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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na XV. Alpski konferenci 4. 
aprila 2019 v Innsbrucku v Avstriji –  predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št, 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12,
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na …..seji dne …. pod točko 
… sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 
XV. Alpski konferenci 4. aprila 2019 v Innsbrucku v Avstriji. 

                                                                                                                

                                                                                                              Stojan Tramte

                                                                                                        GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
- Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na XV. Alpski konferenci 4. aprila 

2019 v Innsbrucku v Avstriji

Sklep prejmejo: 
- Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si) 
- Ministrstvo za zunanje zadeve (gp.mzz@gov.si)
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (gp.mkgp@gov.si)
- Ministrstvo za infrastrukturo (gp.mzi@gov.si)
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (gp.mgrt@gov.si)
- Ministrstvo za kulturo (gp.mk@gov.si)
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si)
- Ministrstvo za obrambo (gp.mors@gov.si)
- Služba Vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

(gp.svrk@gov.si) 
- Ministrstvo za notranje zadeve (gp.mnz@gov.si)
- Ministrstvo za zdravje (gp.mz@gov.si)
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti (gp.mddsz@gov.si)
- Statistični urad RS (gp.surs@gov.si) 
- Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (gp.umar@gov.si)

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 



zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Simon Zajc, minister za okolje in prostor
- Blanka BARTOL, vodja slovenske delegacije v Stalnem odboru Alpske konference
- Katja PIŠKUR, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

– I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:



Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni za objavo na spletni strani
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
                                                                                                                   
                                                                                                                        SIMON ZAJC

                                                             MINISTER



JEDRO GRADIVA:

Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na XV. Alpski konferenci 4. aprila 
2019 v Innsbrucku v Avstriji

Alpska konferenca je zasedanje delegacij podpisnic Sporazuma o varstvu Alp ali Alpske 
konvencije (Avstrije, Francije, Italije, Lihtenštajna, Nemčije, Slovenije, Švice, Monaka ter 
Evropske skupnosti kot sopodpisnice), ki je bila podpisana novembra 1991 v Salzburgu 
(Avstrija). Poleg pogodbenic so na konferenco vabljeni tudi predstavniki organizacij, ki imajo 
priznan status opazovalk Alpske konference (NVO kot tudi OZN). 

Predsedovanje Alpski konvenciji praviloma rotira med pogodbenicami na dve leti. Zadnja XV.
Alpska konferenca je potekala v 4. aprila 2019 v Innsbrucku v Avstriji, na kateri je Avstrija 
predala predsedovanje Franciji. XVI. Alpska konferenca bo potekala decembra 2020 ali januarja 
2021.  

Alpska konferenca je namenjena pregledu izvajanja sklepov predhodne konference ter potrditvi 
usmeritev in aktivnosti s strani ministrov in ministric za nadaljnje delo znotraj struktur Alpske 
konvencije. 

Pred konferenco je potekala 67. seja Stalnega odbora Alpske konference, ki se ga je udeležila
Blanka Bartol, vodja slovenske delegacije v Stalnem odboru Alpske konference. Sledilo je
neformalno srečanje ministric in ministrov alpskih držav oziroma njihovih pooblaščencev.

XV. Alpske ministrske konference se je udeležil minister za okolje in prostor, g.  Simon Zajc. 
Zasedanja so se udeležili še trije ministri za okolje alpskih držav – avstrijska zvezna ministrica 
Elisabeth Koestinger (predsedujoča), nemška zvezna ministrica Svenja Schulze, lihtenštanjska 
ministrica Dominique Gantenbein ter francoska državna sekretarka za okolje Brune Poirson. 
Švico je zastopala Maria Lezzi, vodja Zveznega urada za prostorski razvoj, Monako Wilfrid Deri 
z Oddelka za zunanje odnose in sodelovanje, Italijo pa vodja delegacije Paolo Angelini z 
Ministrstva za okolje, kopno in morje.

Ministri so na XV. Alpski konferenci potrdili izvajanje sklepov predhodne konference ter 
potrdili usmeritve in aktivnosti za nadaljnje delo znotraj struktur Alpske konvencije. 

Najpomembnejši sklep v okviru točk A je bila potrditev mandatov delovnih skupin in platform 
za obdobje 2019-2020 ter predsedujočih delovnim skupinam. Delovne skupine in aktivnosti so 
bile usklajene s petimi prednostnimi temami Večletnega programa dela 2017-2022, s čemer je 
program dobil ustrezno vlogo v sistemu izvajanja konvencije. Slovenija v novem dvoletnem 
obdobju prevzema predsedovanje platformi WISO, ki obravnava vprašanja velikih zveri in 
prostoživečih parkljarjev ter družbe. Izvajanje Akcijskega načrta za zeleno gospodarstvo, ki je 
bil pripravljen pod vodstvom Nemčije, se bo osredotočilo na področje hribovskega kmetijstva
in gorskega gozda, v okviru nove delovne skupine pod vodstvom Avstrije. Druge aktivnosti iz 
akcijskega načrta se bodo izvajale na pobude zainteresiranih nosilcev. Slovenija se bo tako 
pridružila projektu pilotnih regij zelenega gospodarstva, ki ga vodi Nemčija. Delovale bodo še 
delovna skupina PLANALP, delovna skupina promet ter nova delovna skupina za varstvo tal. 
Poleg Alpskega odbora za podnebje bo pričel delovati tudi Alpski odbor za biotsko 
raznovrstnost in krajino, ki bo naredil posnetek stanja na tem področju. Na področju turizma 
bodo organizirane tri vsealpske konference, ki jih bodo ločeno na temo outdoor turizma, 
kulturnega turizma in turizma organizirale Nemčija, Italija in Avstrija. Na prednostnem
področju prebivalstvo in kultura se bo delo nadaljevalo v obliki vsealpskih projektov: Mladinski 
parlament Alpske konvencije, v katerem sodelujeta dve srednji šoli iz Slovenije; Gorniške vasi, 
ki ga v Sloveniji uvaja Planinska zveza Slovenije; Festival brati gore, v katerem sodelujeta tudi 



dve slovenski Info točki Alpske konvencije ter veliko število knjižnic in osnovnih šol; nagrada za 
mlade znanstvenike, ki jo podeljuje Mednarodni odbor za raziskave v Alpah; tematsko 
novinarsko potovanje We are Alps, ki ga vsako leto organizira Stalni sekretariat Alpske 
konvencije za krepitev prepoznavnosti konvencije v medijih; peti razpis Mednarodnega 
arhitekturnega natečaja Constructive Alps, s katerim se spodbuja trajnostna gradnja in prenova 
v Alpah; podpora aktivnostim Infotočk Alpske konvencije, vključno z dvema v Sloveniji, v 
Tolminu in Mojstrani.

Osrednji temi politične razprave ministrov (točka B) sta bili razprava o podnebju v Alpah ter o 
varstvu tal. Minister Simon Zajc je izpostavil nujnost uvajanja ukrepov za prehod na 
nizkoogljično družbo ter podnebno nevtralnost ter opozoril na pomen medresorskega 
povezovanja, oblikovanja integralnih instrumentov in krepitve usposobljenosti. Prehod v 
nevtralne in odporne Alpe pomeni priložnosti, še posebej z vidika izboljšanja gospodarskega in 
družbenega razvoja ter kakovosti življenja alpskega prebivalstva. Podnebna razprava z 
naslovom »Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050« se je sklenila s sprejetjem
Innsbruške deklaracije, ki vključuje Sistem podnebnih ciljev 2050 Alpske konvencij ter 7. 
Poročilo o stanju Alp na temo obvladovanja tveganj za naravne nevarnosti. V razpravi o varstvu 
tal je bila poudarjena vloga Alpske konvencije v EU Strategiji za Alpsko regijo (EUSALP), kjer 
konvencija s svojim akumuliranim znanjem na področju trajnostnega razvoja lahko ključno 
prispeva k oblikovanju skupnih projektov. Tako je bila v EUSALPAG 6 pod vodstvom Stalnega 
sekretariata Alpske konvencije sprejeta Deklaracija o tleh, ki jo je podprla tudi Slovenija.
V tem obdobju je bilo pripravljeno poročilo Odbora za preverjanje o izvajanju protokola o tleh 
ter urejanju prostora, ki dodaja pomembna spoznanja in priporočila za alpski prostor, 
vzpostavljeno pa je bilo tudi dobro vsebinsko sodelovanje s projektom LINKS4Soil, v katerem je 
Slovenija vodilni partner. Za nadaljevanje koordinirane obravnave tal v Alpah je za obdobje 
2019-2020 vzpostavljena nova delovna skupina za tla pod vodstvom Nemčije. 

XV. Alpska konferenca je za naslednje štiriletno obdobje soglasno potrdila tudi novo generalno 
sekretarko konvencije Alenko Smerkolj. Slovenija bo mesto generalnega sekretarja zasedla 
prvič 1. julija letos, ko se izteče mandat dosedanjemu generalnemu sekretarju iz Avstrije 
Markusu Reitererju. 

Poročilo o stanju Alp, predstavitev programa predsedovanja Francije.

XV. Alpska konferenca je bila tudi zaključek avstrijskega predsedovanja Alpski konvenciji in 
prevzem dvoletnega predsedovanja s strani Francije. V svoji predstavitvi programa dvoletnega 
predsedovanja je Francija izpostavila tri teme oziroma področja poglobljenih aktivnosti: pripravo 
poročila o stanju Alp na temo kakovosti zraka, obravnavo vode v sodelovanju z lokalnimi 
skupnostmi, ki bo predmet vodne konference jeseni 2019, ter biotsko raznovrstnost, ki jo želi 
obravnavati z različnih vidikov, relevantnih za gorski svet, predvidena pa je tudi konferenca o 
biotski raznovrstnosti junija 2020 v Marseillu. V času francoskega predsedovanja bo v Franciji 
zasedal tudi Mladinski parlament Alpske konvencije. 

Ministrstvo za okolje in prostor  bo kot nosilec Konvencije o varstvu Alp v Sloveniji v okviru 
sklepov XV. Alpske konference zagotovilo sodelovanje slovenskih predstavnikov  v delovnih 
skupinah, odborih, platformah, konferencah in drugih sklicanih sestankih.   Sodelujoča 
ministrstva in vladne institucije sama zagotavljajo sredstva za delovanje svojih predstavnikov v 
okviru delovnih teles Alpske konvencije, večinoma gre za potne stroške, stroški dela pa so 
opredeljeni v okviru rednih delovnih obveznosti. Stroški sodelovanja v okviru izvajanja 
protokolov Alpske konvencije v času francoskega predsedovanja  so ocenjeni v višini 37.000 
EUR.   

V Stalno medresorsko delovno skupino Alpske konvencije, ki omogoča izvajanje aktivnosti 
Alpske konvencije so vključeni  še:  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 



Ministrstvo za infrastrukturo,  Ministrstvo za obrambo - Uprava RS  za zaščito in reševanje, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kulturo,  Ministrstvo za zunanje 
zadeve,    Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
Statistični urad RS  Urad RS za makroekonomske analize in razvoj,  Zavod za gozdove RS.

Poročilo nima finančnih posledic.
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