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SPOROČILO ZA JAVNOST O XVII. ALPSKI KONFERENCI 
***POD EMBARGOM DO 27. OKTOBRA, 17:00*** 

 
Alpska mesta so ključ do trajnostnega razvoja v Alpah 

XVII. Alpska konferenca je s sprejetjem novega Večletnega programa dela določila smernice 
Alpske konvencije za nadaljnih osem let, objavila pa je tudi ključno poročilo o alpskih mestih.  
 
Bienalna Alpska konferenca, najpomembnejše politično srečanje Alpske konvencije, je potekala 
27. oktobra v Brigu v Švici. Na konferenci so se zbrali ministri in ministrice, pristojni za okolje, ali 
njihovi predstavniki iz osmih alpskih držav ter delegati in delegatke Evropske komisije, ki so 
razpravljali o ključnih vprašanjih Alp in določili politično usmeritev Alpske konvencije za 
prihodnja leta. 
 
Maria Lezzi, državni sekretar in direktorica švicarskega Zveznega urada za prostorski razvoj (ARE) 
je predstavila delo švicarskega predsedstva v zadnjih dveh letih. Tematske dejavnosti in projekti 
predsedstva so bili osredotočeni na podnebne ukrepe, natančneje na lokalne podnebne aktivnosti, 
kot so kolesarski turizem, trajnostna gradnja in prenova, alpska mesta ter preusmeritev prevoza 
blaga s cest na železnico. Švicarsko predsedstvo je tudi vodilo pripravo novega Večletnega 
programa dela za obdobje od leta 2023 do 2030, ki je podlaga za delo Alpske konvencije. Njegova 
prednostna področja so biotska raznovrstnost, podnebne spremembe in kakovost življenja. 
 
Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije: »XVII. Alpska konferenca je postavila 
pomembna merila prioritet Alpske konvencije za naslednja leta. Veselim se tesnega sodelovanja 
s prihodnjim slovenskim predsedstvom pri nalogah, ki so pred nami, švicarskemu predsedstvu pa 
se zahvaljujem za neutrudno delo od zadnje konference. « 

Ključna vloga alpskih mest 

Predhodna Alpska konferenca je za temo devetega Poročila o stanju Alp (RSA 9) določila »Alpska 
mesta«. Namen poročila je razumeti, kako alpski sistem poselitve ovira ali spodbuja trajnostni 
razvoj v Alpah. Poročilo, ki ga sestavljajo analitični del z zemljevidi, del s petimi scenariji za 
prihodnost in vrsta politično relevantnih sklepov, t. i. postulatov, je bilo sprejeto na XVII. Alpski 
konferenci.  

Posledice podnebnih sprememb na vode v Alpah 

Podnebne spremembe imajo na Alpe močnejši vpliv kot na druge regije, saj pomembno vplivajo 
na vodni krog in upravljanje voda v regiji. Na to temo so bila na Alpski konferenci obravnavana 
ključna vprašanja o ukrepih za obvladovanje suše v Alpah, razprave pa so se dotikale tudi načinov 
doseganja nadaljnjega napredeka pri izvajanju ciljev Alpske konvencije, povezanih z vodami. 
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Slovenija se bo osredotočila na kakovost življenja 

Slovenija bo konec leta 2022 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji od Švice. Minister za okolje 
in prostor Uroš Brežan se je Švici zahvalil za ambiciozne pobude zadnjih dveh let.  
 
Slovensko predsedovanje bo potekalo pod sloganom »Kakovostno življenje v Alpah za vse«, v 
ospredju pa bosta tudi okoljska vzgoja za soočanje s podnebnimi spremembami in biotska 
raznovrstnost. 

Zavezništvo Simplon za trajnostni promet v Alpah 

V dopoldnevu pred Alpsko konferenco so se delegatom in delegatkam pridružili kolegi in kolegice 
s področja prometa, ki so se udeležili srečanja Zavezništva Simplon. Švicarska ministrica za okolje 
in promet Simonetta Sommaruga je to pobudo sprožila z namenom spodbujanja sodelovanja med 
okoljskim in prometnim sektorjem v Alpah, da bi dosegli podnebne cilje. V ta namen je bil sprejet 
ambiciozen akcijski načrt, ki bo usmerjal delo na tem področju v prihodnjih letih. 
 
Maria Lezzi, državni sekretar in direktorica švicarskega Zveznega urada za prostorski razvoj 
(ARE): »Novo Zavezništvo Simplon združuje države na ravni ministrstev. Okoljsko politiko 
neposredno povezuje s prometno politiko, zaradi ambicioznega akcijskega načrta pa nam 
omogoča hitro in konkretno ukrepanje.«  
 
 
Za vprašanja medijev se obrnite na: Stephanie Wolff (stephanie.wolff@alpconv.org)   

Več informacij na: www.alpconv.org 

stephanie.wolff@alpconv.org
www.alpconv.org

