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Schaan, 20. april 2009 
 
Sporočilo CIPRE za medije o mednarodni konferenci o podnebju „Trezna glava v topli gredi“ 
 
Bolzanska konferenca o podnebju – opozorilni znak za prebivalce in 
politiko 
 
Z več kot 180 udeleženci iz različnih držav je mednarodna konferenca Trezna glava v 
topli gredi, ki je potekala 2. in 3. aprila 2009 v Bolzanu/I, doživela velik uspeh. Kako 
ozaveščeno je mogoče obravnavati tako obsežno tematiko, kot so podnebne 
spremembe, so na konferenci pokazala predavanja in predstavljeni primeri. 
Konferenco je v okviru projekta cc.alps organizirala Mednarodna komisija za varstvo 
Alp (CIPRA). 
 
Predavatelji so na konferenci predstavili konkretne ukrepe za preprečevanje podnebnih 
sprememb na področjih, kot so emisijsko nevtralna mesta, energijsko samozadostne regije, 
podnebne spremembe in urejanje prostora. Švicarski klimatolog Bruno Abegg je ob tem 
poudaril, da “je tako preprečevanje podnebnih sprememb kot tudi prilagajanje nanje 
interdisciplinarna naloga, predvsem pa naloga celotne skupnosti“. Druge informacije, 
predstavitve konferenčnih prispevkov, videoposnetki intervjujev in predavateljev so objavljeni 
na http://www.cipra.org/sl/cc.alps/konferenca.  
 
V Italiji zanikajo podnebne spremembe 
Konferenca je v italijanskih medijih naletela na velik odziv, poleg tega pa je posredovala 
pomembno opozorilo italijanskim prebivalcem in nosilcem odločanja. Nekaj dni pred tem so 
namreč italijanski parlamentarci v senatu postavili zahtevo, s katero so poskušali relativizirati 
povezanost podnebnih sprememb in emisij CO2, ki jih povzroča človek. Podnebna 
konferenca je zlasti na delavnicah in strokovnih ekskurzijah italijanskim udeležencem 
posredovala realno sliko trenutnega stanja, napoved prihodnjega razvoja in potrebe po 
ukrepanju na področju podnebnih sprememb. 
 
Bolzanska resolucija 
V okviru konference je bila sprejeta Bolzanska resolucija, s katero Mednarodna komisija za 
varstvo Alp (CIPRA) izraža svoja velika pričakovanja do konference ZN o podnebju leta 2009 
v Kopenhagnu, alpske države in gospodarsko najpomembnejše narode pa poziva, da 
odločno pospešijo izvajanje ukrepov varstva podnebja. 
Nadaljnje informacije so vam na voljo na:  http://www.cipra.org/sl/alpmedia/stalisca/98  
 
(2087 znakov vključno s presledki) 

Za morebitna vprašanja vam je na voljo: 
Serena Rauzi 
članica projektne skupine cc.alps 
serena.rauzi@cipra.org  
Tel: +423 237 53 03 
GSM: +43 699 11 543458 (aktivna samo 20.-21. aprila 2009) 
 

CIPRA – raznolika in pestra 
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori v vseh 
alpskih državah in predstavlja več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. Zavzema se za trajnostni 
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razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter regionalne raznovrstnosti kot tudi za 
reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru. (401 znakov skupaj s presledki) 
www.cipra.org 


