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Poti iz vročinske pasti – Alpe 2050
Rezultati študije, ki so jo pred kratkim izvedli raziskovalci švicarske državne tehniške visoke šole ETH v Zürichu,
s podatki za več sto mest po svetu ponazarjajo vso dramatičnost podnebnih sprememb. Skupna deklaracija
alpskih držav si zato prizadeva, da bi Alpe do leta 2050 postale podnebno nevtralne.

Podatki in ugotovitve, ki so predstavljeni v študiji, so zaskrbljujoči: v Ljubljani naj bi se tako najvišja temperatura do srede stoletja
povzpela za celih osem stopinj, povprečna letna temperatura pa bi bila višja za 3,5 stopinje, kar pomeni, da bi slovenska prestolnica na
globalni ravni izmed 520 mest,obravnavanih v študiji ETH, zasedla prvo mesto. Podnebje bo po napovedih študije tudi v mnogih mestih
na alpskem območju v vsega treh desetletjih podobno podnebju, kot ga imajo danes prebivalci krajev, ki ležijo več sto kilometrov južneje.
Ekstremno vroča poletja naj bi postala prej pravilo kot izjema, čeprav študija izhaja iz optimističnega scenarija, po katerem bi se globalna
temperatura do leta 2050 povečala le za 1,4 stopinje.

Številna alpska mesta in občine, nekateri švicarski kantoni in avstrijska Zvezna dežela Vorarlberg so simbolično že razglasili izredne podnebne razmere in s tem priznali,
da podnebna kriza dejansko obstaja in da doslej sprejeti ukrepi zoper antropogeno globalno segrevanje ne zadostujejo za njegovo omejitev oz. ublažitev. V tem kontekstu
izredne razmere pomenijo, da morajo ti ukrepi postati prednostna naloga, ki je ni mogoče odložiti.

Na poti v podnebno nevtralne Alpe

Že aprila 2019 so na XV. Alpski konferenci v Innsbrucku/A ministri in ministrice osmih alpskih držav in predstavnica Evropske unije sprejeli skupno izjavo, katere namen je
alpski prostor do leta 2015 razviti v podnebno nevtralno in podnebno odporno regijo – in to na dvanajstih podnebno pomembnih sektorjih aktivnosti, ki segajo od
prostorskega načrtovanja, prometa, naravnih nesreč do biotske pestrosti in turizma. Konkretni delni cilji v vsakokratnem sektorju kažejo smer, v katero bi se moral podati
npr. prometni sektor, kjer bi bilo treba tovorni tranzitni promet, ki potuje prek alpskega prostora, do leta 2050 na razdaljah 300 in več kilometrov v celoti preusmeriti na
železnico in kjer vsa vozila s pomočjo električne mobilnosti in novih pogonskih tehnologij ne bi več proizvajala CO2.

Kaspar Schuler, direktor CIPRE International, je prepričan, da bi nam s tem uspelo doseči pomemben mejnik: „Alpski sistem podnebnih ciljev 2050 je pomembna zaveza
alpski držav. Odločilen korak na poti k njegovemu dejanskemu uresničevanju pa je zaveza tudi prometnih in gospodarskih ministrstev in pritegnitev gospodarskih akterjev v
ta proces. Če nam bo to uspelo, bo varstvo podnebja postalo gonilna sila razvoja na območju Alp.“ Konkretiziranje ukrepov na področju energije in prometa ter poglobitev
njihovega razumevanja je bila tako tema prve delavnice, ki je ob podpori in sodelovanju CIPRE maja 2019 potekala v Salzburgu/A. Naslednja delavnica bo septembra
2019 v Lyonu/F na temo turizma in voda.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.alpconv.org/si/domaca-stran/novice-publikacije/publikacije-in-multimedija/podrobnosti/podnebno-nevtralne-in-podnebno-odporne-alpe-2050-
1/, https://crowtherlab.pageflow.io/cities-of-the-future-visualizing-climate-change-to-inspire-action?
utm_source=Guardian&utm_medium=OnlineCoverage&utm_campaign=Cities2050#213121(en), www.theguardian.com/environment/2019/jul/10/global-heating-london-
similar-climate-barcelona-2050 (en), www.republik.ch/2019/07/11/bern-ist-im-sommer-bald-so-heiss-wie-
mailand (de), https://de.wikipedia.org/wiki/Klimanotstand (de), https://orf.at/stories/3129860/ (de), https://fm4.orf.at/stories/2987573 (de), www.derstandard.at/story/20001059
ruft-als-erstes-bundesland-den-klimanotstand-aus (de)

Vsi smo del raznolikosti
Ko se srečajo ljudje različnih jezikov, kultur in pričakovanj, se je treba na novo dogovoriti, kako oblikovati skupno
življenje. Kot opozarja Maya Mathias, projektna vodja za področje socialnih inovacij pri CIPRI International, pa
proces vključevanja v družbo v enaki meri zadeva tudi alpsko politiko, občine in prebivalstvo.

V zadnjem obdobju je mnogo ljudi zatočišče pred vojno in nasiljem poiskalo v Alpah in to je zagotovo izziv za državne oblasti, občine,
lokalno skupnost, pa tudi prizadete same. Medijska pozornost se je medtem polegla, v številnih krajih so poskrbeli za najnujnejšo prvo
oskrbo migrantov, izdana so bila dovoljenja za prebivanje, zdaj pa prihaja čas za reševanje nove naloge, tj. vprašanja integracije, ki
odpira številna vprašanja, kot so, denimo, kako odpraviti predsodke na obeh straneh, kdo bo financiral jezikovne tečaje in druge oblike
izobraževanja, kako zagotoviti uspešen vstop te skupine ljudi na trg delovne sile. Pri tem bi morala sodelovati celotna družba – od

lokalne skupnosti oz. občin in regij do države, od socialnih in izobraževalnih ustanov ter spodbujanja gospodarske dejavnosti vse do slehernega posameznika.

Migracije in raznolikost so teme, ki se navezujejo na več področij – vključujejo se v številna področja politike. V alpski politiki je bila ta tema doslej deležna bolj malo
pozornosti in je zlasti na nacionalni ravni razburkala domačo politično sceno in javnost. Alpska konvencija je leta 2006 sprejela Deklaracijo o prebivalstvu in kulturi, katere
poglavitni namen je ohranitev in spodbujanje kulturne raznovrstnosti na območju Alp, a zdaj je skrajni čas tako za udejanjanje teh ciljev in ukrepov kakor za vključitev
socialnih vidikov na druga politična področja. Navsezadnje je družba tista, ki mora zagotoviti uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Migracije in raznolikost je treba
upoštevati tudi pri sodelovanju alpskih regij v okviru Strategije EU za Alpsko regijo, saj te vplivajo na družbeno strukturo, trg delovne sile in politične okvirne pogoje.

Kako priseljencem zagotoviti informacije, ki jih potrebujejo za življenje v novem okolju? Kje so na voljo stanovanja, šole in delovna mesta? Kje se lahko ti ljudje med seboj
srečujejo? Mesta in občine so tisti kraj, kjer se proces vključevanja odvija – ali pa se sploh ne. Kar zadeva vključevanje, dajejo dober zgled prav številna alpska mesta in
občine, ki organizirajo informativne kampanje, odpirajo prostor za različne dogodke in srečanja ter omogočajo izobraževanje in usposabljanje. Vse te dejavnosti so
pomembne, saj raznolika in odprta družba ni stalno stanje, temveč je nepretrgan proces.

Seveda pa mora lastna prizadevanja in trud pri vključevanju v lokalno skupnost pokazati tudi vsak posameznik. Vključevanje v družbo je proces družbenega dogovarjanja,
na katerega lahko vsi vplivamo. Družba se spreminja, če to želimo ali ne; vsi smo del tega procesa – vprašanje je le, kako bomo te spremembe obvladovali.

www.cipra.org/sl/publikacije/alpe-na-odru-st-105-pridi-gremo-ostani-prihajamo

Na poteh 100 pustolovščin s projektom #Yoalin
Povzpeli so se na gorske vrhove, hodili po poteh v naravi, odkrivali arhitekturo v alpskih mestih, prespali pri pastirjih in poskušali domače
sire. Tako je letošnje poletje preživelo sto mladih, ki so sodelovali v projektu CIPRE pod imenom Youth Alpine Interrail: njihovo potovanje je
bilo okolju prijazno in polno dogodivščin.
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Prek francoskih Alp je Emily
kakor tudi preostali 99 mladih
potovala z alpsko vozovnico
Youth Alpine Interrail. © Emily
Rost / @ellarost

Raznolikost v družbi – tema
zadnje številke revije Alpe na
odru je vprašanje priseljevanja
in odseljevanja na območju Alp.
(c) Jonas Studach

Trift Camp 2019 v Švici –
aktivisti na protestnem
zborovanju za ohranitev
neokrnjene pokrajine. ©
Hannah Richlik, CIPRA
International

Milena je potovanje začela peš pri koči Curò v kraju Valbondione blizu Bergama/I. Z vlakom je prek švicarskih in avstrijskih Alp potovala
do Münchna, kjer je pred leti študirala, in se nato prek zgornjebavarskih gora odpravila v slovenske Alpe. Tam je potovala po čebelarskih
učnih poteh. Marika in Alessia sta v Graubündnu/CH sledili znani deklici v Alpah Heidi, Bea se je v Lozani/CH udeležila stavki za
podnebje. Matevž se je povzpel na 3.842 m visok Aiguille du Midi/F in Emanuele je prespal v pastirski koči in zelo pohvali stranišče v
posebnem vlaku v Alpah. A to je le manjši izbor krajev, ki jih je sto mladih iz vseh alpskih držav v letošnjem poletju obiskalo z alpsko
vozovnico Youth Alpine Interrail. 22-letna Emily iz Francije je ob tem z zadovoljstvom povedala: »Projekt Yoalin mi je pokazal, kako
preprosto je uživati lepote Alpskih državah, ne da bi bilo za to treba potovati kam daleč.«

Skupaj na poti za varstvo podnebja in okolja

Mladi udeleženci so se na svojih popotovanjih julija in avgusta lotili tudi različnih izzivov: en teden so pojedli le lokale jedi, zbirali so
odpadke na pohodniških turah ali se v času potovanja povsem odpovedali plastiki. Izzive in dogodivščine so udeleženci objavljali
na Instagramu in Facebooku. S svojimi najlepšimi fotografijami in zgodbami se zdaj lahko potegujejo tudi za nagrade, ki jih bodo na
zaključni prireditvi 27. septembra 2019 v Bernu/CH lahko dobili za pet njihovih najboljših zgodb in fotografij. Prav tako se bo delegacija
udeležencev potovanja udeležila mednarodne stavke za podnebje v švicarskem glavnem mestu. Za ta namen bodo pripravili dokument,

s katerim bodo politiko pozvali k širjenju in spodbujanju javnega potniškega prometa v Alpah – člani delegacije bodo pri tem izhajali iz izkušenj, ki so jih pridobili prav na
svojih potovanjih po Alpah.

Vir in nadaljnje informacije: www.yoalin.org (en), www.cipra.org/de/yoalin (de, en)
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Pridi, gremo! Ostani, prihajamo!
Kako migracije in kulturna raznolikost zaznamujejo družbo v Alpah, si lahko preberete v novi številki revije Alpe
na odru.

»Niso le Alpe tiste, ki so me spremenile; tudi jaz sem spremenil Alpe,« pove avtor slamovske poezije Omar Khir Alanam, ki je leta 2012
zbežal pred sirsko državljansko vojno. V svojem prispevku za novo številko revije Alpe na odru, ki je tokrat izšla pod podnaslovom Pridi,
gremo! Ostani, prihajamo! in se posveča problematiki migracij in kulturne raznolikosti v Alpah, opisuje svojo pot v Alpe. Beg pred vojno je
seveda le eden od mnogih razlogov za nastanek migracij, saj tudi na območje Alp prihajajo ljudje iz različnih kulturnih ozadij, z različnimi
pogledi in potrebami. Regije, za katere je značilno priseljevanje, se soočajo s kraji, za katere je značilno odseljevanje prebivalstva.
Zaposlitve v turizmu in kmetijstvu ustvarjajo sezonska nihanja.

V katerih predelih alpskega območja število prebivalstva upada, kje raste? Kdo sploh so ljudje, ki se priseljujejo na gorska območja?
Kateri jeziki bogatijo alpsko besedišče? Alpska družba je raznolika in pestra, kar potrjujejo tudi prispevki najnovejše številke revije Alpe na odru. Strokovnjakinja za
vprašanja integracije Eva Grabherr je v intervjuju pojasnila, zakaj je lahko integracija priseljencev uspešna tudi v vaškem okolju in zakaj so sestavni del tega procesa tudi
konflikti, spoznali pa bomo tudi Failo Pašić Bišić, ki je ustanovila nevladno organizacijo, s katero se na Jesenicah/Sl dejavno zavzema za migrante, in izvedeli, da so alpske
občine lahko dober zgled za uspešno udejanjanje procesa integracije v vsakdanjiku.

105. številka revije Alpe na odru je izšla septembra 2019. Če jo želite prejemati (brezplačno), nam to sporočite na www.cipra.org/sl/e-novice/szenealpen, na voljo pa je tudi
na www.cipra.org/sl/publikacije/alpe-na-odru-st-105-pridi-gremo-ostani-prihajamo.

Navdihujoče pokrajine zdaj na enem mestu
Od gorskega prelaza v Sloveniji preko izginjajočega ledenika v Švici do pastirske poti v Franciji – vse to so
primeri pokrajin, katerih zgodovino in zgodbe smo spoznavali letošnje poletje.

Vršič je pri voznikih motornih koles in osebnih avtomobilov izredno priljubljen, a če res želite spoznati zgodovino in zgodbe o tem
gorskem prelazu v Julijskih Alpah, se na pot raje odpravite peš, kot je to poleti 2019 storila skupina mladih. Poleg tega so lahko
sodelovali na delavnicah, kjer so slikali pokrajino, pripravili radijsko igro ter izdelovali umetniške fotografije in ustvarjali umetniška dela iz
kamna in listja. Kot je dejala Špela Berlot, direktorica CIPRE Slovenija, želijo s tem predvsem spodbuditi širšo razpravo o gorskih
prelazih.

Sredi zaenkrat še neokrnjene pokrajine pod švicarskim ledenikom Triftgletscher je avgusta letos bivakiralo nekaj aktivistov, ki so v okviru
akcije Ogenj v Alpah prižgali kres in tako izrazili protest proti načrtovani gradnji akumulacijskega jezera. Ob vznožju ledenika, kjer je kot
posledica podnebnih sprememb nastalo jezero, želijo namreč Elektrarne Oberhasli zgraditi akumulacijski jez za novo elektrarno, a ta del
narave je, kot opozarja Harry Spiess, eden od udeležencev tabora Trift Camp in raziskovalec trajnostnih energetskih sistemov, preveč

dragocen, da bi ga poplavili: »Za shranjevanje energije so na voljo inovativnejše rešitve.«

Tudi letos je društvo Amountagna v zgornjem delu soteske Verdon/F organiziralo festival in pohodniške ture v bližnjo okolico. Poleg tega je bila leta 2019 odprta
prenovljena pastirska pot. Krajinska arhitektka je v sodelovanju s CIPRO Francija vzdolž stare poti postavila nekaj dodatnih informativnih tabel, ki javnosti zdaj razkrivajo
zgodovino poti in o njej pripovedujejo zgodbe. Kot je pojasnila Warterjeva, je tamkajšnjo pokrajino, ki se zdi ljudem na prvi pogled precej divja, skozi tisočletja zaznamovalo
zlasti tradicionalno pašništvo.

V novi rubriki Pokrajina – vir navdiha, ki jo boste našli na interaktivni alpski karti CIPRE na http://re-imagine-alps.cipra.org, lahko prisluhnete ali si preberete še več
podrobnejših vsebin, ki se navezujejo na navdihujoče in zanimive pokrajine v Alpah, na voljo pa so tudi številni namigi in informacije o različnih pohodniških turah, izletih in
sprehodih.

2

https://www.instagram.com/p/B0ynQdkHGVx/
https://www.instagram.com/p/B0xng35ItPL/
https://www.instagram.com/p/B0u19w8lj2h/
https://www.instagram.com/p/B0qeaUFg-x_/
https://www.instagram.com/p/B0q7Hznggnm
https://www.instagram.com/p/B1ZqJgPId96/
https://www.instagram.com/youthalpineinterrail/
https://www.facebook.com/youthalpineinterrail/
http://www.yoalin.org/
http://www.cipra.org/de/yoalin
https://www.instagram.com/p/B0ynQdkHGVx/
https://www.instagram.com/p/B0xng35ItPL/
https://www.instagram.com/p/B0u19w8lj2h/
https://www.instagram.com/p/B0qeaUFg-x_/
https://www.instagram.com/p/B0q7Hznggnm
https://www.instagram.com/p/B1ZqJgPId96/
https://www.instagram.com/youthalpineinterrail/
https://www.facebook.com/youthalpineinterrail/
http://www.yoalin.org/
http://www.cipra.org/de/yoalin
https://www.cipra.org/sl/e-novice/szenealpen?replyto=international%40cipra.org&set_language=sl
https://www.cipra.org/sl/publikacije/alpe-na-odru-st-105-pridi-gremo-ostani-prihajamo?set_language=sl
https://map.cipra.org/workspace?language=sl&view=projects&subview=1&z=7&c=45.989328,10.546875&categories=12


Uspeh referenduma o biotski
raznovrstnosti na Bavarskem/D
deluje spodbudno na celotnem
alpskem območju. (c) Uschi
Anlauf

Turisti nad modrino
Halštatskega jezera v Avstriji: v
iskanju fotografskih motivov.

Razbremenitev alpskega
prebivalstva – CIPRA
International zahteva uvedbo

Varstvo podnebja in vrst kot del zakonodaje
Civilne iniciative za varstvo čebel, varstvo ledenikov in varstvo podnebja – prebivalci Alp pritiskajo na politiko z
vzvodi neposredne demokracije. Učinki so vidni: bavarski deželni zbor je sprejel zakon o spodbujanju biotske
raznovrstnosti.

Zaradi novega zakona o spodbujanju biotske raznovrstnosti, ki je avgusta 2019 začel veljati na Bavarskem, bo okoli sto svetovalcev za
področje biotske raznovrstnosti in naravnih habitatov divjadi skrbelo za krepitev naravne pestrosti, desetina vseh gozdnih zemljišč bo
prepuščena naravnim procesom, uvedena je obvezna ureditev cvetličnih pasov vzdolž rek in potokov, kar bo čebelam in drugim
žuželkam vnovič zagotovilo več življenjskega prostora. Pobuda za razpis referenduma o biotski raznovrstnosti, ki jo je podpisalo okoli 1,7
mio. ljudi, je deželno vlado spodbudila, da je začela pogajanja s kmetijskimi in okoljskimi organizacijami. „Za Zvezo za varstvo narave
(Bund Naturschutz) so sveženj ukrepov za varstvo rastlinskih in živalskih vrst ter skupne razprave močno sporočilo upanja, da je
ogroženo biotsko raznovrstnost še mogoče rešiti,“ je zadovoljen Richard Mergner, predsednik bavarske Zveze za varstvo narave, ki je

članska organizacija CIPRE International.

Švica in Avstrija– pobude in referendumi

 Tudi v Švici zbirajo podpise za tovrstne akcije. Tako je dvojna pobuda za ohranitev biotske raznovrstnosti in pokrajine do začetka letošnjega avgusta že zbrala polovico od
potrebnih 100.000 glasov. Predlagatelji želijo zaustaviti naraščajočo rabo tal v Švici, posledica česar je vedno obsežnejše uničevanje naravnega okolja. Pobuda za varstvo
ledenikov se bori za umestitev varstva podnebja v švicarsko zvezno ustavo. „Umiranje vrst, podnebne spremembe in uničevanje alpske naravne pokrajine dolgoročno
ogrožajo preživetje na alpskem območju in tudi širše, zato vse tri pobude podpiramo,“ je poudaril Hans Weber, direktor CIPRE Švica. Jeseni 2019 se bo tudi v Avstriji
začelo zbiranje podpisov, pripravljeni pa so tudi na izvedbo referenduma o varstvu podnebja, ki ima naslednje štiri cilje: varstvo podnebja, opuščanje uporabe premoga,
plina in nafte, ekološko davčno reformo in celovit energetski prehod ter preoblikovanje prometnega sistema v okolju prijaznejšo smer.

 

Viri in nadaljnje informacije:

https://gletscher-initiative.ch (de), https://biodiversitaet-landschaft.ch (de), https://klimavolksbegehren.at (de), https://volksbegehren-
artenvielfalt.de (de), www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-volksbegehren-artenvielfalt-bienen-landtag-beschluss-
1.4528094 (de), https://diepresse.com/home/innenpolitik/5648832/Was-im-KlimaVolksbegehren-gefordert-wird (de)

Prekomerni turizem je dosegel Alpe
Število turistov je vse višje, čas njihovega obiska posamezne lokacije vse krajši. Kot kažejo primeri iz
turističnega vsakdana, priljubljenost številnih krajev in izletniških ciljev na območju Alp vse bolj otežuje življenje
prebivalcev destinacij in negativno vpliva na kakovost naravnega okolja.

Od letošnjega poletja se tako lahko po običajni poti na Mont Blanc podajo le tisti, ki so predhodno opravili rezervacijo v planinski koči.
Nezakonito kampiranje se kaznuje s 300.000 evri in z zaporno kaznijo do dveh let. Razlog za tovrstne ukrepe je treba iskati v dejstvu, da
se na 4.810 metrov visoko goro, najvišji vrh v Alpah, vsako sezono želi povzpeti več kot 20.000 ljudi. Poleg tega se zaradi pomanjkanja
izkušenj in nepoznavanja kraja samo v tem delu Alp zgodi več kot polovica vseh gorskih nesreč v Franciji.

Drug primer je avstrijska občina Hallstatt z 800 prebivalci, ki zasluži letno več denarja z uporabnino javnih stranišč kot z nepremičninskim davkom: 150.000 evrov! Denar
prihaja predvsem iz žepov okoli milijona turistov, ki imajo v Hallstattu kratek postanek za obvezno fotografiranje. Zaradi tolikšne intenzivnosti in koncentracije turizma je
vsakdanje življenje domačinov postalo tako rekoč nemogoče. Veliko popularnost Hallstatta je zakrivila tudi korejska televizijska serija, na Kitajskem so celo postavili kopijo
tega kraja. V Hallstatt se je samo v letu 2018 pripeljalo 20.000 turističnih avtobusov, zato občina zdaj pripravlja uvedbo spletnega sistema prijavljanja gostov in višje takse
za avtobuse.

Prekomerni turizem, pogosto imenovan overtourism, dobro poznajo tudi v Švici. V turističnem Davosu so že ukinili turistično kartico, ki so jo ob prihodu prejeli tamkajšnji
gostje. Ti so lahko z njo poleti brezplačno uporabljali vse gorske žičniške naprave, a zaradi pretiranega obiska turistov prišlo do zastojev. Drug primer je jezero Palpuogna
na švicarskem prelazu Albula/CH, kamor se ob lepem vremenu zgrne tudi do tisoč ljudi. Tu bodo zdaj za red in mir začeli skrbeti naravovarstveni nadzorniki, ki bodo
zadolženi tudi za informiranje in opozarjanje obiskovalcev.

V iskanju popolnih fotografskih motivov

Kot pojasni Christian Baumgartner, profesor na Inštitutu za turizem in prostočasne dejavnosti Visoke šole za tehniko in gospodarstvo (HTW) v Churu/CH, vpliva prekomerni
turizem zlasti na socialni vidik, medtem ko je množični turizem povezan z okoljskimi dejavniki. Objave na spletnih družbenih platformah so pri tem v začetni fazi imele
veliko vlogo, je prepričan podpredsednik CIPRE International: »Pogosto se dogaja, da naval tujih obiskovalcev ravno tako hitro upade, kot do njega pride, le da ima lokalno
prebivalstvo nad tem bolj malo nadzora.« Da bi lahko občine in politiki kakovost življenja v turističnih destinacijah še izboljšali, je bilo v okviru letne strokovne konference
CIPRE 2018 zasnovanih dvanajst priporočil za uresničevanje trajnostnega turizma.  

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.nytimes.com/2019/07/26/travel/overcrowded-and-more-dangerous-mont-blanc-faces-a-crisis.html (en), www.traveller.com.au/overtourism-in-austria-the-european-
village-tourists-have-turned-into-a-catastrophe-h1gyg2 (en), www.focus.de/reisen/oesterreich/focus-online-in-oesterreich-touristen-ueberrennen-alpen-dorf-jetzt-wehren-
sich-die-einwohner-gegen-die-massen_id_11012088.html, www.suedostschweiz.ch/tourismus/2019-09-03/natur-pur-und-purer-
massentourismus, www.suedostschweiz.ch/tourismus/2019-08-27/mit-gezielten-massnahmen-gegen-
overtourism, https://de.wikipedia.org/wiki/Overtourism, www.sueddeutsche.de/politik/aktuelles-lexikon-uebertourismus-1.4514673   

Tranzitni promet čez Brenner: glasne zahteve po zvišanju cestnine
V letu 2019 bo prvič doslej brennerski prelaz prevozilo več kot 2,5 mio. tovornih vozil. CIPRA zato v odprtem
pismu zahteva diferencirano zvišanje cestnine.

Prek brennerske tranzitne osi med Münchnom in Verono Alpe letno prečka več tovornjakov kot na vseh drugih čezalpskih cestah: leta
2018 je število tovornjakov doseglo okoli 2,42 mio., leta 2019 naj bi že preseglo 2,5 mio. Zdravje alpskih prebivalcev in narava pri tem
izgubljajo. Kakor kažejo ugotovitve najnovejših raziskav, ki so jih opravili na avstrijskem Tirolskem, prevozi letno najmanj 700.000
tovornjakov tudi do več sto kilometrov po stranskih poteh, kar je obremenjujoče tako za okolje kot za podnebje. Glavni razlog za
prometno obremenjevanje okolja naj bi tako bile prenizke cestnine za tovorna vozila, pojasnjuje Kaspar Schuler, direktor CIPRE
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čezmejne minimalne cestnine v
tranzitnem prometu. (c)
European Roads_flickr

Revolucionarno – in za
podnebje škodljivo: nove sorte
jabolk iz Južne Tirolske naj bi
kmalu osvojile jugovzhodno
Azijo. © Bin im Garten,
Wikimedia Commons

International: »Ključ do uspeha je uvedba minimalne cestnine, ki bo omogočila namenska zvišanja, kar bi vodilo v zajezitev obvoznega
prometa.« Na srečanju julija 2019 so se predstavniki nacionalnih in deželnih vlad iz Bavarske in avstrijske Tirolske poenotili na deset
točke, med katerimi so tudi predlogi za uvedbo »fleksibilnejše cestnine«, ki naj bi preprečila obvozni tranzitni promet, promet težkih
tovornjakov in tudi preusmerila promet s cest na železnico.

Odprto pismo evropski komisarki Bulc

Konec avgusta 2019 je CIPRA evropski komisarki Violeti Bulc poslala odprto pismo, v katerem zahteva uvedbo višje cestnine za tovornjake, ki prečkajo brennerski koridor.
Zahteva tudi vseevropsko minimalno cestnino, pri čemer bi za posebno obremenjena območja, kot je to območje Alp, uvedli tudi učinkovita doplačila. Kot je pojasnil
direktor CIPRE Avstrija Reinhard Gschöpf, je cestnina za težka tovorna vozila v Avstriji zelo podobna švicarski. »Vendar pa višina avstrijske cestnine ne more odtehtati
dejstva, da znaša višina cestnin v Nemčiji in Italiji le okrog petino avstrijske cestnine in to le na 320 kilometrih od 430 kilometrov dolgega koridorja med Münchenu in
Verone. Po besedah Klaus Petra Dissingerja, predsednika CIPRE Južna Tirolska, bodo prekoračitve mejnih vrednosti dušikovega oksida vzdolž brennerske osi vedno
pogostejše: »Da bi se na Južnem Tirolskem še naprej upoštevale veljavne mejne vrednosti vzdolž brennerske avtoceste, kjer živi 40.000 ljudi, bo morala Italija zvišati
stopnjo cestnine.«

Konec avgusta in na začetku septembra so v Bruslju potekali pogovori strokovnjakov, pri katerih so sodelovale tudi Tirolska/A, Južna Tirolska/I in Bavarska/D, medtem ko
Švica nadaljuje svojo ofenzivo preusmeritve tovornega tovora na železnico. V švicarskem kantonu Ticino/CH naj bi septembra 2020 začel obratovati bazni predor Ceneri,
osrednji del tovornega prometnega koridorja med Rotterdamom/NL in Genovo/I.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.cipra.org/de/medienmitteilungen/transitverkehr-alpenschutzkommission-verlangt-
mauterhoehung (de,it), www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/verkehr/verkehrsdatenerfassung/downloads/VB_2018_web_final.pdf (de), www.luzernerzeitung.ch/schweiz/der-
ceneri-tunnel-befluegelt-verlagerungsoffensive-ld.1147360 (de), www.stol.it/Artikel/Chronik-im-Ueberblick/Lokal/Bruessel-Brenner-Streit-Gespraeche-gehen-weiter (de)

Oh...

Kaj storiti, če vsa Evropa kupuje in je južnotirolska jabolka? Novi direktor Združenja sadjarskih zadrug Južne Tirolske ponuja genialno
preprost odgovor: »Jabolka iz Južne Tirolske bomo ponudili svetovnemu tržišču!« – in pri tem misli zlasti na države jugovzhodne Azije,
kot sta Indija in Vietnam. Z naslednjim letom naj bi tako na Južnem Tirolskem že začeli pripravljati zemljišča za proizvodne nasade, kjer
bo zorelo jabolko prihodnosti, ki bo med domačimi pridelovalci povzročilo pravo revolucijo. Kakšno naj bi bilo to jabolko, je gospodu
direktorju tudi že povsem jasno: sladko, odporno na mraz in seveda izredno dolgo obstojno, saj bo moralo prenesti štiritedenski prevoz.
Kaj pa lokalni izvor, ekološka pridelava? Stvar preteklosti! Predstavnik Združenja sadjarskih zadrug Južne Tirolske raje eksperimentira z
najnovejšimi trendi – ti prihajajo iz Združenih držav, kjer naj bi sorta cosmik crisp s tržišča že pregnala rdeči delišes. Trendov pa ne
smemo spregledati, pravi gospod direktor. Morda pa so to bile vendarle samo slabe sanje …  

Vir: https://tirol.orf.at/stories/3010481 (sl)
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Prireditve 

Slovenija, moja dežela, 18.09.2019, Ljubljana/SI. Več... 

Zelena mobilnost kot podpora trajnostnemu turizmu in vsakdanjiku, 19.09.2019, Kranj, 
Mestna hiša - sejna soba/SI. Več... 

Krajina je od nas vseh, 24.09.2019, Solčava/SI. Več... 

Global Climate Strike, 20.-27.9.2019, worldwide. Več... 

PlurAlps Zaključne konference, 10.-11.10.2019, V Bolzanu in v Dolini Sole/I. Več... 

Letna strokovna konferenca CIPRA, 25.-26.10.2019, Altdorf/CH. Več... 
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https://www.cipra.org/sl/prireditve/okrogla-miza-slovenija-se-vedno-moja-dezela
https://www.cipra.org/sl/prireditve/zelena-mobilnost-kot-podpora-trajnostnemu-turizmu-in-kakovostnemu-vsakdanjiku
https://www.cipra.org/sl/prireditve/delavnica-krajina-je-od-nas-vseh-izkusnje-z-varstvom-in-razvojem-krajine-na-solcavskem
https://www.cipra.org/en/events/global-climate-strike
https://www.cipra.org/sl/prireditve/pluralps-zakljucne-konference
https://www.cipra.org/sl/prireditve/letna-strokovna-konferenca-cipra



