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Alpe morajo postati podnebju
prijazne!

Živeti podnebju prijazno ne pomeni odpovedovanja, temveč pomeni kakovostnejše življenje. Alpe
pri oskrbi z energijo ne smejo imeti težav. Če bo gospodarstvo naložbe usmerjalo v trajnostne
projekte, mu bo to prinašalo koristi. Ukrepov varstva podnebja se ne smemo bati. To je tudi
osrednje spoznanje mednarodne konference v Chambéryju/F, ki je pomenila uvod v izvajanje
podnebnega projekta ALPSTAR.
Na uvodni konferenci projekta „ALPSTAR – toward climate neutral Alps. Make best practice minimum
standard“, ki se izvaja v okviru programa za območje Alp, se je zadnji konec tedna v oktobru v
Chambéryju, alpskem mestu leta 2006, zbralo okoli 160 zainteresiranih posameznikov. V Chambéryju
smo se spraševali, kakšno politiko na področju energetike, prometa in gospodarstva potrebujemo za
dosego omenjenega cilja. Iskali smo koncepte za dobro podnebno politiko in uspešno komunikacijo.

Varstvo podnebja za kakovostno življenje in močno gospodarstvo
Kakšno bi bilo lahko podnebno nevtralno življenje, je orisal Adolf Gross, pooblaščenec za energijo v
Vorarlberški deželni vladi. Varstvo podnebja je predvsem kulturno vprašanje – ali z drugimi besedami:
smo zaradi potovanj z letalom srečnejši? Boj proti podnebnim spremembam pomeni živeti kakovostno: če
bi številne krajše poti v vsakdanjem življenju opravili s kolesom, bi bili bolj zdravi, in če bi površine naših
hiš proizvajale čisto energijo, ki ne povzroča hrupa, bi živeli udobneje.
Kako je lahko podjetnik, ki svoje delo opravlja zavzeto in z veseljem, uspešen pri varstvu okolja,
ponazarja primer Švicarja Josiasa Gasserja, saj je njegovo podjetje v letih 2006–2010 promet na
področju pasivne tehnologije početverilo. Energijska učinkovitost koristi tudi lokalnemu gospodarstvu:
predelava regionalno razpoložljivih virov kot je les, odpiranje delovnih mest, rezultat skrbnega ravnanja z
naravo je tudi pozitivna podoba počitniškega kraja.

Idrija in Bolzano: Varstvu podnebja se ne more izogniti prav nobeno mesto
Cilj projekta ALPSTAR je zbrati, analizirati in razviti primere dobre prakse soočanja s podnebnimi
spremembami v Alpah. To se že dogaja – če navedemo dva primera – v slovenski Idriji in italijanskem
Bolzanu. Mesti sta za izvajanje trajnostne politike že prejeli naziv Alpsko mesto leta: v Idriji so večji del
fosilne energije, ki se uporablja za ogrevanje, zamenjali z lesno biomaso iz okoliških gozdov, Bolzano pa
namerava z uresničevanjem ambicioznega podnebnega načrta do leta 2030 zmanjšati izpuste CO2 za 80
odstotkov. Podobne pilotne regije so v Avstriji, Franciji, Lihtenštajnu, Nemčiji in Švici.

Naziv "Alpsko mesto leta" od leta 1997 dalje prejme vsako leto eno izmed avstrijskih, francoskih,
italijanskih, nemških, slovenskih ali švicarskih mest, ki ležijo na območju Alp in si dejavno
prizadevajo za uresničevanje trajnostnega in v prihodnost usmerjenega razvoja svojega mesta in
regije. Kateremu mestu bo prejelo naziv, predlaga mednarodna žirija društva Alpsko mesto leta.
www.alpskomesto.org

ALPSTAR je projekt, ki je bil odobren v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja za območje Alp. Pri
projektu sodeluje 13 partnerjev iz vseh alpskih držav, ki skupaj razpolagajo z 2.790.230 EUR, kolikor
znaša proračun projekta. Tega bodo izvajali do marca 2014 in s tem prispevali k uresničevanju
Akcijskega načrta za podnebje Alpske konvencije v praksi. Vse več občin in regij se z dobrimi in
inovativnimi pristopi zavezuje varovanju podnebja in prilagajanju na podnebne spremembe. Če želimo, da
Alpe v naslednjih štiridesetih letih postanejo podnebno nevtralne, moramo omenjene pristope, ki so
pravzaprav zgodbe o uspehu, uveljaviti kot minimalne standarde za območje Alp. Ta izziv je hkrati cilj
projekta ALPSTAR – Na poti k podnebno nevtralnim Alpah - Naj primeri najboljših praks postanejo
minimalni standard. V dvanajstih pilotnih regijah bodo ukrepi za varstvo podnebja zbrani, preizkušeni in
uresničeni.
www.alpstar-project.eu; www.alpskomesto.org/sl/projekti/alpstar/uvodna-konferenca
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