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Mladi ustvarjajo podnebno politiko
Osrednja in sploh izredno aktualna tema 14. zasedanja Mladinskega
parlamenta Alpske konvencije (YPAC) je bila Kako se spoprijeti s podnebnimi
spremembami. Šole, ki so zasedanje organizirale, in CIPRA International so
svoje dolgoletno partnerstvo potrdile tudi s podpisom memoranduma o
soglasju glede nadaljnjega sodelovanja.

V Meranu/I resda nihče ni zahteval menjave sistema, kot se je to po svetu nedavno dogajalo
na šolskih podnebnih štrajkih, a nezadovoljstvo udeležencev zasedanja parlamenta z aktualno
politiko je deloma vendarle privrelo na dan. Mladi želijo izražati svoja stališča in sodelovati v
procesu sprejemanja odločitev, a se pogosto počutijo postavljeni na stranski tir. Eno od
možnosti in pripravo na ta izziv jim ponuja prav Mladinski parlament Alpske konvencije, ki ga

vsako leto organizira deset šol iz vseh alpskih držav.

14. zasedanje, ki je od 25. do 29. marca 2019 potekalo v Meranu v Italiji, se je tokrat lotilo izredno kompleksne in pereče teme: o
podnebnih spremembah in soočanju družbe z njimi je teden dni razpravljalo okoli 80 gimnazijcev, starih od 16 do 19 let. »Znašli
smo se na razpotju«, je poudaril Georg Kaser z Univerze v Innsbrucku/A in soavtor več poročil Medvladnega foruma za
podnebne spremembe (IPCC), ko je mladim pojasnjeval delovanje mehanizmov globalne podnebne politike in tudi vzroke za
inertnost obstoječega političnega sistema. Njegovo sporočilo je izhajalo iz citata mlade švedske podnebne aktivistke Grete
Thunberg: »Začni s tem, kar je treba storiti, in ne s tem, kar je politično izvedljivo!«

Od prometa do človekovih pravic

Mladi so v razpravi iskali ustrezne rešitve za področje ekologije, zdravja, človekovih pravic in politične participacije ter zanje
izoblikovali devet zahtev, s katerimi so v petek seznanili navzoče predstavnike politike, znanosti in civilne družbe, med njimi tudi
sodirektorico CIPRE International Barbaro Wülser. Ta je pohvalila vsestranskost njihovih predlogov: »Mladi vedo, da potrebujemo
oboje: daljnovidno in učinkovito podnebno politiko od zgoraj navzdol, kot se to kaže pri vprašanju tranzitnega prometa ali
upravljanja vode, in tudi pobude civilne družbe, tj. od spodaj navzgor.« Da bi bili pri tem uspešni, je nujno ustvariti ustrezno
politično okolje, kar pa velja tudi za politično participacijo mladih.

Leonardo Fior, poslanec iz občine Bassano del Grappa/I, je v svojem govoru na zaključnem plenumu Mladinskega parlamenta
opozoril na zelo negativne posledice, ki jih imajo podnebne spremembe tudi na človekove pravice, kar ponazarja problematika
podnebnih beguncev, spremenjenih poklicnih profilov ali pa zagotavljanja pitne vode: »Kar želimo doseči z našimi predlogi, je
zmanjšati razkorak med idealnim stanjem in realnostjo, obogatiti teorijo z vsebino, pred leti zapisanim besedam dati nov glas –
 naš glas.«

CIPRA International sodeluje z Mladinskim parlamentom že vrsto let in v Meranu se je njuno partnerstvo še okrepilo s podpisom
memoranduma o soglasju glede nadaljnjega sodelovanja. Dokument zadeva zlasti vsebinske priprave, delovanje na področju
odnosov z javnostmi ter vključevanje mladih v alpsko politiko in na okoljsko sceno.

Viri in nadaljnje informacije: www.ypac.eu (en)

Stališče: Evropa in njene Alpe
Pred neposrednimi volitvami v evropski parlament, ki bodo potekale maja
2019, je v ospredje postavljeno načelno vprašanje: kakšno je pravzaprav v
Evropi in Alpah stanje na področju demokracije in dobrega upravljanja? Erwin
Rothgang, podpredsednik CIPRE International, poziva k novim oblikam
sodelovanja.

Prihodnost Evrope bo zagotovljena le, če bo kohezija med državami in državljani močnejša,
kot so težnje po odcepitvi in razmejitvah. Prihodnje evropske volitve tako odpirajo priložnost,

da parlament začne dejansko delovati v skladu z zakonodajo in izvajati v praksi načela dobrega upravljanja na vseh ravneh. To ni
v nasprotju z regionalizmom in domovinskimi čustvi, ki so popolnoma legitimna, a težnje po instrumentalizaciji tujega in s tem
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Trajnostni turizem – različne
zahteve bo lahko izpolnjevala le
široka mreža varuhov
trajnostnega razvoja. © CIPRA
International

(c) CIPRA International

izključevanju ljudi zakrivajo pogled na celoto: medtem ko so denarni in blagovni tokovi že davno globalizirani, to ne velja za
človekove pravice. Potrošništvo in življenjski slog v bogatih državah ogrožata prihodnost našega planeta.

Kaj se torej dogaja z dobrim upravljanjem v Alpah? Alpska konvencija označuje Alpe kot »enega največjih enotnih naravnih
prostorov Evrope, ki jih označujejo specifična in raznolika narava, kultura in zgodovina in predstavljajo odličen življenjski,
gospodarski, kulturni in sprostitveni prostor v srcu Evrope, ki si ga delijo mnogi narodi in dežele«. Prava evropska naloga je, da
se ta raznolikost ohrani in da se uresničujejo načela trajnostnega razvoja na območju »naših« Alp. V tej skupni nalogi morajo biti
zastopani vsi interesi, od interesov lokalnih prebivalcev in obiskovalcev, staroselcev in prišlekov do interesov bogatih in revnih,
starejših in mlajših. Narava, ki ni od nikogar in je hkrati od nas vseh, potrebuje v procesih načrtovanja in oblikovanja odločna
stališča, ki jih bodo s trdnimi argumenti zastopala okoljske organizacije.

Vzpostavitev dobrega upravljanja z namenom uresničevanja te naloge ni enostavna. Obstajajo najmanj štirje »stari« in številni
»novi« alpski jeziki; nekatere države in regije so bogatejše in vplivnejše kot druge, blaginja in zaposlitvene možnosti so razdeljene
neenakomerno. Sprejeti bi bilo treba nove oblike sodelovanja in pobude, kot to predvideva nedavno v Aachnu podpisana
pogodba o sodelovanju med Nemčijo in Francijo: okrepiti je treba kulturno pestrost ter učinkoviteje organizirati regionalno in
čezmejno sodelovanje, da bi tako olajšali vsakdanje življenje ljudi. V ta namen je treba obmejne regije opremiti z ustreznimi
pristojnostmi, namenskimi sredstvi in pospešenimi postopki, negovati je treba večjezičnost in olajšati čezmejno mobilnost.

Alpske države in regije bi morale tovrstne ponudbe sprejeti, saj bi dobro upravljanje tako postalo bolj otipljivo. Nazoren primer
uresničevanja bi lahko bila brennerska tranzitna os: v čezmejnem pogajalskem procesu, ki bi zastopal interese vseh vpletenih, bi
lahko prometne in transportne naloge brennerske trase uskladili z zahtevami glede kakovosti okolja in življenja v prizadetih
dolinah.

Mreženje deležnikov trajnostnega turizma
Na pobudo CIPRE International so strokovnjaki iz vseh alpskih držav pripravili
opis delovnega mesta, s pomočjo katerega bo v praksi mogoče med seboj
povezati različne pristope k uresničevanju trajnostnega razvoja.

Ekohoteli, gorniške vasi, združenje Alpski biseri, projekt kulinarične dediščine AlpFoodway in
še bi lahko naštevali: tako raznolike kot so organizacije in pristopi k uresničevanju trajnostnega
turizma na območju Alp, je raznolik tudi seznam zahtevanih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati
osebe, ki bi te pristope lahko med seboj povezovale v praksi. CIPRA je zato novembra 2018 v
Innsbrucku/A tej problematiki posvetila strokovno delavnico. Opis delovnega mesta, ki so ga
pripravili na innsbruški delavnici, so strokovnjaki iz alpskih držav zdaj še dopolnili. Poleg
klasičnih izkušenj s področja turističnega gospodarstva in politike velja prav izkušenost

kandidata na področju trajnostne mobilnosti, kmetijstva, energije in podnebnih sprememb za enega osrednjih elementov v opisu.
Eden od skupaj 16 pogojev, določenih za zasedbo delovnega mesta, je tudi zahteva, da »varuh« trajnostnega turizma na
območju Alp pozna veljavne ekoznake in certifikate v alpskem turizmu. »Deležniki, o katerih je govor, resnično potrebujejo obraz,
glavo, telo, potrebujejo konkretnega sogovornika,« je opozoril Christian Baumgartner, turistični strokovnjak in podpredsednik
CIPRE International. Rezultat delavnice je tako treba razumeti kot program dela in spodbudo za vse, ki želijo zaposlovati
turistične menedžerje, ki naj bi trajnostna načela v turizmu še okrepili. Tu je še vprašanje financiranja, pa tudi vprašanje, ali bi bile
te osebe glede zaposlitve vezane na organizacije, NVO ali lokalne turistične organizacije. V sodelovanju s partnerskimi
organizacijami, kot je Alpska konvencija, bo CIPRA zdaj poskrbela, da se bo opis delovnega mesta razširil po celotnem območju
Alp in to s ciljem, da ga bodo institucije in upravni organi tudi sprejeli.  

 

Viri in nadaljnje informacije: www.cipra.org/sl/skrbnico-turizem

V gosteh in doma
Kaj sploh je kakovostno življenje v Alpah? Kako preoblikovati turistično
ponudbo? CIPRA International je svoje poročilo o delu v letu 2018 posvetila
tako lokalnim prebivalcem kot obiskovalcem alpskega prostora, v njem pa
skladno z geslom V gosteh in doma raziskovala možnosti povezovanja med
turizmom in kakovostnim življenjem.

Če je turizem zasnovan preudarno in se v praksi uspešno uresničuje, lahko različna področja življenja učinkovito povezuje tudi s
številnimi potrebami stalnih in začasnih prebivalcev alpskega prostora ter njegovih obiskovalcev. Bralci in bralke bodo tako v
reportaži o Bledu izvedeli kaj več o tem slovenskem turističnem kraju, ki ga preplavljajo množice turistov iz vseh delov sveta. Bled
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Čezmejna izmenjava:
predstavniki več alpskih mest v
pogovoru na delavnici v Idriji. ©
Idrija

je bil konec maja 2018 tudi prizorišče letne strokovne konference, ki jo je v sodelovanju z Omrežjem občin Povezanost v Alpah z
naslovom Alpski turizem – vključuje kakovost življenja! organizirala CIPRA. Kot je povedala Barbara Wülser, ki je aprila 2019
postala sodirektorica CIPRE International, primer kraja nazorno kaže, da prekomerni turizem lokalnemu prebivalstvu ne koristi
sam po sebi: »Zato je pomembno, da razprava o razvoju turizma in njegovo usmerjanje potekata skupaj z lokalnim
prebivalstvom.«

Kako na življenje gleda mlada generacija, kažejo fotografije, ki so jih naredili mladi popotniki, ko so z alpsko vozovnico, ki so jo
pridobili v okviru projekta Youth Alpine Interrail, katerega pobudnik je bil Mladinski svet CIPRE, trajnostno potovali po Alpah.
Bralci se bodo poleg tega lahko seznanili z aktivnimi prizadevanji CIPRE Slovenija za varstvo voda in CIPRE Francija za
uresničevanje okolju prijazne mobilnosti v praksi, kakor tudi z ukrepi CIPRE Nemčija proti gradnji smučarske povezave. Prav tako
letno poročilo pripoveduje o pogosto težavnih političnih razpravah, s katerimi se sooča CIPRA.

«Aktualno letno poročilo CIPRE International kaže, da organizacije, ki delujejo v okviru CIPRE, k oblikovanju potrebnih idej in
strategij lahko prispevajo s svojo ustvarjalnostjo, humorjem in šarmom,» pravi Christian Baumgartner, podpredsednik CIPRE
International.

 

 

Letno poročilo je v tiskani obliki ali formatu pdf na voljo pri CIPRI International (+423 237 53
53, international@cipra.org,www.cipra.org/sl/cipra/international/publikacije/porocila-o-delu

Kreativna raba opuščenih prostorov
V projektu Tour des Villes so se med seboj povezala štiri alpska mesta, ki so
se odločila v novo življenje obuditi prazne in opuščene stavbe in območja. V
ospredju izvajanja projekta je bila medsebojna čezmejna izmenjava znanja in
idej.

Opuščeni vojaški objekti in industrijska območja, hiše, ki potrebujejo obnovo … – konverzijskih
površin je zaradi zgodovinskega urbanega razvoja zlasti na območju Alp zelo veliko.
Predstavniki štirih mest alpskega loka, slovenskih Idrije in Tolmina, nemškega Sonthofna in
italijanskega Tolmeča, ki so sodelovali v projektu Tour des Villes, so se na medsebojnih obiskih
lahko seznanili z razvojem obiskanih krajev. Organizirane so bile tudi delavnice, na katerih so

udeleženci skupaj oblikovali cilje ravnanja z opuščenimi zgodovinskimi območji in objekti. V okviru študijskega potovanja v
Tolmeč/I so si ogledali izpraznjen vojaški kompleks. »Projekt Tour des Villes nas je spodbudil, da smo začeli razmišljati o naših
idejah, s kakšno vsebino napolniti objekt vojašnice Caserma Cantore, in na ta problem gledati širše,« je povzel Francesco Brollo,
župan italijanskega mesta. Vtisi o projektu in opis delovnih srečanj so zdaj zajeti v obliki večjezične škatle za fotografije na 21
karticah, na spletu pa kot fotoknjiga.

Partnerji projekta, ta se je začel oktobra 2016 in se zaključil na Alpskem tednu Intermezzo v Innsbrucku aprila 2018, so bila štiri
alpska mesta, društvo Alpsko mesto leta in CIPRA. Izvajanje projekta so finančno podprli švicarski Zvezni urad za prostorski
razvoj (ARE), društvo Alpsko mesto leta in štiri partnerska mesta.

Za uresničevanje podobnih ciljev si z vnovično oživitvijo nekdanjih industrijskih območij prizadeva projekt TrAILs – Alpine
Industrial Landscapes Transformation, v okviru katerega ima CIPRA vlogo opazovalke.

 

Viri in nadaljnje informacije:

http://www.alpinetowns.org/sl/projekti/tour-des-villes/
 Fotoknjiga: www.alpenstaedte.org/tourdesvilles (de, fr, it, sl, en)

Povezava do projekta TRAILS: https://simlab.tuwien.ac.at/trails/

Prihodnost Alp se začne zdaj
Kakšne bodo Alpe jutrišnjega dne, je vprašanje, ki je bilo skupaj s političnimi zahtevami za XV. Alpsko
konferenco v središču pozornosti Alpskega tedna Intermezzo, ki je na začetku letošnjega aprila potekal v
avstrijskem Innsbrucku.
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AlpskiTeden Intermezzo:
Izmenjali smo si poglede na
temo »Jutri v Alpah«. (c) Anton
Vorauer, WWF

Prestopniki meja: volk se v Alpe
vrača tudi daleč od živalskih
vrtov. (c) pilot_micha, flickr.com

Alpski teden izvedejo vsaka štiri leta alpske organizacije, ki se zavzemajo za uresničevanje
načel regionalnega trajnostnega razvoja, v okviru Alpskega tedna ter sočasno s XV. Alpsko
konferenco in zaključkom avstrijskega predsedstva Alpski konvenciji pa se je prejšnji teden v
Innsbrucku zvrstil še en dogodek – Alpski teden Intermezzo. V sredo je tako okoli 60
udeležencev na srečanju, ki je sicer bilo zaprto za javnost, oblikovalo politične zahteve, s
katerimi so se 4. aprila 2019 seznanili okoljski ministri in ministrice alpskih držav. Njihove
zahteve se nanašajo na tri področja: podeželje in pokrajino, podnebne spremembe in
mobilnost.

Kaspar Schuler, direktor CIPRE International, je v govoru alpskim ministrom in ministricam
med drugim poudaril pomen odgovornosti politike: »Tisti, ki se borimo za varstvo Alp, smo
dolžni podpreti 100.000 mladih, ki so v zadnjih tednih v alpskih mestih večkrat odšli na cesto
prav zaradi varstva podnebja.«

V okviru javnega dela prireditve Alpski teden Intermezzo, ki je bil na programu v četrtek, se je predstavil tudi tirolski fotograf Lois
Hechenblaikner, ki je v svojem predavanju v slikah kritično ozrl na aktualne razvojne trende v alpskem turizmu, Natael Fautrat iz
Chambéryja pa je spregovoril o viziji prihodnjega razvoja Alp z vidika mlade generacije. Preostanek dneva je potekal povsem v
znamenju spoznavanja dobrih idej: različne predstavitve in stojnice so bile dober razlog za povabilo udeležencev k aktivnemu
sodelovanju v razpravi o pobudah iz alpskega prostora, ki se v praksi že uresničujejo.

 

Viri in nadaljnje informacije: www.alpweek.org, www.cipra.org/sl/sporocila-za-medije/prihodnost-alp-se-zacne-tukaj-in-zdaj

Ko se selijo volkovi
Vsakokrat, ko volkovi prekoračijo državne meje, ki si jih je zamislil človek,
zavlada med ljudmi razburjenje. Duhove poskuša pomiriti alpska platforma
WISO, katere predsedstvo z letom 2019 prevzema Slovenija.

Za volka je na večjem delu alpskega območja dolgo veljalo, da je izumrl. A danes se ta
živalska vrsta vrača. Razprava o tem, kako se odzvati na njeno vrnitev, postane hitro čustveno
obarvana, saj volkovi prehajajo meje, ki jih je potegnil človek – politične kakor tudi tiste med
divjino in kulturno pokrajino. Akcijski načrt o upravljanju volka, ki ga je marca 2019 predstavilo
bavarsko ministrstvo za okolje, denimo predvideva ukrepe, kot sta uvedba ograj, s katerimi bo

mogoče zavarovati črede, in izplačevanje odškodnin za pomorjeno pašno živino, medtem ko dokument o konceptu upravljanja te
živalske vrste v Švici opisuje celo natančen potek meje med naravo in kulturo – ta naj bi potekala v oddaljenosti 50 metrov od
naselij, če pa bi se volk pojavil znotraj predvidenega pasu, to za upravne organe pomeni nedovoljeno prekoračitev meje.

Novi dogovori o meji

Zaradi navzočnosti volkov so ljudje zdaj prisiljeni skleniti nove dogovore glede meja. Kot pojasnjujeta socialna antropologinja
Elisa Frank in njen sodelavec Nikolaus Heinzer z Univerze v Zürichu, naj bi z izvajanjem ukrepov za varovanje čred poskusili
vnovično pojavljanje volka uskladiti z obstoječimi družbenimi sistemi, kot sta kmetijstvo in turizem: »Kar seveda pomeni: strinjamo
se, da želimo imeti ovce v Alpah tudi v prihodnje, a ravno tako želimo imeti tudi volkove. Kako torej to med seboj uskladiti?«
Frankova in Heinzer se z raziskovanjem tega vprašanja ukvarjata v okviru projekta Volkovi – znanje in praksa. Etnografija vrnitve
volkov v Švici, ki ga financira švicarski nacionalni sklad.

Razprava o ukrepih in izkušnjah o sobivanju divjadi in družbe poteka na mednarodni ravni v okviru platforme Alpske konvencije
Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba  (WISO), katere poslanstvo je poiskati uravnotežene rešitve za upravljanje
prostoživečih parkljarjev in velikih zveri, kot so medvedje in volkovi. Kot je potrdil član WISO Rok Černe, z letom 2019
predsedovanje platformi prevzema Slovenija, njeno naslednje zasedanje pa je načrtovano za jesen. »Ključne teme v našem
mandatu bodo vprašanja, povezana s škodo, ki jo povzročajo velike zveri, izmenjava informacij in vzreja parkljarjev,« je povedala
Špela Berlot, direktorica CIPRE Slovenija, ki svojo državo vidi na dobri poti do uspešnega upravljanja populacije parkljarjev.
»Slovensko predsedovanje potrjuje kontinuirano delo strokovnjakov, ki pa niso le strokovnjaki, temveč so tudi pomembni
zagovorniki volka v družbi.«

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.news.uzh.ch/de/articles/2018/Wolfsterritorien.html, www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000005?
SID=740052185,

 https://www.cipra.org/sl/dosjeji/ziveti-z-velikimi-zvermi,
 http://www.alpconv.org/sl/organization/groups/WGCarnivores/
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Grenoble se s svojo prijavo
osredotoča na Alpe in
podnebne spremembe. (c)
Laurent Espitallier, flickr.com

Doslej neokrnjeno dolino belih
vršacev ogroža načrtovana
povezava med smučiščema. ©
Marcello Donedynaz

Alpe kot glavni adut
Francoski Grenoble želi postati zelena prestolnica Evrope 2022, v tekmi za
zaželeni naziv pa bo izkoristil svoj največji adut – Alpe.

Večina dosedanjih zelenih prestolnic leži na severu Evrope. Mesta, kot so Stockholm,
København ali Oslo, so tako lahko za zgled, kako uskladiti varstvo okolja, gospodarstvo in
kakovostno življenje. Z najavo kandidature Grenobla za prestižni naziv so župan Eric Piolle in
lokalni partnerji pozornost usmerili v Alpe. Podnebne spremembe je v alpski regiji občutiti
dvakrat močneje kot v preostalem delu Evrope.  »Smo pa tudi dvakrat bolj ustvarjalni, ko gre
za rešitve,« je potrdil Piolle.

Ključne teme vizionarskega programa so energetski prehod, trajnostna mobilnost,
preprečevanje onesnaževanja okolja in socialna pravičnost, a po prepričanju župana Piolleja je prav tako pomembno tudi
vzpostavljanje stikov in partnerstev na celotnem alpskem območju:  »Tega ne počnemo le za Grenoble in upamo, da bomo
vzpostavili partnerstva tudi z drugimi alpskimi mesti in regijami«. Leta 2016 je bila zelena prestolnica Evrope Ljubljana, ki je
prepričala z inovativnim pristopom k javnemu potniškemu prometu in ponovno oživitvijo mestnega središča, danes pa je za
slovensko glavno mesto največji izziv v tem, kako vse te novosti in prednosti zagotoviti tudi zaledju.

Naziv Zelena prestolnica Evrope podeljuje Evropska komisija od leta 2010, vsakokratni zmagovalec pa je vse leto cilj strokovnih
ekskurzij ter osrednja tema razprav in poročanja. Namen pobude je k uresničevanju ukrepov trajnostnega urbanega razvoja
spodbuditi tudi druga evropska mesta.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.grenoble.fr/1336-capitale-verte-europeenne-grenoble-candidate-pour-2022.htm (fr), www.youtube.com/watch?
v=8NLHWVlEAmU (fr), http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm (en), www.ljubljana.si/en/ljubljana-
for-you/european-green-capital-2016 (en)

Trend gradnje novih smučarskih žičnic v porastu
Od Zermatta v Švici do Comelica v Italiji – gradnja in urejanje novih smučišč
se kljub podnebnim spremembam in prekomerni ponudbi smučarskih prog in
žičniških naprav nadaljujeta.

Posledica podnebnih sprememb so tudi smučišča, ki preživljajo krizna leta, in opuščene
žičniške naprave. Da bi preprečili take razmere, marsikje obnavljajo dotrajane žičniške
naprave, žičniške kapacitete povečujejo z gradnjo novih naprav in že sistematično uporabljajo
sisteme za tehnično zasneževanje, ki naj bi zagotovil snežno odejo na po možnosti celotnem
območju določenega smučišča. To seveda ni vse. Od leta 2021 bo nova vzpenjača povezovala
tudi švicarski Zermatt z italijansko Cervinio, eno od alpskih regij, ki se lahko pohvali z največjim

številom smučišč. Gradnjo novih smučišč in vzpostavitev novih povezav med smučišči načrtujejo tudi v doslej neokrnjenih
predelih pokrajine italijanskih Alp, kjer v smeri od zahoda proti vzhodu najmanj štirje projekti že ogrožajo območja, ki so uspela
ohraniti pretežno neokrnjeno naravo. 

Gradnjo nove vzpenjače načrtujejo tudi v dolini belih vršacev Vallone delle Cime Bianche, ki je znana po svoji izjemni lepoti in se
razprostira na območju od St. Jacquesa des Allemands v Italiji (Val d’Ayas) proti Cervinii v dolini Aosta. Planino Devero v
italijanskem Piemontu, ekološko pomembno območje sredi čudovite alpske regije, ki jo pohodniki in turni smučarji obiskujejo tako
pozimi kot poleti, ogroža namreč projekt večjih razsežnosti, ki med drugim predvideva vzpostavitev žičniške povezave s
smučiščem San Domenico di Varzo. Avtorji peticije, ki nasprotuje uresničitvi projekta in se zavzema za ohranitev in varstvo
planine Devero, so doslej zbrali že več kot 76.000 podpisov. V Narodnem parku Stilfserjoch/Stelvio v Italiji želijo v okviru
pobude Ortler Ronda zgraditi nove žičniške naprave in smučarske proge. Povezavo med smučiščema pa naj bi vzpostavili tudi
med južnotirolsko Pustriško dolino in Comelicom v Venetu – nova povezava bo območju Comelico prinesla le minimalno
ekonomsko korist, medtem ko bi bili stroški tehničnega zasneževanja enormni. 

Tovrstni projekti kakor tudi poraba energije in stroški proizvodnje umetnega snega, ki se pogosto krijejo z javnimi sredstvi, so
teme, ki jih organizacija Legambiente obravnava v dosjeju Nevediversa 2019. Sport invernali e cambiamenti climatici, o trendih v
zimskem turizmu in vplivu podnebnih sprememb na zimski turizem pa izčrpno piše tudi društvo Dislivelli v svojih novicah (marec
2019).

 

Viri in nadaljnje informacije:
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http://www.grenoble.fr/1336-capitale-verte-europeenne-grenoble-candidate-pour-2022.htm
http://www.youtube.com/watch?v=8NLHWVlEAmU
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://www.ljubljana.si/en/ljubljana-for-you/european-green-capital-2016


Pošta je tu! – V Švici morda
kmalu tudi po podzemni poti. ©
Cargo Sous Terrain

www.repubblica.it/viaggi/2019/02/27/news/zermatt_cervinia_in_funivia_per_non_sciatori_dal_2020-
220250107/ (it), www.legambiente.it/wp-content/uploads/Dossier-Nevediversa-
2019.pdf (it), www.dislivelli.eu/blog/immagini/foto_marzo_2019/95_WEBMAGAZINE_marzo19.pdf (it), www.change.org/p/salviamo-
l-alpe-devero-basta-costruire-impianti-pi%C3%B9-natura-per-tutti-presidente-regione-piemonte-it-
regionepiemonte (it), www.tageszeitung.it/2019/02/21/nein-zum-glasturm/ (de),  www.altoadige.it/cronaca/cai-e-avs-no-alla-torre-
del-coronelle-1.1917997 (it)

Saj ni res, pa je!

… Ni še dolgo nazaj, odkar so vrtalni stroji izvrtali predor Gotthard, že se v enem od švicarskih
podjetij pripravljajo na gradnjo novega podzemnega predorskega sistema v skupni dolžini 500
kilometrov. Cargo Sous Terrain želi namreč prevrtati Švico podolgem in počez in tako tovorni
promet preusmeriti s ceste. V podjetju pristojne o svojem projektu prepričujejo z utemeljitvijo,
da se bo zaradi podzemne tovorne železnice na cestah sprostil desni vozni pas, ki ga zdaj na
kritičnih prometnih točkah zasedajo tovornjaki, saj bi prevoz tovora potekal skozi jaške z
manjšimi dostavnimi kabinami na električni pogon 20 do 50 metrov globoko pod zemljo in s
hitrostjo 30 km/h, seveda digitalno vodeno in okolju prijazno. Če bo vse potekalo gladko in po
načrtih, bodo v Švici prve tovorne pošiljke iz podzemlja prispele že v bližnji prihodnosti. Sicer
pa bi snovalcem projekta poleg okroglih 30 mrd. frankov (26,5 mrd. evrov), ki jih morajo še

zbrati, veljalo priporočiti tudi izvedbo sorazmerno ugodnega postopka registracije za zaščito svojega projekta z označbo porekla –
 Schweizer Lochpost. Pri pristnem ementalcu se je na to najprej žal pozabilo, zato pa je danes na policah tudi allgäuski
ementalec ...

 

Viri in nadaljnje informacije:

https://www.vaterland.li/wirtschaft/international/cargo-sous-terrain-in-der-
vernehmlassung;art105,378943 (de), https://www.stern.de/digital/technik/schweizer-mega-projekt---ein-450-kilometer-langer-
tunnel-8502600.html (de)
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http://www.repubblica.it/viaggi/2019/02/27/news/zermatt_cervinia_in_funivia_per_non_sciatori_dal_2020-220250107/
http://www.legambiente.it/wp-content/uploads/Dossier-Nevediversa-2019.pdf
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https://www.vaterland.li/wirtschaft/international/cargo-sous-terrain-in-der-vernehmlassung;art105,378943
https://www.stern.de/digital/technik/schweizer-mega-projekt---ein-450-kilometer-langer-tunnel-8502600.html


Prireditve 

Po mestu s pravljico v žepu. 08.05.2019, Kamnik/SI. Več... 

European Day of Parks: Our Natural Treasures, 24.05.2019, Several 
actions in Europe. Več... 

Mesec bohinjske kulture, 01.04.-01.05.2019, Bohinj/SI. Več... 

Jane's Walk – Urbani sprehodi. 03.-19.05.2019, Slovenija. Več... 

Links4Soils summer school, 10.-14.6.2019, Triglav National Park/Sl. Več... 
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https://www.cipra.org/sl/prireditve/po-mestu-s-pravljico-v-zepu
https://www.cipra.org/sl/prireditve/european-day-of-parks-our-natural-treasures?set_language=sl
https://www.cipra.org/sl/prireditve/mesec-bohinjske-kulture
https://www.cipra.org/sl/prireditve/janes-walk-urbani-sprehodi
https://www.cipra.org/sl/prireditve/links4soils-summer-school



