
Projekti za reševanje biotske
raznovrstnosti – alpska mesta in
občine kažejo, kako bi bilo
mogoče učinkovito urediti
sedanje razmere. © Daniele
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Reševanje alpskih vrst
Maja objavljeno poročilo OZN o biotski raznovrstnosti je resen poziv k
streznitvi. Zaradi segrevanja podnebja izginjajo avtohtone rastlinske in
živalske vrste tudi v občutljivem alpskem prostoru. Proti temu se borijo
projekti, ki se izvajajo na celotnem alpskem območju in pri katerih
sodeluje tudi CIPRA.

Od skupno osmih milijonov živalskih in rastlinskih vrst na svetu grozi v tem trenutku
izumrtje milijonu živalskih in rastlinskih vrst, je zapisala Medvladna platforma za
znanstveno politiko o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES) v
svojem poročilu, ki je izšlo prve dni maja 2019. K še posebno ogroženim vrstam sodijo
žuželke, saj se je njihovo število v Evropi v zadnjih treh desetletjih zmanjšalo kar za 80

odstotkov. Po drugi strani se po podatkih bavarske Zveze za varstvo narave v višjih legah zaradi toplejšega podnebja
povečuje število določenih rastlinskih in živalskih vrst. Tako najdemo danes nekatere vrste kačjih pastirjev na nadmorski
višini tudi do 800 metrov in celo rastlinske vrste, kot je alpska latovka, rastejo na območjih vse do 3.500 metrov
nadmorske višine. Te izpodrivajo druge vrste, ki so bile prilagojene na dosedanje podnebne razmere v višjih pasovih.
Hitro uresničevanje ukrepov za varstvo podnebja bi lahko še vedno rešilo tudi biotsko raznovrstnost ali pa bi uničevanje
vrst vsaj omejilo. 

Od »stopnih kamnov« do urbanega vrtnarjenja  

Kako lahko alpska mesta in občine prispevajo k ohranitvi naravne pestrosti, preverjajo udeleženci v
projektih speciAlps in UrbaBio. Tako npr. pilotna regija Grosses Walsertal/A v okviru projekta speciAlps zbira semena
regionalnega cvetja in rastlin za površine v javnem prostoru, ki so namenjene zasaditvam s cvetlicami. »Že manjše
tovrstne površine so lahko pomembni habitati za žuželke in ptice v smislu nekakšnih stopnih kamnov,« je pojasnila
regionalna projektna koordinatorka Katrin Lönig iz Avstrijskega inštituta za ekologijo. Poleg doline Walsertal sodelujejo pri
projektu speciAlps še štiri alpske regije.

Kot je povedala Claire Simon iz društva Alpsko mesto leta, da se zaradi širjenja mest vse bolj zmanjšuje prostor, zato je
pomembno, da ta mesta upoštevajo vidike biotske raznovrstnosti, pa naj si bo z ekološkim gospodarjenjem z zelenimi
površinami, z urbanizmom ali pa z vključevanjem prebivalcev. V francoskem Annecyju, enem od štirih partnerskih mest v
projektu UrbaBio, imajo ključno vlogo sodelavci in sodelavke, odgovorni za vrtove in zelenice. Slednji med drugim želijo
izvesti renaturacijo reke Thiou in zasaditi javne skupnostne vrtove. 

Od domačih semen in renaturiranih vodotokov do ureditve tematskih poti na zavarovanih območjih in delavnic za šolarje
– vse to so projekti, ki dajejo upanje, da je biotsko raznovrstnost na območju Alp še mogoče rešiti.

 

Viri in nadaljnje informacije:

https://orf.at/stories/3121139/ (de), https://science.orf.at/stories/2979843 (de), www.nzz.ch/wissenschaft/zustand-der-
globalen-biodiversitaet-bericht-des-ipbes-ld.1477718 (de), www.dnn.de/Nachrichten/Wissen/Deutscher-Alpenverein-
Klimawandel-Forscher-besorgt-ueber-Artenvielhalt-auf-
Alpengipfeln (de), www.srf.ch/sendungen/tagesgespraech/markus-fischer-biodiversitaet-ist-unsere-
lebensgrundlage (de), www.alpenstaedte.org/sl/projekti/urbabio/projekt-tour-des-villes-
urbabio, www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/specialps

Zaveza za prihodnost pokrajine
Varuhi pokrajine so ljudje, ki v njej živijo, in treba jih je vključevati v odločevalske in razvojne
procese, je prepričana Špela Berlot, direktorica CIPRE Slovenija.
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Direktorica CIPRE Slovenija (c)
Katarina Žakelj

beeaware.blog je pomembno
informacijsko orodje, ki svoje
bralce in predstavnike občin
seznanja s tem, kaj vse lahko
storijo za zaščito čebel.

Alpska pokrajina je pestra in mozaična, včasih idilična, drugič surova, odseva
preteklost in sedanjost ljudi, ki v njej živijo. A pokrajina se spreminja: kmetijstvo,
turizem, promet, proizvodnja električne energije – vse to so procesi, katerih
infrastruktura pokrajino požira in jo uničuje. Da bo imela prihodnost, alpska pokrajina
potrebuje varstvo, premišljeno načrtovanje in vključevanje ljudi, ki v njej živijo.

Strokovne službe, država in lokalne skupnosti se na te procese odzivajo prepočasi,
neusklajeno in premalo ambiciozno. Rednega, odkritega, vključujočega in k rešitvam
usmerjenega dialoga med tistimi, ki prostor načrtujejo, razvijajo in upravljajo, ter tistimi,
ki v tem prostoru živijo, ni. K odgovornemu oblikovanju in upravljanju pokrajine bodo
pripomogli zavezujoči dogovori in skupno razumevanje varstvenih, upravljavskih in
razvojnih ukrepov. A če sodelovanja med posameznimi sektorji in državami ne bo, je

ogroženo tudi trajnostno ravnanje s pokrajino kot naravnim virom, ki ni obnovljiv.

Nujno je zato treba podpreti dobre prakse upravljanja, zavezujoče strokovne smernice in pravi ukrepi pa lahko pomagajo
opogumiti ljudi, da bodo s pokrajino ravnali trajnostno in spoštljivo. Za sprejetje dogovora, ki bo podlaga za hitre,
usklajene, trajnostne in ambiciozne odločitve glede ravnanja s pokrajino, si prizadeva projekt Izhodišča za krajinsko
politiko. Namen je ustvariti izhodišča, s katerimi bo mogoče povezovati in usklajevati pričakovanja, cilje in ukrepe
različnih področij in akterjev. Pokrajina bo tako prispevala k temu, da bomo razvoj regije doživljali kot skupen proces in
pomembno prvino osebne in regionalne identitete.

Špela Berlot, direktorica CIPRE Slovenija

Ob svetovnem dnevu čebel: koristni nasveti za občine
20. maja obeležujemo svetovni dan čebel, ki nas opominja na
pomembno vlogo, ki jo imajo čebele za biotsko raznovrstnost. Pilotne
regije s celotnega območja Alp, ki sodelujejo pri projektu BeeAware!,
kažejo, kaj vse je mogoče za zaščito čebel storiti na lokalni ravni.

Na predlog alpske države Slovenije je Organizacija združenih narodov 20. maj
razglasila za svetovni dan čebel. Prva obeležitev tega pomembnega dneva je potekala
leta 2018 – ravno še v pravem času, saj je samo v Alpah ogrožena že polovica vseh
600 vrst divjih čebel, ki sicer živijo na tem območju. Glavni krivci za njihovo izginjanje
so intenzivno kmetijstvo, uporaba pesticidov in uporaba zemljišč. Nekaterealpske
občine v Avstriji, Franciji, Italiji, Lihtenštajnu, Nemčiji, Sloveniji in Švici so prepoznale

pomembnost zaščite čebel in se pridružile projektu BeeAware!, v okviru katerega se z izvajanjem ukrepov; kot so
zasaditve cvetličnih pasov, spodbujanje ekološkega čebelarstva, organiziranje strokovnih delavnic in razstav ter izvedba
postopka renaturacije pozidanih površin, aktivno zavzemajo za ohranitev in zaščito teh dragocenih opraševalk rastlin in
pridelovalk medu.

Kot je v pogovoru za spletni dnevnik beeaware.blog povedala Monika Gstöhl, direktorica Lihtenštajnske družbe za
varstvo okolja (LGU), lahko občine zagotovijo, da bo v zasaditvah na javnih površinah prevladovala visoka pestrost vrst,
ki so avtohtone in ustrezajo lokalnim razmeram. Take vrste so tudi medovite rastline, ki jih čebele lahko oprašujejo in jih
tudi potrebujejo. Sicer pa se je v blogu mogoče seznaniti s posameznimi fazami napredka, ki jih dosegajo sodelujoče
pilotne regije, kakor tudi z nasveti glede zaščite čebel, ki jih pripravljajo strokovnjaki, med njimi tudi Monika Gstöhl.
Celoten pogovor z gospo Gstöhl kakor tudi številne nasvete in informacije o tem, kako zaščititi čebele, si lahko prav tako
preberete na blogu ali pa jim prisluhnete v podkastu.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.worldbeeday.org/si/, http://beeaware.blog/, www.cipra.org/sl/beeaware

CIPRA Švica nagradila prizadevanja za podnebno odgovoren
turizem
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Zmagovalci (c) CIPRE Švica

Na dvodnevni delavnici
Čezmejna mobilnost –
Crossborder Mobility so
udeleženci spoznali, kako
teorijo prenesti v vsakdanjo
prakso. (c) Haberkorn GmbH

Kaj imajo skupnega mladi gorski športniki in športnice, podnebna
pobuda iz Švice in inkovske družine v Andih? – V nadaljevanju
predstavljamo prejemnike nagrade CIPRE Švica za leto 2019.

Podobno kot v odročnejših predelih alpske regije tudi v Andih veliko ljudi ne more najti
zaposlitve, zato se odloči za selitev v mesta. Dodaten zaslužek v domačem kraju jim
poskuša zagotoviti projekt Inkas Vivientes, v katerega je vključenih okoli 50 kečuansko

govorečih družin v Peruju, ki popotnike in turiste pobliže seznanjajo z življenjem in običaji Inkov. Projekt je letos prejel
solidarnostno nagrado, ki jo podeljuje CIPRA Švica.

Glavni nagradi pa sta prejela projekta Cause We Care fundacije myclimate in nevladna organizacija Protect Our
Winters (POW). Projekt Cause We Care združuje posameznike in podjetja, ki si želijo skupaj aktivno prizadevati za
varstvo podnebja: popotniki ob doplačilu rezervirajo prenočišče ali turistični paket; ponudniki storitev ta znesek podvojijo,
del tega zneska pa vložijo v trajnostne projekte, kot sta program za pomoč pri nakupu toplotnih črpalk v Švici ali filtrskih
sistemov za šole in gospodinjstva v Ugandi.

Priprava jedi iz sestavin lokalnega izvora, preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov … – mladi navdušenci nad
gorskimi športi iz nevladne organizacije Protect Our Wintersv okviru različnih projektov spodbujajo lastnike hotelov,
planinskih koč in drugih nastanitvenih obratov k večji ozaveščenosti o vplivih podnebnih sprememb in pomenu ukrepov
za prilagajanje. Poleg tega organizirajo delavnice, na katerih učencem in dijakom svetujejo, kaj lahko sami storijo v boju
proti podnebnim spremembam. Žirijo je nevladna organizacija prepričali predvsem s svojo zavzetostjo in čutom za
odgovornost.

 

Nadaljnje informacije: 

www.cipra.org/de/cipra/schweiz/aktivitaeten-projekte/cipra-preis-
2019 (de), inkasvivientes.org/ (es), www.causewecare.ch/ (de), www.protectourwinters.ch (de)

Usposabljanje za spodbujanje trajnostne mobilnosti dnevnih
migracij

Cenovno ugodne vozovnice za prevozna sredstva, prijetno urejeni
parkirni prostori za kolesa, zajtrk z rogljičkom za tiste, ki potujejo
trajnostno… Možnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti dnevnih
migracij je nič koliko. Njihovo uresničevanje v praksi je bila tema
delavnice Čezmejna mobilnost – Crossborder Mobility.

V alpskem prostoru se zaradi poklicnih obveznosti vsakodnevno prek državnih meja
voz na desettisoče ljudi, večina od njih z osebnim avtomobilom, a tovrstni lokalni
promet je kljub svojim razsežnostim komajda kdaj umeščen na politično agendo.
CIPRA se je odločila, da bo podprla podjetja, ki bodo v praksi izvajala ukrepe z vidika
vizije trajnostne mobilnosti, zato je v okviru projekta Čezmejna mobilnost -

Crossborder Mobility pripravila delavnico za predstavnike projektivnih birojev, upravnih organov in podjetij.

Prve dni junija je CIPRA International skupaj s vorarlberškim inštitutom za energijo Energieinstitut Vorarlberg[JD1]  o
omenjeni temi organizirala delavnico. »Vsebine usposabljanja, obiski v podjetjih, ki na tem področju delujejo zgledno, in
razprava z vsemi udelženci iz alpskih držav so mi pokazali, kaj vse še lahko storimo, da bi dosegli trajnostno mobilnost
dnevnih migracij,« je povedala Veronika von Stefenelli iz STA - Green Mobility Südtirol (Strutture Trasporto Alto Adige
S.p.a.).

Program delavnice je obsegal tako teoretični kakor tudi praktični del, v okviru katerega so številni udeleženci, ki so prišli
iz različnih alpskih držav (Avstrije, Italije, Lihtenštajna, Nemčije in Slovenije), obiskali izbrana podjetja.

Projekt finančno podpira Evropski parlament preko Sklada za pripravljalne ukrepe Alpske regije (Alpine Region
Preparatory Action Fund – ARPAF).
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Naš način življenja vpliva na
naše okolje, druge ljudi in
podnebje. (c) David
Boyle_Flickr

Nadaljnje informacije:

Informativno gradivo

Zbirka orodi

Varstvo podnebja – vprašanje sloga
Vrtne lope, zelenjavne plošče, terenska vozila – projekt Trajnostni
načini življenja na območju Alp odlično ponazarja, kako starost,
dohodek in oblika bivanja vplivajo na naš način življenja in s tem
seveda tudi na podnebje.

Ali bo alpski skupnosti uspelo znižati emisije toplogrednih plinov? Se bo znala
prilagoditi podnebnim spremembam in njihovim posledicam? Odgovor na vprašanji je
odvisen od tega, kakšen bo v prihodnje naš način življenja. V okviru projekta
CIPRE Trajnostni načini življenja na območju Alp je švicarski raziskovalni inštitut WSL
pripravil poročilo, ki povzema temeljna znanja o načinih življenja na območju Alp. Tako
naj bi največji vpliv na podnebje imeli prehranjevanje, bivanje in mobilnost, poročilo pa

med drugim opozarja tudi na to, da je okoljsko ozaveščeno ravnanje odvisno od različnih psiholoških dejavnikov, kot so
prevzem odgovornosti, spreminjanje navad, zmožnost samorefleksije, doživljanje narave in potrditev v družbi.

Staranje prebivalstva, dohodek in vrsta bivanja vplivajo tudi na našo porabo energije: medtem ko mladi pogosteje živijo v
stanovanjskih skupnostih, si starejši lažje privoščijo enodružinsko hišo, kdor živi v mestu, porabi manj prostora in
energije. Poročilo kaže, da se življenjske razmere alpskega prebivalstva med seboj močno razlikujejo. Kdor želi
spodbujati trajnostne načine življenja, zato potrebuje posebne koncepte.

Zelenjadarska zadruga, reciklažni studio, mreža za rabljena oblačila in tekstil: v okviru projekta je bila izdelana tudi
interaktivna alpska karta, ki predstavlja primere dobre prakse trajnostnih načinov življenja v Alpah. Financiranje izvajanja
projekta Trajnostni načini življenja na območju Alp je zagotovilo nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in
jedrsko varnost (BMU).

V kolikšni meri živimo na območju Alp v skladu z načeli trajnostnega razvoja? Sodelujte v anketi
na https://kwiksurveys.com/s/XV0GyPWr#!/0

 

Nadaljnje informacije na:

www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/trajnostni-nacini-zivljenja-na-obmocju-alp?set_language=sl
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(c) Fritz Rasp

Doživljanje namesto trošenja –
dijaki in dijakinje švicarske
Gimnazije Reinach so v
Narodnem parku Bauges v

S čisto vestjo na počitnice
Obisk prve gorniške vasi v Nemčiji, razpršeni hotel v Italiji, deljeni
poslovni prostori v eni od švicarskih počitniških regij. Trije primeri, ki
dajejo navdih za preživljanje okolju prijaznih in socialno sprejemljivih
počitnic v Alpah.

»Če preštejem, koliko neuspešnih kandidatur za olimpijske igre imamo že za sabo,
smo res pravi olimpijski prvaki,« pove v smehu Fritz Rasp, direktor turističnega urada v

Ramsauu. Z različnimi partnerji je namreč njegova občina večkrat neuspešno kandidirala za organizacijo olimpijskih iger,
zato je bil sprejeta odločitev, da se nemška občina ne bo več potegovala za prireditelja velikih športnih dogodkov. Leta
2015 je Ramsau prejel znak gorniške vasi. »To za nas ni samo turistična blagovna znamka. Pri oblikovanju lokalne
politike želimo izhajati iz filozofije gorniških vasi.« V Raumsauu so se tako nekateri prebivalci začeli ukvarjati s ponovno
naselitvijo določenih avtohtonih pasem domačih živali, kot sta alpska gorska ovca (Alpines Steinschaf) in alpski črni
prašič (Schwarzes Alpenschwein), eden od lokalnih hotelov je začel od domačih kmetov za svoje potrebe odkupovati
celotno količino ovčetine, dogodki in prireditve, kot je Alpine Philosophicum v organizaciji kulturnega filozofa Jensa
Badure, pa ljudi spodbujajo h kritičnemu premisleku.

Razpršena prenočišča, zadovoljni gostje

V neposredni bližini zgodovinskega mesta Tolmeč v Italiji stoji zgradba, v kateri je bil včasih hlev. Še pred nekaj leti je v
njem s sten odpadal omet, streha se je vdrla. Več desetletij ga ni uporabljal nihče, danes pa ga obiskujejo ljudje iz vseh
koncev sveta. Hlev je obnovljen v posrečeni kombinaciji stare in sodobne arhitekture, spremenjena pa je bila seveda tudi
njegova namembnost, saj je postal počitniška nastanitev. Razpršeni hotel Albergo diffuso Tolmezzo, nekdanji hlev in še
13 bližnjih objektov, ki so se ohranili in se danes oddajajo v najem kot počitniška nastanitev, upravlja direktorica hotela
Daniela: »Ne gre za običajen hotel, kjer bi bile vse sobe in hotelske storitve skoncentrirane na eno stavbo, temveč so
prenočišča oz. sobe razpršene po vsem Tolmeču. Gostje tako ne spoznajo samo Tolmeča, temveč tudi njegove
prebivalce in tradicijo te destinacije.«   

Deljeni delovni prostori kot poživitev vmesne sezone

Tudi alpske doline lahko ustvarjajo nove strategije za uresničevanje trajnostnega turizma in to dokazuje Spodnji Engadin
v Švici. Da je nove ideje mogoče skupaj razvijati tudi v deljenih delovnih (coworking) prostorih sredi gorskega okolja,
kaže primer vasi Ftan, pa tudi predvidenega centra za srečanja InnHub v naselju LaPunt, ki naj bi svoja vrata odprl leta
2022. Obiskovalci te prostore pogosteje uporabljajo tudi jeseni, ko Spodnji Engadin obišče manj turistov. Ko se je projekt
začel, mnogi o njegovi uspešnosti niso bili prepričani, a mišljenje ljudi se je sčasoma spremenilo. »Danes lahko že
občutimo veliko podporo prebivalcev,« pripoveduje Jon Erni, ustanovitelj pobude MiaEngiadina.

Predstavitev vseh treh primerov dobre prakse uspešnega trajnostnega turizma si lahko v celoti preberete na naslednjih
povezavah:

Gorniška in ne olimpijska vas

Razpršena prenočišča, zadovoljni gostje

Od deljenih delovnih prostorov do podnebne učne poti

 

Izobraževanje mladih za Alpe
Model alpske šole, ki vključuje vse od šolskih izletov v narodne parke
do mednarodnih delavnic in usposabljanj, želi mlade z inovativnimi
učnimi metodami navdušiti za teme, povezane s trajnostnim razvojem
in varstvom narave.

»Ključna naloga družbe je spodbuditi zavedanje mlade generacije o pomenu
trajnostnega razvoja in varstva alpskega prostora,« je opozorila Maria Christina
Bertarelli, vodja projekta v šolskem centru Istituto Comprensivo v italijanskem
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Franciji raziskovali kraške
pojave. (c) youralps

Podeželske občine v alpskem
prostoru potrebujejo socialne
inovacije.

Morbegnu, kjer so maja 2019 organizirali delavnico o projektu Educating Youth for the
Alps – YOUrALPS. CIPRA je na delavnici sodelovala kot opazovalka.

V okviru projekta so projektni partnerji skupaj z ourAlps, mednarodno mrežo v Alpah za vzgojo in izobraževanje o gorah,
izdelali kodeks vrednot in model izobraževanja o gorah na območju Alp. Izobraževalni model v splošni učni načrt
vključuje koncepte razumevanja in poznavanja alpske kulturne in naravne dediščine, pri tem pa šole posebno pozornost
pripisujejo inovativnim pedagoškim pristopom in praksam, ki izhajajo prav iz izobraževanja, usmerjenega v trajnostni
razvoj.

Kot je pomen novih pristopov k učenju na območju Alp povzel eden od mladih udeležencev delavnice v Morbegnu, mora
biti v ospredju doživljanje, ne pa trošenje. Dijaki in dijakinje gimnazije v Reinachu/CH so tako že imeli priložnost, da se na
šolskem izletu seznanijo z alpskim prostorom ter alpsko naravno in kulturno dediščino. V narodnem parku Bauges v
Franciji so lahko opazovali različne naravne pojave, kot so kraške formacije, in izvedeli več o ravnanju z vodo in
trajnostnem razvoju.

Projekt YOUrALPS se je začel novembra 2016, zaključil pa se bo oktobra 2019. CIPRA International pripravlja
nadaljevalni projekt, ki bo osredotočen na skupino mladih odraslih v starosti od 18 do 30 let. Eden od njegovih ciljev bo
po besedah Sandre Fausch, koordinatorke projekta pri CIPRI International, ustvariti t. i. kulturo omogočanja, ki bo med
seboj povezovala univerze, šole in v praktično delovanje usmerjene izobraževalne ustanove.

 

Viri in nadaljnje informacije:
 www.parcdesbauges.com/fr/ (fr), reinach.fr/portailepl/ (fr), www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/home (en)

Alpske vasi kot inovacijska središča
Različna evropska mesta se danes že predstavljajo kot »pametna
mesta« in ta koncept se zdaj prenaša tudi na podeželske občine – za
pametne vasi se namreč z digitalizacijo odpirajo pomembne priložnosti.

Da bi preprečili odseljevanje prebivalstva, potrebujejo alpske podeželske občine
delovna mesta, učinkovito zagotavljanje storitev in ugodno okolje za podjetništvo in
socialne inovacije. Digitalizacija je dejansko perspektiven koncept za soočenje z
danimi razmerami.

Konec maja so se v Courmayeurju v Italiji srečali tehnični eksperti in predstavniki politike ter si na to temo izmenjali
mnenja. Na konferenci, ki jo je organiziralo predsedstvo EUSALP 2019, so bili predstavljeni številni primeri in pobude, ki
se skladajo s konceptom pametnih vasi, med njimi tudi Interregov projekt SmartVillages – Pametne vasi, katerega namen
je spodbujanje boljših okvirnih pogojev za inovacije v mestih in občinah na območju Alp. Med 13 pilotnimi območji sta tudi
švicarski občini Ernen in Saas Fee, ki se intenzivno ukvarjata z upravljanjem deljenih poslovnih prostorov, uvajanjem
digitalizacije v šole in platformami za izmenjavo na področju mobilnosti in prostovoljstva. Pametna mobilnost (smart
mobility) je osrednja tema tudi v dolinah Val di Sole/I in Pitzal/A, nemška občina Löffingen pa se je v okviru projekta
osredotočila na koncept pametnega upravljanja (smart governance).

Od leta 2018 obstaja tudi vseevropska pobuda mreža pametnih vasi (Smart Village Network), ki povezuje vasi in društva
v celotni Evropi. Iz Slovenije pri pobudi sodelujeta občina Ptuj in lokalna akcijska skupina LAS Prlekija. Slednja sodeluje
tudi pri novem projektu Smart Village Project for Tomorrow, ki posebno pozornost namenja vključevanju starejših, saj se
podeželje sooča s problemom hitrega staranja prebivalstva.

»Pametne vasi so klic k prevzemu odgovornosti, skorajda revolucija, v kateri se okoljska vprašanja ne obravnavajo več
kot prisila, temveč kot ključ za prihodnji razvoj,« je na konferenci v Courmayeurju izjavil Luigi Bertschy, regionalni minister
Doline Aoste za evropske zadeve, politiko trga dela in socialno vključevanje. Tak pristop bo omogočil, da bodo alpske
vasi postale inovacijska središča za spodbujanje novega razvoja na območju Alp. 

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.alpine-space.eu/projects/smartvillages (en),
 www.alpine-region.eu/news/smart-villages-conference-press-release-event (en),

 https://alpenallianz.org/sl/aktualno/clanske-obcine-iz-svicarskega-kantona-oberwallis-postajajo-pametne-vasi?

Š
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Vallarsa, Trentino/I: Kako bo
nova avtocesta vplivala na
dolino? (c) Francesco Pastorelli

(c) Alpen-Initiative

Še ena (nekoristna) avtocesta?
V Italiji je načrtovano podaljšanje avtomobilske ceste A 31, ki bi
povezovala Benečijo s Trentinom, naletelo na odpor javnosti, saj bi
nova avtocesta za območja, ki bi jih prečila, imela uničujoče posledice,
prometnih težav tamkajšnje regije pa tudi ne bi rešila.

Na že tako obremenjeni brennerski avtocesti A 22 bi se obseg prometa še naprej
povečeval, čeprav so za zmanjšanje tranzitnega prometa in regionalne mobilnosti na
voljo alternativne rešitve. Mednje sodijo tudi tiste, ki so predlagane že v okviru
prometnega protokola Alpske konvencije: uvedba sistemov cestninjenja, ki upoštevajo

dejanske stroške prometa, kakor tudi krepitev lokalnega potniškega prometa na podlagi obstoječega železniškega
omrežja.

Proti projektu gradnje avtoceste je peticijo zdaj vložila skupina državljanov in državljank NO A31, ki so se ji pridružili
društva in civilne pobude iz Trentina in Benečije. Vsi so obsodili nepredvidljivo okoljsko škodo, ki bi jo gradnja novega
avtocestnega odseka povzročila regiji in okoliškim dolinam. Enega poglavitnih argumentov za gradnjo avtoceste, tj.
nujnosti zmanjšanja tranzitnega prometa na državni cesti SS 47 Valsugana, izpodbijajo tudi študije in analize. Tako naj bi
tranzitni promet predstavljal le manjši delež celotnega prometa skozi dolino, regionalni promet pa imel precej večjo vlogo.
Nova avtocestna povezava med A 4 in A 22 bi torej povzročila nadaljnjo rast prometa, kar je bil tudi razlog, da je
Avtonomna pokrajina Bolzano projektu nedavno odrekla podporo.

Stališče CIPRE Italije se sklada s stališčem skupine NO A31 in občin, ki nasprotujejo novi avtocesti, saj ta podpira okolju
prijazno preusmeritev prometa na železnico in upoštevanje določb prometnega protokola Alpske konvencije. Upravni
odbor CIPRE Italija je že podal zahtevo za dokončno ustavitev vseh projektov gradnje avtocest na območju med
Venetom in Trentinom.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.cipra.org/it/pdfs/No%20A31%20CIPRA%20Italia.pdf/at_download/file (it), www.salto.bz/de/article/08042019/no-alla-
valdastico-nord (it), www.provincia.bz.it/verwaltung/finanzen/news.asp?
news_action=4&news_article_id=625746 (de),  http://novaldasticotrentino.altervista.org/ (it), www.change.org/p/presidente-
del-consiglio-della-provincia-autonoma-di-trento-no-valdastico-nord-a31 (it)

»Tovorni promet je treba preusmeriti!«
Poslanstvo alpske iniciative se ni izpolnilo, je ob praznovanju 30.
obletnice obstoja istoimenskega društva dejala Simonetta Sommaruga,
švicarska ministrica za promet, in napovedala sprejetje paketa
ustreznih ukrepov.

Na področju preusmeritve prevoza s cest na železnico je Švica zagotovo ena od
pionirskih držav. Za to se mora zahvaliti zlasti Alpski iniciativi, ki v letu 2019 praznuje

30. obletnico in ki je zaslužna za to, da je Švica pravico do preusmeritve čezalpskega tranzitnega prometa s cest na
železnico leta 1994 zapisala v ustavo. Cilj pobude, da se število tovornih vozil, ki potujejo čez alpsko območje, zmanjša
na 650.000 letno, sicer še vedno ni dosežen, saj danes švicarske alpske prelaze prečka okoli 941.000 vozil letno, a
ocene so pokazale, da bi brez Alpske iniciative to število preseglo dva milijona, kar je skoraj toliko kot na Brennerskem
prelazu med Avstrijo in Italijo.

Več bi morali storiti tudi državljani sami

Za najlepše darilo je poskrbela švicarska prometna ministrica Simonetta Sommaruga, ki je napovedala sprejetje paketa
ukrepov, h katerim sodi tudi ohranitev prispevka za kombinirani promet in povišanje davka za težki tovorni promet (LSVA)
za »umazana« tovorna vozila. Kot je poudarila v svojem govoru na jubilejni slovesnosti 19. maja 2019 v švicarskem Arth-
Goldauu, je preusmeritev tovornega prometa nujnost. Zvezna ministrica je potegnila vzporednico med Alpsko iniciativo, ki
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(c) Uros Abram

deluje kot civilno gibanje, in mladimi, ki se danes borijo za podnebje: »Državljani ne smemo čakati, da bo kaj storila
politika, temveč se moramo sami aktivirati.«

Jon Pult, predsednik Alpske iniciative, je s svojimi zahtevami šel še korak dlje: »Svoje poslanstvo moramo še razširiti.«
Izrazil je zahtevo, da se izpusti CO2, ki jih povzroča čezalpski cestni tovorni promet, znižajo na ničto stopnjo in to v
najkrajšem možnem času. Društvo je tudi že predložilo časovni načrt za izvedbo dekarbonizacije in elektrifikacije prometa
težkih tovornih vozil – od leta 2035 dalje naj ne bi alpskih prelazov prevozilo več nobeno tovorno vozilo s pogonom na
fosilna goriva. Jubilejno leto želi Alpska iniciativa izkoristiti kot priložnost za razpravo o vprašanju, ali je za uresničitev
tega načrta potrebna nova civilna iniciativa.  

Štirje tiri za nemške priključne proge

Švicarsko prevozniško združenje Astag se je hitro odzvalo in zavrnilo vse zahteve Alpske iniciative ter jih označilo za
čisto fantaziranje, predloge pa označilo za »neučinkovit in drag akcionizem«. Švicarski prevozni sektor naj bi svojo
domačo nalogo opravil že zdavnaj, zdaj sta na vrsti Italija in Nemčija, ki morata končno zgraditi dovozne proge do Nove
železniške alpske transverzale (NEAT). Sommarugova je tudi tukaj prevzela pobudo in 22. maja z nemškim kolegom
Andreasom Scheuerjem, zveznim ministrom za promet in digitalno infrastrukturo, ob robu Svetovnega prometnega
foruma (International Transport Forum – ITF) v Leipzigu v Nemčiji podpisala ministrsko izjavo o povečanju zmogljivosti
tovornega železniškega prometa do zaključene nadgradnje štiritirne železniške proge po Renski dolini med Baslom in
Karlsruhem.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.alpeninitiative.ch/medienmitteilung-jubilaeum/ (de),
 www.alpeninitiative.ch/fr/madame-sommaruga-veut-faire-progresser-le-transfert-du-trafic/ (fr),

 www.alpeninitiative.ch/it/comunicato-stampa_anniversario/ (it),
 www.presseportal.ch/de/pm/100001880/100828242 (de),

 www.srf.ch/news/schweiz/30-jahre-alpeninitiative-sommaruga-will-mehr-gueterverkehr-auf-die-schiene-verlagern (de),
 www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen.msg-id-75161.html (de),

 www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/medias/communiques-de-presse.msg-id-75161.html (fr),
 www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/media/comunicati-stampa.msg-id-75161.html (en),

 www.uvek.admin.ch/uvek/en/home/detec/media/press-releases.msg-id-75161.html (en)

Oh!

… Kitajski turisti v Švici pravzaprav niso nobena redkost, a ko se je maja letos v
Zürich, Basel in Luzern zgrnila ogromna skupina kitajskih turistov, to vendarle ni bilo
nekaj povsem običajnega. Okoli 12.000 zaposlenih velikega kozmetičnega koncerna je
bilo namreč za uspešno delo nagrajenih s šestdnevnim potovanjem po Švici, pri čemer
moramo dodati, da je delodajalec prvotno ocenil, da je dosežene delovne cilje doseglo
in si potovanje v tujino tako tudi zaslužilo le okoli 3.000 zaposlenih. Kitajski gostje so v
Zürich pripotovali s 40 letali, 95 avtobusov jih je vozilo na oglede švicarskih
znamenitosti, kot so Vierwaldstättsko jezero, Titlis in Renski slapovi pri Schaffhausnu.

Mesto Luzern je izdelalo celo koncept mobilnosti, da je bilo kos kitajski invaziji. Trgovine in turistična podjetja so se
navala turistov seveda iz srca razveselili, saj so Kitajci samo v Luzernu zapravili okoli 4 mio. švicarskih frankov. In če bi
skupina kitajskih turistov hotela poskusiti še značilne polnjene paštetke Lozärner Pastetli, bi gostitelji potrebovali nič manj
kot 1,2 tone teletine za mesne kroglice. Pa dober tek!

 

Vir:

www.sueddeutsche.de/panorama/schweiz-chinesen-1.4454753 (de), www.20min.ch/schweiz/zentralschweiz/story/So-
viele-Leute-sind-12-000-Touristen-wirklich-13926341 (de)
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Prireditve 

Links4Soils summer school, 10.-14.6.2019, Triglav National Park/Sl. Več... 

Mobilnostne sheme, 22.6.-20.8.2019, Kranj z okolico/SI. Več... 

Promocijski dan v Ukancu in Mangrtski cesti, 06.07.2019, Bohinj/SI. Več... 

Youth at the Top 2019, 11.-12.7.2019, All over the Alps & Carpathians. Več... 

Ogenj v Alpah, 8.-11.8.2019, Vršič/SI. Več... 
 
Letna strokovna konferenca CIPRA, 24.-.26.10.2019, Altdorf/CH. Več... 
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https://www.cipra.org/sl/prireditve/links4soils-summer-school
https://www.cipra.org/sl/prireditve/izvedbe-mobilnostnih-shem
https://www.cipra.org/sl/prireditve/umirjanje-prometa-v-ukancu-in-na-mangrtski-cesti/
https://www.cipra.org/sl/prireditve/youth-at-the-top-2019
https://www.cipra.org/sl/prireditve/ogenj-v-alpah
https://www.cipra.org/sl/prireditve/letna-strokovna-konferenca-cipra/



