Ministrom in ministricam, pristojnim za urejanje prostora, v alpskih državah Avstriji, Franciji,
Italiji, Lihtenštajnu, Monaku, Nemčiji, Sloveniji in Švici

Schaan (Lihtenštajn), 14. april 2016

Prostor je omejen naravni vir – odprto pismo konferenci ministrov alpskih držav, ki so
pristojni za urejanje prostora, z dne 18. in 19. aprila 2016 v Murnauu (Nemčiji)
Spoštovana gospa ministrica, spoštovani gospod minister,
Spoštovani predstavniki Alpske konvencije
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) se v odprtem pismu obrača na vas, da bi
podprla vaša prizadevanja za trajnostno politiko urejanja prostora na območju Alp, in da
obenem v času priprav na konferenco alpskih držav o urejanju prostora v Murnauu v Nemčiji
izrazimo našo zaskrbljenost. Prosimo vas za okrepitev vaših dejavnosti namenjenih varstvu
naravnega življenjskega okolja na območju Alp.
Kot krovna organizacija, ki združuje več kot sto okoljskih organizacij na območju Alp, se
vedno znova soočamo z vprašljivimi razvojnimi trendi, ki nasprotujejo integriranemu in
trajnostnemu urejanju prostora, ki bi služil človeku in naravi. V Alpah najdemo za to številne
aktualne primere. Zlasti želimo opozoriti na pospešeno širjenje smučišč. CIPRA Nemčija,
CIPRA Avstrija in CIPRA Južna Tirolska so nedavno predstavile zemljevid, s katerim so
jasno pokazale, kakšen obseg bi lahko zavzela taka širitev – kljub ekonomsko neugodnim
razmeram, ki se napovedujejo zimskemu turizmu zaradi naraščajočih temperatur in dviga
snežne meje. Ogrožena so celo doslej nedostopna in varovana območja, kot je npr.
Riedberger Horn v Nemčiji, kjer želijo omiliti Bavarski alpski načrt, ki se je izkazal kot primer
dobre prakse. Zahteva predstavništev CIPRE po sprejetju mednarodno usklajene politike
urejanja prostora, ki bo zaustavila pospešeno širitev smučišč, ustreza zahtevi časa.
Zato CIPRA International z deklaracijo, ki naj bi jo sprejeli na konferenci 18. in 19. aprila
2016, v toliko večji meri pozdravlja pobudo ministrov in ministric, pristojnih za urejanje
prostora. Le integrirano in nadsektorsko ukrepanje, kot ga zahteva deklaracija, lahko
prepreči, da bi partikularni interesi imeli prednost pred javnim interesom.
Celovit pristop, za katerega si prizadeva tudi Alpska konvencija, pogosto žal ni uspešen
zaradi nacionalne politike, ki ustreza sektorjem in posameznim interesom. Trajnostni razvoj
in urejanje prostora nista več zadeva samo okoljskih ministrstev, temveč bi morala biti
vključena v vsa ministrstva. Kot instrument, ki organizira vsakodnevno življenje in
gospodarjenje, bi lahko urejanje prostora skrbelo za izravnavo interesov med deloma
nasprotujočimi se akterji na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. V prostorskoplanskih
postopkih pa imajo politični ali ekonomski interesi pogosto večjo težo kot vrednote, ki jih ni
mogoče izmeriti z denarjem, kot so npr. kakovost življenja, pokrajina, biotska raznovrstnost
ali ekološka povezanost. Dokaz za to so upadanje raznovrstnosti, krčenje prostih površin in
koridorjev. Pri tem se pozablja, da narava ni samo eden od številnih dejavnikov, ki vpliva na
naše življenje, temveč je to vir, navdih in okvir prav vsakega življenja.
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V luči takih razvojnih trendov CIPRA International zahteva, da se območja, ki so bila doslej
manj dostopna, dosledno ohrani pred pozidavo. Ta območja opravljajo neprecenljive in
nenadomestljive funkcije za naravo in tudi za nas, ljudi, tako imenovane ekonomske storitve.
Zato je treba upoštevati, okrepiti in uresničevati že obstoječe zakonske instrumente, kot je
denimo Bavarski alpski načrt, ter preizkusiti nove pristope in jih optimirati.
Uresničevanje ukrepov s področja urejanja prostora, ki so namenjeni zagotavljanju
ekosistemskih storitev, zahteva nove pristope. Nova spoznanja z drugih strokovnih področij,
kot so psihologija, sociologija in kulturologija, pripomorejo k razumevanju in pripravljenosti za
sprejemanje tovrstnih ukrepov. Da pri tem ne bodo udeleženi le strokovnjaki, je nujno
vključevanje, usposabljanje in sodelovanje vseh prizadetih. V dialogu z državljani, interesnimi
predstavniki in strokovnjaki bodo morali nosilci političnih odločitev razvijati nove kompetence,
kot so vodenje kreativnega dialoga in mediacija.
Ukrepa tudi CIPRA International. Mladi in strokovnjaki so tako februarja letos v okviru
participativne delavnice razvijali vizije in rešitve za izzive na področju prostorskega
planiranja. Jeseni bomo to še dopolnili z izdajo nove številke tematske revije CIPRE Alpe na
odru in prireditvijo na Alpskem tednu v Grassauu v Nemčiji.
Da bi bilo mogoče cilje konference v Murnauu uresničevati tudi po njenem zaključku,
predlagamo, da se tema prostorskega planiranja v Večletnem programu dela Alpske
konvencije, ki bo sprejet na 14. Alpski konferenci dne 13. oktobra 2016, podpre s konkretnimi
ukrepi. Za to bi bil na tem področju potreben skupen pristop delovnih skupin in platform. Zato
vas vabimo, da si skupaj s CIPRO in njenimi članskimi organizacijami prizadevate za
sprejetje ukrepov za spodbujanje ozaveščanja, izmenjave in preizkušanja s ciljem uveljavitve
vključujočega in trajnostnega prostorskega planiranja, ki bo v sozvočju z naravo v smislu
Alpske konvencije in Protokola Alpske konvencije o urejanju prostora in trajnostnem razvoju.
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