
 

 

Končana 9. alpska konferenca ministrov za okolje 

Komisija za varstvo Alp vidi pozitivne premike  
 

Okoljski ministri alpskih držav so se 9. novembra 2006 sestali na Alpski konferenci, ki 
poteka vsako drugo leto. Ob tej priložnosti Mednarodna komisija za varstvo Alp 
(CIPRA) pozdravlja odločitev alpskih držav, da bodo na področju varstva podnebja 
sprejele skupni akcijski načrt. 
Okoljski ministri in ministrice alpskih držav in EU se v okviru Alpske konvencije srečajo vsako 
drugo leto. Tokrat so se sestali 9. novembra v Alpbachu na avstrijskem Tirolskem, kamor jih 
je na deveto Alpsko konferenco - prvič po letu 1989 - povabilo avstrijsko predsedstvo.   

Potrebe prebivalstva nepomembne?  
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), nevladna krovna organizacija, ki združuje več 
kot 100 članskih organizacij iz sedmih alpskih držav, je kot uradna opazovalka na ministrsko 
konferenco prispela z mešanimi občutki. CIPRA namreč že leta zahteva, da se alpske države 
začnejo intenzivneje ukvarjati s področjem prebivalstva in kulture na območju Alp. Tako kot 
za področja prometa, varstva narave in turizma je namreč tudi za to temo v Alpski konvenciji 
predviden poseben protokol o izvajanju.  

Protokol bi moral skupaj obravnavati značilne kulturne teme, kot so kulturna raznolikost ali 
obravnava položaja jezikovnih manjšin, vendar pa imajo na tem področju pomembno vlogo 
tudi zadeve, kot so dostopnost javnih storitev ali gospodarske zadeve, npr. spodbujanje 
trajnostne rabe regionalnih virov, pri čemer mislimo na les kot surovino in gradbeni material.   

Okoljski ministri so tokrat namesto mednarodnopravno zavezujočega protokola sprejeli 
nezavezujočo deklaracijo, a kljub vsemu bo izvajanje deklaracije vsake štiri leta vendarle 
nadzoroval Odbor za preverjanje. CIPRA opozarja alpske države, naj v Alpski konvenciji ne 
zanemarijo kulturnih interesov prebivalstva. Od prebivalstva, ki živi na območju Alp, ne 
moremo pričakovati, da bo pripravljeno sodelovati pri reševanju problematike varstva narave 
in gospodarskih vprašanj, če bo imelo občutek, da ga nihče ne upošteva. Zato CIPRA 
zahteva, da se alpske države v naslednjem koraku lotijo izdelave zavezujočega protokola 
Alpske konvencije  o prebivalstvu in kulturi.    

Alpe - vzorčna regija na področju varstva podnebja  
Druga zelo pomembna deklaracija, ki so jo sprejeli ministri, je deklaracija o varstvu podnebja. 
CIPRA je ob tem opozorila, da je deklaracij in priporočil za delovanje že dovolj in da morajo 
alpske države začeti delovati. Na pobudo CIPRE so pogodbenice Alpske konvencije – torej 
alpske države in EU – sklenile, da bodo izdelale akcijski načrt za področje varstva podnebja, 
ki bo vključeval časovni načrt za izvajanje ukrepov in pobud. Znano je, da cilji, ki jih določa 
Kjotski protokoli, ne zadostujejo, če želimo spremeniti politiko delovanja na področju 
podnebnih sprememb. Alpe imajo zaradi svojih naravnih virov, kot so les, voda, sonce, veter 
in geotermija, vse možnosti, da glede varstva podnebja postanejo tista vzorčna regija, ki cilje 
Kjotskega protokola ne le dosega, ampak v znatni meri tudi presega. Zato CIPRA pozdravlja 
sklep Alpske konference, proces izdelave akcijskega načrta pa bo kritično spremljala.    



Marco Onida – novi generalni sekretar Alpske konvencije 
Ministrice in ministri za okolje so v Alpbachu za novega generalnega sekretarja Alpske 
konvencije v naslednjem štiriletnem obdobju izbrali Italijana Marca Onido. 40-letni pravnik in 
ekonomist je bil doslej zaposlen v Generalnem direktoratu EU za okolje. 37-letna švicarska 
inženirka gozdarstva Regula Imhof je bila imenovana za generalno podsekretarko. Prej je 
bila direktorica Lihtenštajnske družbe za varstvo okolja in je v zadnjih petih letih za Švicarsko 
direkcijo za razvoj in sodelovanje vodila projekt trajnostnega razvoja gorskih območij v 
Centralni Aziji. 

Zaostanek v posameznih državah  
Ravnanje EU je bilo pri reševanju alpske problematike dolga leta zadržano, vendar pa so bili 
sedaj že storjeni pomembni koraki. Pred kratkim se je z ratifikacijo več protokolov in s 
podpisom protokola o prometu opredelila za sodobno prometno politiko in izrazila priznanje 
Alpski konvenciji. Temu nasprotno pa CIPRA pri nekaterih državah kritizira pomanjkanje 
prizadevanj za uresničevanje Alpske konvencije. Italija in Švica sta sicer ratificirali okvirno 
konvencijo, vendar doslej še nista ratificirali niti enega samega protokola Alpske konvencije. 
Srednjeročno bo prišlo do problemov v alpskem procesu in do ovir pri iskanju skupnih rešitev 
za najbolj žgoča vprašanja alpskega prostora, če bosta dve pomembni alpski državi stali ob 
strani.      

 

Konvencija o varstvu Alp ali Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile 
alpske  države Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, Švica, in Slovenija ter 
Evropska unija. Zaradi konkretizacije izvajanja Alpske konvencije so bili izdelani ustrezni 
protokoli na področju prometa, energije, turizma, urejanja prostora in trajnostnega razvoja, 
hribovskega kmetijstva, gorskega gozda, varstva narave in urejanja krajine ter varstva tal. 

Mednarodna komisija za varstvo Alp (Commission International pour la Protection des Alpes 
- CIPRA) je nevladna krovna organizacija, ki združuje okoli sto članskih organizacij iz sedmih 
alpskih držav. Je organizacija, ki ima status uradne opazovalke Alpske konvencije, sedež pa 
ima v Lihtenštajnu.  
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