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PREDLOG MANDATA PLATFORME  

Platforma za upravljanje voda v Alpah  

za obdobje 2017-2018  

 

 
1. Ustanovitev delovne skupine/platforme 

 

Sklep Alpske konference o ustanovitvi delovne skupine / platforme 

Alpska konvencija je ustanovila Platformo za upravljanje voda na X. Alpski konferenci leta 

2009 (sklep X/B5)  po sprejetju drugega Poročila o stanju Alp “Voda in upravljanje z vodnimi 

viri". Platforma si je zadala nalogo, da uresničuje cilje in priporočila iz tega poročila.  

 

 

2. Naloge v okviru Alpske konvencije  

 

Povezava z ustreznim/i protokolom/i Alpske konvencije oz. Okvirno konvencijo 

Glavne povezave z aktivnostmi Platforme za upravljanje voda v Alpah je najti v členu 2.2 

Okvirne konvencije, ki opredeljuje upravljanje voda kot eno izmed 12 glavnih področij 

aktivnosti. Vprašanja in priporočila v zvezi z varstvom in upravljanjem voda so nadalje 

zaobjeta v protokolih "Energija", "Varstvo narave in urejanje krajine", "Varstvo tal", 

"Turizem", "Urejanje prostora in trajnostni razvoj", "Hribovsko kmetijstvo", "Gorski gozd" in 

"Promet". Alpska konvencija je sklenila, da ne bo imela protokola "Voda" zaradi tesnega 

okvira zakonodaje Evropske unije o vodah, vendar se od leta 2008 s posebno pozornostjo 

ukvarja z gorskimi vidiki upravljanja voda. Glavna pravna podlaga za delo platforme sta 

Okvirna direktiva o vodah in Poplavna direktiva Evropske unije, upoštevati pa bi bilo treba 

tudi druge veljavne evropske in mednarodne zakone. 
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 Usklajenost s temami Večletnega programa dela Alpske konvencije  

Mandat platforme 2017-2018 je usklajen s štirimi prednostnimi področji iz Večletnega 

programa dela 2017-2022: 

- Obravnava podnebnih sprememb  – na  temo »prilagajanja sušnim obdobjem« in na  

temo  »proizvodnje obnovljive energije« 

- Oblikovanje okolju prijaznega gospodarstva – zlasti  na temo  o vodni energiji 

- Biotska raznovrstnost – usklajenost ukrepov z Direktivo 2000/60/EC  

- EUSALP – še posebej z aktivnostmi Akcijske skupine 6 

 

3. Aktivnosti v okviru mandatnega obdobja 

 

 

Opis osrednjih aktivnosti  

Za poglobljeno analizo in razpravo ter za dosego jasnih rezultatov glede ključnih vidikov, sta 

bili izbrani samo dve glavni temi: 

 Prednostna tema 1 – Kako obvladovati sušna obdobja na območju Alp: od analize 

podnebnih podatkov  (padavinski vzorci/scenariji, vzorci/scenariji sneženja ) d o  

s t r a t e š k e g a  n a č r t o v a n j a : sušna obdobja spremljamo regionalno v alpskih 

porečjih, kot se je, na primer, dogajalo poleti 2015 v večjem delu Evrope.  Zaradi 

podnebnih sprememb bodo taki dogodki čedalje pogostejši v prihodnosti, kar bo privedlo 

do povečanja konkurenčnosti pri uporabi vira, ki ni bil na splošno nikoli hudo 

problematičen v preteklosti. 

Povpraševanje po vodi se poveča v vseh sektorjih v sušnih obdobjih. Nastala bi lahko 

večja potreba po namakanju na regionalni ravni za potrebe  proizvodnje kot tudi za 

zagotavljanje kakovosti kmetijskih pridelkov.   Morebitna omejena razpoložljivost virov bi 

lahko imela kot posledico konkurenco glede uporabe vira med uporabniki pitne vode, 

kmetijstvom, proizvodnjo vodne energije, urejanjem jezer v turistične namene, potrebami 

po varstvu vodne favne in rastlinstva, itd.  

Potrebno je strateško načrtovanje, preučevanje in napovedovanje razpoložljivosti vodnih 

virov, na primer, kot posledica taljenja snega. 
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Predvideno je zaslišanje strokovnjakov na začetku mandata in izmenjava izkušenj ter 

primerov dobrih praks, še posebej glede na posledice suše v letu 2015. Na koledarju je 

tudi konferenca za spodbujanje izmenjave in širjenja dobrih praks ter ozaveščanje o tej 

temi. 

 Prednostna tema 2 – Nadaljnja obravnava smernic o malih hidroelektrarnah: 

ocena in priporočila za prihodnost: smernice o malih hidroelektrarnah, ki jih je 

pripravila platforma za upravljanje voda v Alpah v letih 2009-2010 in sprejela XI. Alpska 

K o n f e r e n c a  l e t a  2011, so cenjen in razširjen pripomoček. Po nekaj letih je treba 

smernice pregledati in oceniti, v kolikšni meri to orodje služi potrebam regionalnih / 

lokalnih uprav.  

Poleg tega bi morali zbrati izkušnje, pridobljene z uporabo teh smernic na alpskem 

območju in drugod, in nato podati oceno o morebitni koristnosti nadaljnjih priporočil. 

Po potrebi je predvidena organizacija javne delavnice na to temo. 

Opis glavnih rezultatov 

Med glavne rezultate sodi tudi priprava in razširjenje zbornika konference o 

suši/pomanjkanju vode (prednostna tema 1) skupno s poročilom o oceni smernic za male 

hidroelektrarne (prednostna tema 2). 

Na prednostno temo 1 bosta organizirana zaslišanje strokovnjakov in javna konferenca  (VII. 

konferenca “Voda v Alpah). 

Po potrebi bo leta 2018 organizirana javna delavnica o prednostni temi 2. 

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine / platforme 

Predviden je vsaj en javen dogodek, ki bo zagotovil udeležbo javnosti in izmenjavo izkušenj 

ter primerov dobrih praks. 

V načrtih sta dva pisna izdelka: z b o r n i k  k o n f e r e n c e  o  s u š i / pomanjkanju vode 

ter poročilo o oceni smernic o malih hidroelektrarnah. 

Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami in platformami 

Še posebej prednostna tema 1, ki obravnava razpoložljivost vode ob suši, je povezana s 

kmetijstvom in torej potencialno povezana z aktivnostmi delovne skupine »Hribovsko 

kmetijstvo«. 

Aktivnosti v okviru strategije EUSALP in Akcijske skupine 6 

Platforma bo pozorno spremljala proces Akcijske skupine 6, ki med svoje aktivnosti uvršča 

medsektorsko temo integriranega in trajnostnega upravljanja z vodami.  
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4. Predsedovanje in načrt dela 

 

Predsedovanje in sestava  

Platformi bosta predsedovali Italija in Slovenija. Sestavljali jo bodo strokovnjaki, ki jih bodo 

imenovale države pogodbenice in opazovalke.  Na posamezne seje platforme bodo lahko 

povabljeni dodatni eksperti glede na vsakokratne potrebe. 

Načrt dela 

Spomladi leta 2017 je predvideno zaslišanje strokovnjakov o prednostni temi 1, nato bo 

spomladi  leta 2018 na vrsti VII. Mednarodna konferenca  “Voda v Alpah” o isti temi. 

Po potrebi bo jeseni 2018 organizirana druga javna delavnica o malih hidroelektrarnah. 

Platforma se bo sestala dvakrat letno ob drugih načrtovanih dogodkih platforme. 

 


