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L’Argentière-La-Bessée in Pays des Ecrins 
Središče trajnostnega razvoja med  

Alpskim tednom  
od 11. do 14. junija 2008 

 
 
 
 

 
 
 

Segrevanje ozračja, globalizacija, draga energija, onesnaževanje…od enega do drugega 
konca alpskega loka – povsod je problem enak: kako iz negotove prihodnosti narediti odlično 
priložnost za trajnostni razvoj ?  

Alpski teden, ena od najpomembnejših mednarodnih prireditev za trajnostni razvoj 
alpskega loka, je oganiziran na pobudo največjih mrež, angažiranih na tem področju: ISCAR, 
CIPRA, "Povezanost v Alpah", ALPARC,  koordinatorja pa sta Task Force Zavarovanih območij 
pri Stalnem sekretariatu  Alpske konvencije in CAA, V okviru Alpske konvencije. 

Od 11. do 14. junija 2008 bo celotni Pays des Ecrins vpleten v Alpski teden 2008, ki bo v 
kraju L’Argentière-La-Bessée (Gornje Alpe, Francija). Pod skupno temo  inovacij bo  združeval 
znanstvenike, izbrane lokalne predstavnike ter NVO iz 8 držav.    
 
 
Pet predlaganih srečanj, s predavanji in razpravami, bo usmerjenih na temo inovacij v Alpah, potrebnih za 
izgradnjo prihodnosti, v kateri bo mogoče trajnostno živeti v tem specifičnem prostoru. Ni slučaj, da sta 
L’Argentière-la-Bessée in Pays des Ecrins kandidirala za organizacijo te mendarodne prireditve. 
 
Ko so sredi Osemdesetih let prejšnjega stoletja zaprli elektrometalurško tovarno, od katere je kraj živel že 
desetletja, je to malo visokoalpsko mestece znalo z odločnostjo zastaviti popolnoma inovativen 
postopek prestrukturiranja. L’Argentière-La-Bessée je kot glavno mesto kantona za seboj povlekel še 
Pays des Ecrins, njegove ekonomiste, prebivalce in jih vključil v politiko trajnostnega razvoja, ki se opira na 
dva aduta: turizem in naravno bogastvo.  
 
Adutov v igri pa je bilo več: bogata narava, bližina visokih gora…L’Argentière-La-Bessée je znal nanje 
igrati, pri tem pa ni pozabil na svojo industrijsko preteklost. Mesto je bilo začetnik v angažiranju za 
partnerstvo s Parkom des Ecrins, s katerim so podpisali  prvo Konvencijo o izvajanju Nature 2000 v 
Franciji (Vallon du Fournel) in pripravili tudi prvo prostovoljno Shemo prostorske skladnosti (SCOT), 
realizirano v  Hexagonu ! 
 
Drug tak primer je vodno bogastvo ter center za učenje vožnje s kanujem in kajakom – to so dodatni 
dokazi sposobnosti prilagajanja in iskanja inovacij v tem prostoru. S pomočjo župana in poslanca Joëla 
Girauda, se Pays des Ecrins sooči z velikimi izzivi gorskega sveta pred težavami prihodnosti. 
 
L’Argentière-La-Bessée pa je tudi član “Povezanosti v Alpah”, ki združuje skoraj  260 občin alpskega loka. 
Vse so zajete v projekte, ki spoštujejo načela Alpske konvencije in se redno sestajajo, da medsebojno 
izmenjajo  izkušnje o dobrih praksah. 
 
Vsa ta prizadevanja bo s svojo prisotnostjo na alpskem tednu  pozdravilo Ministrstvo za ekologijo, 
energetiko, trajnostni razvoj in urejanje prostora, ter francosko predsedstvo Alpske konvencije, generalni 
sekretar Alpske konvencije ter  predsednik Regije Provansa Alpe Azurna obala 
 
 
 



PARTNERJI KOLOKVIJA

Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp, ISCAR
ISCAR sestavljajo raziskovalni centri iz različnih držav alpskega loka. ISCAR, ki je eden od 
uradnih opazovalcev pri Alpski konvenciji, svetuje organom Alpske konvencije.  www.
alpinestudies.ch/iscar

Mednarodna komisija za varstvo Alp, CIPRA
CIPRA preko svojih nacionalnih in regionalnih predstavništev, porazdeljenih po vseh 
državah alpskega loka, že pol stoletja združuje stotino združenj in  društev, ki so aktivna 
na področju trajnostnega razvoja v Alpah. www.cipra.org

Omrežje občin »Povezanost v Alpah«
Omrežje »Povezanost v Alpah« od leta 1997 dalje združuje občine iz sedmih alpskih 
držav. Danes to pomeni več kot 250 včlanjenih občin, za katere Alpska konvencija preds-
tavlja delovni temelj in  smernice za trajnostni razvoj v Alpah.
www.alpenallianz.org/de

Mreža zavarovanih območij v Alpah, ALPARC -Task Force zavarovanih 
območij stalnega sekretariata Alpske konvencije
Mreža združuje skoraj 1.000 zavarovanih območij alpskega loka. Naloge območij večjega 
obsega so varstvo habitatov, favne in fl ore, trajnostni razvoj območij, raziskave in spre-
jemanje obiskovalcev. www.alparc.org

Le Club Arc Alpin (CAA) Club Arc Alpin združuje vsa planinska društva alpskih držav in 
je uradni opazovalec pri Alpski konvenciji. www.club-arc-alpin.eu

Kontaktna oseba za medije:
Claude Comet +33 620 98 18 78
presse@alpweek.org

Kontaktna oseba za organizacijo:
COSALP Comité d’organisation de la Semaine Alpine 2008
Anne Sophie Elléouet
Service Culturel Municipal
CCSTI-Hôtel de ville
05120 L’Argentière-La-Bessée
organisation@alpweek.org  www.alpweek.org  
Tel:  +33 (04) 92 23 20 94  Fax: +33 (04) 92 23 20 90

Centrale de réservation du Pays des Écrins:
reservations@paysdesecrins.net
Tel. +33 (0)4 92 23 58 42
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V okviru Alpske konvencije

Administrator
Text Box
reservations@paysdesecrins.netTel. +33 (0)4 92 23 58 42




