponujajo predloge za reševanje najpogostejših ovir, kot so domnevno
pomanjkanje zanimanja, nerealne zahteve ipd..

Nabor orodij z vsebinami si je mogoče v vseh alpskih jezikih presneti z www.alpine-
space.eu/projects/gaya/en/project-results/participation-toolbox.

Vir in več informacij: www.alpine-space.eu/gaya

Z ognjem in navdušenjem za ohranitev Alp
11. avgusta 2018 bodo vnovič zagoreli opozorilni kresovi na vrhovih in v
dolinah alpskega sveta. Jubilejna trideseta okoljevarstvena akcija Ogenj
v Alpah bo tokrat opozorila na podnebne spremembe.

Tali se permafrost, ledeniki izginjajo, na cestišča in vasi se sprožajo zemeljski
plazovi in podori. V luči podnebnih sprememb so Alpe še posebno ranljiv
ekosistem, zato bodo organizacije Alpska iniciativa, CIPRA in Mountain
Wilderness Švica, ki se borijo za varstvo alpskega prostora, z letošnjim
‚prižiganjem ognja‘ zahtevale odločnejše ukrepanje proti vzrokom podnebnih
sprememb.

Opozorilni kresovi so prvič zagoreli leta 1988 v Švici, danes pa navdihujejo
ljudi v celotnem alpskem loku. Kresovi tako vsako leto zagorijo na območju, ki

sega od Slovenije prek Dunaja vse do Nice, na odročnih gorskih vrhovih in v bližini mest, in s tem opozarjajo na
nujnost ohranjanja naravne in kulturne dediščine alpskega prostora kakor tudi na nezadržno uničevanje tega
občutljivega ekosistema. Kaspar Schuler, ki je z junijem 2018 prevzel mesto direktorja CIPRE International,
spremlja akcijo Ogenj v Alpah že od samega začetka. Zanj so opozorilni kresovi odlična priložnost za doživljanje
lastne povezanosti z Alpami, pa naj bo pri tem v vlogi pastirja, okoljskega aktivista ali samo opazovalca. »Kresovi
ne opozarjajo le na žgoče probleme, kot so podnebne spremembe in obremenjevanje okolja s prometom, temveč
tudi združujejo ljudi in omogočajo doživetje čustvene izkušnje v skorajda arhaičnem vzdušju.«

Sodeluj tudi ti!

Akcijo prižiganja solidarnostnih opozorilnih kresov je mogoče organizirati z malo napora. Kraj, okvirni program in
vodilno temo akcije si lahko organizatorji izberete sami, pri tem pa podprite idejo trajnostnega razvoja. Več
informacij o akciji in prijava na www.feuerindenalpen.com (de, it, en).

Aktivni prihod na delo za boljše zdravje
Stres, telesna nedejavnosti, utrujenost: način našega prihoda na delovno
mesto vpliva na naše zdravje, se glasi osrednje spoznanje strokovnega
posveta o mobilnosti dnevnih migracij (Pemo), ki je nedavno potekala v
švicarskem St. Gallnu.

Kdor se na delo pripelje s kolesom, je manj utrujen, redkeje odsoten z
delovnega mesta in bolj zadovoljen s svojim delom in življenjem. Urs Näpflin,
švicarski specialist za psihologijo dela, je na strokovnem posvetu o mobilnosti
dnevnih migrantov v St. Gallnu v Švici v svojem prispevku pojasnil, da način
vožnje na delovno mesto lahko vpliva na posameznikovo zdravje in da je
pomemben dejavnik za kakovostno življenje, zato delodajalcem svetuje
uvedbo fleksibilnih modelov delovnega časa, dodelitev spodbud za preselitev
v kraj prebivanja, ki je bližji delovnemu mestu, in spodbujanje aktivnega
prihoda na delo, tj. pešačenja ali kolesarjenja v službo.

Na posvetu so predstavniki podjetij, raziskovalnih organizacij in upravnih organov poročali o svojih izkušnjah in
projektih, ki jih izvajajo na področju mobilnosti dnevnih migracij. Andreas Knie iz berlinskega Inovacijskega
centra za mobilnost in socialne spremembe je predlagal novo obliko delitve prometa, na podlagi katere bo3
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Sklep o nasprotovanju gradnji
novih alpskih avtocest je bil
sprejet soglasno. © Jean-Loup
Bertez

Kampanja proti organizaciji
zimskih olimpijskih iger v Sionu
je bila uspešna. ©
Olympia2026Nein/facebook

pešcem in kolesarjem zagotovljeno več prostora, Roman Cueni, vodja oddelka za oblikovanje mobilnostnih
rešitev v podjetju PostAuto, pa je predstavil pilotni projekt SmartShuttle, v okviru katerega v Švici preizkušajo
vožnjo s samovozečimi avtobusi.

V okviru čezmejnega projekta za spodbujanje mobilnosti (Pemo) je bila to že tretja konferenca. Cilj je spodbuditi
podnebju prijazen prihod na delovno mesto na podlagi strategij, prilagojenih lokalnim skupnostim in podjetjem na
območju Renske doline in Bodenskega jezera. Čezmejni tokovi dnevnih migracij so prav tako predmet
preučevanja v projektu Cross-border mobility in the Alpine Region, pri katerem sodeluje tudi CIPRA International.
Zaželena je zlasti podpora vseh prebivalcev Alp: če poznate primere dobre prakse s področja čezmejne
mobilnosti dnevnih migracij, lahko sodelujete v anketi, ki je objavljena na https://su.vc/cbm-alps.

 

Viri in več informacij: www.runtervomgas.de/unterwegs/artikel/die-zukunft-der-
mobilitaet.html (de), energiekongress.ch/foren/fachtagung-pendlermobilitaet/ (de), www.postauto.ch/it/progetto-
%C2%ABsmartshuttle%C2%BB-0, www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/trajnostna-
mobilnost-dnevnih-migracij

Alpska konvencija vs. Alemagna
V zadnjem obdobju je opaziti vse pogostejše poskuse, da bi projekt
gradnje avtomobilske ceste Alemagna na relaciji Benetke–München
vnovič uvrstili na dnevni red. Stalni odbor Alpske konvencije je v zvezi s
tem sprejel sklep, s katerim zavrača gradnjo nove alpske avtoceste.

Protokol o izvajanju Alpske konvencije na področju prometa je zelo jasen, saj
v 11. členu zahteva, da »se pogodbenice odpovedujejo gradnji novih cest
višjega reda za čezalpski promet.« A ravno iz Veneta vedno znova prihajajo
glasne zahteve po izgradnji nove hitre ceste med Münchnom in Benetkami in
to kljub dejstvu, da so vse vpletene države – Avstrija, Italija, Nemčija – in
Evropska unija prometni protokol Alpske konvencije ratificirale.

Na pobudo Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) je Stalni odbor Alpske konvencije na svoji seji 13. in 14.
junija 2018 soglasno sprejel sklep, da se je treba odločno opredeliti proti gradnji nove alpske avtoceste.
Katharina Conradin, predsednica CIPRE International, je glede tako jasne opredelitve izrazila svoje zadovoljstvo
in poudarila naslednje: »Alpe že danes dovolj obremenjujejo čezalpski promet, hrup, onesnaževanje zraka in
navsezadnje podnebne spremembe. Zato je trdna zaveza pogodbenic proti širjenju čezalpskega cestnega
omrežja toliko bolj razveseljiva.«

 

Vir in več informacij:
 www.cipra.org/de/medienmitteilungen/alpenkonvention-bekraeftigt-widerstand-gegen-neue-alpen-

autobahnen (de, fr, it)

V igri sta ostala le še dva kandidata
Po zavrnitvi kandidature švicarskega Siona za organizacijo ZOI 2026,
ostajata v Alpah dva kandidata. A tudi tukaj še ni bila izrečena zadnja
beseda.

Po avstrijskem Innsbrucku, švicarskem Graubündnu in nemškem Münchnu so
tudi prebivalci švicarskega kantona Valais na referendumu zavrnili kandidaturo
Siona za organizacijo zimskih olimpijskih iger leta 2026. Mednarodni olimpijski
komite (MOK) je izrazil obžalovanje zaradi referendumskega izida in s tem tudi
nove zavrnitve ene od alpskih držav, ki jih MOK označuje kot države s tradicijo
zimskih športov. Referendumsko dogajanje v Valaisu je spremljal Stefan
Grass, vodja Olimpijskega odbora Graubündnu, ki ni naklonjen organizaciji
olimpijskih iger. Rezultat ga ni presenetil: »Marsikdo ne želi prevzeti bremena

organizacije zimskih olimpijskih iger, kot jo predvideva pogodba, ki jo MOK sklene z gostiteljem iger.« Največjo4
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Locarnskega narodnega parka
ne bo kljub soglasju, ki ga je
dala Občina Ascona am Lago
Maggiore.

težo ima seveda finančni argument, a ta veliki športni dogodek sproža mnoga vprašanja tudi v ekološkem in
prometnopolitičnem oziru. Svoje stališče o tem je izčrpno predstavila tudi CIPRA v dokumentu Alpe brez
olimpijade.

V avstrijskem Gradcu, ki ga še vedno najdemo na seznamu potencialnih olimpijskih prizorišč, postajajo zahteve
po odgovorih na takšna vprašanja prav tako vse glasnejše. Tina Wirnsberger, graška mestna svetnica in
pooblaščena za okolje, je obisk podpredsednika MOK, Juana Antonia Samarancha ml., izkoristila za aktualna
vprašanja o financiranju, varnosti in pogodbah. »Konkretnih odgovorov ni bilo, zato pa je bilo veliko promocije
‚olimpijskih vrednot‘,« je Wirnsbergerjeva pozneje zapisala na Twitterju. Olimpijskim igram nenaklonjena
Komunistična stranka (KPÖ Graz) zbira podpise, s katerimi želi doseči razpis referenduma. Trenutno potrebuje
še kakšnih 500 od zahtevanih 10.000 podpisov. Olimpijska razprava ravno tako poteka v Italiji, kjer so Cortina
d’Ampezzo, Milano in Torino pokazale interes za organizacijo iger – tukaj so v ospredju vprašanja o predvidenih
stroških v finančnem kakor tudi v ekološkem smislu. Teh pa ne morejo zaobiti niti glasne inscenacije, kot je bil
flashmob, ki so ga v podporo olimpijskim igram pred kratkim organizirali v Torinu.

 

Viri in več informacij:
 www.olympia-nein.ch/go/aktuelles/meldungen/sinon.php (de), www.lematin.ch/suisse/sion-2026-

5105/story/14427188 (fr), http://www.cipra.org/sl/stalisca/120?
set_language=sl ; www.kleinezeitung.at/steiermark/chronik/5450952/IOCVizepraesident-im-Rathaus_Fuer-
Winterspiele-braucht-Graz-
ein (de), https://twitter.com/tinawirnsberger/status/1009793570184859648 (de), www.kpoe-graz.at/nein-zu-
olympia-2026-in-der-schweiz.phtml (de), www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/11/olimpiadi-invernali-2026-quattro-
motivi-per-cui-sono-contrario-alla-ricandidatura-di-
torino/4216316 (it), www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Olimpiadi-a-Torino-tensione-in-Giunta-M5S-Sindaco-
Appendino-Se-non-passano-si-va-tutti-a-casa-f4bc3d77-771d-4588-a376-
71fa6315f9d9.html (it), www.futura.news/2018/06/23/olimpiadi-paralimpiadi-torino-2026-un-flash-mob-olimpico-
piazza-castello-dire-si-candidatura-fotogallery(it)

 

Quo vadis, narodni park?
Švica ne bo dobila novega narodnega parka, saj se je na junijskem
referendumu proti ustanovitvi parka izrekla večina od osmih občin. Eden
od možnih razlogov so tudi neupravičeni strahovi, ki so jih med ljudmi
sejali nasprotniki parka.

Novi Locarnski narodni park v kantonu Ticino naj bi zajel 218 km2 veliko
območje, kar ustreza velikosti jezera Maggiore. Zajemal bi več podnebnih
območij – od obeh otokov Brissago na jezeru Maggiore na 193 m. n. v. vse do
vrha 2.864 metrov visokega Wandfluhhorna. Omenjeno ostaja namenoma v
pogojniku, saj so se razen dveh vse ostale občine, ki so sodelovale na
referendumu, izrekle proti ustanovitvi novega narodnega parka. Odločitev je
bila tesna: za park je glasovalo 4.170 državljanov, medtem ko jih je bilo proti

4.279. Pri mobilizaciji proti novemu parku so sodelovali predvsem lovci. Urs Tester iz švicarske Pro Nature, ki si
za podporo predlogu o ustanovitvi drugega narodnega parka prizadeva že od leta 2000, je razočaran:
»Ustanovitev locarnskega narodnega parka je bil projekt, ki ga je začelo osem občin in ki so ga tamkajšnji
prebivalci dobro sprejeli. A kljub temu je nasprotnikom z ustvarjanjem neupravičenih strahov uspelo prepričati
večino, da je glasovala proti ustanovitvi.«

Predlog o ustanovitvi novega narodnega parka so v Švici zavrnili že na referendumu novembra 2016, ko je osem
od 17 občin glasovalo proti predlogu o vzpostavitvi parka Adula na območju Rheinwaldhorna. Po neuspelem
projektu Locarnskega narodnega parka trenutno v Švici ni drugega projekta, ki bi si prizadeval za novi narodni
park. V primerjavi z drugimi državami članicami OECD ima Švica izredno majhen delež zavarovanih območij v
skupni površini, pojasnjuje Urs Tester in nadaljuje: »Premalo je zlasti med seboj povezanih večjih območij, ki bi
bila namenjena ohranjanju in spodbujanju biotske raznovrstnosti, to pa pomeni, da še vedno ostaja potreba po
novem oziroma več novih narodnih narodnih parkih.« Za primerjavo: tako Avstrija kot Italija imata na območju Alp
po štiri narodne parke, v francoskih Alpah in na jugu Nemčije so po trije, v Sloveniji pa je eden.
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Motorna kolesa po gorskih
poteh – najpogosteje
nedovoljena oblika zabave na
račun pohodnikov in divjadi.

© Gary Chan/Unsplash

Viri in več informacij: www.parconazionale.ch (de,
it), www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/abstimmungen/tessiner-gemeinden/parco-nazionale-locarnese-kein-
neuer-nationalpark-ums-onsernonetal (de), www.aargauerzeitung.ch/schweiz/letzte-chance-fuer-neuen-
schweizer-nationalpark-131816639 (de), www.pronatura.ch/de/wie-ein-rettungsprogramm-fuer-diese-
abgelegene-gegend (de, fr)

Vožnja z motornimi kolesi po gorskih poteh
Deželnim okoljskim organizacijam je junija uspelo preprečiti
organizirano vožnjo z motornimi kolesi, ki naj bi se odvijala v naravnem
okolju Karnijskih Alp med Italijo in Avstrijo. A to ne pomeni, da so težave
zdaj odpravljene.

Kot so obljubljali organizatorji javne prireditve Motocavalcata delle Alpi
Carniche, bi se v nedeljo, 18. junija 2018, vozniki motornih koles lahko več ur
po mili volji vzpenjali in spuščali po ozkih gorskih poteh in mulatjerah v
Karnijskih Alpah v Furlaniji v Italiji. Na srečo odseki poti, za katere skrbi
lokalno planinsko društvo, v to niso bili vključeni. Lokalne okoljske
organizacije, predvsem Legambiente in Furlansko planinsko društvo, so ob
tem zavzele jasno stališče, da tovrstnim dogodkom nasprotujejo, in

organizatorje opozorile na omejitve, ki veljajo v takem primeru. Zanimivo je, da so organizatorji pristojno
medobčinsko območno enoto zaprosili za izdajo dovoljenja, čeprav deželni zakon vožnje z motornimi kolesi v
naravnem okolju ne dovoljuje.

Taki dogodki, ki so namenjeni vožnji z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, so v Furlaniji dokaj pogosti.
Poleg Motocavalcate delle Alpi Carniche obstaja namreč še cela vrsta drugih prireditev, ki se prav tako odvijajo
na motornih kolesih v naravnem okolju – ena od njih je Mulatrial delle Valli del Natisone. Udeležujejo se jih
predvsem motoristi iz sosednjih alpskih držav, kjer so tovrstne dejavnosti prepovedane. Poleg motenja divjih
živali, povzročanja hrupa in uničevanja pohodniških poti je vožnja z motornimi vozili zunaj utrjenih cest v
nasprotju z drugimi oblikami bolj spoštljive in okoljsko sprejemljive rabe gorskega prostora v turistične namene,
zato okoljske organizacije zahtevajo, da dežela Furlanija - Julijska krajina poleg izvajanja strožjega nadzora nad
temi dejavnostmi uvede tudi moratorij na izdajo dovoljenja za organizacijo dogodkov, povezanih z vožnjo z
motornimi kolesi v naravnem okolju, da bodo lahko drugi uporabniki spet v miru uživali v gorskem svetu. 

 

Viri in več informacij: www.ilpais.it/2018/06/08/cai-e-associazioni-ambientaliste-contro-lautorizzazione-della-
motocavalcata-delle-alpi-carniche-e-la-pratica-abusiva-degli-sport-motoristici-in-
montagna (it), https://cms.legambientefvg.it/circoli/carnia-val-canale/1834-osservazioni-sulla-motocavalcata-
2018.html (it)

Sajni res, pa je …

… Planking, glamping in zdaj še plogging. Sestavljenka iz besed plocka, kar v
švedščini pomeni pobirati, in jogging, torej tek, ponazarja novo obliko
rekreacije na prostem, ki združuje natanko to: pobiranje smeti na javnih
površinah s tekom. Najnovejši tekaški trend je s Švedske že zavil proti Alpam
in je tako z okoljskega vidika kakor tudi zaradi izboljšane telesne
pripravljenosti prav koristna stvar. Tako je danes mogoče naleteti na cele
skupine plogerjev, ki med tekom po mestih, parkih in gozdovih pobirajo smeti,
te pa odlagajo v vreče, ki jih nosijo s seboj. Vmes naredijo še nekaj počepov in

razteznih vaj in tako jih na koncu preveva kar dvojno zadovoljstvo: ker so nekaj storili za lastno zdravje in
obenem tudi za okolje. No, da je skupinsko pobiranje odpadkov v Alpah tradicija, dolga že več desetletij, za
plogerje ni tako zelo pomembno. #plogging se v objavah na Instagramu bere pač veliko bolj imenitno kot
navadna #čistilna akcija ...

 

6

http://www.parconazionale.ch/
http://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/abstimmungen/tessiner-gemeinden/parco-nazionale-locarnese-kein-neuer-nationalpark-ums-onsernonetal
http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/letzte-chance-fuer-neuen-schweizer-nationalpark-131816639
https://www.pronatura.ch/de/wie-ein-rettungsprogramm-fuer-diese-abgelegene-gegend
http://www.ilpais.it/2018/06/08/cai-e-associazioni-ambientaliste-contro-lautorizzazione-della-motocavalcata-delle-alpi-carniche-e-la-pratica-abusiva-degli-sport-motoristici-in-montagna/
https://cms.legambientefvg.it/circoli/carnia-val-canale/1834-osservazioni-sulla-motocavalcata-2018.html


Viri in več informacij: www.sportblog.cc/plogging-neuer-oeko-lauftrend-aus-
schweden/ (de),  www.greenheroes.at/aktuelles/erstes-plogging-
oesterreich/(de),  www.coopzeitung.ch/Laufende+Muellschlucker (de)
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Prireditve 

Solčavski dnevi, 28.-30.07.2018, Solčava. Več... 

Požar v Alpah, 11.-12.08.2018, Alpe. Več... 

Pogovorni večer "Triglav: od mita do resničnosti" ter odprtje razstave fotografij 
fotografskega natečaja »Triglav 240«, 18.08.2018 Alpe. Več... 

ClimaHost, 1.7-31.08.2018, Alpe. Več... 

Mladi na vrhu , 12.-13.07.2018, Alpe & Carpati. Več... 
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