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REPUBLIKE  SLOVENIJE
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ZADEVA: Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Alpske 
konvencije v obdobju avstrijskega predsedovanja  2017- 2018

  1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 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, 21/3, 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 se je seznanila s Poročilom o delu Stalne medresorske 
koordinacijske skupine za izvajanje Alpske konvencije v obdobju avstrijskega predsedovanja 
2017 – 2018.

                                                                                                    Stojan Tramte

                                                                                               GENERALNI SEKRETAR

  
Priloge:
- Poročilo 

Sklep prejmejo: 
– Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si): Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,

Direktorat za okolje, Direktorat za vode in investicije;
– Ministrstvo za infrastrukturo (gp.mzi@gov.si): Direktorat za promet;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (gp.mkgp@gov.si);
– Ministrstvo za notranje zadeve (gp.mnz@gov.si); Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje;
– Ministrstvo za kulturo, (gp.mk@gov.si); Direktorat za kulturno dediščino;
– Ministrstvo za zdravje, (gp.mz@gov.si); Direktorat za javno zdravje;
– Ministrstvo za obrambo, urszr@urszr.si; Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, (gp.mgrt@gov.si), Direktorat za turizem;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si), Služba za mednarodno 

sodelovanje in evropske zadeve;
– Ministrstvo za zunanje zadeve, (gp.mzz@gov.si); Direktorat za zadeve EU;
– Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, (gp.svrk@gov.si);
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– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, (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:
 Barbara RADOVAN, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in 

stanovanja
 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 celotne
ga gradiva:

/

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

5. Kratek povzetek gradiva:

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva v višini, večji od 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, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij NE
d) okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

– na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
– na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne 

klasifikacije programskega proračuna,
– na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij.

NE

7.a Predstavitve ocene finančnih posledic, višjih od 40.000 EUR:

I. Ocena finančnih posledic:
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
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Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

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

proračunskega 
uporabnika

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta

Šifra PP/
Naziv PP

Znesek za
tekoče leto (t)

Znesek za
t+1

SKUPAJ:

II.b Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovila s prerazporeditvijo iz:
Ime 

proračunskega 
uporabnika

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta

Šifra PP/
Naziv PP

Znesek za
tekoče leto (t)

Znesek za
t+1

SKUPAJ:

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:
Novi

prihodki
Znesek za

tekoče leto (t)
Znesek za

t+1

SKUPAJ:

OBRAZLOŽITEV:

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
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Jedro gradiva

Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Alpske 
konvencije

Slovenija je Konvencijo o varstvu Alp podpisala 29. marca 1993, konvencija pa je stopila v 
veljavo leta 1995. Pogodbenice konvencije poleg Slovenije so Avstrija, Francija, Italija, 
Liechtenstein, Monako, Nemčija, Švica in Evropska unija. Najvišji organ konvencije je Alpska 
ministrska konferenca, ki daje usmeritve za skupno delo pri izvajanju konvencije, ki se izvaja 
preko Stalnega odbora Alpske konference, Večletnega programa dela ter delovnih skupin in 
platform. Pogodbenice predsedujejo konvenciji dve leti. Slovenija je predsedovala trikrat, 
nazadnje v obdobju 2010-2011, naslednje predsedovanje Slovenije bo 2023-2024, po dogovoru 
s Švico o zamenjavi vrstnega reda predsedovanja zaradi sovpadanja predsedovanja Svetu EU 
v letu 2021. Po Zakonu o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (MKVA – U.l. RS, št. 19/1995) 
izvajanje vodi in koordinira ministrstvo, pristojno za prostor. 
Vlada Republike Slovenije je s sklepom, št. 903-14/2001-1 z dne 13. 11. 2001 in s sklepom o 
spremembah sklepa, št. 01201-17/2005/3 z dne 22. 3. 2005, imenovala sestavo medresorske 
koordinacijske skupine za izvajanje Konvencije o varstvu Alp – Alpska konvencija, za vodenje 
skupine pa pooblastila Ministrstvo za okolje in prostor. V tem okviru je bilo uspešno zaključeno 
tudi tretje predsedovanje Slovenije Alpski konvenciji leta 2011. Ob predpostavki, da bo po 
predsedovanju manj aktivnosti ter zaradi tega delo v okviru koordinacijske skupine ne bo nujno 
potrebno, je bila s sklepom Vlade RS 01100-1/2012/43 medresorska koordinacijska skupina 
ukinjena. Ponovno je bila vzpostavljena s sklepom Vlade RS št. 01203-3/2015/6, saj je bila 
izkazana potreba po koordinaciji dela med ministrstvi in vladnimi službami na področjih, ki jih 
konvencija pokriva (varstvo narave in urejanje krajine, urejanje prostora in trajnostni razvoj, 
turizem, gorsko kmetijstvo, gorski gozd, energija, promet, podnebne spremembe in prebivalstvo 
in kulturo), ter vse pomembnejše vloge konvencije v makroregionalnem okviru. Dne 31. 8. 2017 
je bila sprejeta sprememba vladnega sklepa št. 01203-3/2015/15 o preimenovanju v Stalno 
medresorsko koordinacijsko skupino za izvajanje Alpske konvencije. 

Naloge Stalne MKS AK
Medresorski koordinacijski skupini za izvajanje Alpske konvencije predseduje predstavnik 
Ministrstva za okolje in prostor, njene naloge pa so: 
– usklajevanje dela pri izvajanju Alpske konvencije v navezavi na program predsedovanja 

Alpski konvenciji, ki ga predstavi predsedujoča država, in na Večletni program dela Alpske 
konvencije (2017-2022);

– spremljanje izvajanja Alpske konvencije in izvedbenih protokolov;
– spremljanje izvajanja zaključkov ministrskih konferenc ter delovnih skupin in platform;
– sodelovanje na sestankih in drugih dogodkih Alpske konvencije s svojega področja dela; 
– priprava stališč Slovenije, poročil in drugih gradiv s področja dela posameznih resorjev.

Ustanovitev in delovanje Stalne medresorske koordinacijska skupina za izvajanje Alpske 
konvencije je vezana na dvoletna predsedovanja pogodbenic (Nemčija 2015-2016, Avstrija 
2017-20181, Francija 2019-2020). V skupini sodelujejo ministrstva, službe in uradi: Ministrstvo 
za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za 
infrastrukturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kulturo,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

                                                  
1 Avstrija je pričela predsedovanje 1. 1. 2017, zaključila pa ga je 4. 4. 2019 s XV. Alpsko konferenco, ki 
je bila prestavljena v leto 2019 zaradi sočasnega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici 2018.
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K posameznim sestankom so vabljeni tudi predstavniki civilne družbe, ki so povezani v vse-
alpske mreže, ki imajo status uradnega opazovalca Alpske konvencije, kot so Planinska zveza 
Slovenije, Cipra Slovenija, ter Info točki Alpske konvencije: Posoški razvojni center iz Tolmina in  
Slovenski Planinski muzej, kot enota Gornjesavskega muzeja Jesenice. 

1. Izvajanje nalog v času avstrijskega predsedovanja Alpski konvenciji 2017- 2018

Avstrijske prioritete predsedovanja, ki je potekalo pod geslom »Varstvo in raba«, so bile 
podnebne spremembe in vloga žensk v gorskem svetu. Aktivnosti za izvajanje konvencije:
- redna zasedanja teles konvencije (XV. Alpska (ministrska) konferenca v Innsbrucku; Stalni 

odbor – pet sej, Odbor za preverjanje – tri seje);
- izvajanje mandatov delovnih skupin in platform ter ad hoc skupine za izvajanje projekta 

ESPON, potrjenih na predhodni XIV. Alpski ministrski konferenci, in sicer na področjih 
naravnih nesreč, gorskega kmetijstva, trajnostnega turizma, urejanja prostora, prometa, 
ekološke povezljivosti, upravljanje voda, velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družbe ter 
makroregionalne strategije za Alpe; 

- priprava 7. poročila o stanju Alp na temo obvladovanje tveganj naravnih nevarnosti pri 
kateri je aktivno sodelovala platforma PLANALP (naravne nesreče);  

- konference in delavnice na temo energijske učinkovitosti v hotelirstvu, vloge žensk v 
gorskem svetu (svetovna konferenca v Avstriji), konference z deležniki ipd. 

V okviru avstrijskega predsedstva so potekale tudi nekatere aktivnosti, ki so bile zastavljene že 
v času nemškega predsedovanja; tako je bil pripravljen Akcijski načrt za zeleno gospodarstvo.  
Avstrija je vodila tudi koordinacijo med Alpsko konvencijo in njenimi delovnimi skupinami in 
platformami ter koordinacijo vodij akcijskih skupin EUSALP z namenom ustvarjanja sinergij med 
ekspertizami Alpske konvencije in potrebami akcijskih skupin EUSALP. V sodelovanju med 
Avstrijskim/Tirolskim sodelovanjem EUSALP in Alpsko konvencijo je bil pripravljen sporazum o 
sodelovanju, ki pa ga izvršilni odbor EUSALP ni potrdil. 

Odbor za preverjanje je v obdobju avstrijskega predsedovanja pripravil poročilo o rezultatih 
podrobnega preverjanja določb protokolov varstvo tal in urejanja prostora na temo omejevanja 
pozidave tal in prekrivanja tal z nepropustnimi materiali. Pričel pa je tudi z aktivnosti zbiranja 
podatkov rednega poročanja o izvajanju Alpske konvencije. 

2. Sklepi XV. Alpske konference, 4.  april 2019, Innsbruck

Alpske ministrske konference se je udeležil minister Simon Zajc. 
- Ministri so potrdili mandate delovnih skupin in platform za obdobje 2019-2020 ter 

predsedujoče delovnim skupinam. Delovne skupine in aktivnosti so bile usklajene s petimi 
prednostnimi temami Večletnega programa dela 2017-2022, to so: prebivalstvo in kultura, 
podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in krajina, zeleno gospodarstvo in promet, s 
čemer je Večletni program dela dobil ustreznejšo vlogo v sistemu izvajanja konvencije. 

- S sprejemom Innsbruške deklaracije »Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 
2050« so ministri potrdili Sistem podnebnih ciljev 2050 Alpske konvencije ter 7. Poročilo o 
stanju Alp na temo obvladovanja tveganj naravnih nevarnosti.

- Ministri so na XV. Alpski konferenci za naslednje štiriletno obdobje soglasno potrdili tudi 
novo generalno sekretarko konvencije Slovenko Alenko Smerkolj. Slovenija je mesto 
generalnega sekretarja zasedla prvič 1. julija letos, ko se je iztekel mandat dosedanjemu 
generalnemu sekretarju iz Avstrije veleposlaniku Markusu Reitererju. 



6

3.   Predstavitev programa predsedovanja Francije Alpski konvenciji 2019-2020

Francija je izpostavila tri teme oziroma področja poglobljenih aktivnosti: pripravo 8. poročila o 
stanju Alp na temo kakovosti zraka, obravnavo voda 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 je tudi konferenca o biotski 
raznovrstnosti junija 2020 v Marseillu. V času francoskega predsedovanja bo v Franciji zasedal 
tudi Mladinski parlament Alpske konvencije. 

Poleg navedenih bodo potekale aktivnosti delovnih skupin in platform v skladu s potrjenimi 
mandati pod točko 2. katerih napredek bo obravnaval Stalni odbor na petih sejah.
Odbor za preverjanje bo imel tri seje in bo v tem času pripravil Poročilo o izvajanju konvencije. 
Prvi rok za oddajo nacionalnih poročil je 1. 10. 2019.

4. Aktivnosti Stalne medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Alpske konvencije 
v obdobju predsedovanja Avstrije (2017-2018)

Stalna medresorska delovna skupina je imela pet sestankov, 30. marca in 22. septembra 2017 
in 7. marca, 8. junija in 22. oktobra 2018 vezano na zasedanja Stalnega odbora, ki so bila zlasti 
namenjena: 

- pregledu gradiv za zasedanje Stalnega odbora ter pripravi usklajenih stališč in pripomb; 
- priprava Stališča do reorganizacije dela delovnih skupin in platform v okviru Alpske 

konvencije (dokument je priloga tega poročila);
- pripravi usklajenih stališč za udeležbo na ministrski Alpski konferenci (april 2019), ki jih 

je sprejela Vlada RS;
- izmenjava informacij o delu posameznih predstavnikov v delovnih telesih ter platformah 

in delovnih skupinah ter razreševanje odprtih vprašanj oziroma dogovor o možnih 
skupnih aktivnostih;

- izmenjava informacij o načinih posredovanja zaključkov ministrskih srečanj ter izvajanju 
sprejetih obveznosti (npr. predstavitev 6. Poročila o stanju Alp na temo zelenega 
gospodarstva) ter skupnih projektov (npr. potujoča mednarodna arhitekturna razstava 
Constructive Alps o trajnostni prenovi in gradnji v Alpah – nosilec MOP; uvajanje 
Gorniških vasi – nosilec PZS);

- usklajevanje sodelovanja na dogodkih Alpske konvencije v organizaciji predsedstva;
- usklajevanje in informiranje med Alpsko konvencijo in EUSALP (MZZ), ter 
- informiranje in usklajevanje programa dveh prireditev Dneva Alpske konvencije (VIII. 

dan Alpske konvencije maj 2017 in  IX. dan Alpske konvencije maj 2018).

Z resorji pa so potekale tudi elektronske izmenjave gradiv in informacij, kadar je šlo za 
vprašanja, neposredno vezana na posamezen resor, npr. v zvezi s prevajanjem dokumentov, 
poročil, smernic ali priporočil, posredovanjem podatkov in informacij, potrebnih za delo platform, 
pripravo poročila o stanju, uskladitvi konkretnih besedil, npr. ministrske izjave o urejanju 
prostora.

5. Predvidene aktivnosti SMKS AK v času predsedovanja Francije Alpski konvenciji 2019-
2020

 Slovenija je v novem dvoletnem obdobju prevzela predsedovanje platformi WISO (v 
dogovoru z MOP – narava platformi predseduje predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije), 
ki obravnava vprašanja velikih zveri in prostoživečih parkljarjev ter družbe. Organizirani 
bodo sestanki platforme, prvi jeseni 2019 v Sloveniji, na katerih bodo sodelovali tudi 
predstavniki MOP.

 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. V delovni skupini sodelujejo predstavniki 
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Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. Druge aktivnosti iz akcijskega načrta se bodo 
izvajale glede na pobude zainteresiranih nosilcev. Slovenija se bo tako pridružila projektu 
pilotnih regij zelenega gospodarstva, ki ga vodi Nemčija. Pri aktivnosti bo sodelovala 
predstavnica MOP. 

 V Delovni skupini PLANALP pod vodstvom Avstrije bodo sodelovali predstavniki Uprave RS 
za zaščito in reševanje ter zunanji strokovnjak. Kot nacionalna obveznost bo splošni in 
strokovni javnosti ter lokalnim skupnostim v okviru Dnevov zaščite in reševanja 2019 
predstavljeno 7. Poročilo o stanju Alp na temo zmanjševanja tveganj za naravne nevarnosti. 

 V Delovni skupini promet pod vodstvom Francije bo sodeloval predstavnik Ministrstva za 
infrastrukturo. Previdno je, da bo delovna skupina sodelovala tudi pri pripravi 8. Poročila o 
stanju Alp na temo kakovosti zraka.

 V novi Delovni skupini varstvo tal pod vodstvom Nemčije bo po dogovoru s pristojnim 
resorjem (MOP) sodelovala predstavnica ARSO. 

 Svoje delo bo nadaljeval Alpski odbor za podnebje, v katerem sodeluje predstavnica MOP s 
področja podnebnih sprememb.  

 V novem Alpskem odboru za biotsko raznovrstnost in krajino, ki bo naredil posnetek stanja 
na tem področju ter predloge za boljše izvajanje protokola na tem področju, bosta 
sodelovali predstavnici MOP. 

 Na področju turizma bodo organizirane tri vse alpske konference, ki jih bodo ločeno na 
temo »outdoor« turizma, kulturnega turizma in turizma organizirale Nemčija, Italija in 
Avstrija. Predvideno je, da se bodo dogodkov udeležili tudi slovenski nosilci politike razvoja 
turizma (MGRT). 

 Na prednostnem področju prebivalstvo in kultura so predvideni skupni projekti: 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 v katerem sodeluje ZRC SAZU; tematsko novinarsko potovanje We are 
Alps, ki ga vsako leto v sodelovanju z državami pogodbenicami organizira Stalni sekretariat 
Alpske konvencije za krepitev prepoznavnosti konvencije v lokalnih/nacionalnih medijih; peti 
razpis Mednarodnega arhitekturnega natečaja Constructive Alps, s katerim se spodbuja 
trajnostna gradnja in prenova v Alpah, ki jo organizirata Švica in Lihtenštajn; podpora 
aktivnostim Info točk Alpske konvencije, vključno z dvema v Sloveniji, v Tolminu in 
Mojstrani. Nekatere od navedenih aktivnosti v Sloveniji v dogovoru z ministrstvi ali akterji na 
lokalni ravni koordinira Ministrstvo za okolje in prostor (potujoča razstava Constructive Alps, 
Festival brati gore), nekatere pa sofinancira (We are Alps, Alpske Info točke, Mladinski 
parlament Alpske konvencije, Gorniške vasi) preko razpisa ali javnih naročil.

 V okviru SMKS Alpske konvencije se bo usklajevalo tudi poročilo o izvajanju Alpske 
konvencije v Sloveniji, katerega priprava se je pričela v okviru rednega poročanja o 
izvajanju te konvencije, ki ga vodi Odbor za preverjanje. 

 V letu 2019 in 2020 bo dvakrat organiziran Dan Alpske konvencije, v letu 2019 bo posvečen 
predstavitvi Poročila o stanju Alp na temo obvladovanja naravnih nevarnosti, za leto 2020 
pa bo tematika določena naknadno. 

6. Predsedovanje Slovenije Alpski konvenciji 

Podpora Stalne medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Alpske konvencije bo 
pomembna tudi v času četrtega predsedovanja Sloveniji Alpski konvenciji. To naj bi Slovenija 
prevzela za Francijo, za obdobje 2021-2022, vendar je glede na predsedovanje Svetu EU v 
drugi polovici 2021 po posvetu s Švico termin predsedovanja z njo zamenjala, tako da bo 
predsedovala 2023-2024.

Poročilo nima finančnih posledic. 
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