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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo 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 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije 
na XV. Alpski konferenci 4. aprila 2019 v Innsbrucku v Avstriji. 

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo Republike Slovenije, ki se bo udeležila 
konference iz prejšnje točke, v naslednji sestavi: 
- Aleš Prijon, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, vodja delegacije,
- Blanka Bartol, vodja slovenske delegacije v  Stalnem odboru Alpske konference, MOP,
- Majda Lovrenčič, nacionalna kontaktna točka Alpske konvencije  na Direktoratu za 

prostor, graditev in stanovanja, MOP.

                                                                                                                

                                                                                                              Stojan Tramte

                                                                                                        GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
- Izhodišča za udeležbo 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)



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:
- Aleš PRIJON, državni sekretar
- Blanka BARTOL, vodja slovenske delegacije v Stalnem odboru Alpske konference
- Katja PIŠKUR, vodja Službe za 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
                                                                                                                   
                                                                                                                        ALEŠ PRIJON

                                                      DRŽAVNI SEKRETAR



JEDRO GRADIVA:

Izhodišča za udeležbo 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 XIV.
Alpska konferenca je potekala v 13. oktobra 2016 v Grassau v Nemčiji, kjer je Nemčija predala 
predsedovanje Avstriji.  Na XV. Alpski konferenci, ki bo potekala 4. aprila 2019 v Innsbrucku, bo 
dvoletno predsedovanje prevzela Francija.  

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 bo potekal še sestanek 67. Stalnega odbora Alpske konference, ki se ga bosta 
udeležili Blanka Bartol, vodja slovenske delegacije v Stalnem odboru Alpske konference in 
Majda Lovrenčič, nacionalna kontaktna točka Alpske konvencije. Sledilo bo neformalno 
srečanje ministric in ministrov alpskih držav oziroma njihovih pooblaščencev.

Ministrska konferenca je možnost izmenjave stališč ministrov glede razvojnih potencialov in 
morebitnih omejitev alpskega prostora, glede prihodnosti Alpske konvencije in sprejema 
zaključkov prihodnjih usmeritev in prioritetnih aktivnosti ter potrditev zaveze ministrov po
nadaljnjem tesnem sodelovanju v alpski regiji pri uresničevanju ciljev Alpske konvencije in 
zagotavljanju trajnostnega razvoja regije. 

Ministri in ministrice bodo na XV. Alpski konferenci obravnavali izvajanje sklepov predhodne 
Alpske konference, potrdili bodo mandate delovnih skupin in platform za obdobje 2019-2020 ter 
predsedujoče delovnim skupinam, potrdili bodo Sedmo poročilo o stanju Alp na temo 
obvladovanje tveganj (naravne nesreče). Slovenija v novem obdobju prevzema predsedovanje 
platformi WISO, ki obravnava vprašanja velikih zveri in prostoživečih parkljarjev.

Zaradi obsežnosti točk dnevnega reda in njihovo različno naravo, se točke dnevnega rada delijo 
na A-točke dnevnega reda, ki so bile  vsebinsko usklajene že na sestankih Stalnega odbora in
se sprejemajo brez razprave, in na B-točke dnevnega reda, o katerih se razpravlja. V okviru 
točk A bosta predsedstvo in Stalni sekretariat predstavila poročila: Aktivnosti Stalnega odbora in 
njegovega predsedstva 2017-2018, Aktivnosti Stalnega sekretariata 2017-2018, Aktivnosti 
Odbora za preverjanje 2017-2018,  Aktivnosti tematskih delovnih teles 2017-2018, Aktivnosti 
opazovalk 2017-2018, 7. Poročilo o stanju Alp, predstavitev programa predsedovanja Francije.

Teme in stališča Slovenije do B-točk dnevnega reda:

B 1 Politična razprava »Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050«: potrditev izjave 
Alpske konference o podnebju in Sistema podnebnih ciljev 2050 Alpske konvencije ter  8. 
Poročila o stanju Alp na temo zmanjševanja tveganj za nevarnosti.



V razpravi o podnebni nevtralnosti bo Slovenija izpostavila nujnost medresorskega 
povezovanja, oblikovanja integralnih instrumentov in krepitve usposobljenosti deležnikov 
različnih ravni za doseganje ciljev nizkoogljičnosti in nevtralnosti, dotaknila pa se bo tudi
skupnega pogleda na razvoj Alpskega prostora Alpe 2050  ter vloge prostorskega načrtovanja, 
ki ga mnoge politike navajajo kot ključnega za prilagajanje na podnebne spremembe, trajnostno 
mobilnost, varstvo tal, ekološko povezljivost ipd. 

B 2 Imenovanje novega generalnega sekretarja/nove generalne sekretarke
Slovenija si prizadeva, da mesto generalnega sekretarja zasede njen kandidat, saj do sedaj na 
tem mestu, za razliko od drugih pogodbenic, še ni imela svojega predstavnika. 

B 3 Politična razprava o varstvu tal 
Poudarila bo vlogo konvencije za EU Strategijo za Alpsko regijo, kjer je konvencija s svojim 
akumuliranim znanjem na področju trajnostnega razvoja lahko v odločilno pomoč pri oblikovanju 
skupnih projektov, ter kot primer navedla aktivnosti na področju varstva tal. V EUSALP je bila 
tako na tem področju pod vodstvom Stalnega sekretariata konvencije sprejeta Deklaracija o 
tleh, ki jo je podprla tudi Slovenija. Hkrati je bilo pripravljeno poročilo Odbora za preverjanje o
izvajanju protokola o tleh, ki dodaja pomembna spoznanja za alpski prostor, vzpostavljeno pa je 
bilo tudi dobro vsebinsko sodelovanje s projektom LINKS4Soil, v katerem je Slovenija vodilni 
partner. Za koordinirano obravnavo tal v Alpskem prostoru je konvencija odigrala pomembno 
povezovalno vlogo, ki jo bo ohranila  tudi v novi delovni skupini o tleh. 

B 4 Potrditev sklepov o prihodnjem predsedstvu in predstavitev programa predsedstva 2019-
2020 – Francija 

Francija bo na XV. Alpski konferenci od Avstrije prevzela predsedovanje. Predstavila bo 
program dvoletnega predsedovanja. Izpostavila bo povezovanje z lokalno ravnijo pri izvajanju 
konvencije. Tema 8. poročila o stanju Alp bo predvidoma kvaliteta zraka v navezavi na promet 
in stavbe. Francija bo v predsedovanje vključila Monako, ki je osma pogodbenica konvencije, in 
bo skupaj z njim organizirala sestanek Stalnega odbora. XVI. Alpska konferenca, na kateri bo 
Francija svoje predsedovanje predala Sloveniji, bo potekala predvidoma januarja 2021. V času 
francoskega predsedovanja bo v Franciji zasedal tudi Mladinski parlament Alpske konvencije. 

Sestava delegacije in stroški udeležbe
Delegacija Republike Slovenije na konferenci bo sledeča:
- Aleš Prijon, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, vodja delegacije, MOP,
- Blanka Bartol, vodja slovenske delegacije v Stalnem odboru Alpske konference, MOP,
- Majda Lovrenčič, nacionalna kontaktna točka Alpske konvencije, MOP.

Ocena stroškov: 
Okvirna ocenjena vrednost stroškov udeležbe delegacije Republike Slovenije je približno 1500
EUR (prevoz s službenim avtomobilom, predornine, cestnine, avstrijska vinjeta, hotelska 
nastanitev treh oseb, vključno s šoferjem, približno 170 EUR/oseba/noč, dnevnica: 44 
EUR/oseba). Stroške udeležbe vodji delegacije  krije avstrijsko predsedstvo Alpski konvenciji. 

Stroški, nastali ob udeležbi predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor (MOP) na ministrskem 
posvetu, se bodo krili iz proračunske postavke MOP (PP materialni stroški).
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