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Sporočilo za medije o mednarodni konferenci

Varstvo podnebja zdaj! Alpske občine izvajajo ukrepe
Spreminjanje podnebja je globalni fenomen. Za uspešno spopadanje z vzroki in posledicami
podnebnih sprememb pa je nujno potrebno varstvo podnebja tudi na lokalni ravni. Zaradi
podnebnih sprememb so še posebno ogrožene alpske regije, po drugi strani pa prav v Alpah
že nastajajo priložnosti za nov razvoj. Problematiki varstva podnebja na lokalni ravni v Alpah
bo posvečen tudi mednarodni posvet, ki bo 29. in 30. oktobra 2015 – pred pariško podnebno
konferenco ZN – potekal v Benediktbeuernu v Nemčiji.

Med vodilne na področju varstva podnebja se uvrščajo tudi alpske občine, saj razpolagajo z ustreznim
znanjem, številne od njih pa so že zelo aktivne v posameznih sektorjih. K nadaljnjemu napredku, ki naj
bi ga občine dosegle v varstvu podnebja, lahko pripomorejo medsebojna izmenjava, sodelovanje
zunanjih strokovnjakov in izbira pristopa, ki je usmerjen v iskanje ustreznih rešitev. Srečanje bo za
občine priložnost, da izkoristijo in uporabijo tovrstna strokovna dognanja.
Na dvodnevnem srečanju bodo udeleženci predstavili in skupaj oblikovali odgovore na vprašanja,
kako lahko občine lokalno prebivalstvo pridobijo za sodelovanje pri varstvu podnebja, katere vzorce
razmišljanja bo treba pri tem preseči in kako zagotoviti dolgoročno financiranje za izvajanje ukrepov
varstva podnebja, predavatelji iz vseh alpskih držav pa bodo osvetlili izzive, instrumente in najboljše
prakse, ki so lahko koristni za občine.
Organizirana bo tudi tržnica idej, na kateri bodo predstavljeni primeri dobre prakse in koristne ideje iz
celotnega alpskega območja: udeleženci konference bodo tako lahko izvedeli, kako na avstrijskem
južnem Koroškem prek upravljanja tal reciklirajo CO 2 , kako organizirati podnebju prijazna, skupna
naročila in kako se v nemškem Benediktbeuernu ozaveščanje o ravnanju, ki je prijazno podnebju,
začne že pri otrocih.

Varstvo podnebja zdaj! Poziv alpskih občin prebivalcem in mednarodni skupnosti
Posvet bo za alpske občine odlična priložnost, da s svojim pozivom za sprejetje podnebnih ukrepov
seznanijo Združene narode. Dokument bosta decembra na pariško podnebno konferenco Združenih
narodov odnesla nemška državna sekretarka Rita Schwarzelühr - Sutter in generalni sekretar Alpske
konvencije Markus Reiterer. Podpisniki poziva so organizatorji posveta CIPRA International, Društvo
Alpsko mesto leta in Omrežje občin Povezanost v Alpah.
Posvet bo potekal v okviru nemškega predsedovanja Alpski konvenciji v Centru za okolje in kulturo
(ZUK) v Benediktbeuernu, izvedbo pa sta finančno podprla Nemški zvezni sklad za okolje (DBU) ter
nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev (BMUB).

Program, prijavnica in več informacij so objavljeni na www.cipra.org/sl/konferenca2015.
Besedilo poziva in izjava o podpori sta objavljena na http://www.cipra.org/sl/stalisca/varstvo-podnebja-zdaj
To sporočilo za medije in fotografije, primerne za tisk (v primeru objave le v povezavi s posvetom), so na voljo
na http://www.cipra.org/sl/sporocila-za-medije.

Za dodatna vprašanja so vam na voljo:
Claire Simon, direktorica CIPRE International; claire.simon@cipra.org, +423 237 53 01
Katharina Kling, direktorica Omrežja občin Povezanost v Alpah; info@alpenallianz.org, +49 8642 6531
Magdalena Holzer, sekretariat Društva Alpsko mesto leta; info@alpenstaedte.org, +423 237 53 13

CIPRA – raznolika in pestra organizacija
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori in
regionalnim odborom v sedmih alpskih državah, ki zastopa več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih
držav. CIPRA se zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp in si prizadeva za ohranjanje naravne in
kulturne dediščine ter regionalne raznovrstnosti kakor tudi za reševanje skupnih težav v alpskem prostoru.
www.cipra.org

Omrežje občin Povezanost v Alpah
Omrežje občin Povezanost v Alpah, ustanovljeno leta 1997, je združenje občin in regij iz sedmih držav alpskega
območja. Okoli 300 članskih občin si v tesnem sodelovanju s prebivalci prizadeva za trajnostni razvoj alpskega
življenjskega prostora, pri tem pa upošteva načelo izmenjave, delovanja in uresničevanja. Podlaga in vodilo
Omrežja občin Povezanost v Alpah za uresničevanje trajnostnega razvoja je Alpska konvencija, katere
uresničevanje mora zaživeti tam, kjer imajo posamezniki možnost sooblikovanja in sodelovanja – v občini.
www.alpenallianz.org

Društvo Alpska mesta leta
Mesta na območju Alp, ki gospodarske, okoljske in družbene interese skupnosti uresničujejo zgledno in v skladu z
načeli enakopravnosti, kot to predvideva Alpska konvencija, se lahko od leta 1997 potegujejo za naziv Alpsko
mesto leta, ki ga podeljuje mednarodna strokovna žirija. Mesta, ki so prejela ta naziv, so povezana in delujejo v
okviru Društva Alpsko mesto leta. Naziv Alpsko mesto leta pomeni priznavanje dosedanje politike vsakokratnega
mesta ter spodbudo in zavezanost alpskega mesta leta k njenemu uresničevanju tudi v prihodnje. Društvo
trenutno šteje 16 mest z območja Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Slovenije.
www.alpenstaedte.org

