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SPOROČILO ZA MEDIJE: XIV. Alpska konferenca  

Grassau (Nemčija), 13. oktober 2016 

Nemška zvezna ministrica za okolje, varstvo narave, gradnjo in jedrsko varnost, gospa Barbara 

Hendricks je predsedovala XIV. Alpski konferenci, ki je danes potekala v kraju Grassau. Zbrali so 

se ministri in visoki predstavniki alpskih držav (Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Liechtenstein, 

Monako, Slovenija in Švica), Evropske unije ter predstavniki organizacij opazovalk in razpravljali o 

specifičnih temah povezanih s trajnostnim razvojem, varstvom narave in življenja v Alpah. Glavne 

obravnavane teme so bile: 

- Podnebne spremembe in izvajanje Akcijskega načrta za podnebne spremembe v Alpah ob 

upoštevanju sklepov COP21 v Parizu in protokola Energija Alpske konvencije. V zadnjih dveh letih 

je Nemčija podpirala in spodbujala izmenjavo izkušenj na področju raziskav in koordinirala 

sodelovanje pri raziskavah v Alpah z ustanovitvijo virtualnega alpskega observatorija. Posebno 

pozornost so posvetili temi skoraj nič energijskih stavb v Alpah, trajnostnemu turizmu in varstvu 

podnebja.  

- Ozelenitev gospodarstva v alpski regiji je bila tema 6. poročila o stanju Alp, ki je bilo 

pripravljeno pod nemškim predsedstvom in ga je sprejela Alpska konferenca. Poročilo poudarja 

različne vidike ozelenitve življenja v Alpah, od energetske učinkovitosti in nizko-ogljičnega 

gospodarstva do učinkovite rabe virov v gospodarstvu, ekosistemskih storitev in gospodarstvo, 

katerega temelj so naravni viri, pa vse do gospodarstva, ki podpira kakovost življenja in dobrobit 

človeka. Poročilo bo na voljo v vseh alpskih jezikih v začetku leta 2017. 

- Naslednji Večletni program dela Alpske konference za obdobje 2017-2022 je bil pripravljen pod 

geslom: »Alpe – pionirska regija za trajnostno življenje v osrčju Evrope« in sprejet s strani Alpske 

konference. Program poudarja naslednje prednostne teme: osredotočanje na ljudi in kulturo; 

ukrepanje proti podnebnim spremembam; ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti in 

krajine; ozelenitev gospodarstva; spodbujanje trajnostnega prometa in izvajanje vodilne vloge v 

EUSALP.  

- Aktivnosti na temo varstva tal, ki so v zadnjem dvoletnem obdobju potekale na temo varstva tal, so 

obsegale poglobljeno oceno pristopov in prihodnjih prednostnih področij za ohranjanje tal v alpski 

regiji, ki so bile pripravljene ob upoštevanju mednarodnega leta tal 2015 v okviru Združenih 

narodov. 
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- Spodbujanje ekološke povezljivosti v Alpah z ustanovitvijo ekološkega omrežja pilotnih regij 

(Achental in Mont Blanc), ki jih je imenovala Alpska konferenca; izdaja publikacije »Alpine Nature 

2030« ter podpora predsedstva za projekte (projekt ALP.BIO.NET, MoC 

ALPARC/CNPA/DANUBEPARCs). 

Med svojim predsedovanjem je Nemčija posebno pozornost namenila tesnemu sodelovanju s 

civilno družbo in alpskimi omrežji, kar je vodilo tudi do priprave Alpskega tedna, ki je potekal v 

kraju Grassau v tednu Alpske konference.  

Na Alpski konferenci je predsedovanje Alpski konvenciji prevzela Avstrija, ki bo predsedovala 

konvenciji v obdobju 2017-2018. Predsedstvo bo prevzel minister Andrä Rupprechter avstrijskega 

zveznega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo. Avstrija bo med 

svojim predsedovanjem obravnavala naslednje prednostne teme oz. težišča: vloga ženske v Alpah, 

promet in mobilnost, hribovsko kmetijstvo in gorski gozd, varstvo narave, vode, podnebne 

spremembe, energija in naravne nevarnosti. Prav tako je Alpska konferenca potrdila temo naravnih 

nevarnosti v Alpah kot temo naslednjega poročila o stanju Alp.  

Izjava generalnega sekretarja Alpske konvencije: Generalni sekretar, gospod Markus Reiterer, 

se je zahvalil nemškemu predsedstvu za vso opravljeno delo med njihovim predsedovanjem ter za 

projekte, ki so jih začeli. »Nemčija je ustvarila zametke za širok spekter aktivnosti, ki bodo 

poglobile in promovirale Alpsko konvencijo – od podnebnih sprememb do zelenega gospodarstva; 

od energetske učinkovitosti do turizma. Vendar, skupaj smo tudi začeli s kulturnimi pobudami kot 

je »Brati gore« 2015, kjer smo spodbujali sodobno literaturo v Alpah in alpsko kulturo na splošno.« 

»Verjamem, da takšni projekti zares približajo Alpsko konvencijo ljudem in širijo naša sporočila«. 

Gospod Reiterer se je izrekel zelo pozitivno o zaključkih Alpske konference: »Vesel sem, da imamo 

nov Večletni program dela in prednostna področja dela za naslednje obdobje; še posebej sem vesel, 

da številne teme sovpadajo z načrtom aktivnosti prihodnjega avstrijskega predsedstva«.  

Kaj je Alpska konvencija? 

Alpska konvencija je mednarodna pogodba med alpskimi državami (Avstrija, Francija, Nemčija, 

Italija, Liechtenstein, Monako, Slovenija in Švica) in EU, katere namen je spodbujanje trajnostnega 

razvoja na območju Alp. Alpska konvencija si prizadeva za usklajeno varstvo in gospodarski razvoj 

s ciljem ohraniti Alpe kot življenjski prostor za ljudi in naravo ter kot gospodarsko regijo.  

Alpe, s svojo biotsko raznovrstnostjo, vodnimi in lesnimi rezervami predstavljajo naravno, 

kulturno, življenjsko in gospodarsko okolje za 14 milijonov ljudi ter so privlačna turistična 

destinacija za več kot 120 milijonov gostov letno.  

 

Dodatne informacije so na voljo pri: Taja Ferjančič Lakota 0043-650-588-589-1. 


