Schaan/FL, 14. april 2011
Sporočilo za medije: letno poročilo CIPRE 2010

SMISELNOST IN ČUTNOST SODOBNE GRADNJE
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) ima z energijsko učinkovito gradnjo in
prenovo dolgoletne izkušnje. Dolgoletne izkušnje ima tudi s povezovanjem ljudi in
širjenjem informacij in je zato več kot primerna za širjenje znanja o sodobni gradnji po
celotnem območju Alp in zunaj njega. O tovrstnih temah govori poročilo o delu CIPRE
v letu 2010 s podnaslovom Gradimo za prihodnost.
Podobno kot virusi se širijo tudi ideje. Napadejo človeka, ta okuži drugega in, če so ideje
dobre in prodorne, se lahko razvijejo v pravo epidemijo. Tak virus je energijsko učinkovita
gradnja. Kot lahko preberemo v zadnjem poročilu o delu CIPRE s podnaslovom Gradimo za
prihodnost, se je virus po alpskem svetu širil tudi v letu 2010.
Za „okužbo“ se skriva Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), ki se že šest desetletij
zavzema za trajnostni razvoj v Alpah in se dejavno loteva vseh tem, ki so povezane z
Alpami. Nevladna organizacija s sedežem v Schaanu in z nacionalnimi predstavništvi v vseh
alpskih državah ima dolgoletne izkušnje zlasti z energijsko učinkovito gradnjo in prenovo.
Posredovanje znanja s tega področja in širjenje navdušenja nad njim po celotnem alpskem
prostoru in zunaj njega je ena glavnih nalog nevladne organizacije in obenem njena ključna
dejavnost. Žal pa danes približno petdesetodstotni delež v skupni porabi energije v Evropi še
vedno odpade na gradnjo, rabo in odstranitev objektov, medtem ko zasebna gospodinjstva
porabijo toliko energije, kot jo porabi prometni sektor – in to kljub boljšemu poznavanju
problematike ali večji pripravljenosti za spremembe.
Virus se razmnožuje
V letu 2010 so virus iz avstrijskega Vorarlberga prenesli v francoski departma Savoja. Razlog
za prenos pa je bila ekskurzija, ki jo je organizirala CIPRA. 30 občinskih predstavnikov se je
lahko v Vorarlbergu, znanem kot središču inovativne lesene gradnje, samo prepričalo, da je
energijsko učinkovita gradnja z lesom regionalnega izvora smiselna in uresničljiva. In tako so
v francoski občini Saint Martin de Belleville po načelih standarda Minergie najprej zgradili
otroški vrtec, kmalu pa je sledila še energijska prenova objekta, v katerem ima prostore
turistično informacijski center. Občina, ki bo odslej tudi sama spodbujala tovrstno gradnjo, je
že povabila 70 lokalnih politikov, da jo obiščejo, saj jim želi predstaviti načine varčevanja z
energijo.
Vrhunec tovrstnih prizadevanj je bila zagotovo nagrada lihtenštajnske države za trajnostno
gradnjo in prenovo v Alpah, katere razpis je v preteklem letu skupaj z Lihtenštajnom
predlagala prav CIPRA. Upajmo, da bodo nagrajeni objekti za zgled številnim investitorjem in
arhitektom pri ustvarjanju lastnih projektov. Kako pa je sploh prišlo do tega, pripoveduje
zgodba z naslovnice letnega poročila CIPRE.
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Kje naj bi živel medved?
Kot je razvidno iz poročila, se CIPRA loteva tudi drugih tem, kot sta npr. povezovanje
habitatov medveda in drugih vrst ali prenos znanstvenoraziskovalnih dosežkov in znanja v
javnost. Da bi ohranila biotsko raznovrstnost v Alpah, zagotavlja CIPRA podporo pri
povezovanju življenjskih prostorov in ljudi. Javnost seznanja z dogajanjem in aktivnostmi v
Alpah, saj želi povečati ozaveščenost ljudi o tem posebnem življenjskem prostoru. Opozarja
na nevarnosti, da bi pospešila procese, ki so zastali. Predvsem pa vedno znova predlaga
celovite in v prihodnost usmerjene rešitve – da bi življenje v Alpah potekalo v skladu z naravo
ter osrečevalo ljudi in jim tudi v prihodnosti zagotavljalo dohodek.
Letno poročilo si lahko presnamete z naslednjega naslova:
http://www.cipra.org/letno-porocilo
Fotografije, primerne za tisk, in to sporočilo za medije so na voljo na
http://www.cipra.org/sl/presse/sporocilo-za-medije

Za vprašanja sta na voljo:
Andreas Götz, direktor, CIPRA International
Tel. 00423 237 53 53 andreas.goetz@cipra.org
Barbara Wülser, odgovorna za odnose z javnostmi, CIPRA International
Tel. 00423 237 53 11 barbara.wuelser@cipra.org

CIPRA – raznolika in vsestranska organizacija
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi
odbori v vseh alpskih državah, ki zastopa več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih
držav. Prizadeva si za trajnostni razvoj na območju Alp in se zavzema za ohranjanje naravne
in kulturne dediščine ter regionalne raznovrstnosti kakor tudi za reševanje čezmejnih
problemov v alpskem prostoru. www.cipra.org
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