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Ko pokrajine ni več videti
Zaradi vedno večjih zahtev po rabi zemljišč je alpska pokrajina vse bolj ogrožena. S civilno iniciativo, ki želi
preprečiti njeno drobljenje, poskušajo švicarski okoljevarstveniki trenutne trende spremeniti in tako zajeziti
ekonomizacijo pokrajine.

10. februarja 2019 bo v Švici šlo zares, namreč za zemljo in tla. Tega dne bodo švicarski državljani in državljanke odločali
o ljudski pobudi stranke Mladi zeleni, po kateri bi bila nova zazidljiva zemljišča dovoljena le, če so zanje na voljo
nadomestna zemljišča, in da bi bila stanovanjska pozidava možna le v obliki strnjene gradnje, pri čemer pridejo v poštev
le trajnostne oblike bivanja in dela. 

V Švici vsako sekundo izgubijo kvadratni meter kmetijske zemlje. Kot ugotavlja Švicarski prometni klub, se v pokrajino
drastično zajedajo zlasti avtoceste. Od leta 1980 se je obseg avtocest povečal za okoli 65 odstotkov, medtem ko celotna
dolžina železniških tirov ostaja tako rekoč nespremenjena. Medtem ko želijo zagovorniki ljudske pobude, katere namen je
zaustavitev razpršene gradnje in spodbujanje trajnostnega poselitvenega razvoja, preprečiti razsipno ravnanje s
kmetijskimi zemljišči, zelenimi površinami in sonaravnimi pokrajinami, pa nasprotniki pobudo zavračajo, da je preveč

radikalna in toga – zanima jih predvsem cvetoče gospodarstvo, to pa pomeni še več stanovanjskih, trgovinskih in industrijskih objektov, cestnih povezav in
parkirišč. Tudi druge alpske države se srečujejo s podobnimi razvojnimi trendi kot Švica. Tako nikjer v Evropi ne izgubijo toliko rodovitne kmetijske zemlje
zaradi stanovanjske gradnje kot v Avstriji, kjer vsako leto pozidajo površino v velikosti Salzburga.

Ko postane rast škodljiva
Z ekonomskega vidika je pritisk na rabo zemljišč nenehen. Velja namreč prepričanje, da ima pokrajina vrednost le takrat, ko se uporablja v ekonomske
namene in kot naravni vir. Naj gre za proizvodnjo umetnega snega za potrebe zimskega turizma ali prekomerno izkoriščane travnike in izkrčene gozdove:
gospodarstvo je tisto, ki oblikuje in vpliva na to, kakšni so v Alpah gozd, sneg in pokrajina, pojasni Irmi Seidl, predavateljica ekološke ekonomije na
švicarskem ETH in züriški univerzi in predstojnica švicarskega Inštituta za gozd, sneg in pokrajino ter članica t. i. sounding boarda pri CIPRI International, in
nadaljuje: »Če si danes ogledamo pokrajino, bomo ugotovili, da je pozidana in da se uporablja v kmetijske namene.« Vedno je gospodarstvo tisto, ki določa,
kako se bo uporabljal tak prostor. »Kadar gospodarstvo raste, porabi tudi več naravnih virov, torej tudi več pokrajine.«  

Kot je prepričana Irmi Seidl, je le malo pokazateljev, da bo prišlo do ločitve gospodarske rasti od porabe virov. Čezmerna poraba virov ogroža ekološko
eksistenčno osnovo naše družbe. »Dejansko je danes celotna okoljska politika pogojena z rastjo.« To pomeni: okoljska politika da, a le takrat, ko ne škodi
gospodarski rasti. Ta pa ne more trajati večno, kot kaže upad gradbenega sektorja v marsikateri od švicarskih regij.

Vedno bolj so zato potrebni alternativni, manj potratni modeli gospodarjenja, ki so manj odvisni od ekonomskih nihanj. Ena od možnosti bi bila zadostnost,
meni Irmi Seidl: »Zadostnost pomeni, da iščemo ustrezno ravnovesje in z obstoječimi viri ravnamo gospodarno.«   

CIPRA v spletnem dosjeju Narava in človek zbira primere dobre prakse iz vseh alpskih držav – in ti so dokaz, da je ekonomsko in okoljsko trajnostno
ravnanje s pokrajino izvedljivo.  

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.zersiedelung-stoppen.ch (de, fr, it), www.nzz.ch/schweiz/die-zersiedelungsinitiative-auf-einen-blick-
ld.1448742 (de), www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/vermessungen/859658_Raubbau-an-der-
Landschaft.html (de) www.cipra.org/sl/dosjeji/narava-in-clovek/pokrajina

Stališče: Ne igrajte se z našo prihodnostjo!
Podnebna kriza je realnost in to ni edini okoljski problem, ki opozarja na nujnost ukrepanja. Luisa Deubzer, 24-
letna članica Mladinskega sveta CIPRE, je prepričana, da moramo premisliti o novem načinu delovanja sodobne
družbe. Konec novembra 2018 je sodelovala na letnem forumu Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) v
Innsbrucku/A in z ognjevitim govorom nagovorila politike in mlade.

Poletje 2018. Stojim nad nekdaj ogromnim Zgornjim Grindelwaldskim ledenikom v Švici. Po licih mi polzijo solze. 

Ledenik, ki se je od mojega rojstva dalje skrčil za več kilometrov, me opozarja na realne posledice vsake od naših
političnih in zasebnih odločitev in na neizogibno dejstvo, da so te posledice nepopravljive.

Vsaka odločitev, ki jo bomo sprejeli danes, bo prihodnjim generacijam neizogibno povečala ali zmanjšala manevrski
prostor in to velja tako za podnebne spremembe kot tudi za varstvo vrst in ohranitev njihovih naravnih habitatov.

Naj si bodo količine CO2, ki je današnja generacija odločevalcev ne bo takoj privarčevala, še tako majhne, posledice za mojo generacijo bodo nekajkrat
hujše. Tako denimo vsak nov gradbeni projekt, ki danes dobi zeleno luč v škodo nekega zavarovanega območja, zmanjšuje naše možnosti, da bi lahko v
Alpah zaživeli v drugačni, ekološko bolj ozaveščeni prihodnosti. 

Prepričana sem, da so najpomembnejše od teh odločitev povezane z načeli trajnostnega razvoja.

Da ekonomske odločitve niso pomembne, ne drži – ravno nasprotno! A ne glede na to, kako dobre ali slabe so, nam bodo le malo koristile, če bomo
istočasno uničili naše naravne osnove za preživetje, to pa je neokrnjeno okolje. Uničevanje okolja in podnebne spremembe vse druge probleme dodatno
zaostrujejo, zato bi si morali resno prizadevati za trajnostno preoblikovanje naše družbe.

Kot nam kažejo dileme, pred katerimi stojimo, ko gre za trajnostnost, ne bo dovolj, če bomo našo družbo na določenih področjih naredili enostavno
»nekoliko bolj trajnostno«, hkrati pa še naprej vztrajali pri netrajnostnih prepričanjih in načelih, kot so neprestana rast ali dajanje prednosti gospodarskemu
sektorju pred družbo in okoljem.

Seveda se lahko s podnebnimi spremembami spopadamo tako, da preidemo na rabo obnovljivih virov energije, a če ne bomo sočasno temeljito spremenili
lastnega energijsko potratnega načina življenja, se bodo težave, povezane z naravnimi viri in uničevanjem okolja, le še slabšale.

Kar potrebujemo, je nov način ravnanja in delovanja družbe, ki bo vključevala tudi spremenjeno obliko gospodarstva.

https://www.cipra.org/sl/dosjeji/narava-in-clovek/svet-narave?set_language=sl
https://www.zersiedelung-stoppen.ch/
https://www.nzz.ch/schweiz/die-zersiedelungsinitiative-auf-einen-blick-ld.1448742
https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/vermessungen/859658_Raubbau-an-der-Landschaft.html
https://www.cipra.org/sl/dosjeji/narava-in-clovek/pokrajina?set_language=sl


Ena od številnih pokrajin, o
katerih so v okviru projekta Re-
Imagine Alps predstavljena
različna mnenja in številne
informacije. © Magdalena
Holzer, CIPRA International

Strokovnjaki iz različnih alpskih
držav so na delavnici izdelali
opise delovnih mest na
področju trajnostnega turizma.
© CIPRA International / C.
Schmidt

Če ne želimo nekega dne našim otrokom pojasnjevati, zakaj smo le opazovali in ničesar ali zelo malo storili, čeprav smo natančno vedeli, kaj se bo zgodilo,
moramo našo družbo temeljito spremeniti. In to zdaj. Alpske regije imajo lahko pri tem pionirsko vlogo in ustvarijo možnosti za preizkušanje alternativnih
oblik gospodarjenja in sobivanja.

Prehod v trajnostno družbo bi bil obenem tudi odgovor na krizo, v katerih so se znašle številne alpske doline zaradi odseljevanja in staranja prebivalstva.
Rešitev se ne skriva v novih tehnologijah in gospodarski rasti, temveč v spodbujanju socialne inteligence, kakovostnem sobivanju in krepitvi lokalnih
struktur.

Okoljsko krizo, v katero smo zabredli, moramo prepoznati kot priložnost. Priložnost, da med seboj sodelujemo, preizkusimo nove poti, se nadalje razvijamo
kot družba. Za ledenike prihaja ta sprememba resda prepozno, poskrbimo pa lahko, da zaradi naših odločitev, ki jih bomo sprejeli danes, ne bo za vedno
izginilo še kaj drugega.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-3/ (en), www.ipcc.ch/sr15/chapter/2-
0/ (en), http://science.sciencemag.org/content/358/6370/1610 (en), www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1543691/ (en), www.cipra.org/de/dossiers/2

 Jackson, T. (2009). Prosperity without growth: Economics for a finite planet. Routledge.
 Forster, S. (2017). Innerhofer, E., & Pechlaner, H. (ur.), Schrumpfung und Rückbau: Berggebietsentwicklung in der Schweiz und im Kanton Graubünden –

Abschied von der Wachstumsidee. München: oekom Verlag.

Kaj nam pripoveduje pokrajina
Kako zaznavamo spremembe v pokrajini? Zakaj čutimo, da smo z določenimi kraji tesneje povezani kot z
drugimi? V CIPRI odgovore na ta in številna druga vprašanja iščemo z novo, interaktivno alpsko karto, ki je bila
oblikovana v okviru projekta Re-Imagine Alps.

Po besedah Katharine Conradin, predsednice CIPRE International, doživlja pokrajina korenite spremembe: okolje, ki ga
ljudje povezujemo z osebnimi zgodbami, se vedno hitreje spreminja v zamenljiv naravni vir. »Da se bomo lahko s
pokrajino, ki nas obdaja, identificirali in z njo vzpostavili odnos, mora pokrajina imeti obraz, govoriti nam mora zgodbe.«
Seveda morajo biti te zgodbe osebne, edinstvene. »Doline z razpršeno poselitvijo, vedno enaka avtocestna počivališča in
zamenljiva nakupovalna središča pa nam osebnih zgodb ne pripovedujejo,« poudarja Conradinova. Takšna pokrajina je
nepovratno uničena.

O pomenu pokrajine želimo v CIPRI javnost ozavestiti v besedi in sliki, z zgodbami in doživetji, obenem pa preko tega
okrepiti njen odnos do lastnega okolja. Interaktivna alpska karta tako na spletnem naslovu map.cipra.org vsebuje številna
mnenja, informacije, opise primerov dobre prakse in predstavitev dejavnosti. Vsebina karte se redno dopolnjuje, pokrajini

pa bodo na karti sledile tudi druge teme. Z alpsko karto CIPRA omogoča stalno dopolnjujoč se in širok pregled dolgoročno pomembnih razvojnih trendov na
območju Alp.

Viri in nadaljnje informacije:

Alpska karta Re-Imagine Alps je del projekta alpMonitor in osvetljuje področje delovanja Narava in človek. Istoimenski spletni dosje osnovne informacije in
znanje na temo pokrajine. Aktualna številka revije Alpe na odru (št. 104) Pokrajina kot predmet pogajanj prinaša obsežnejše intervjuje, eseje, poročila in
komentarje; brezplačno jo lahko naročite na tel. +423 237 53 53, e-naslovu international@cipra.org ali spletnem naslovu www.cipra.org/alpenaodru.

Trajnostnem turizmu: Kdo bo opravil nalogo?
Na ideje o trajnostnem turizmu, ki bi nadomestil zimske športe, naletimo vsepovsod po Alpah – a kdo bo tisti, ki
bo skrbel za njihovo medsebojno povezovanje? CIPRA International je zato novembra v Innsbrucku v Avstriji
organizirala delavnico, na katero je povabila strokovnjake iz vseh alpskih držav, ki so za to področje izdelali
ustrezen opis delovnega mesta.

Medtem ko v številnih alpskih regijah leto za letom beležijo nova rekordna števila opravljenih nočitev, pa se ljudje iz
drugih delov alpskega prostora intenzivno izseljujejo – na eni strani torej preobilje turistov (overtourism), na drugi beg
prebivalcev s podeželja, poleg tega je narava marsikje degradirana v navadno kuliso in kot taka tudi izkoriščana. Recepti
za udejanjanje trajnostnega turizma, ki bo prijazen do okolja, seveda obstajajo, a pogosto zgolj na regionalni ravni in
marsikdaj le po zaslugi prizadevanj posameznikov. Osebe, ki bi tovrstne trajnostno zasnovane pristope med seboj znale
povezati tudi na vsealpski ravni, so vse bolj iskane. CIPRA je zato prve dni novembra 2018 v Innsbrucku v sodelovanju z
nemškim Zveznim ministrstvom za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU) na to temo organizirala ekspertno
delavnico, ki so se jo udeležili posamezniki iz vseh alpskih držav. Kot je poudarila Stefanie Pfahl iz BMU, je turizem
trajnosten tam, kjer so ljudje, ki te različne ravni povezujejo med seboj in politiko izvajajo na podlagi trajnostnega

pristopa, zato je pomembno razvijati ponudbo delovnih mest, ki lahko tak cilj tudi sistematično uresničujejo. »Ti skrbniki bodo verjetno zasedali različna
delovna mesta, kar bo seveda odvisno od tega, ali bo šlo npr. za francoske ali avstrijske Alpe,« je prepričan Christian Baumgartner, moderator delavnice in
podpredsednik CIPRE International. Rezultat delavnice s sodelujočimi iz vseh alpskih držav, tj. izdelano priporočilo za nadaljnje delovanje na tem področju
in konkretni opisi delovnih mest, bo na voljo od začetka leta 2019 dalje. Izjave drugih udeležencev delavnice so objavljene v podkastu CIPRE
na www.cipra.org/sl/cipra/international/tekoci-projekti/strokovna-delavnica-o-trajnostnem-turizmu-v-alpah-kdo-bo-opravil-nalogo.

 

Viri in več informacij:

https://soundcloud.com/user-376609939/wer-macht-den-job-nachhaltiger-tourismus-in-den-alpen (de)

https://soundcloud.com/user-376609939/interview-con-paolo-grigolli-trentino-school-of-management-su-turismo-sostenibile (it)

Aktivno sodelovanje mladih v procesih odločanja je nuja, ne pa privilegij
Mladi bi se morali v večji meri odločati za aktivno sodelovanje pri oblikovanju lokalnih politik na območju Alp, se glasi poziv, ki ga je konferenca
v okviru projekta GaYA v francoskem Chambéryju naslovila na alpske politike. Da gre pri tem za še kako pomembno temo, je pokazala velika
udeležba mladih in predstavnikov politike in družbe.

http://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-3/
http://www.ipcc.ch/sr15/chapter/2-0/
http://science.sciencemag.org/content/358/6370/1610
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1543691/
http://www.cipra.org/sl/dosjeji/2?set_language=sl
https://map.cipra.org/workspace?language=sl&view=projects&subview=1&z=7&c=45.996961,10.546875#
http://www.cipra.org/sl/dosjeji/narava-in-clovek?set_language=sl
mailto:international@cipra.org
http://www.cipra.org/alpenaodru
https://www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/strokovna-delavnica-o-trajnostnem-turizmu-v-alpah-kdo-bo-opravil-nalogo
https://soundcloud.com/user-376609939/wer-macht-den-job-nachhaltiger-tourismus-in-den-alpen
https://soundcloud.com/user-376609939/interview-con-paolo-grigolli-trentino-school-of-management-su-turismo-sostenibile


Na konferenco projekta GaYA je
v francosko mesto Chambéry
pripotovalo več kot 200
udeležencev iz vseh alpskih
držav. (c) Pierre Gouyou
Beauchamps

Različni projekti po celotnem
območju Alp kažejo, kako tesno
sta med seboj povezana
trajnostnost in mobilnost. ©
EURAC

Po sledeh Torina: za
organizacijo ZOI 2026 se
potegujeta Milano in Cortina. ©
CIPRA Italija, Francesco
Pastorelli

»Aktivno spodbujajte politično kulturo tovrstnega sodelovanja in uveljavljajte pravico mladih do soodločanja v
participativnih procesih. Sodelovanje mladih mora postati nuja in ga ne smemo razumeti kot privilegij.« Našteta politična
priporočila so organizacije, partnerice v projektu GaYA, posredovale politikom. Na konferenco projekta GaYA je v
francosko mesto Chambéry pripotovalo več kot 200 udeležencev iz vseh alpskih držav, ki so se zavzeli za zagotovitev
večje podpore aktivnejšim participativnim procesom mladih.

A kako spodbujati participativne procese med mladimi v mestih in kako na podeželju? S katerimi inovativnimi idejami in
projekti pri tem razpolagamo? Kaj lahko storijo politiki in odločevalci? Odgovore na postavljena vprašanja so na
interaktivnih sekcijah skupaj iskali tako mladi kakor politiki in mladinski delavci. Poleg tega sta dogodek popestrila
glasbeni program in alpske kulinarične dobrote, na ogled pa so bili tudi filmi, ki so jih posneli mladi in so bili predstavljeni
v okviru alpskega filmskega natečaja.

Konferenca pa je pomenila tudi zaključek dvoletnega projekta EU GaYA. Poleg mednarodne izmenjave in političnih
priporočil so projektni partnerji predstavili nabor instrumentov, ki jih mladi lahko uporabljajo v participativnih procesih, in
primerjalno študijo o participativni demokraciji v Alpah.

Izvajanje projekta GaYA sofinancirajo Evropski sklad za regionalni razvoj programa Interreg za območje Alp, nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo
narave in jedrsko varnost, Zvezna dežela Vorarlberg in francoska regija Auvergne - Rôna-Alpes.

Politična priporočila lahko prenesete v vseh alpskih jezikih na www.alpine-space.eu/projects/gaya/si/rezultat/priporocila-za-politicne-odlocitve

 

Viri in več informacij:

www.cipra.org/sl/gaya, www.alpine-space.eu/gaya (en)

Tri delavnice o trajnostni mobilnosti
Ideje o uresničevanju čezmejnega sodelovanja v praksi, prihodnost železniške proge Veynes, zbirka orodij za
spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti pri dnevnih migrantih – trije alpski projekti, katerih cilj je prispevati k
spodbujanju trajnostne mobilnosti.

Spoznanje, da je čezmejno sodelovanje med sosednjimi regijami nujno potrebno, je Lihtenštajn, švicarski St. Gallen,
nemški Lindau in avstrijski Vorarlberg spodbudilo k skupnemu izvajanju čezmejnega projekta PEMO, v okviru katerega so
z združenimi močmi širili zavest o trajnostni mobilnosti pri dnevnih migrantih ter v sodelovanju s CIPRO International in
vorarlberškim energetskim inštitutom (Energieinstitut Vorarlberg) pripravili zbirko orodij za mobilnostni menedžment za
podjetja. Poleg tega so na območju izvajanja organizirali strokovne posvete, izvajali dejavnosti, povezane s
spodbujanjem javnosti k sodelovanju kakor tudi z njenim ozaveščanjem o tem področju, ter pripravili ustrezne ponudbe
za podjetja.

Da bi poiskali pravi odgovor na vprašanje, kako naj potovanja z vlakom kot alternativna oblika mobilnosti postanejo
privlačnejša za lokalno prebivalstvo in tudi turizem, so se občine in društva odločili, da bodo skupaj izdelali strategijo za spodbujanje javnega prevoza na
območju francoskih Alp. Proces izdelave spremlja CIPRA Francija, namen pa je okrepiti zlasti železniško povezavo Etoile ferroviaire de Veynes, ki med
drugimi povezuje Gap z Grenoblom ali pa Briançon s Parizom ali Marseillom. Akcijski načrt, ki je izšel pred kratkim, je prvi korak na poti k povečanju
vrednosti železniških prog. En izmed nadaljnjih načrtovanih ukrepov je tudi priprava novega potovalnega vodnika.

Ladja za delovne migrante, platforma za uporabnike sistemov souporabe avtomobila, center mobilnosti: v okviru projekta Čezmejna mobilnost – Cross-
border mobility so partnerji v projektu (Švicarska delovna skupnost za gorska območja, avstrijska zvezna dežela Tirolska in CIPRA International) zbrali in
popisali modele čezmejnega sodelovanja na območju Alp, ki so javnosti zdaj na voljo v obliki t. i. StoryMap. Obravnavali so tudi informacije in spoznanja,
pridobljena pri izvajanju projekta PEMO: omenjena zbirka za mobilnostni menedžment za podjetja je zdaj na voljo na spletu in to v vseh alpskih jezikih.
Ravno tako so k predstavitvi lastnih strategij za spodbujanje trajnostne mobilnosti vabljena podjetja iz vseh alpskih držav, kar bo pripomoglo k nadaljnjemu
razvoju zbirke orodij.

 

Viri:

www.cipra.org/de/medienmitteilungen/nachhaltige-mobilitaet-verbindet (de),
 www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/trajnostna-mobilnost-dnevnih-migracij,

 www.cipra.org/fr/cipra/france/actions/cooperation (fr),
 www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/cross-border-mobility-cezmejna-mobilnost

Zimske olimpijske igre leta 2026 vnovič v Alpah?
Na začetku januarja 2019 sta italijanski mesti Milano in Cortina d’Ampezzo vložili skupno kandidaturo in se
podali v boj za organizacijo zimskih olimpijskih iger proti švedskemu Stockholmu. MOK bo svojo odločitev o
gostitelju iger sprejel junija.

Zelo verjetno je, da bodo zimske olimpijske igre leta 2026 potekale v Alpah ali, če smo natančni, deloma v Alpah, deloma
v metropoli v Padski nižini. Razlog je v tem, da se je pred kratkim občutno povečala verjetnost, da bo organizator XXV.
Zimskih olimpijskih iger postala zveza Milana in Cortine. Potem ko so kandidaturo umaknila alpska mesta, in sicer
švicarski Sion, avstrijska Gradec in Innsbruck ter japonski Sapporo, je to zdaj storil še kanadski Calgary, v Stockholmu,
zadnjem od prvotnih kandidatov, pa je podporo kandidaturi odpovedal mestni svet. Tako se zdaj zaradi pomanjkanja
alternativnih možnosti Milano skupaj s Cortino d’Ampezzo v Dolomitih pripravlja na organizacijo zimskih olimpijskih iger in
to. Ob dejstvu, da so nekatera mesta svojo kandidaturo umaknila, prebivalci Innsbrucka, Siona in Calgaryja pa na
referendumih odločno izrazili svoje nasprotovanje kandidaturam, bi se morali zamisliti tudi tisti predstavniki
Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ki še vedno zagovarjajo model olimpijskih iger kot iger presežnikov, čeprav

ta zaradi finančnih in okoljskih razlogov že dolgo ni več ekonomsko upravičen.

Kot izhaja iz predstavitvene brošure Milana in Cortine, naj bi igre potekale v znamenju načel trajnostnega razvoja, imele bi izredne pozitivne učinke na
celotno regijo in zahtevale minimalne stroške. A kot kažejo izkušnje, bo mogoče račun izstaviti šele po končanih igrah. Ko so bile igre nazadnje organizirane
v Alpah, v Torinu leta 2006, je bila v prvi predstavitveni brošuri navedena ocena stroškov v višini 500 mio. evrov, a stroški organizacije, gradnje infrastrukture
in nekaterih športnih katedral sredi ničesar so v končni bilanci presegli 3 mrd. evrov. Aktualna dvojna kandidatura ima v primerjavi z drugimi kandidaturami
morda pozitiven aspekt: razpisi za gradbene projekte so porazdeljeni na veliko območje in se ne osredotočajo le na eno gorsko regijo. Nekateri športni
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Kratke poti, osebni pristop –
centre za zagotavljanje storitev
javnega interesa so v francoskih
Alpah dobro sprejeli. ©
ADRETS - CC by-SA

Welschnofen, Italija 2018:
Ekološke posledice vetrolomov
so dramatične. © seehauserfoto

objekti tudi že obstajajo, treba pa bo jih treba posodobiti ali na novo zgraditi, npr. stezo za bob v Cortini d’Ampezzo. Poleg podcenjevanja stroškov skrb
povzročajo tudi infrastrukturni projekti, ki se jim bo težko izogniti, npr. umetna akumulacijska jezera za potrebe umetnega zasneževanja, ceste, parkirišča,
olimpijske vasi – zlasti na gorskih območjih, kot so Dolomiti ali Valtellina, saj naj bi znatno vplivali na okolje.

Francesco Pastorelli, direktor CIPRE Italija, ob tem meni: »CIPRA od Mednarodnega olimpijskega komiteja že leta zahteva korenite spremembe v
razmišljanju in obravnavi zimskih olimpijskih iger. Prepričani smo, da alpski prostor ni primeren za izvedbo iger tako, kot jih načrtuje MOK.« 

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.cipra.org/sl/dosjeji/zimske-olimpijske-
igre, www.milanocortina2026.coni.it/images/CandidatureFile_MilanoCortina2026_eng.pdf(en), www.lastampa.it/2019/01/11/sport/olimpiadi-invernali-il-
dossier-milanocortina-al-cio-sfida-a-stoccolma-yba6xydTZ7LKjmPob0ifOJ/pagina.html (it)

Zagotavljanje kakovostnih storitev splošnega pomena tudi na podeželju
Decembra 2018 je v francoskih Alpah svoja vrata odprl že 100. center za zagotavljanje javnih storitev (maison de
service public). Piše se zgodba o uspehu.

Vožnja z vlakom iz francoskega kraja Saint-Etienn de Cuines v Chambéry, najbližje večje mesto, traja dobrih 50 minut.
Občina v francoskih Alpah, ki šteje okoli 1.200 prebivalcev, se danes bori z enakimi težavami kot številne druge manjše
občine: nižanje proračunov, digitalizacija procesov, ukinjanje storitev. Osebno svetovanje pri iskanju stanovanja ali
zaposlitve ali reševanju družinskih, socialnih ali pravnih zadev pa je možno urejati le še v najbližjih mestih. Vse to
povzroča velike težave zlasti starejšim in  družinam z majhnimi otroki. V občini Saint-Etienne de Cuines (Savoja) je zato
decembra 2018 svoja vrata odprl center storitev splošnega pomena (maison de services au public – MSAP), eden od
zdaj že več kot stotih tovrstnih centrov, ki ponuja storitve osebnega svetovanja in druge storitve v kraju samem.

Zagotovo je to recept za uspeh, saj se je v francoskih Alpah med letoma 2015 in 2018 število omenjenih centrov
podvojilo. Inovativni model, s katerim je mogoče zagotavljati osnovne storitve splošnega pomena tudi v obrobnih regijah,

so si zamislili v društvu ADRETS (združenje za mrežno povezovanje alpskih območij in storitev). Kot je pojasnil Jean Horgues - Debat, soustanovitelj in do
leta 2017 direktor društva ADRETS, danes pa predsednik CIPRE Francija, je prednost centra v tem, da ponuja osebni stik in hkrati tudi omogoča dostop do
digitalnih tehnologij. Horgues - Debat pa je omenil tudi učinek, ki ga mreža ima v tem primeru: »Na podlagi prvih izkušenj so lahko politiki prepoznali koristi
MSAP za prebivalce. Hkrati pa imajo korist tudi občine, ki si s centri delijo izvajanje javnih storitev in imajo, denimo, skupne lokalne turistične urade, pošto,
javno upravo, kar pomeni prihranek denarja.« Razloge, zakaj so centri tako uspešni, vidi Horgues - Debat predvsem v dostopni in ljudem prijazni ponudbi:
»Z združevanjem storitev lahko skrajšamo poti in zmanjšamo socialne razlike.«

Od januarja 2016 se delovanje centrov financira iz skupnega sklada, sofinancirajo jih tudi zdravstvene in pokojninske zavarovalnice ter zavod za
zaposlovanje. Poleg tega društvo ADRETS politično in finančno podpira medregionalna konvencija CIMA (Convention Interrégionale du Massif des Alpes).

 

Viri in nadaljnje informacije:

https://adrets-asso.fr/?RencontreAujourdHui100MsapDansLesAlpes (fr), https://adrets-asso.fr/wakka.php?
wiki=AccompagnementDesMaisonsDeServicesAuPubli (fr), https://www.cget.gouv.fr/dossiers/maisons-de-services-
public (fr), https://www.maisondeservicesaupublic.fr/ (fr), https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_services_au_public (fr), www.cipra.org/fr/cipra/france/bonnes-
pratiques/developpement-economique-social/projet-serpom-les-adrets (fr)

Ko ekosistemi izgubijo ravnovesje
Številne alpske regije so v letu 2018 prizadeli izredni vremenski dogodki, kot so viharji, suše, poplave, drobirski
tokovi ter zemeljski in snežni plazovi. Prvi koraki k učinkovitejšemu obvladovanju teh pojavov pa so že bili
storjeni.

Konec oktobra so italijanske Dolomite zajela neurja in viharji, hitrost vetra je dosegla tudi do 180 km/h, izruvanih ali
izkoreninjenih dreves je bilo na milijone. Gozdno gospodarstvo je utrpelo ogromno škodo. Različne so bile tudi ekološke
posledice vetrolomov, saj to pomeni izgubo več tisoč hektarjev dreves, ki so skladišče ogljika: zaradi mrtvih dreves
nastanejo namreč ugodne razmere za razmnoževanje škodljivcev, ki napadejo druge rastline. V vedno bolj suhih poletnih
mesecih so zaradi odmrlega lesa gozdni pogostejši tudi požari. Zaradi podrtega in izkoreninjenega drevja se ob novem
obilnem deževju pogosto začnejo prožiti plazovi, pozimi pa se zaradi poškodovanih varovalnih gozdov poveča nevarnost
plazov.

 Robin Naumann, raziskovalec na področju gozdarstva in vodja projekta pri CIPRI International, ob tem pojasnjuje, da bi lahko nastanek takih razmer
preprečili vrstno bogati mešani sestoji različnih starostnih stopenj: »Mešanost drevesnih vrst lahko posledice izredne dogodke bolje ublažijo kot zelo
homogene gozdne združbe, a pogosto se dogaja, da se zaradi gospodarske koristi sadijo prav monokulture, kot so npr. plantaže smrek.« Na probleme, kot
je ta, je opozoril projekt Alpine Ecosystem Services – AlpES, ki se bo zaključil decembra 2018 in katerega namen je bil okrepiti pomen in vrednotenje
ekosistemskih storitev v okoljski politiki.

Kaj imajo alpske reke opraviti z upravljanjem

Neokrnjeni alpski vodotoki so temelj oskrbe z energijo in vodo na območju Alp. Daljšim sušnim obdobjem in posledično umiranju rib, med drugim v Alpskem
Renu, so jeseni 2018 sledile poplave, ki so povzročile ogromno škode, npr. na jugu Avstrije, na Koroškem in vzhodnem Tirolskem, kjer je bregove prestopilo
več rek in potokov. Zaradi podrtega drevja in zdrsa zemljinskih mas ceste niso bile več prehodne, doline in občine so bile več dni odrezane od zunanjega
sveta, poškodovane so bile regulacije številnih potokov. Taki dogodki opozarjajo, da potrebujemo za protipoplavno varstvo veliko več kot samo tehnične
ukrepe, ki pogosto še negativno vplivajo na rečno ekologijo. To je bil tudi razlog, da so pilotne regije iz celotnega alpskega prostora v okviru projekta
EU Strateško načrtovanje in usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alpskih rečnih ekosistemov (SPARE), ki se bo zaključil konec leta 2018, tri leta
razvijale in preizkušale metode celovitega upravljanja rek, ki upošteva elemente, kot so ekološko stanje vodotokov, strukturna raznovrstnost v rečnem koritu
in na brežinah vodotokov ter sonaravna rečna dinamika.

 

Viri in več informacij:

www.cipra.org/de/pdfs/796/view (de), www.suedtirolnews.it/italien/apokalyptische-lage-unwetterdesaster-in-den-belluneser-
dolomiten (de), www.corriere.it/cronache/18_novembre_06/maltempo-droni-satelliti-censire-alberi-abbattuti-
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Svet znanosti in raziskovanja se
še vedno navdušuje nad
Alpami. © ::ErWin, flickr.com

veneto (it), https://orf.at/stories/3087501/(de), https://alpenallianz.org/sl/aktualno/obcutljivost-alpskega-zivljenjskega-
prostora, www.cipra.org/sl/novice/izsusene-alpe, www.cipra.org/sl/sporocila-za-medije/doumeti-pomen-alpskih-
ekosistemov, www.umweltdachverband.at/assets/Uploads/StreamLand-Broschure-WEB-RZ.pdf (de)

Alpe kot predmet raziskovanja
Zagotovo so Alpe eno najbolje raziskanih gorskih območij na svetu in tudi raziskovalni duh v Alpah se še ni
uklonil – novembra 2018 so v švicarskem Sionu odprli nov center za preučevanje gora.

Univerza v Lozani (CH) je 2. novembra 2018 v švicarskem Sionu odprla nov center za raziskovanje gora (CIRM), ki je
namenjen razvoju interdisciplinarnih raziskovalnih dejavnosti na devetih prednostnih področjih, kot so energetski prehod
oz. prehod na obnovljive vire energije, turizem, zdravje ali gorske naravne nevarnosti. V okviru centra deluje do 50
strokovnjakov z različnih področij, od geologov do zgodovinarjev, ki se skupaj lotevajo izzivov trajnostnega razvoja v
alpskih regijah.

Številna vprašanja s področja raziskovanja alpskega gorskega prostora se seveda ne pojavljajo le na lokalni ali
nacionalni ravni. Novi in akutni problemi, ki se navezujejo na podnebne spremembe ali proces globalizacije, potrebujejo

globalni pristop reševanja in usklajeno medsebojno sodelovanje. »S prihodnjimi izzivi, ki jih prinaša ohranitev alpskih ekosistemov, se bomo lahko uspešno
soočili le z mednarodnim sodelovanjem na področju raziskovanja in varstva narave ter z izraženo politično voljo,« opozarja Patrick Schwager z Univerze v
Gradcu/A, ene od petih partnerjev iz alpskega prostora, ki so se pridružili mednarodni mreži Alpine Seed Conservation & Research Network, ki je zadolžena
za pridobivanje visokokakovostnega semena alpskih rastlin za potrebe raziskovanja in ohranjanja vrst. Poleg omenjene mreže in CIRM delujejo na
mednarodni ravni tudi druge alpske raziskovalne ustanove. V Švici so to International Scientific Committee on Research in the Alps (ISCAR), Mountain
Research Initiative (MRI), pri delovanju katerega je poudarek na trajnostnem razvoju, in Global Biodiversity Assessment, ki se osredotoča na biotsko
raznovrstnost. Inštitut za raziskovanje Alp (AFI) iz Nemčije izvaja že več kot dve desetletji uporabne raziskave in svetovalne storitve. Euromontana,
evropsko združenje za sodelovanje in razvoj gorskih območij, ima sedež v Parizu in Bruslju, v Italiji pa se na Inštitutu za alpsko okolje pri Evropski akademiji
(Eurac) ukvarjajo z aplikativno usmerjenim raziskovanjem na gorskih območjih.

 

Viri in več informacij:

www.unil.ch/centre-montagne (fr), https://www.euromontana.org (en,
fr), www.alpineseedconservation.eu (en), www.mountainresearchinitiative.org (en), www.eurac.edu/de/research/mountains/alpenv (de, en,
it), www.alpenforschung.de (de)
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