
 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. zasedanje Alpske konference  

16. novembra 2004, Garmisch-Partenkirchen 

 

 

10. točka dnevnega reda 

 

Naravne nesreče 
 

 

 

 

 

 

 

Priloga 2 

Priporočila Alpske konference za področje naravnih nesreč 

 

VIII. zasedanje Alpske konference, 10. točka dnevnega reda 



2 
VIII/10/2 

10. točka dnevnega reda 

Naravne nesreče 

 

Priporočila Alpske konference za področje naravnih nesreč 

 

 
• Spodbujanje in podpora zgodnjemu zaznavanju nevarnosti spremembe klime, ki 

ogrožajo  človeška  življenja,  kot  so  nevarnost  snežnih  plazov,  visokih  voda, 
drobirskih tokov in zemeljskih plazov. 

• Spodbujanje  in  podpora  integralnemu  upravljanju  tveganja, ki  bi optimalno 
izkoristil in med seboj uskladil možne ukrepe. Sem sodijo področja preventive s 
prostorskim planiranjem, nego  varovalnega  gozda,  ponovno vzpostavitvijo 
naravnega stanja vodotokov, varovalnimi objekti ter reševanje v primeru 
elementarnih nesreč (intervencija) in obnova. 

• Načrtno in dosledno spodbujanje dialoga o tveganjih z vsemi prizadetimi za 
izboljšanje  preventive  v upravljanju tveganja  ter  osveščenosti in sprejemljivosti 
v javnosti. 

• Zagotavljanje, vzdrževanje in izboljšanje učinka varovalnega gozda z vsemi za to 
primernimi posegi. Posebnega pomena je zagotovitev pomlajevanja varovalnega 
gozda. 

• Vzdrževanje in vzpostavitev zadrževalnikov za zmanjšanje konic visokih voda ter 
ponovna vzpostavitev naravnega stanja voda. 

• Spodbujanje vzpostavitve sodobnega računalniško podprtega katastra nevarnosti 
in varovalnih objektov kot temelja za periodične analize razvoja prizadevanj za 
zavarovanje  človeških  življenj  in  materialnih  dobrin.  Prvo  prioriteto ima 
dokumentacija dogodkov. 

• Spodbujanje znanja v namen zagotavljanja načina rabe zemljišč, ki upošteva 
tveganja. 

• Spodbujanje transferja znanja za optimalno uporabo vseh možnosti preventivnih 
ukrepov,  kot  so  prostorsko  planiranje,  vzdrževanje  varovalnih  gozdov, 
organizacijski  ukrepi,  varovalni  objekti,  preventiva  za  obvladovanje 
elementarnih nesreč in obnova, z upoštevanjem varnostno-tehničnih, 
ekonomskih, okoljskih in socialnih kriterijev. Posebnega pomena je zgodnje 
opozarjanje. 

• Izboljšanje  možnosti  komunikacije za  pospeševanje  čezmejne  izmenjave  
izkušenj  na  ravni uprave. 

• Večja podpora organov, ki so v državah Alpske konvencije pristojni za udejanjanje  
«Poročila  o  snežnih  plazovih  1999»,  ki  ga  je  odobrila  VI.  Alpska  
konferenca. 

• Spodbujanje  interdisciplinarnega  izobraževanja  za  področji ravnanja z 
naravnimi nevarnostmi in urejanja gravitacijskih območij z vzpostavitvijo 
ustreznega podiplomskega študija. 
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• Povečanje naporov za zmanjšanje tveganja spremembe klime, ki jo je povzročil 
človek, z načrtnim in doslednim spodbujanjem trajnostnega razvoja, ki skrbi za 
razbremenitev  okolja  in  za  skrbno  ravnanje  z  neobnovljivimi  in  v  
omejenem obsegu razpoložljivimi surovinami. 

• Trajnostna  zagotovitev  virov,  potrebnih  za  optimalno,  integralno  in  celovito 
upravljanje naravnih nevarnosti. 
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Celotno poročilo Delovne skupine za snežne plazove, poplave, usade in zemeljske 
plazoveje je na voljo v naslednih jezikih na spletni strani: 
 
Nemško: 
www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/are2/publikationen/deutsch/naturgefahren_de.pdf 
 
Francosko: 
www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/are2/publikationen/franzsisch/naturgefahren_fr.pdf 
 
Italijansko 
www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/are2/publikationen/italienisch/naturgefahren_it.pdf 
 
Slovensko: 
www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/are2/publikationen/englisch/naturgefahren_sl.pdf 
 
Angleško: 
www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/are2/publikationen/englisch/naturgefahren_en.pdf 
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