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Alpe kot »kulturna delavnica«
Navdih, izmenjava izkušenj in soustvarjanje: Več kot 100 udeležencev iz vseh alpskih držav je
na letni konferenci CIPRA konec oktobra 2019 v Altdorfu / CH obravnavalo temo »Kulturna
delavnica Alpe«. Konferenco sta vodila CIPRA International in CIPRA Švica.

Alpe so mozaik zgodb, ljudeh in tradicij. »Izkoristiti je treba priložnosti alpskega prostora in spodbujati ljudi, da
izkoristijo veliko svobodo teh prostorov,«je povedalGiovanni Netzer v svojem uvodnem govoru na konferenci
»Kulturna delavnica Alpe«. Umetniški vodja gledališkega festivala Origen v Riomu/CH sooblikuje kulturo v
obrobnem območju Graubündna, daleč od ustaljenih prostorov in zunaj uveljavljenih kulturnih ustanov. »Gledališko
oddaljeni prostori«, kakor jih ponujajo Alpe, omogočajo odpiranje novih obzorij.

Prepletanje okolja s kulturo

Zakaj se okoljska organizacija, kot je CIPRA, ukvarja s temo kulture? Katharina Conradin, predsednica CIPRA International je na to odgovorila
sledeče: »Kultura je osnova za našo identifikacijo z okoljem.« Ljudje so pripravljeni, da se zavzamejo za nekaj, vendar samo, če se lahko s tem
identificirajo; na primer s čudovito pokrajino. Vodja Zavoda za kulturo, šport in mladino Špela Mrak iz Tolmina / SI je poudarila, da je kultura pomembna
sestavina prihodnosti in izboljšuje kakovost življenja prebivalcev. »Kultura lahko poleg umetniške vrednosti ustvarja tudi družbeno in človeško
vrednost.« Roberto Canu iz Bardonecchia/ IT je naklonjen premagovanju estetskega redukcionizma: »Na ta način kultura ponudi odgovore na klasične
težave dobrega počutja, kot so vključevanje, oslabitev, staranje prebivalstva in zdravstvena vprašanja. To je kulturno dobro počutje. To je socialna
inovacija.«

Oblikovati kulturo

Šest delavnic je udeležencem popoldne ponudilo priložnost za poglobitev tem. Nekateri od njih so lahko uživali ali celo sodelovali pri oblikovanju lastne
kulture, na primer pri »Sprehodu po Alpah«, da bi izostrili dojemanje pokrajine, izdelali in se spraševali o alpskih klišejih ali literaturi o mitu Gotthard-a.
Druga delavnica se je ukvarjala z arhitekturno dediščino na primeru zapuščenih rudarskih hiš v slovenski Idriji. Nastale so ideje, kako uporabiti ta
potencial za obrt in kulturo ter ga prilagoditi potrebam 21. stoletja. Govorili so tudi o muzejih kot krajih kulturnega posredovanja in alpske prehrambene
kulture.

 

Referenca: www.cipra.org/sl/sk2019

Podcast

Stališče: Enake konkurenčne možnosti za cestni in železniški promet
Obseg prepeljanega tovora prek alpskega območja – od tega več kot dve tretjini s tovornimi
vozili – je v lanskem letu znašal okoli 224 mio. ton, kar je novi rekord. A če želimo zmanjšati
obremenitve za naravno okolje in ljudi vzdolž tranzitnih osi, je nujno, da so cestnemu in
železniškemu prometu zagotovljene enake konkurenčne možnosti, opozarja Jakob
Dietachmair, projektni vodja pri CIPRI International.

Železniški tovorni promet danes ne more konkurirati cestnemu. Razlogi za to so različni: finančnih podpor in
spodbud ni dovolj, v strukturo cestnega prometa niso všteti v celoti zunanji stroški (npr. stroški škode, nastale v
okolju in za zdravje ljudi), ki jih danes plačuje celotna skupnost. Vozniki tovornjakov iz držav z nižjimi stroški dela
opravljajo prevoz blaga čez Alpe pod izredno velikim časovnim pritiskom in za dampinške cene, kar razmere
zaostruje še z delovnopravnega vidika.

Alpske države same seveda ne zmorejo doseči enakih možnosti za železnico in ceste, zato je nujno potrebno sodelovanje vseh akterjev, EU, držav
članic EU in Švice.

Ti bi lahko skupaj predelali besedilo zastarele Smernice Skupnosti o državnih pomočeh za prevoznike v železniškem prometu (2008/C 184/7) –
uporaba infrastrukture, upravljanje procesov, zniževanje zunanjih stroškov, načela trajnostnega razvoja in raziskovalna dejavnost so namreč področja,
na katerih bi lahko uskladili podporne mehanizme. To bi končno odprlo pot alpski borzi za tranzitni tovorni promet, katere vzpostavitev zahtevajo
CIPRA in drugi akterji ter prek katere bi se z vožnjami tovornih vozil čez Alpe trgovalo kot z omejeno dobrino. Vsekakor bi uvedba tega instrumenta
imela smisel, saj sta tako cestna kot železniška infrastruktura že dosegli svoje meje in ju ni mogoče širiti v nedogled.

Odločilni za zagotovitev dejansko enakega položaja pa sta zlasti dve točki: prvič, v cestnem tovornem prometu je treba uveljaviti in nadzirati enotne
standarde dela ter sankcionirati njihove kršitve, in drugič, zunanje stroške je treba upoštevati v celoti. Tovrstne stroške povzroča tudi železniški tovorni
promet, dosegajo pa – v odvisnosti od izračuna – največ polovico stroškov, ki jih sicer povzroča cestni tovorni promet. A do spremembe miselnosti na
tem področju bo očitno prišlo šele takrat, ko se povzročanje škode v okolju in za zdravje ljudi ne bo več splačalo z ekonomskega vidika.

Kaleče ideje, cvetoči projekti

https://www.cipra.org/sl/o-nas/strokovne-konference/letna-strokovna-konferenca-2019


Mladi in iznajdljivi – sodelujoči iz
Lihtenštajna in Slovenije so se v
projektu zavzeli za več
trajnostnosti v domačih občinah.
(c) Herbert Wilscher

Živi laboratoriji: Udeleženci iz
vseh alpskih držav razpravljajo
o krajini na zaključni delavnici
"Living Labs" v Schaanu. (c)
CIPRA International

Udeleženci konference ob
zaključku projekta PlurAlps so v
Bolzanu razpravljali o
problematiki pluralizma na
območju Alp. (c) Maya Mathias
CIPRA, International

Urejanje visokih gred, spremenjena prvotna namembnost parkirnih površin, uporaba biološko
razgradljivih materialov namesto plastične embalaže – vse to je projekt LOCAL, ki je prešel v
zaključno fazo. Ob tej priložnosti so se mladi udeleženci iz Schaana v Lihtenštajnu z vlakom
odpeljali v Maribor, kjer so skupaj s slovenskimi udeleženci v projektu predstavili ukrepe, katerih
namen je bil prispevati k bolj trajnostno naravnanemu življenjskemu slogu.

Pomembni dejavnosti v sklopu projekta LOCAL (Low Carbon Alpine Lifestyle) sta bili ozaveščanje javnosti o
pomenu večje trajnostnosti in izvajanje lastnih projektov. Ob zaključku projekta je tako v Mariboru od 11. do 13.
oktobra 2019 potekalo srečanje mladih udeležencev iz Lihtenštajna in Slovenije, ki so predstavili rezultate
dejavnosti, ki so jih izvajali v sklopu projekta: v mladinskem centru v Schaanu so uredili visoke grede, organizirali pa

so tudi prireditev, s katero so opozorili na pomen prehranjevanja iz trajnostnih prehranskih sistemov, mladi iz Mladinskega centra Idrija so lokalno
parkirišče za en dan spremenili v igrišče, v tolminski gimnaziji pa so uredili vertikalni vrt in za celotno šolo naročili steklenice za vodo za večkratno
uporabo, ki so jih sami oblikovali.

S sodelovanjem v projektu LOCAL so se mladinski center Jugendtreff v Schaanu, Gimnazija Tolmin in Mladinski center Idrija skupaj z društvom Alpsko
mesto leta in CIPRO International zavzemali za aktivnejšo udeležbo mladih v procesih odločanja v domačih občinah in obenem za večjo ozaveščenost
ljudi o trajnostnem razvoju. Kot je povedala Sandra Fausch, vodja projekta pri CIPRI International, jo aktivna udeležba mladih veseli: »Lepo je videti,
da so prav mladi tisti, ki prevzemajo pobudo za spremembe. Začeti lasten projekt je tako, kot bi posadili drobno seme, iz katerega bo lahko zraslo
nekaj velikega in ki potrebuje tudi skrbno nego.« Projekt LOCAL je financiran iz sredstev skladov LLB Zukunftsstiftung in LIFE Klimastiftung ter
programa Erasmus+.

Nadaljnje informacije: www.cipra.org/sl/local

Pokrajina mladih idej
Kakšna prihodnost čaka gorska območja, je vprašanje, na katero so mladi iz osmih alpskih
držav v okviru projekta CIPRE Living Labs iskali prave odgovore, pa naj je to bilo na skupinskih
izletih, strokovnih delavnicah ali v razpravi o pokrajini.

Hrapav kos lesa iz alpskega kresa, od vode obrušen kamen z dna Rena, posušena cvetlica s planinskega pašnika.
Udeleženci projekta so s predmeti, ki jih je vsak od njih prinesel iz svoje domovine, na zemljevidu ustvarili lastno
alpsko pokrajino. Umetniška stvaritev je bila obenem uvod v sklepni dogodek ob zaključku izvajanja projekta Living
Labs, ki je od 20. do 22. septembra 2019 potekal v Schaanu. Mladi iz vseh alpskih držav so s strokovnjaki za
pokrajino in predstavniki CIPRE razpravljali o prihodnosti alpske pokrajine, predstavili pa so tudi rezultate
nacionalnih projektov, pri katerih so aktivno sodelovali. 

Kresni ogenj kot opomin na pomen varstva Alp v Sloveniji, potovanja s sredstvi javnega prevoza po Bavarski, izdelava scenarija za prihodnji razvoj
gorskih območij v Lihtenštajnu – prvega dne so udeleženci predstavili svoje dejavnosti in prireditve, s katerimi so se osredotočili na alpsko pokrajino v
matičnih državah, drugega dne pa so na ekskurziji spoznali različne projekte na področju prostorskega razvoja v Lihtenštajnu. Med drugim so na
sprehodu s predstavniki društva ELF več izvedeli o razvoju Schaana. 

V okviru zaključnega dogodka, t. i. svetovne kavarne, so udeleženci spregovorili še o perečih vprašanjih, povezanih z alpsko pokrajino. »Impresivno je,
s kakšno strastjo se mladi iz vseh alpskih držav lotevajo teh vprašanj in skupnega iskanja ekološko smiselnih rešitev. Taka pripravljenost za aktivno
delovanje in tako navdušenje sta več kot dobrodošla za prihodnost Alp,« je prepričan Kaspar Schuler, sodirektor CIPRE International. 

Living Labs je bil dvoletni projekt, katerega izvajanje so sofinancirali program ERASMUS+, sklad Natum in podjetje Ivoclar Vivadent. 

Več podrobnosti o projektu ter program in fotografije si oglejte na www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/living-labs

Ključ do lokalnega razvoja
V okviru projekta PlurAlps se je za spodbujanje pluralizma kot razvojne prednosti alpskega
območja zavzelo deset organizacij, ki so na konferenci ob zaključku omenjenega projekta v
Bolzanu/I predstavile svoje rezultate in spoznanja, med drugim zbirko inovativnih orodij za
integracijo in politična priporočila.

V okviru projekta PlurAlps se je za spodbujanje pluralizma kot razvojne prednosti alpskega območja zavzelo deset
organizacij, ki so na konferenci ob zaključku omenjenega projekta v Bolzanu/I predstavile svoje rezultate in
spoznanja, med drugim zbirko inovativnih orodij za integracijo in politična priporočila.

»Zgodovina človeštva je zgodovina migracij.« S temi besedami je Roland Psenner, predsednik Eurac Research, v
Bolzanu/I odprl konferenco ob zaključku projekta PlurAlps, na kateri so navzoči predstavniki politike in družbenega
življenja spregovorili predvsem o priložnostih, ki jih lahko migracije prinesejo Alpam, in o načinih uspešnejšega

vključevanja priseljencev v vsakokratno lokalno okolje. Projektni partnerji so poleg tega predstavili še rezultate in spoznanja, ki so jih pridobili pri
triletnem izvajanju Interregovega projekta.

Kako lahko k uspešnemu procesu vključevanja priseljencev v lokalno okolje pripomorejo lokalna skupnost, podjetja in civilna družba, je  prikazalo
deset pilotnih regij v Alpah: v Bregenzerwaldu/A so tako jezikovni tečaji in informacije priseljencev olajšali dostop do trga delovne sile, v dolini Valle

https://www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/local-low-carbon-alpine-lifestyle
http://www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/living-labs


Večina dnevnih migrantov v
dolini Rena se na delo vozi z
avtomobilom. Kako jih
prepričati, da bi začeli
uporabljati dobro razvit javni
prevoz ali kolo? © Simon
Kneebone

Do mesta, kjer je bila narejena
pričujoča fotografija, je še pred
tremi desetletji segal ledenik
Lys. © Legambiente

Stura/I so se begunci naučili, kako gospodariti na gorski kmetiji, na Jesenicah pa so kulturni mediatorji ponudili pomoč pri vprašanjih, povezanih z
jezikom, prijavo prebivanja pri oblasteh in zdravstvenim stanjem. Izkušnje iz pilotnih regij so partnerji zbrali in objavili v t. i. izbirki inovativnih orodij.

Kako povečati privlačnost obrobnih območij v Alpah? Kaj krepi socialno kohezijo? Kako spodbuditi inovacije? Partnerji projekta PlurAlps so v
participativnem procesu in v sodelovanju z odločevalci, zainteresiranimi predstavniki in strokovnjaki za področje migracij pripravili belo knjigo, ki
vsebuje priporočila za politiko in družbo, ki segajo od komuniciranja in vključevanja na trg delovne sile pa vse do zasnov in udejanjanja političnih
ukrepov. Bela knjiga in druge ugotovitve projekta PlurAlps so na voljo tudi na www.alpine-space.eu/pluralps www.alpine-space.eu/pluralps .

Izvajanje projekta sta sofinancirala Evropski sklad za  regionalni razvoj prek Interregovega programa Območje Alp in nemško Zvezno ministrstvo za
okolje, varstvo narave in jedrsko varnost.

S kolesom v službo? Hvala, ne!
Dolina Alpskega Rena premore dobro razvito mrežo javnega prevoza in kolesarskih poti, a kljub
temu se okoli 50.000 dnevnih migrantov na delo še vedno raje vozi z avtomobilom. Ustrezne
rešitve za območje na stičišču štirih držav poskuša zdaj poiskati projekt CIPRE.

Za dolino Alpskega Rena je značilna rast gospodarstva in prebivalstva, ki pa vodi v nenehno povečevanje tokov
dnevnih migracij. Zastoji v prometu ter obremenitev okolja z emisijami onesnaževal in hrupom so tako na stičišču
štirih držav, Švice, Lihtenštajna, Avstrije in Nemčije, vsakdanja stalnica. Delavnica, ki je na tem žariščnem območju
potekala v sklopu projekta Cross Border Mobility in the Alpine Region – CBM, je bila posvečena iskanju odgovorov
prav na to vprašanje: zakaj pretežna večina udeležencev v prometu kljub ugodnemu javnemu prevozu in potem na
delo, krajšim od 10 kilometrov, še vedno uporablja lasten avtomobil.

Štirje strokovnjaki z različnih področij – za raziskovanje zdravja, psihologijo in vedenjsko ekonomijo – so v
sodelovanju s prevoznimi podjetji, političnimi sodelavci v upravnih organih in podjetji pripravili strategijo za

spremembe mobilnostnega vedenja udeležencev v prometu. Kot je prepričan športni psiholog Ralf Brand z Univerze v Potsdamu, je treba ljudi
spodbujati »natančno v trenutku, ko sprejemajo odločitve, pri t. i. decision prompts«. Primer tovrstne pomoči pri sprejemanju odločitev bi bila, denimo,
nalepka na ogledalu javnega stranišča z napisom »Prosimo, umijte si roke« ali opozorilo na dvigalu, da je hoja po stopnicah bolj zdrava.  

Rezultati delavnice bodo v dolini Alpskega Rena preskusili na lokalni ravni, pri vsakdanjem delu upravnih organov in v podjetjih v vseh štirih državah.
Publikacija CIPRE, izdana v zbirki Compact, obravnava možnosti za spremembe mobilnostnega vedenja udeležencev v prometu, namenjena pa je
podjetjem in organom oblasti.

Projekt podpira Evropski parlament prek Sklada za pripravljalne ukrepe Alpske regije (Alpine Region Preparatory Action Fund – ARPAF).

Nadaljnje informacije:
www.cipra.org/sl/cross-border-mobility

Umirajočim ledenikom v slovo
Številni ledeniki v Alpah so zaradi podnebnih sprememb že izginili. Na ta problem so septembra
2019 v Italiji in Švici opozorili s spominskimi slovesnostmi.

Okoljevarstvena organizacija Legambiente je konec septembra organizirala rekvijem za izginjajoči ledenik Lys v
Dolini Aoste/I. Na celotnem območju Alp naj bi v zadnjih desetletjih izginilo že okoli 200 ledenikov, ob tem pojasnjuje
Vanda Bonardo, predsednica Legambiente in članica upravnega odbora CIPRE Italija, ki se je udeležila spominske
slovesnosti: »Zmanjšuje se zlasti površina vzhodnoalpskih ledenikov, saj ti ležijo v nižjih nadmorskih višinah.«
Pozornost je vzbudila tudi spominska slovesnost za izginjajoči ledenik Pizol v Švici, ki je bil kot prvi ledenik izbrisan
iz švicarske merilne mreže (Schweizer Messnetz). Glaciolog Matthias Huss iz ETH Zürich se z raziskovanjem
omenjenega ledenika ukvarja že več kot desetletje. Zaradi vse pogostejših izredno toplih obdobij je ledenik Pizol
dobesedno razpadel, opozarja Huss. Slovesnosti ob izginotju ledenika Pizol so se med drugim udeležili člani

društva Klimaschutz Schweiz, ki s svojo pobudo za varstvo ledenikov zahtevajo takojšnje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na območju Švice, da
bi najpozneje do leta 2050 dosegli »neto ničlo« – ta cilj je v svojo agendo že zapisala švicarska vlada.

Vso dramatičnost razmer je jasno videti na italijanski strani Mont Blanca, kjer bi neobičajno topli septembrski dnevi in odtekanje vode izpod talečega se
ledenika lahko povzročili odluščenje ogromnih ledenih gmot: obstaja namreč nevarnost, da se bo odtrgalo do 250.000 kubičnih metrov ledu (stanje: 9.
oktober 2019). Prav tako je pod stalnim nadzorom izginjajoči ledenik Planpincieux, ceste v dolini pa so iz varnostnih razlogov že zaprli. Gledano
dolgoročno, izginjanje ledenikov ne bo povzročilo le višanja morske gladine, temveč bo vplivalo tudi na razpoložljivost sladkovodnih virov za potrebe
kmetijstva in zasebnih gospodinjstev na območju Alp.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.legambiente.it/requiem-per-un-ghiacciaio/ (it), www.youtube.com/watch?
v=7NedqSb_2f0 (it), https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/09/25/news (it), www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Quel-ghiacciaio-rischia-il-crollo-allarme-
per-il-Planpincieux-sul-Monte-Bianco-00c72bb4-3e6a-4eda-9814-76856248c9c3.html (it), www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/der-
pizolgletscher-ist-tot-gedenkfeier-im-hochgebirge (de), https://gletscher-initiative.ch (de)

Mladi protestniki za varstvo podnebja in Alp

https://www.alpine-space.eu/projects/pluralps/en/project-results/new-offers-and-services-for-migrants
https://www.alpine-space.eu/projects/pluralps/en/project-results/capacity-building-and-policy-advice
http://www.alpine-space.eu/pluralps
http://www.alpine-space.eu/pluralps
https://www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/cross-border-mobility-cezmejna-mobilnost
https://www.legambiente.it/requiem-per-un-ghiacciaio/
http://www.youtube.com/watch?v=7NedqSb_2f0
https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/09/25/news/un_radar_sul_ghiacciaio_delle_grandes_jorasses_per_anticipare_il_crollo-236880092
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Quel-ghiacciaio-rischia-il-crollo-allarme-per-il-Planpincieux-sul-Monte-Bianco-00c72bb4-3e6a-4eda-9814-76856248c9c3.html
http://www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/der-pizolgletscher-ist-tot-gedenkfeier-im-hochgebirge
https://gletscher-initiative.ch/


Za prihodnost, ki jo bo vredno
živeti – na podnebnih protestih
v Bernu/CH in drugod po
alpskem območju so mladi
zahtevali učinkovitejše ukrepe
za varstvo podnebja. © Pascal
Städeli

Sončna energija iz
akumulacijskega jezera Lac des
Toules – tu še brez plavajoče
sončne elektrarne. (c) Fiesch
Wikimedia Commons

Stotisoče dijakov in dijakinj se je konec septembra na celotnem območju Alp udeležilo
podnebnih protestov za učinkovitejše varstvo podnebja. CIPRA je njihov poziv podprla skupaj z
mladimi udeleženci projekta Youth Alpine Interrail.

»Planeta B ni! Spremenite sistem, ne pa podnebja! Varstvo podnebja tukaj in zdaj!« S takimi in številnimi drugimi
sporočili so mladi konec septembra 2019 zasedli ulice številnih svetovnih mest od Züricha/CH do Torina/I, od Nove
Gorice/Sl do Bregenza/A in v podnebnih protestih zahtevali učinkovito in konkretno ukrepanje za varstvo podnebja
tudi v alpskem prostoru. Medtem ko so samo v Bernu, švicarskem glavnem mestu, organizatorji našteli okoli
100.000 udeležencev, je v Torinu/I za doslednejše izvajanje ukrepov varstva podnebja demonstriralo več kot 20.000
ljudi, v avstrijskih mestih pa se jih je zbralo okoli 150.000. Pozivom k udeležbi na podnebnih demonstracijah so
sledili desettisoči tako mladih kot odraslih tudi v drugih alpskih državah. »Segrevanje podnebja postaja za alpsko
prebivalstvo vprašanje preživetja, temperature rastejo na tem območju dvakrat hitreje kot v svetovnem
povprečju. Zato je razumljivo, da CIPRA kot organizacija, ki varstvo alpskega prostora razume kot svojo prednostno

nalogo, udeležence podnebnih protestov povsem podpira,« je poudaril Kaspar Schuler, sodirektor CIPRE International.

Medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC) v svojem poročilu, ki je izšlo septembra, zahteva občutno zmanjšanje emisij CO2. Za velik delež
emisij CO2 je odgovoren promet, zato je v tem sektorju nujno potrebna sprememba miselnosti in nadaljnjega ukrepanja. Rešitev so predlagali tudi
mladi, ki so 27. septembra 2019 v Bernu predstavili svoje izkušnje, ki so jih pridobili v okviru projekta CIPRE International Youth Alpine Interrail: ta jim
je namreč poleti omogočil podnebju prijazno potovanje z avtobusi in vlaki po celotnem območju Alp. Mladi so v alpskem prostoru doživeli navdušujoče
trenutke, izkusili pa tudi manj ugodne prometne povezave v nekaterih dolinah in dajanje prednosti avtomobilskemu prometu. Mladi popotniki in
popotnice, ki so se v Bernu/CH pridružili demonstracijam, so med drugim zahtevali, da se odpravijo tudi tovrstne težave.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.srf.ch/news/schweiz/klimademo-in-bern-organisatoren-sprechen-von-100-000-
teilnehmern (de), www.derstandard.at/jetzt/livebericht/2000109165686/earth-strike-oesterreich-steht-vor-groesstem-klimaprotest-seiner-
geschichte (de), https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/marche-climat-5000-personnes-defilent-grenoble-
demander-etat-urgence-climatique-1725885.html (fr), https://english.sta.si/2680980/youth-across-slovenia-protesting-against-climate-
inaction(en), https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/09/27/news/torino_in_piazza_per_l_ambiente_cambiamo_il_sistema_non_il_clima_-237064897 (it)

Oh

Izkoriščanje vodne energije za proizvodnjo elektrike. Vse lepo in prav, kaj pa, če ta način proizvodnje ne bo
zadoščal? Švicarsko energetsko podjetje ima naravnost elektrizirajočo zamisel: fotovoltaične panele bo opremilo s
plavajočimi elementi in jih namestilo na gladino akumulacijskega jezera v visokogorju. Prav to naj bi se dejansko
zgodilo: na jezeru Lac des Toules v švicarskem kantonu Valais na 1.810 m. n. v. bodo poskusno postavili sončno
elektrarno, ki naj bi v enem letu proizvedla električne energije za 220 gospodinjstev. Ker je sonce na višjih
nadmorskih višinah močnejše, upravljavci elektrarne pričakujejo, da bo tudi izkoristek energije za 50 odstotkov višji
kot v dolini. Če bo vse potekalo gladko in bo elektrarna delovala tudi pozimi, naj bi leta 2021 tretjino jezerske gladine
prekrili s paneli in tako pokrili porabo električne energije v 6.400 gospodinjstvih. Koliko energije bi lahko šele
proizvedli, če bi s plavajočimi sončnimi elektrarnami prekrili kar vsa akumulacijska jezera v Alpah!? Nekaj zagotovo
drži že danes: da bi bila v takem primeru prihodnost v gorah zares – sijajna. In to dobesedno.

Vir: www.bazonline.ch/wissen/technik/erste-schwimmende-solaranlage-im-gebirge-installiert/story/10830139 (de)

http://www.srf.ch/news/schweiz/klimademo-in-bern-organisatoren-sprechen-von-100-000-teilnehmern
http://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/2000109165686/earth-strike-oesterreich-steht-vor-groesstem-klimaprotest-seiner-geschichte?responsive=false
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/marche-climat-5000-personnes-defilent-grenoble-demander-etat-urgence-climatique-1725885.html
https://english.sta.si/2680980/youth-across-slovenia-protesting-against-climate-inaction
https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/09/27/news/torino_in_piazza_per_l_ambiente_cambiamo_il_sistema_non_il_clima_-237064897
http://www.bazonline.ch/wissen/technik/erste-schwimmende-solaranlage-im-gebirge-installiert/story/10830139


Prireditve 

AlpInnoCT Zaključna konferenca, 19.11.2019, Bruselj/BEL. Več... 

Alpine Refugees. Immigration at the core of Europe, 14.11.2019, Brenner/I. Več... 

Festival Brati Gore, 11.12.2019, Kjer koli so gore. Več... 

EUSALP 3rd Annual Forum 2019, 28.-29.11.2019, Milan/I. Več... 

https://www.cipra.org/sl/prireditve/alpinnoct-zakljucna-konferenca
https://www.cipra.org/en/events/alpine-refugees-immigration-at-the-core-of-europe
https://www.cipra.org/en/events/alpine-refugees-immigration-at-the-core-of-europe
https://www.cipra.org/en/events/alpine-refugees-immigration-at-the-core-of-europe
https://www.cipra.org/sl/prireditve/festival-brati-gore-3
https://www.cipra.org/en/events/eusalp-3rd-annual-forum-2019

