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SPOROČILO ZA JAVNOST
XI. ALPSKA KONFERENCA – BRDO (Slovenija) – 8.-9. marec 2011
Ministri za okolje Alpskih držav so se sestali na Brdu pri Kranju v Sloveniji, kjer so odločali o nekaterih
pomembnih odločitvah o Alpski konvenciji, mednarodni pogodbi za trajnostni razvoj v Alpah. Alpska
konferenca je zaključila dveletno slovensko predsedovanje konvenciji, v času katerega je bil poudarek
na praktičnem izvajanju konvencije, zlasti na regionalni in lokalni ravni. 9. marca je do konca leta 2012
predsedovanje Alpski konvenciji prevzela Švica.
V letu 2011 Alpska konvencija praznuje dvajseto obletnico obstoja. Ministri so ob tej priložnosti preučili
dosedanje dosežke in razpravljali o glavnih izzivih v prihodnje.

Makroregionalna strategija za Alpe
Alpska konferenca se je odločila, da se intenzivno vključi v razpravo o možni prihodnji evropski
makroregiji za Alpe, glede na dejstvo, da je Alpska konvencija že ustaljen forum teritorialnega
sodelovanja. Zato je sprejela deklaracijo in ustanovila delovno skupino v okviru Alpske konvenciji, ki ji
bodo predsedovale tri pogodbenice (Švica, Slovenija in Italija).
Podnebne spremembe
Spričo podnebnih sprememb je Alpska konferenca potrdila svojo pripravljenost za izvajanje Akcijskega
načrta za podnebje v Alpah iz leta 2009 in nadaljnjo zavezo za čim večje zmanjševanje izpustov
toplogrednih plinov na alpskem območju.
Veliki plenilci in parkljasta divjad (medvedi, volkovi itd.)
Alpska konferenca se zavzema za večsektorski, globalni in čezmejni pristop na področju velikih
plenilcev in parkljaste divjadi, v tesnem sodelovanju z lokalno družbo.
Voda
Alpska konferenca je sprejela smernice za uporabo malih hidroelektrarn v Alpah. To je pomemben
korak pri iskanju ravnovesja med izkoriščanjem obnovljivih virov energije in potrebo po varovanju
naravnih in krajinskih virov.
Hribovsko kmetijstvo
Alpska konvencija je ustanovila novo platformo, ki se bo pod avstrijskim predsedstvom ukvarjala s to
tematiko. Nova platforma je jasen korak naprej pri izvajanju zadevnega protokola Alpske konvencije.
3. Poročilo o stanju Alp: ‘Trajnostni razvoj podeželja in inovacije’
Poročilo je plod dveletnega dela delovne skupine strokovnjakov iz vseh alpskih držav. Predstavljeno in
sprejeto je bilo na Alpski konferenci, objavljeno pa bo predvidoma v naslednjih tednih. Naslednje
poročilo o stanju Alp se bo osredotočilo na temo trajnostnega turizma.
Večletni program dela za naslednjih pet let
Večletni program dela 2011-2016 bo obsegal 5 strateških prednostnih področij: demografski razvoj,
podnebne spremembe, turizem, biotska raznovrstnost in promet.
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Spremljevalni dogodki
Omrežje alpskih regij
Drugi dan seje Stalnega odbora AK je potekala tudi konferenca alpskih regij. Ob tej priložnosti je bilo
ustanovljeno omrežje regij (Avtonomna pokrajina Trento, Furlanija-Julijska krajina, Benečija, Spodnja
Avstrija, Tirolska, Koroška, Slovenija, Provansa-Alpe-Azurna obala in Rhône-Alpes), ki si je kot glavni
cilj zadalo koordinacijo regionalnih politik pri izvajanju Alpske konvencije na območju Alp.
Dinarska konferenca
Sočasno z Alpsko konferenco je potekala I. Dinarska konferenca predstavnikov Albanije, Bosne in
Hercegovine, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Črne gore in Slovenije. Udeleženke so na njej sprejele
resolucijo o krepitvi sodelovanja na področju trajnostnega razvoja gorskih območij in za ustanovitev
sekretariata te pobude predlagale Slovenijo.

Za informacije v SLOVENSKEM jeziku:
Barbara Polajnar barbara.polajnar@alpconv.org

2/2

