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Zahvaljujemo se vsem občinam članicam, ki so sodelovale pri tokratni posodobitvi podatkov. Z občinami,
ki se še niso odzvale na našo prošnjo, bomo prek telefona stopili v stik v prihodnjih tednih. Podatki občin
se bodo uporabljali v upravne namene, aprila pa jih bomo objavili na naši spletni strani, na kateri so
predstavljene vse občine članice našega združenja.
www.povezanostvalpah.org/sl/o-povezanost-v-alpah/clanice

Spoštovani,
Lihtenštajn zastopajo v Omrežju občin "Povezanost v Alpah" tri občine in zato me v vlogi župana
članske občine Mauren in člana predsedstva našega združenja še posebno veseli, da bo
letošnja strokovna konferenca potekala tako blizu lihtenštajnskega alpskega sveta.
Prav danes, ko živimo v času hitrih sprememb na vseh področjih našega življenja, sta izmenjava
in komunikacija med predstavniki občin izredno pomembna in dragocena dejavnika. Naš cilj je
trajnostno naravnan razvoj domačih občin na gospodarskem, okoljskem in družbenem področju.
Možnost izmenjave mnenj o teh vprašanjih, poročanja o izkušnjah in predstavitve uspešnih
projektov bodo za vse nas pomembna obogatitev.
Freddy Kaiser, član predsedstva Omrežja občin "Povezanost v Alpah"

Za sofinanciranje preko dynAlp-climate izbranih 20 projektov
Nove ideje za smučarska območja, podnebju prijazno vinogradništvo, mladi v vlogi glasnikov
podnebja: to so le trije primeri od skupno 20 novih projektov, ki so postali prejemniki sredstev
podpore v okviru programa dynAlp-climate Omrežja občin "Povezanost v Alpah". "Obstaja veliko
možnosti, kako lahko ljudje, ki živijo v Alpah, pozitivno vplivajo na podnebje," je prepričan Rainer
Siegele, predsednik Omrežja občin "Povezanost v Alpah". Rezultati zadnjega razpisa za
pridobitev sredstev Omrežja občin njegove besede potrjujejo: mednarodna strokovna žirija je od
45 zelo dobro pripravljenih kandidatur za dvoletno sofinanciranje izbrala 20 najboljših in obenem
najbolj inovativnih projektov. Finančna podpora Omrežja občin znaša za izbrane projekte na
področju varstva podnebja od 10.000 do 40.000 evrov, pri čemer bodo morale občine same prevzeti najmanj 50 % stroškov. Projekti,
deležni finančne podpore, se bodo izvajali na celotnem območju Alp (osem projektov v Italiji, po trije v Franciji in Švici, po dva v Nemčiji in
Sloveniji ter po eden v Lihtenštajnu in Avstriji).
Podrobnejše informacije o projektih, ki so prejeli sredstva podpore, so objavljene na: www.povezanostvalpah.org/sl/projekti (sl, de, fr, it, en)
Vir: Omrežje občin "Povezanost v Alpah"
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Pogled s strani
Via Alpina - odkrivanje počasnega življenjskega ritma
Obdobje hitrega življenjskega tempa, v katerem vladajo hitro prehranjevanje in visoke hitrosti, je
minilo. V družbi se po tihem uveljavlja novi trend: uživanje v počasnem ritmu življenja. Þas, v
katerem aktivno zaznavamo doživeto. Napovedujeta se počasno prehranjevanje in po novem
tudi "počasno preživljanje počitnic". Posebna potovalna destinacija, ki spada natančno v to
kategorijo, je Via Alpina: čezmejna pohodniška pot, ki jo sestavlja pet etap, je dolga več kot 5000
kilometrov in prečka osem alpskih držav. Via Alpina je od leta 2005 dalje zaradi svojega
prispevka k trajnostnemu razvoju alpskega prostora uradni projekt Alpske konvencije.
Doživeti Alpe peš in pri tem zavestno zaznavati naravo, kot posameznik ali v skupini, na dopustu
ali s posebnim ciljem, kot denimo štirje dobitniki letošnjih potovalnih štipendij v vrednosti po 1000 evrov, ki se bodo letos poleti podali na
pot s povsem konkretnimi načrti. Vzdolž poti obvezno spoznavanje in uživanje obširne turistične ponudbe ter kulturne in naravne
pokrajine. S pešpotjo, ki obstaja že več kot desetletje, je povezano tudi Omrežje občin "Povezanost v Alpah", saj ob poteh Vie Alpine leži
več občin članic, če navedemo le nekaj primerov: kraji, združeni v Communauté de Communes du Pays des Ecrins/F ali pa občine
Ruhpolding/D, Usseaux/IT in Abriès/F.
Več o letnem in zimskem turizmu v Alpah v času podnebnih sprememb si lahko preberete v novem dokumentu Turizem v času podnebnih
sprememb, ki je pred kratkim izšel v zbirki CIPRA compact in je brezplačno na voljo na www.cipra.org/de/alpmedia/dossiers/20 .
Vir: Omrežje občin "Povezanost v Alpah", www.via-alpina.org/

Kaj je novega v občinah
Energetska nagrada za občine
Delovna skupnost alpskih dežel (ARGE Alp) bo letos podelila nagrado za rabo obnovljivih virov
energije, za katero lahko kandidirajo občine, ki so na tem področju še posebno dejavne in so tudi
že dosegle ustrezne uspehe. Edino merilo, ki se bo upoštevalo pri ocenjevanju kandidatur, bo
število letno proizvedenih megavatnih ur na prebivalca, pri čemer bo električna energija lahko
proizvedena v malih hidroelektrarnah, bioplinskih, fotovoltaičnih ali vetrnih elektrarnah. Namen
razpisa, na katerega se je mogoče prijaviti še vse do 31. Marca 2011, je pokazati, kje vse so
potenciali rabe obnovljivih virov energije na območju Alp. Prispele kandidature bo ocenila
mednarodna žirija. Podelitev treh nagrad v skupni vrednosti 20.000 evrov bo prve dni julija.
Vir: http://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-36692.html (de)
www.argealp.org/argealpenergiepreisfrerne (de)

Alpe v letu 2010
V Stalnem sekretariatu Alpske konvencije so izdali novo publikacijo, ki prinaša pregled dogajanja
v Alpah, dodatno pa ga osvetljuje še različno kartografsko gradivo. Cilj v angleščini napisanega
priročnika je nazorno prikazati realnost alpskih regij in njihovih izzivov. Več kot tisočletje se
alpska pokrajina obravnava kot kulturna pokrajina.Krizna žarišča rabe tal so na karti prav tako
prikazana, kot so turistični cilji, ki jih letno obišče okoli 120 mio. ljudi.
Publikacija priča o nujnosti trajnostnega razvoja Alp na način, da bodo od tega imeli korist ne le
prebivalci Alp, ampak tudi ljudje iz okoliških regij.
Publikacija in kartografsko gradivo sta dosegljiva na:
www.alpconv.org/documents/Permanent (en), http://217.199.4.34/Alpine (de), www.alpconv.org/archive/index_sl
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Kaj je novega v občinah
Kranjska Gora/SI: Na mesta, pripravljeni, zelena!
Na prvi okoljski natečaj Najbolj zelena občina, ki je bil organiziran v sodelovanju z Ministrstvom
za okolje in prostor, ZOS in SOS, se je prijavilo 47 občin. Občine so odgovarjale na vprašanja o
upravljanju z odpadki in vodami, o energetski varčnosti, o prostorskih načrtih, zelenih površinah
in o drugih, aktualnih okoljskih temah v lokalnih skupnostih. Najbolj zelene občine se odlikujejo
predvsem po pristopu k energetski učinkovitosti, izgradnji kolesarskih in pešpoti. Veliko naporov
je usmerjenih v zagotavljanje čiščenja odpadnih voda ter izobraževanju in osveščanju mladih. A
vseslovenska pomanjkljivost so še vedno odpadki, saj jihn na prebivalca pridelamo veliko
preveč.
Občina Kranjska Gora se je pomerila s svojimi tekmicami v kategoriji srednje velikih občin in zasedla drugo mesto. Prvo mesto je pripadlo
občini Bled. Vir: Omrežje občin "Povezanost v Alpah"

V Massellu/I so se odpovedali okolju neprijazni vodni energiji
Italijanska pokrajina Torino je občino Massello in 17 drugih gorskih občin nagradila za njihova
prizadevanja na področju varstva tekočih voda. Poleg priznanja je vsaka občina prejela tudi
denarno nagrado v višini 10.000 evrov, saj se želi pokrajina na ta način oddolžiti občinam, ki ne
izkoriščajo več vodne energije, ki je okolju neprijazna, s tem pa so krajevne vodotoke zavarovale
pred ureditvenimi posegi in preusmeritvami toka.
Vir in nadaljnje informacije: Omrežje občin "Povezanost v Alpah", www.provincia.torino.it/cgi-bin/
ufstampa (it)

Alpska nagrada za varovalne gozdove tokrat občini Blons/A
Občina članica Blons (Vorarlberg/A) je konec januarja prejela alpsko nagrado za varovalne
gozdove 2010, in sicer za ureditev pohodne poti vzdolž nekdanjega plazu in odprtje
dokumentacijskega centra v kategoriji odnosi z javnostmi. Skupaj s še štirimi drugimi kandidati je
zmagala s projektom v kategoriji za izvirnost, ustvarjalnost in zglednost. Ravnanje občine je
zgledno tudi zaradi prizadevanj na področju energijsko učinkovite gradnje. Župan občine Stefan
Bachmann se je udeležil ekskurzije na temo pasivne hiše iz regionalnega lesa, o kateri je bil v
okviru projekta CIPRE climalp tudi posnet film. "Pogosto se ljudje čudijo, da je sploh mogoče
narediti kaj takega. Pokažemo jim, da je energijsko učinkovita gradnja izvedljiva in da jo
uresničujemo s ponosom," pojasni župan. Film, posnet v italijanskem jeziku ter s francoskimi, nemškimi in slovenskimi podnapisi, si je
mogoče ogledati na www.cipra.org/sl/climalp/video/
Vir: Omrežje občin "Povezanost v Alpah", www.arge.forstvereine.eu/schutzwaldpreis (de), www.provincia.bz.it/usp/285.asp?aktuelles (it)

Nova sodelovka
Kadrovske zadeve
Konec marca po dveh letih uspešnega sodelovanja Lisa Alexandridou zapušča Omrežje občin. Novim izzivom se bosta posvetila tudi
koordinatorja Charlotte Penel in Dietmar Überbacher, Charlotte bo nadomestila Marie-Lyne Bonnefond. Nekaj časa pa bo Omrežje občin
"Povezanost v Alpah" tudi brez koordinatorke Elisabeth Klumpp, saj bo v kratkem postala srečna mamica in odšla na porodniški dopust.
Omrežje občin izreka vsem novim sodelavcem in sodelavkam prisrčno dobrodošlico, dosedanjim sodelavcem in sodelavkam, ki zapuščajo
njegove vrste, pa želi vse dobro in veliko uspeha v prihodnje!
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dynAlp-climate
Götzis/A: Deležniki iz manjših regij prevzeli pobudo
9. decembra 2010 je v Götzisu v Avstriji potekala konferenca z naslovom Prebujenje na obrobju pobude za uspešen razvoj majhnih regij. Konferenco je obiskalo okoli 50 udeležencev iz Avstrije,
Švice in Nemčije. Udeleženci, tako predavatelji kot občinstvo, so zastopali različna področja:
lokalno politiko, javne organe, druga strokovna področja, kot denimo turizem, trženje ter
kmetijstvo in živilska industrija.
Vsi so prišli iz manjših regij z nizko gostoto poselitve in spoznali so, da bodo le v sodelovanju s
prebivalci lahko našli možnosti za razvijanje lokalnih izdelkov: ustvarjanje blagovnih znamk ali
oznak dodane vrednosti pri živilih in izdelkih domače obrti, novih zasnov razvoja turizma in - da
ne pozabimo - komunikacijskih orodij za njihovo promocijo - številne dobre ideje, ki prispevajo k trajnostnemu lokalnemu razvoju in
zmanjšanju odseljevanja z gorskih območij.
Prireditev, ki jo je sofinanciral program dynAlp-climate, je bila organizirana v sodelovanju z Društvom za kakovost življenja v vasi in lokalno
oskrbo, Uradom za vprašanja prihodnjega razvoja dežele Vorarlberg in Omrežjem občin "Povezanost v Alpah" Avstrija.
Vir: Omrežje občin "Povezanost v Alpah"

Ura Zemlje 2011 - ugasnimo luč in pokažimo, da nam ni vseeno
26. marca 2011 bodo ob 20.30 po lokalnem času povsod po svetu v več kot 120 državah in 4000
mestih za 60 minut izklopili električne naprave. Akcija, ki od leta 2007 poteka v organizaciji
WWF, poziva vse ljudi, da z izklopom stikala simbolno vplivajo na večjo ozaveščenost o varstvu
podnebja. Akciji se lahko pridruži vsakdo in tako lahko na ta dan tudi občine pokažejo širši
javnosti, kako si prizadevajo za varstvo podnebja in okolja. Te priložnosti občina Mäder/A, kjer je
doma naš predsednik Rainer Siegele, ne bo zamudila in se bo akcije udeležila. Zakaj ne bi tudi
druge članske občine postale vzorne občine in se odločile, da storijo isti korak?
Vir: www.earthhour.org/ (en), www.wwf.de/themen/klima-energie (de)
Prijave za mesta : www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu (de)

dynAlp-climate projekti
Uspešen začetek mladinskega projekta My Clime-mate
V avstrijskem Sibratsgfällu so 23. februarja 2011 položili temeljni kamen mednarodni izmenjavi
mladih, ki se bo odvijala pod okriljem programa dynAlp-climate. V okviru My Clime-mate, tako se
imenuje projekt izmenjave, se bodo mladi iz desetih občin članic Omrežja občin "Povezanost v
Alpah" leto dni ukvarjali s podnebnimi spremembami v Alpah ter skupaj načrtovali obojestranska
mladinska srečanja in organizirali skupne akcije, katerih namen je varstvo podnebja. Na
štiridnevni prireditvi je okoli štirideset udeležencev, med njimi dvajset mladih, predstavilo
bilateralne projekte mladinske izmenjave. Prvo priložnost za izmenjavo izkušenj in znanja med
mladimi iz šestih udeleženih držav je omogočila tržnica kulinaričnih dobrot, na kateri se je vsaka
regija predstavila z značilnimi izdelki. Udeleženci so lahko v živo spoznali prednosti trajnostne energije, in sicer na poučni ekskurziji po
regiji Vorderwald, ki jo je vodil organizator in podžupan Dietmar Bechter iz kraja Sibratsgfäll. Po ekskurzijo so udeleženci pri "CLIMATE Let's walk the talk" živahno razpravljali o podnebni problematiki. Srečanje ob začetku izvajanja projekta je finančno podprl program EU
Mladi v akciji.
Slikovni material: Allianz in den Alpen / Natalija Gyorek / Gemeinde Ormea / Gemeinde Kranjska Gora / Caroline Begle / Gemeinde
Blons / Kenneth Brockmann/pixelio.de / Modis 2002 / Helmut J. Salzer/pixelio.de / Katrin Löning
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