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Mandat Platforme za upravljanje voda v Alpah za obdobje 2011–2012: 

 

Prihodnja leta bi lahko označili kot leta dejanj: v vseh državah članicah EU bodo do leta 2015 

potekale dejavnosti v zvezi z izvajanjem Okvirne direktive EU o vodah ter njenega programa 

ukrepov. Ravno tako so v Švici začeli izvajati revidirani zakon o varstvu voda. Glede na 

dejstvo, da so viri omejeni, to predstavlja precejšnjo obremenitev za pristojne organe. 

 

Poleg tega pa obstajajo tudi številne pobude in ustanove, ki se ukvarjajo z različnimi izzivi, 

povezanimi z vodo. Odprta vprašanja in nujne zadeve poskušajo reševati raziskovalne 

skupnosti, o čemer priča veliko število raziskovalnih projektov, ki se trenutno izvajajo. 

Dejavnih je veliko število platform, komisij in delovnih skupin na nacionalni, čezmejni in 

mednarodni ravni ter na ravni EU, ki skrbijo za usklajevanje in priporočila in zagotavljajo 

možnosti sodelovanja med različnimi področji, strokovnjaki vladnih ustanov, javnostjo, 

znanstvenimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in drugimi sodelujočimi deležniki. V 

tem smislu je pomembno pripomniti, da je Delovna skupnost alpskih dežel ARGEALP na 

svoji zadnji seji v letu 2010 odobrila vzpostavitev foruma za upravljanje voda v Alpah, ki se 

bo naslednjih pet let ukvarjal s številnimi vprašanji, povezanimi z vodo. 

 

Poleg tega je mandat platforme za obdobje 2009-2011 zahteval proučitev vprašanja, ali bo 

platforma po preteku omenjenega obdobja še potrebna in primerna.   

 

Ob upoštevanju navedenega bo Platforma za upravljanje voda v Alpah (v nadaljnjem besedilu 

Platforma) delovala kot mreža strokovnjakov, ki si bodo izmenjavali izkušnje na delavnicah. 

Platforma bo v obdobju 2011-2012 svojo dejavnost osredotočila na naslednji specifični 

vprašanji, ki bosta v naslednjih letih še posebej pomembni za vse alpske države:  

• Prenos sedimentov je vprašanje, ki je pomembno za vse tri glavne cilje upravljanja 

vodnih virov: varstvo voda, ki bi zagotavljalo bilanco sedimentov, ki bi bila čim bližje 

naravnemu stanju in ki je odločilnega pomena za ekomorfološke razmere; varstvo pred 

poplavami, ker neposredno vpliva na trdnost sistemov zaščite proti poplavam in 

odtočno sposobnost; rabo vode, na primer za proizvodnjo vodne energije, na katero 

vpliva sedimentacija zbiralnikov in morebitni protiukrepi in njihovi učinki (npr. 

odstranjevanje usedlin). Med različnimi sektorji obstajajo medsebojna učinkovanja 

ukrepov in medsebojna odvisnost, sinergije in nasprotja interesov. Vodna direktiva 
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Evropske unije in Poplavna direktiva igrata pri tem pomembno vlogo. Prav tako je 

prenos sedimentov tudi predmet švicarske zakonodaje.      

• Nihanje pretoka je pomembno vprašanje zaradi dinamike na področju vodne energije 

in potrebe blaženja in odpravljanja škodljivih ekoloških vplivov  

 

Za obe temi bo organizirana enodnevna mednarodna in medsektorska delavnica, kjer si bodo 

udeleženci izmenjali znanje in izkušnje o vidikih, kot so zakonski okvir, izzivi, pristopi in 

rešitve, študije primerov, znanstvene izkušnje in tekoče dejavnosti raziskovanja. Omenjeni 

dogodki ne bodo organizirani kot znanstvene konference ampak kot delavnice, ki bodo 

povezale upravne organe, ljudi iz prakse in druge zainteresirane. 

Delavnica, ki bo obravnavala prenos sedimentov, bo verjetno potekala jeseni oz. pozimi 2011. 

Ker je tematsko povezana s Platformo za naravne nesreče PLANALP, bo ocenjena možnost, 

da bi delavnico organizirali skupaj. Druga delavnica, ki bo obravnavala nihanje pretoka, je 

načrtovana spomladi 2012. Ker je tematsko povezana s Forumom za vodo ARGEALP, bo 

ocenjena možnost da bi bila delavnica organizirana kot skupni dogodek..  

 

Platforma podpira Nemčijo pri organizaciji 4. konference o vodi v Alpah, ki bo verjetno 

potekala na Bavarskem jeseni ali pozimi 2012. Zaključki in sinteza obeh omenjenih delavnic 

bodo predstavljeni javnosti. Ravno tako bodo ocenjene morebitne sinergije, da bi konferenco 

organizirali skupaj s platformo PLANALP in Forumom o vodi ARGEALP. 

 

Predhodno bodo člani platforme razpravljali, ali je potrebno organizirati seje platforme (npr. 

vzporedno z omenjenimi delavnicami in konferenco).  

 

Sestava in okvir platforme ostajata nespremenjena (glej Prilogo 1 k mandatu platforme za 

obdobje 2009-2011).  

 

Po izteku mandata platforme leta 2012 bo treba oceniti, ali je platforma še potrebna in 

primerna.  


