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PRIHODNOST V ALPAH JE NAGRAJENA

NATEČAJ CIPRE: PODELJENIH OSEM NAGRAD V
SKUPNI VREDNOSTI 160.000 EVROV
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je najboljšim osmim
projektom trajnostnega razvoja na območju Alp podelila nagrade natečaja
„Prihodnost v Alpah“ v skupni vrednosti 160.000 evrov. Podelitev nagrad
je potekala v okviru letne konference CIPRE 22. septembra v Brigu v Švici.
Vsaka od šestih glavnih nagrad je vredna 25.000 evrov, poleg tega pa je CIPRA
podelila še dve posebni nagradi v višini 5.000 evrov. Tri nagrade so tako prejeli
projekti iz Avstrije (Salzburg, Tirolska, Vorarlberg), dve nagradi bosta odšli v
Italijo (Furlanija, Južna Tirolska) in po ena nagrada v Nemčijo (Allgäu), Slovenijo
in Švico (Graubünden). Mednarodna žirija je izmed več kot 570 prispelih
kandidatur izbrala še 15 projektov in jih uvrstila v skupino „favoritov“.
CIPRA je razpisala natečaj z namenom, da bi javnost seznanila z inovativnimi, v
praksi že uresničenimi idejami, in te med seboj tudi povezala. Sredstva za izvedbo
projekta „Prihodnost v Alpah“ in natečajne nagrade je prispeval švicarski Sklad za
varstvo narave MAVA.

Nagrajenci šestih natečajnih kategorij
Nagrado v kategoriji „Ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni“ je prejelo
združenje za kakovostno leseno gradnjo Qualitätsgemeinschaft Vorarlberger
Holzbau ‐ QG‐Holz iz Vorarlberga v Avstriji za projekt „Umetnost lesene
gradnje“. „Združenje QG‐Holz odločilno prispeva k spodbujanju rabe verige lesa
od gozda do izdelane stavbe, saj je tako uspelo ohraniti tisoče delovnih mest, pri
tem pa ravnati z naravo in krajino na način, ki ohranja naravne vire,“ je projekt
pohvalil član žirije Mario Broggi. V tej kategoriji je žirija nagradila tudi nekoliko
manj obsežen italijanski projekt: Društvo za ekološko kmetijstvo (AIAB) je v
občini Budoia s podporo širše javnosti doseglo, da je na jedilniku šolske kuhinje
domača hrana, pridelana v ekološkem kmetijstvu.
Center za usposabljanje Polo Poschiavo iz Graubündna v Švici je prejel nagrado
v kategoriji “Socialna kompetenca“. V centru se lahko osebe različne starosti in
različnega socialnega izvora seznanjajo z novimi tehnologijami. S tem se izboljšuje
kakovost življenja in izobraževanja v regiji, povečuje se tudi njena konkurenčnost.
Nemški Izobraževalni center Kempodium je kot urbani projekt prejel posebno
nagrado za spodbujanje in razvoj obrtnih, kulturnih in socialnih spodobnosti
prebivalcev Kemptna in okoliške regije.
Kontaktna oseba: Aurelia Ullrich, projektna skupina Prihodnost v Alpah, +423 237
4030; ullrich@cipra.org, www.cipra.org/prihodnost

V kategoriji „Zavarovana območja“ je žirija nagrado podelila slovenski družbi
Logarska dolina, d.o.o.. Z upravljanjem krajinskega parka Logarska dolina to
podjetje odločilno prispeva k varstvu narave in okolja, izboljšanju infrastrukture in
spodbujanja trajnostnega gospodarskega razvoja na območju parka in v njegovi
okolici. Člani družbe so predvsem domačini ‐ lastniki tamkajšnjih zemljišč.
Avstrijska občina Werfenweng si je na temo mobilnosti prislužila nagrado za
projekt „Prihodnost v Alpah: zasnove trajnostne mobilnosti“. „Werfenweng
uspešno uresničuje celostne zasnove trajnostne mobilnosti na področju
turističnega, prostočasnega, poklicnega prometa in prometa dnevnih migracij.
Najpomembnejši del pri tem pa so pozitivne spodbude,“ je pojasnila članica žirije
Aurelia Ullrich.
Nagrada v kategoriji „Nove oblike odločanja“ odhaja v Italijo v Pustriško dolino
(Val Pusteria/Pustertal) v Italiji. Podporne organizacije v okviru projekta
„Samoupravni referendum o prihodnjem razvoju prometa v Pustriški dolini“ so
prispevale k temu, da so tamkajšnji prebivalci postali bolj ozaveščeni o prometni
problematiki, saj so spoznali, da lahko vplivajo na politiko – deželna vlada je
namreč že pričela dialog s prizadetimi prebivalci.
V natečajni kategoriji „Politike in predpisi“ sta nagrado za projekt „Težave s
svetlobo“ (Die helle Not) prejela tirolski deželni muzej Ferdinandeum in tirolski
varuh okolja. Žirija je s tem nagradila prizadevanja, ki so v 60 tirolskih občinah
pripeljala do uresničitve priporočil strokovnjakov, ki preučujejo metulje. V
občinah so začeli uporabljati javno cestno razsvetljavo, ki ne ogroža nočnih
metuljev in obenem privarčuje 30 do 40 odstotkov energije.

Osem nagrajenih projektov in 15 projektov, ki so prišli v končni izbor, je razviden
iz priloženega seznama. Podroben opis teh 23 projektov je v nemškem,
francoskem, italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku je objavljen na spletnem
naslovu http://competition.cipra.org/sl/natecaj/. Slikovno gradivo (slike,
fotografije) v kakovostnem tisku in sporočilo za medije pa si lahko presnamete s
spletnega naslova www.cipra.org/prihodnost/tisk.
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Zmagovalni projekti (25.000 evrov)
Ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni: Umetnost lesene gradnje, združenje
„Qualitätsgemeinschaft Vorarlberger Holzbau“, Vorarlberg/A
Socialna kompetenca: Polo Poschiavo, Polo Poschiavo, Graubünden/CH
Zavarovana območja: Logarska dolina, Logarska dolina, d.o.o., Slovenija
Mobilnost: Prihodnost v Alpah: zasnove trajnostne mobilnosti, občina Werfenweng,
Salzburg/A
Nove oblike odločanja: Samoupravni referendum o prihodnjem razvoju prometa v
Pustriški dolini, organizacije, ki so podprle izvedbo samoupravnega referenduma, Južna
Tirolska /I
Politike in predpisi: Težave s svetlobo, Tirolski deželni muzej Ferdinandeum in tirolski
varuh okolja, Tirolska/A

Posebne nagrade (5.000 evrov)
Ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni: Kmetijstvo s prihodnostjo, Italijanska
zveza za ekološko kmetijstvo (AIAB), podružnica v Furlaniji – Julijski krajini/I
Socialna kompetenca: Kempodium ‐ allgäuski samooskrbni center, društvo Kempodium,
Allgäu/D

Drugi finalisti
Ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni
Sirarska cesta Bregenzerwald, društvo KäseStrasse Bregenzerwald, Vorarlberg/A
Zadruga Valplantes / Bio Alp Tea, Coopérative Valplantes, Valais/CH
Socialna kompetenca
Društvo za izmenjavo Vorarlberg, društvo Talente‐Tauschkreis Vorarlberg, Vorarlberg/A
Postanek v Langeneggu – vasi, polni življenja, Občina Langenegg, Vorarlberg/A
Ponovna vzpostavitev povezav med mestom in podeželjem na območju Alp, Alliance
Paysans Ecologistes Consommateurs de lʹIsère, Isère/F
Zavarovana območja
Nova delovna mesta v regijah z naravnimi parki na Štajerskem, Združenje naravnih
parkov Avstrije, Štajerski nosilci znanstvenih, okoljskih in kulturnih projektov, d.o.o.
(Steirische Wissenschafts‐, Umwelt‐ und Kulturprojektträger GmbH), šest štajerskih
naravnih parkov, Štajerska/A
Živeti v sozvočju z naravo – Unescov biosferni park Grosses Walsertal, REGIO,
Vorarlberg/A
Ekološki model Achental, društvo Oekomodel Achental, Zgornja Bavarska/D
Mobilnost
Zdravju in okolju prijazna oblika prevoza na delo, INFICON, d.d., Lihtenštajn
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Alpen retour, Švicarska planinska zveza (SAC), Švica
Akcijski načrt za izboljšanje okolja in zdravja Crans‐Montana, Koordinacijska komisija
šestih občin na območju Haut‐Plateau de Crans‐Montana, Crans‐Montana, Valais/CH
Trajnostni turizem ALPEN 2005, Nizozemska alpska platforma, Nizozemska, Nemčija,
Avstrija, Švica
Nove oblike odločanja
Okoljski mediacijski postopek za obnovo varovalnih gozdov nad krajem Hinterstein,
Urad za kmetijstvo in gozdarstvo Kempten, Allgäu/D
Politike in predpisi
Regionalni grozd Hartberg, Združenje za pospeševanje razvoja, okrožje Hartberg,
Štajerska/A
Podjetje.Vorarlberg, pisarna za vprašanja prihodnjega razvoja v Uradu vorarlberške
deželne vlade, Vorarlberg/A
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