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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XVI. Alpski konferenci 10.
decembra 2020 v Nici v Franciji – videokonferenca –  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 XVI. Alpski konferenci 10. decembra 2020 v Nici v Franciji, videokonferenca.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo Republike Slovenije v naslednji 
sestavi: 
- mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, vodja delegacije, MOP,
- Blanka Bartol, vodja slovenske delegacije v Stalnem odboru Alpske konference, MOP,
- Katja Piškur, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, MOP,
- Majda Lovrenčič, nacionalna kontaktna točka Alpske konvencije, MOP.

3. Vlada Republike Slovenije je pooblastila ministra Andreja Vizjaka, da na XVI. Alpski     
konferenci zastopa stališča Republike Slovenije in glasuje v imenu Republike Slovenije.
                                                                                                                

                                                                                                              Dr. Božo Predalič

                                                                                                        GENERALNI SEKRETAR

Prilogi: 
- Sklep
- Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XVI. Alpski konferenci  10. 

decembra 2020 v Nici v Franciji - videokonferenca

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:
- Mag. Andrej VIZJAK, minister 
- 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:
Slovenija, ki jo zastopa minister Andrej Vizjak se bo kot pogodbenica Alpske konvencije udeležila 
XVI. Alpske konference, ki bo potekala preko spleta. 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. Ministrska konferenca je priložnost za 
izmenjavo pogledov ministrov in ministric glede področij prihodnjega sodelovanju v alpski regiji za 
uresničevanje ciljev Alpske konvencije in zagotavljanju trajnostnega razvoja regije. Ministri in 
ministrice bodo potrdili 8. Poročilo o stanju Alp o kakovosti zraka, Akcijski načrt za podnebje v Alpah 
2.0, Deklaracijo o celostnem in trajnostnem upravljanju voda v Alpah ter Deklaracijo o varstvo 
gorske biotske raznovrstnosti in njeni promociji na globalni ravni. Na konferenci bo dvoletno 
predsedovanje od Francije prevzela Švica. V tem obdobju bo Slovenija ponovno predsedovala 
delovni skupini za velike zveri in prostoživeče parkljarje ter družba. 

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
Slovenija za delovanje sekretariata Alpske konvencije prispeva članarino v višini nekaj več kot 
34.000 evrov letno. Prevzem oziroma nadaljevanje dvoletnega predsedovanja Delovni skupini velike 
zveri in prostoživeči parkljarji ter družba pomeni strošek do največ 10.000 evrov, predvsem za 
organizacijo skupnih sestankov v fizični obliki. Stroški sodelovanja v delovnih skupinah in platformah 
obsegajo  predvsem potne stroške (v kolikor gre za sestanke v državah pogodbenic Alpske 
konvencije), ki se krijejo iz materialnih stroškov ministrstev, katerih predstavniki sodelujejo pri delu 
navedenih skupin. 
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

NE



- delovanje občin,
- financiranje občin.

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
                                                                                                                   
                                                                                                   Mag. ANDREJ VIZJAK
                                                                                                                   MINISTER
                                                          



Priloga 1 (jedro gradiva)

I. PREDLOG SKLEPA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

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 XVI. Alpski konferenci 10. decembra 2020 v Nici v Franciji, videokonferenca.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo Republike Slovenije v naslednji sestavi: 
- mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, vodja delegacije, MOP,
- Blanka Bartol, vodja slovenske delegacije v Stalnem odboru Alpske konference, MOP,
- Katja Piškur, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, MOP,
- Majda Lovrenčič, nacionalna kontaktna točka Alpske konvencije, MOP.

3. Vlada Republike Slovenije je pooblastila ministra Andreja Vizjaka, da na XVI. Alpski     
konferenci zastopa stališča Republike Slovenije in glasuje v imenu Republike Slovenije.

                                                                                                              Dr. Božo Predalič

                                                                                                        GENERALNI SEKRETAR



Priloga 2 (jedro gradiva) 

Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XVI. Alpski konferenci 10. 
decembra 2020 v Nici v Franciji – videokonferenca 

Alpska (ministrska) konferenca je najvišji organ Sporazuma o varstvu Alp (v nadaljevanju 
Alpske konvencije) in zaseda vsaki dve leti. Udeležijo se je ministri, pristojni za okolje ali  
prostor pogodbenic konvencije, Avstrije, Francije, Italije, Lihtenštajna, Nemčije, Slovenije, Švice, 
Monaka ter Evropske unije, ki je sopodpisnica. Poleg pogodbenic se konference lahko udeležijo 
tudi predstavniki organizacij s statusom opazovalk (Program območje Alp, UNEP/Karpatska 
konvencija, nevladne organizacije in druge). Zadnja, XV. Alpska konferenca je bila 4. aprila 
2019 v Innsbrucku v Avstriji, kjer je predsedovanje od Avstrije prevzela Francija.  Na XVI. Alpski 
konferenci bo dvoletno predsedovanje (2021-2022) prevzela Švica.  

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. Ministrska konferenca je priložnost za izmenjavo pogledov ministrov in ministric
glede področij prihodnjega sodelovanju v alpski regiji za uresničevanje ciljev Alpske konvencije 
in zagotavljanju trajnostnega razvoja regije.

Ministri in ministrice se bodo na XVI. Alpski konferenci v okviru točk A seznanili s poročili 
predsedujoče Francije, Stalnega sekretariata, Odbora za preverjanje, opazovalk ter delovnih 
skupin, ter o napredku na področju zelenega gospodarjenja. Seznanili se bodo s prilagoditvijo 
tolmačenja ter z načinom priprave novega Večletnega programa dela Alpske konvencije, ki ga 
bo vodila Švica, ki bo predstavila tudi prednostne teme dvoletnega predsedovanja. Ministri in 
ministrice bodo sprejeli dopolnitve dveh pravilnikov, ki urejajo delo Stalnega sekretariata. 
Slovenija je v obdobju 2019-2020 pod predsedovanjem Francije vodila Delovno skupino velike 
zveri in prostoživeči parkljarji ter družba. Pod njenim vodstvom je bilo pripravljeno poročilo o 
ukrepih za preprečevanje škod zaradi velikih zveri s priporočili. 

V sklopu točk B je predvidenih 6 točk, med njimi sprejem dveh deklaracij, ki ju je v skladu s 
prioritetami svojega predsedovanja predložilo francosko predsedstvo Alpski konvenciji. 
Deklaracija o celostnem in trajnostnem upravljanju voda v Alpah celovito povzema dosedanje 
rezultate in oblikuje zaveze, ki temeljijo na večletnih rezultatih delovne skupine za vode Alpske 
konvencije (kateri je v obdobju 2017-2018 skupaj z Italijo so-predsedovala tudi Slovenija),  
sporočilih vodnih konferenc, ki so v tesni navezavi na delovno skupino vodile širšo razpravo o 
vodnih temah, ter zaključkih podskupine, ki je obravnavala zeleno in modro infrastrukturo, v 
okviru akcijske skupine 6 (AG6), EU Strategije za alpsko regijo. Deklaracija o biotski 
raznovrstnosti je bila pripravljena z namenom opozoriti na ranljivost gorske biotske 
raznovrstnosti ter posvečati večje pozornosti varstvu gorskih ekosistemov v okviru prihodnjih 
globalnih dogodkov, kot so Konferenca pogodbenic (COP 15) in svetovni kongres Svetovne 
organizacije za varstvo narave (IUCN). Deklaracija bo predstavljena na januarski konferenci o 
gorski biotski raznovrstnosti, ki jo bo organizirala Francija. Pomemben del deklaracije je 
prenova sodelovanja med sekretariati Alpske konvencije, Karpatske konvencije in Konvencije o 
biotski raznovrstnosti. Ministri bodo potrdili temo 9. Poročila o stanju Alp – Alpska mesta ter 
prihodnje mandate delovnih skupin in platform. Nemčija je predlagala ponovno oživitev delovne 
skupine urejanje prostora, kar Slovenija zelo podpira. Slovenija bo še naprej s svojimi 
predstavniki sodelovala pri delu vseh delovnih skupin in platform, v obdobju 2021-2022 pa bo 
ponovno predsedovala delovni skupini velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba. 

Za vsebinsko politično razpravo ministrov in ministric je francosko predsedstvo predlagalo dve 
temi, kakovost zraka in podnebje. Prvo temo podrobno obravnava 8. Poročilo o stanju Alp, ki 



odkriva vzroke za slabo kakovost zraka tudi v gorskih in podobnih podeželskih območjih ter 
podaja 10 priporočil za nadaljnje aktivnosti. V okviru druge teme francosko predsedstvo 
predlaga razpravo o tem, katere ukrepe prilagajanja in katere strategije blaženja bi morali 
prednostno izvajati skupaj v Alpskem območju. Izhodišče za razpravo je Akcijski načrt za 
podnebje v Alpah, ki na podlagi lansko leto sprejetega Alpskega sistema podnebnih ciljev 
opredeljuje prednostne ukrepe za 12 področij od biotske raznovrstnosti do energije in 
prostorskega planiranja. V okviru teh dveh točk je predviden sprejem 8. Poročila o stanju Alp ter 
Akcijskega načrta za podnebje v Alpah.  

Stališča Slovenije do B-točk dnevnega reda:
Slovenija podpira sprejem Deklaracije o celostnem upravljanju voda v Alpah, ker naslavlja 
vodo z več vidikov, tako varstvenih kot razvojnih in pri tem poudarja vidike celostnega in 
trajnostnega upravljanja. Slovenija se strinja z ugotovitvami o ranljivosti gorskih 
ekosistemov, zato je podprla usmeritev, da se v okviru nacionalnih programov pozornost 
nameni tudi gorskim ekosistemom. Vendar ne izključno, saj meni, da so ranljivi tudi drugi 
ekosistemi, zato bi morali v prihodnjih razpravah več pozornosti namenjati ključnim grožnjam 
in pritiskom za slabšanje stanja biotske raznovrstnosti. Kakovosti zraka se je do zdaj več 
pozornosti namenjalo na urbanih območjih, vendar je Slovenija že zgodaj pozornost 
namenila tudi kakovosti zraka izven urbanih območjih.

Pereč problem so namreč neučinkovite individualne in zastarele male kurilne naprave
na lesno biomaso, ki v kombinaciji z gorskim reliefom ustvarjajo razmere za slabo 
kakovost zraka, zlasti v času kurilne sezone. V pripravi so podlage, ki bodo osnova za 
osredotočene ukrepe za ohranjanje kakovosti zraka tudi v gorskih in hribovitih 
podeželskih območjih. V zvezi s podnebnimi spremembami, Slovenijo k ukrepanju 
zavezuje EU zakonodaja in Pariški sporazum. Pri pripravi nacionalnih dokumentov so 
sprejeti dokumenti Alpske konvencije pomembna referenca, tako Alpski sistem 
podnebnih ciljev kot tudi novi Akcijski načrt za podnebje v Alpah 2.0, saj predstavljajo 
dobro podlago za podporo podnebnim ukrepom za izvajanja Alpske konvencije. 
Slovenija se bo dejavno vključevala tudi v skupne aktivnosti na tem področju.

Sestava delegacije in stroški udeležbe
Delegacija Republike Slovenije na konferenci bo sledeča:
- mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, vodja delegacije, MOP,
- Blanka Bartol, vodja slovenske delegacije v Stalnem odboru Alpske konference, MOP,
- Katja Piškur, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, MOP,
- Majda Lovrenčič, nacionalna kontaktna točka Alpske konvencije, MOP.

Ocena stroškov: 
Stroškov z udeležbo predstavnikov MOP na konferenci, ki bo potekala preko videokonference 
ne bo. 

PRILOGA: 
- Dnevni red XVI. Alpske konference 
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