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Vodni viri in alpske reke:  

prilagajanje na izzive podnebnih sprememb 
 

Visokoležeča vodozbirna območja, območja, ki prispevajo vodo dolvodnim območjem, so prve 

žrtve podnebnih sprememb. Strategije prilagajanja moramo razviti v koordinaciji z lokalnimi 

politikami in akterji, saj bomo le na ta način zagotovili racionalno rabo vodnih virov sedaj in v 

prihodnosti ter zagotovili dobro funkcionalno stanje alpskih rek. 

Na osnovi dela, ki ga je opravila Platforma za upravljanje voda v Alpah pri Alpski konvenciji in s 

pomočjo Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050, ki ga je pripravil Posvetovalni odbor za alpsko 

podnebje, si ta konferenca prizadeva predlagati konkretna izhodišča za aktivnosti v prihodnosti, 

ki bi vključevala Alpsko konvencijo in vse ostale relevantne deležnike v Alpah. 

 
 

 

 

 

 

12:00    Dobrodošlica s kosilom 

 

13:30     Pozdravni nagovori 

Alexandra Bonnet, Namestnica direktorja za evropske in mednarodne zadeve ter predsedujoča 

Stalnemu odboru Alpske konference, francosko ministrstvo za ekološki in solidarnostni prehod 

Jean-Luc Rigaut, predsednik aglomeracije Grand Annecy in župan mesta Annecy 

Martial Saddier, predsednik Komiteja povodja Rona-Sredozemlje, poslanec parlamenta 

 

14:00     Uvod v program konference 

Claire Simon, Val&Monti 

Aude Soureillat, ASTERS - Ustanova za zaščito naravnih območij v departmaju Haute-Savoie 
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14:15    Združevanje moči širom celotnih Alp: vloga Alpske konvencije za 

trajnostno upravljanje alpskih vodnih virov in rek 

Ohranjanje in ponovna vzpostavitev zdravih vodnih sistemov spada med primarne cilje Alpske 

konvencije. V ta namen sta nekdanja Platforma za upravljanje voda v Alpah in Posvetovalni odbor 

za alpsko podnebje zasnovala skupne strategije in smernice, ki bodo predstavljene v tem prispevku.  
Alenka Smerkolj, Generalna sekretarka Alpske konvencije 

 

 

1. tematski sklop: Alpske reke v času podnebnih sprememb 
 

14:35    Pregled 

 

Vpliv podnebnih sprememb na alpske vodne ekosisteme 
Alpski sladkovodni ekosistemi - trenutno stanje in prihodnji izzivi pri njihovem upravljanju in ohranjanju. 

Leopold Füreder, ISCAR, UIBK, Avstrija 

 

Alpski potoki z vidika podnebnih sprememb 
Ta prispevek bo predstavil splošni konsenz o odzivu alpskih potokov na trenutne in stalne podnebne 

spremembe.  

Christopher Robinson, Eawag/ETHZ, Švica 

 

15:05    Spodbujajoče prakse iz celotnih Alp 

 

Celostno upravljanje porečja v spodnjem Engadinu 
Razvoj strategij za trajnostno upravljanje z vodami pod spreminjajočimi se podnebnimi pogoji - Alpska regija 

deluje v smeri prihodnosti.  

Angelika Abderhalden, Fundacija Pro Terra Engiadina in UNESCO biosfera Engiadina Val Müstair, Švica 

 

Upravljanje porečij na Južnem Tirolskem: izkušnje, primeri in perspektive 
Načrti upravljanja porečij so celostni načrti za trajnostni prostorski razvoj. Upoštevajo vidike, kot so poplavna 

zaščita, raba tal, upravljanje z vodami in ekološke zahteve. Ta predstavitev bo obravnavala primere z Južne 

Tirolske in še posebej prehod s projekta na proces. Nadalje bodo predstavljeni primeri implementacije 

konkretnih ukrepov. 

Willigis Gallmetzer, Pokrajinski center za obveščanje, Avtonomna pokrajina Bolzano-Bozen/Južna 

Tirolska, Italija 

 

  



 

 

 

Obnovitvena dela na reki Leysee v Chambéryu: Za bolj varno reko z več življenja 
 

V Chambéryski nižini je bila reka Leysse že zgodovinsko zelo omejena med zadrževalnimi sistemi, ki so vodili 

do osiromašenja biotske raznovrstnosti in izginotja območjij, ki so omogočaji pravilno delovanje reke. Poleg 

tega protipoplavni ukrepi ne opravljajo več svoje funkcije na zadovoljiv način, kar se kaže v več zgodovinskih 

prestopih reke in zelo nizki stopnji zaščite na močno urbaniziranih območjih. Zaradi tega je tamkajšnja 

skupnost začela obsežni program obnove vodnih tokov s ciljem povezave protipoplavne zaščite in ekološke 

obnove okolja. 

Christophe Guay, GEMAPI oddelek aglomeracije Chambéry, CISALB, Francija 

 

Razprava  

 

15:55    Odmor za kavo 

 

16:15    Plenarna razprava: nadaljnji koraki za zagotavljanje dobrega 

funkcionalnega stanja alpskih rek 

 Katere teme ali ideje, na osnovi predstavitev, bi morale služiti kot navdih za javne politike, še posebej za 

Alpsko konvencijo? 

 Katere nadaljnje pomembne teme ali ukrepi še niso bili obravnavani, a jih je potrebno omeniti? 

 Ali obstajajo teme, ki sploh niso obravnavane ali pa so obravnavane samo v omejenem obsegu znotraj 

raziskav ali politik in bi jih morali poudariti? 

Povezovalki: Claire Simon in Aude Soureillat 

 

Zbrani prispevki bodo služili kot osnova za nadaljnje delo znotraj Alpske konvencije. 

 

17:00    Povzetek dneva 

Ronja Wolter-Krautblatter, Bavarska agencija za okolje 

 

17:30    Terenski ogled - renaturacija struge reke Thiou 

Mesto Annecy 

 

19:30    Večerja 

v hotelu Impérial Palace  

  



 

 

 

 

 

 

9:00    Uvod v 2. dan konference 

Claire Simon, Val&Monti 

Aude Soureillat, ASTERS - Ustanova za zaščito naravnih območij v departmaju Haute-Savoie 

 

 

2. tematski sklop: Upravljanje z alpskimi vodnimi viri in vodni 

konflikti 

 
9:10    Pregled 

 

Prihodnost vodnih virov: suša na ravni Alp 
Zadnji dogodki (večinoma iz poletja 2018) so pokazali ranljivost Alp za vplive suše. Četudi v regiji že 

obstajajo nekatere izkušnje s spremljanjem in upravljanjem suše, načrtujejo nadaljnje delo na tej temi pri 

projektu ADO (Alpski observatorij za sušo) znotraj Programa Območje Alp. Projekt ADO bo vzpostavil 

koherentni pristop do politik upravljanja s sušo in bo dopolnil druge relevantne projekte. 

Felix Greifeneder, Eurac Research, Italija 

 

9:40    Vzpodbudne prakse iz celotnih Alp 

Pregled izkušenj iz celostne in v prihodnost usmerjene analize tveganja za pomanjkanje 

vode v zahodni Švici 
Glavni zaključki o modeliranju pomanjkanja vode izhajajo iz navzkrižne predstavitve dveh prospektivnih 

študij, ki sta bili izvedeni v švicarskih porečjih. 

Marianne Milano, Univerza v Lausanni, Švica 

 

Načrt prilagajanja podnebnim spremembam v povodju Rona Sredozemlje: posebnosti 

visokoležečih prispevnih območij 
Zaradi splošne občutljivosti upravljanja voda na podnebne spremembe, se ne postavlja vprašanje, če naj 

ukrepamo ali kako, ampak kje in katere prioritete si moramo zastaviti pri investicijah. 

Yves Picoche, Posegoi in aktivnosti v povodju, Agencija za vode Rona Sredozemlje Korzika, Francija 

 

  

2. DAN Sreda, 19. februar 2020 



 

 

 

Francosko-italijansko sodelovanje ob prispevnem območju Roya in njenih pritokih 
Sodelovanje med Francijo in Italijo na čezmejnem prispevnem območju reke Roya in njenih pritokih poteka 

že vrsto let in vključuje znanstveno spremljanje prispevnega območja, razvoj inovativnega modela 

sistemskega upravljanja znotraj »Čezmejnega protokola namembnosti vodnega prispevnega območja reke 

Roye in njenih pritokov« ter ukrepe povezane z vplivom podnebnih sprememb na vodne vire v dolini. 

Sylvain Michelet, CARF in Marie Genevier, BRGM PACA, Francija  

 

10:20    Odmor za kavo 

 

10:40    Omizja z razpravami 

1. Ohranjanje divjih rek; povezovalca: Denis Caudron, Program divjih rek, Združenje mreže 

označenih divjih rek in Martin Arnould, Sklad za ohranjanje divjih rek, Francija 

2. Obnova degradiranih alpskih rek in vzdrževanje bioloških koridorjev; povezovalca Mitja 

Bricelj/Lara Flis, Direktorat za vode in investicije, Slovensko ministrstvo za okolje in prostor 

3. Mehanizmi za krepitev solidarnosti po toku rek navzgor / navzdol in čezmejno / 

Promocija usklajene rabe virov, optimiziranje vira; povezovalka Gabriela Scanu, Italijansko 

ministrstvo za okolje, kopno in morje 

4. Vzpostavitev skupin za izvajanje Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050: Mreženje za 

prepoznavanje deležnikov in izvedbenih partnerjev za smernice Posvetovalnega 

odbora za alpsko podnebje na temo voda; Helen Lückge, Climonomics; Elisabeth Sötz, WWF; 

Katharina Zwettler, avstrijsko zvezno ministrstvo za podnebne ukrepe 
 

Zbrani prispevki bodo služili kot osnova za nadaljnje delo znotraj Alpske konvencije. 

 

12:00    Zaključki in pogledi naprej 

Povzetek, Luca Cetara, Italijansko ministrstvo za okolje, kopno in morje 

Zaključki, Alexandra Bonnet, Francosko ministrstvo za ekološki in solidarni prehod, Predsedstvo 

Alpski konvenciji 

 

12:30    Zaključno kosilo 

  



 

 

 

 

 

 

Jeziki konference 

Na voljo bo simultano tolmačenje med alpskimi jeziki: francoščina, italijanščina, nemščina in 

slovenščina. 

 

Prijava  

Udeležba na konferenci je brezplačna.  

Prosimo, da se prijavite do 11. februarja 2020 na tej povezavi:  
https://www.alpconv.org/en/home/organization/presidency/water-conference-registration/ 

 

Lokacija 

Konferenca bo potekala v hotelu Impérial Palace v Annecyu, Allée de l'Impérial, 74000 Annecy, 

Francija, v seminarskem prostoru “Salle de l'Europe”.   

 
Zaradi okoljskih razlogov spodbujamo udeležence, da uporabijo trajnostne oblike prevoza. 
Za primerjavo možnih oblik potovanja priporočamo www.goeuro.com. Če morate potovati z 
letalom ali avtomobilom, vas vabimo, da nadomestite izpuste toplogrednih plinov vašega 
potovanja, na primer preko www.atmosfair.de/en/home. 
 
Železnica: SNCF Gare TGV d'Annecy, www.voyages-sncf.com. Oddaljenost od hotela: pribl. 2 
km / 25 min peš. 
 
Letalo:  
Genève-Cointrin airport, www.gva.ch, pribl. 40 km; transfer z avtobusom pribl. 1 ura, 
www.transalis.fr/en, www.flixbus.com  
Chambéry-Savoie airport, www.chambery-airport.com, pribl. 40 km 
Lyon-Saint Exupéry airport, www.lyonaeroports.com, pribl. 120 km. 
 
Nadaljnje informacije o mestu Annecy so na voljo na strani https://en.lac-annecy.com/ in na 
zemljevidu.  
 
 

Bivanje 

Prosimo, da sami rezervirate in krijete stroške svojega bivanje. Organizirali smo omejeno število 

predhodnih rezervacij sob v naslednjih hotelih: 

Praktične informacije 

https://www.alpconv.org/en/home/organization/presidency/water-conference-registration/
http://www.goeuro.com/
http://www.atmosfair.de/en/home
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.gva.ch/
http://www.transalis.fr/en
http://www.flixbus.com/
http://www.chambery-airport.com/
http://www.lyonaeroports.com/
https://en.lac-annecy.com/
https://en.lac-annecy.com/discover/map.html


 

 

• Hotel Impérial Palace (kraj dogodka), www.hotel-imperialpalace.fr: enoposteljna soba z 

vključenim zajtrkom: 185 €. Prosimo, da sobo rezervirate neposredno pri hotelu s pomočjo 

priloženega obrazca. 

• Hotel Catalpa: Lac d'Annecy, 34 Avenue d'Albigny 74000 ANNECY, +33 4 50 23 02 46, 

hotelcatalpa@gmail.com, www.hotelannecy-lac.com/en/: enoposteljna soba z vključenim 

zajtrkom: 99 €. Prosimo, da sobo rezervirate neposredno pri hotelu in pri rezervaciji 

uporabite ključno besedo »Convention alpine«. 

Prosimo, da upoštevate veljavna določila za odpoved rezervacije pri vsakem hotelu. 

 

Terenski ogled »Renaturacija struge reke Thiou« 18. februarja 2020 

Dostop do območja renaturacije je možen peš od lokacije konference v hotelu Impérial Palace. 

Prosimo, da s seboj prinesete oblačila in obutev, odporna na vodo.   

 
 

Ta konferenca je organizirana s podporo ASTERS – Ustanove za zaščito 

naravnih območij v departmaju Haute-Savoie in Val&Monti / OXALIS Scop 

SA. 


