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Program 

Alpe – simbol evropske raznolikosti 

 

Preambula 

Zvezna republika Nemčija je na XIII. Alpski konferenci 21. novembra 2014 v Torinu 
od Italije prevzela predsedovanje Alpski konferenci. Nemško predsedovanje se bo 
zaključilo s XIV. Alpsko konferenco 13. oktobra 2016 na otoku Herrenchiemsee. 
Zvezna vlada in Svobodna država Bavarska, edina nemška dežela v perimetru 
Alpske konvencije, bosta skupaj vodili nemško predsedovanje. 

Na osnovi Okvirne konvencije, njenih protokolov in deklaracij ter v skladu z Večletnim 
programom 2011 – 2016, želi Nemčija, v tesnem sodelovanju s pogodbenicami, 
opazovalkami, civilno družbo, alpskimi omrežji in Stalnim sekretariatom, konkretno 
prispevati k ohranitvi in razvoju enkratne naravne in kulturne krajine Alp v obdobju 
2015-2016. 

Kaj nam je pomembno 

V osredju naših dejavnosti je celostna politika za zagotavljanje varstva in v isti meri 
trajnostnega razvoja v alpskem prostoru. Pri tem posveča Nemčija veliko pozornosti 
politiki »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«. 

Posebna pozornost je usmerjena v izvajanje Alpske konvencije v praksi in njeno 
prepoznavnost v lokalnem okolju. V ta namen bomo spodbujali izvedbo konkretnih 
skupnih projektov alpskih držav. Za tem naj bi se koristil predvsem program 
INTERREG V B – kooperacijski program za Območje Alp 2014 – 2020,  ki temelji na 
transnacionalnem sodelovanju in je subvencioniran s strani EU. 

V delovnih skupinah in platformah Alpske konvencije so združena znanja 
strokovnjakov ter poznavanje in razumevanje posebnosti alpskega prostora. Zaradi 
tega pripisujemo tem delovnim telesom posebno odgovorno vlogo pri razvoju skupnih 
projektov in uporabi njihovih rezultatov. 

Alpsko konvencijo lahko samo skupaj s prebivalci alpskega prostora udejanjamo in 
izpolnimo z življenjem. Civilna družba in alpska omrežja so zato pomembni partnerji 
nemškega predsedstva. S skupnimi projekti bo opredeljena tudi  vsebina Alpskega 
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tedna 2016. Neposredno izmenjavo izkušenj med politiko, alpskimi omrežji in alpskim 
prebivalstvom bo omogočila povezava Alpskega tedna in XIV. Alpske konference.  

Aktivno sooblikujemo prispevek Alpske konvencije k Makro regionalni strategiji za 
alpsko regijo (EUSALP), ki jo je sprejel Evropski svet. Pri tem gradimo na 25-tih letih 
izkušenj sodelovanja na območju Alp, v delovnih telesih, alpskih omrežjih in skupinah 
strokovnjakov Alpske konvencije ter v programu INTERREG za Območje Alp. Kot 
glavnega akterja za oblikovanje tega procesa na kraju samem vidimo alpske regije. 

Dejavnosti in rezultati 2015 -2016 

Težišče naših aktivnosti je usmerjeno na med-sektorska prednostna področja 
delovanja iz Večletnega programa Alpske konvencije 2011-2016. 

Poleg tega bi hoteli prispevati k izvedbi protokolov Alpske konvencije. 

Odprti smo za nove oblike razvoja prihodnosti Alpske konvencije,  katere bi  želeli 
aktivno spremljati. 

Biotska raznovrstnost / Protokol Varstvo narave in urejanje krajine 

Dosledno bomo nadaljevali z delom za vzpostavitev ekološke povezanosti v Alpah. 
Te ukrepe razumemo kot pomemben prispevek k vzpostavitvi svetovnega omrežja 
zavarovanih območij v kontekstu Konvencije o biotski raznovrstnosti (CBD) ter k 
udejanjanju Memoranduma o razumevanju med sekretariati CBD-ja, Alpsko ter 
Karpatsko konvencijo. 

Osrednja akterja sta Omrežje zavarovanih območij v Alpah ter Platforma za ekološko 
omrežje, ki ji sopredsedujeta Nemčije in Francije. 

Še naprej bomo podpirali vzorčne vzpostavitve ekološke povezanosti v pilotnih 
regijah imenovanih s strani Alpske konference. V priporočilih politiki bodo uporabljeni 
rezultati projektov programa INTERREG recharge.green in greenAlps. Nadaljnje 
bomo podpirali projekte programa INTERREG za izboljšanje ekološke povezanosti in 
jim zagotavljali sofinanciranje. 

Platforma za ekološko omrežje naj bi konkretno prispevala k vključevanju in 
doseganju ekološke povezanosti v EUSALP.   

Rezultati – 10 let ekološke povezanosti v Alpah – orodja, ukrepi in priporočila za 
politiko – bodo predstavljeni v priročniku, ki bo objavljen v okviru XIV. Alpske 
konference. 

Pobuda za »partnerstvo v gorah« med zavarovanimi območji Alp in Karpatov bo 
predstavila rezultate svojih dejavnosti v delavnici z naslovom »Od Berchtesgadna v 
Berchtesgaden« (oktober 2015). 
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Trajnostni turizem / Protokol Turizem 

Nadaljevali bomo s prizadevanji za nadaljnjo valorizacijo 4. Poročila o stanju Alp 
»Trajnostni turizem«.  Osrednji akter pri tem bo novoustanovljena delovna skupina za 
turizem pod sopredsedovanjem Nemčije in Italije. 

Konferenca alpskih držav in opazovalk, ki jo bo organizirala Nemčija na temo 
»Trajnostni turizem in inovacije v alpskem prostoru« v juniju 2016 v Sonthofnu, bo 
pripravila priporočila za politiko za XIV. Alpsko konferenco. 

V okviru programa INTERREG V B – kooperacijskem programu za Območje Alp 
2014 – 2020 - podpiramo pripravo skupnega projekta programa INTERREG »Turning 
Alpine Tourism towards a Green Economy«. 

Promet in mobilnost / Protokol Promet 

V delovni skupini za promet Alpske konvencije se nadaljuje z izvajanjem projekta 
AlpInfoNet programa INTERREG. Na sklepni konferenci, ki bo predvidoma 
potekala16. junija 2015 v Prienu,  bodo predstavljeni rezultati povezave prometnih in 
turističnih podatkov. Prikaz uporabe v praksi se načrtuje v pilotni regiji Chiemgau, v 
okviru Alpskega tedna 2016.  

Še naprej bomo spodbujali uvedba elektromobilnosti v alpskem prostoru. V ta namen 
bomo nadaljevali s projektom »Crossing Borders« pod okriljem Alpske konvencije ter 
predlagali izvajanje transnacionalne projekta z Italijo in Avstrijo vzdolž koridorja TEN-
T- München-Innsbruck-Bolzano-Verona. 

Podnebne spremembe / Akcijski načrt za podnebje / Protokol Energija / 

Sodelovanje na področju raziskav 

Švica in Lihtenštajn bosta izvedli tretji vsealpski arhitekturni natečaj za ekološko 
gradnjo.  

Nemško predsedstvo dopolnjuje to pobudo z izmenjavo izkušenj alpskih držav o 
skoraj nič-energijskih stavbah. Kot rezultat delavnice v letu 2015 in mednarodne 
konference v letu 2016, bodo za  XIV. Alpsko konferenco pripravljena priporočila za 
nadaljnje ukrepanje in sodelovanje alpskih držav pri doseganju  standarda skoraj nič-
energijskih stavb. 

S politično podporo Alpske konvencije naj bi se utrdilo sodelovanje postaj za okoljske 
raziskave Nemčije / Avstrije / Švice / Italije / Francije / Slovenije v okviru virtualnega  
observatorija za Alpe ter nadalje razvilo v obliki skupnega »Centra za raziskave 
podnebja v Alpah«. Prizadevamo si za pridobitev financiranja iz raziskovalnega 
programa Evropske unije »Obzorje 2020«. S tem bi Alpska konferenca konkretno 
prispevala k podnebni konferenci leta 2015 v Parizu. Posledice podnebnih sprememb 
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v posebno občutljivem alpskem prostoru bodo tudi osrednja tema novinarskega 
potovanja, ki ga organizira Stalni sekretariata julija 2015 in v okviru katerega se med 
drugim načrtuje obisk postaje za okoljske raziskave Schneefernerhaus na Zugspitze.   

Predstavljeni bodo rezultati projektov s področja energije, ki se bodo zaključili v letu 
2015 v okviru programa INTERREG, Programa za Območje Alp  finančnega obdobja 
2007-2013:    

ALPSTORE / GEOMOL / AlpBC/ SEAP-Alps, 

Uporaba teh rezultatov v praksi bo podprta s priporočili za politiko. Pripravljajo se 
nadaljevalni projekti. 

Nemško predsedstvo podpira vložitev projekta v programu INTERREG za nadzor 
obstojnih organskih onesnaževal v alpskem prostoru (MONARPOP II) in usklajuje 
zagotavljanje strokovnih informacij. 

Protokol Varstvo tal 

V kontekstu mednarodnega leta prsti 2015, ki so ga razglasili Združeni narodi, se  
nemško predsedstvo zavzema za oceno Protokola varstvo tal. Na mednarodni 
konferenci alpskih držav v letu 2016 bodo potekale razprave o pristopih in prihodnjih 
prioritetah pri varstvu tal v Alpah. 

Za mednarodne obiskovalce bo odprt tudi Forum o varčnem ravnanju z zemljišči, ki 
ga bo organizirala Bavarska 7./8. oktobra 2015 v Bad Reichenhallu. 

Protokol Hribovsko kmetijstvo 

Nemški minister za kmetijstvo vabi svoje kolege ministre iz alpskih držav ter 
predstavnike s področja znanosti, združenj in politike na izmenjavo izkušenj o skupni 
kmetijski politiki (SKP) Evropske unije in o prihodnji pomoči hribovskemu kmetijstvu 
(april/maj 2016). 

Načrtuje se, da bi se ministri za kmetijstvo srečali na visoki ravni v okviru Alpskega 
dneva 9. junija 2015 na EXPO 2015 v Milanu v nemškem paviljonu. Alpski dan bo 
potekal v okviru Tedna gora Alpske konvencije, ki bo oblikovan skupaj s Stalnim 
sekretariatom Alpske konvencije. 

Protokol Gorski gozd 

Predsedstvo vabi na konferenco alpskih držav o gorskem gozdu na ravni visokih 
uradnikov pogodbenic in alpskih regij. Konferenca se bo ukvarjala z vlogo gorskega 
gozda v Alpski konvenciji in v evropski gozdni politiki ter s pomenom gorskega gozda 
za prebivalce alpskega prostora in okoliških metropol. Cilj je vsealpska kampanja za 
spodbujanje zavesti o funkcijah gorskih gozdov. 

 

 



5 

 

Die Alpen – Vielfalt in Europa - Les Alpes – symbole de la diversité européenne -  

Le Alpi – simbolo della diversità europea - The Alps  a symbol of European diversity 

 

Protokol Urejanje prostora in trajnostni razvoj 

Nemški zvezni minister, pristojen za urejanje prostora, vabi na konferenco ministrov 
alpskih držav, pristojnih za urejanje prostora. Predstavljeni bodo uspešni vzorčni 
projekti urejanja prostora ter projekti iz programa INTERREG za Območje Alp. 
Izmenjava izkušenj o rezultatih projektov o demografskih spremembah, storitvah 
splošnega pomena, trajnostnem turizmu in podnebnih spremembah naj bi pripeljala 
do političnega dogovora pristojnih ministrov o nadaljnjem sodelovanju alpskih držav v 
skladu s 4. členom Protokola urejanje prostora. 

Vodno gospodarstvo v alpskem prostoru 

Koordinator in osrednji akter je Platforma za upravljanje voda v alpskem prostoru pod 
sopredsedovanjem Italije in Nemčije. Glavne teme so rečna geomorfologija, transport 
plavin ter dialog med Okvirno direktivo Evropske unije o vodah in Direktivno 
Evropske unije o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti. 

Platforma za upravljanje voda tesno sodeluje s Platformo za naravne nesreče.  

V okviru Alpskega tedna v letu 2016 bo potekala 6. Mednarodna konferenca o vodah. 

Rezultati projekta SedAlp programa INTERREG iz Programa za Območje Alp 2007-
2013 o upravljanju s plavinami v alpskih rekah bodo predstavljeni v letu 2015 skupaj 
s priporočili za izvedbo. 

Digitalna agenda 

Nemški minister, pristojen za digitalno infrastrukturo, vabi na izmenjavo izkušenj med 
predstavniki alpskih držav in alpskih regij ter predstavniki gospodarstva, združenj in 
politike. Inventarizacija in usklajevanje pobud na nacionalnih ravneh o temi »digitalna 
omrežja in mobilnost« naj bi prispevali k izboljšanju možnosti za vzpostavitev 
dostopa prebivalstva do hitrega interneta ter rabo čezmejnih brezžičnih storitev na 
celotnem območju. Projekti se pripravljajo. 

Poročilo o stanju Alp 

6. poročilo o stanju Alp se pripravlja na temo »Zelenega gospodarjenja v alpskem 
prostoru«. Skupina strokovnjakov pod nemškim predsedovanjem pripravlja osnutek 
poročila. 

Večletni program 2017 do 2021 

Nemško predsedstvo ustanavlja delovno skupino pogodbenic in opazovalk, ki bo 
pripravila osnutek večletnega programa in ga predložila XIV. Alpski konferenci v 
odobritev. 
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Civilna družba / Deklaracija o prebivalstvu in kulturi 

Nemško predsedstvo si prizadeva za tesno sodelovanje z alpskimi omrežji in 
organizacijami opazovalk.  

Dogovorjeni so skupni projekti z omrežjem občin »Povezanost v Alpah«, z omrežjem 
alpskih zavarovanih območij ter CIPRO International. Projekti trajajo dve leti; njihovi 
rezultati bodo predstavljeni v okviru Alpskega tedna v letu 2016. 

 

Preverjanje upoštevanja Alpske konvencije in  

njenih izvedbenih protokolov 

Upoštevanje Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov predstavlja osnovo za 
sodelovanje vseh pogodbenic, ki temelji na medsebojnem zaupanju. Odbor za 
preverjanje nadaljuje pod nemškim predsedovanjem svoje delo na področju 
preverjanja upoštevanja pogodb. V skladu s sklepom 17. seje sta glavni točki področji 
turizma in varčne rabe tal. Poleg tega se Odbor za preverjanje nadalje ukvarja s 
predloženimi zahtevki za preveritev domnevnega neupoštevanja Konvencije in njenih 
protokolov.  

Delo z javnostjo 

Nemčija posveča »Priložnostno pisemsko znamko za varstvo okolja 2016« Alpski 
konvenciji. Moto se glasi: »Alpe – simbol evropske raznolikosti«. Iz izkupička iz 
prodaje priložnostne pisemske znamke se bodo podpirali projekti v alpskem prostoru. 


