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Postopek za izvedbo pregledov na kraju samem 
 

ustrezno številki 3.1.3. točke II. sklepa VII/4 Alpske konferencei 
 
 
 
Splošne določbe:  
 
Kot del mehanizma za preverjanje upoštevanja določb Alpske konvencije in njenih 
izvedbenih protokolov v skladu s sklepom VII/4 Alpske konference je postopek za 
izvedbo pregledov na kraju samem posvetovalne narave ter ni konfrontativen, 
pravosoden in diskriminatoren.  
 
Namen pregleda na kraju samem je Odboru za preverjanje zagotoviti dodatno 
podlago za oceno upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov,  
zadevni pogodbenici zagotoviti podporo pri iskanju ustrezne rešitve pri morebitnih 
težavah pri izvajanju le-teh ter vsem pogodbenicam posredovati pristope za 
optimalne rešitve v podobnih primerih.  
 
Pogoj za izvedbo pregleda na kraju samem je soglasje zadevne pogodbenice. 
Pripraviti in izvajati jih je treba v tesnem sodelovanju z organi zadevne pogodbenice. 
Zadevna pogodbenica mora članom vizitacijske skupine (skupine za pregled) 
zagotavljati podporo, ki jo potrebujejo pri izvedbi svoje naloge.  
 
Izvajanje pregledov na kraju samem je v pristojnosti Odbora za preverjanje in ne 
smejo presegati zahtev, ki so potrebne za zagotavljanje pravilne uporabe Alpske 
konvencije in njenih protokolov. 
 
V skladu s št. 3.1.4 točke II. sklepa VII/4 Alpske konference se mora z informacijami, 
ki jih zadevna pogodbenica označuje kot zaupne, ravnati zaupno.  
 
Pregleda na kraju samem se ni treba udeležiti vsem pogodbenicam Alpske 
konvencije, lahko pa vsaka pogodbenica v vizitacijsko skupino odpošlje največ dva 
predstavnika ali predstavnici. Ta predstavnika/predstavnici sta lahko člana Odbora za 
preverjanje ali tudi druga strokovnjaka/strokovnjakinji. Vsaka pogodbenica prevzame 
potne stroške predstavnikov/predstavnic, ki jih je imenovala sama. Obvezni člani 
vizitacijske skupine so: zadevna pogodbenica, trenutno predsedstvo Alpske 
konference in Stalni sekretariat Alpske konvencije.  
 
Vloga vizitacijske skupine ni razlaganje določb Alpske konvencije in njenih 
protokolov, prav tako ni dolžna dokončno odločati o skladnosti, temveč zbrati dejstva, 
zbrati in analizirati dokumentacijo ter beležiti opažanja. Vizitacijska skupina lahko 
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Odboru za preverjanje predloži tudi konkretne pobude za odpravo določene težave, 
ki se pojavi pri izvajanju določb Alpske konvencije in njenih protokolov. Ocena 
dejstev kot tudi dokončna izdelava predlogov za reševanje težav pri izvajanju je v 
pristojnosti Odbora za preverjanje.  
 
 
Stopnje postopka: 
 
Stopnja 1:  
Postopek za izvedbo pregleda na kraju samem se sproži na podlagi sklepa Odbora 
za preverjanje.  
 
Izvedbo pregleda na kraju samem lahko predlaga vsak član Odbora za preverjanje 
(vsak predstavnik/vsaka predstavnica pogodbenic in odobrenih opazovalcev).  
 
Sklep Odbora za preverjanje, da se izvede pregled na kraju samem, zahteva, da je 
izpolnjen najmanj eden od naslednjih predpogojev: 
 

• izrecna zahteva za zagotovitev podpore pri upoštevanju Alpske konvencije in 
njenih izvedbenih protokolov s strani pogodbenice, na katerem ozemlju naj se 
izvede pregled; 

• obstoj resnih ovir, ki preprečujejo uresničevanje ene ali več obveznosti iz 
Alpske konvencije in njenih protokolov; 

• preverjanje večkratnega morebitnega neupoštevanja obveznosti iz Alpske 
konvencije in njenih izvedbenih protokolov; 

• neposredno ogrožanje ali poškodovanje pravnih dobrin in interesov, ki so 
predmet varstva Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov, s strani 
pogodbenice; 

• strokovna ocena primera dobre prakse ali izvedba projekta, ki je bistvenega  
pomena za pogodbenice; 

• priporočilo ali sklep Alpske konference o prepoznavanju težav pri upoštevanju 
določb in morebitnih ukrepov (gl. št. 4.1 in 4.2. tčk. II sklepa VII/4 Alpske 
konference). 

 
Sklep je treba utemeljiti. Opredeliti mora kraj pregleda, predmet, zadevna vprašanja, 
postopek, poleg tega tudi uporabo zbranih podatkov, ter želeni čas izvedbe pregleda. 
Pregledi na kraju samem se lahko opravijo neposredno pred ali po seji Odbora za 
preverjanje in se naj v kolikor je to smotrno izvedejo v bližini.  
 
Stopnja 2: 
Obvestilo o sklepu Odbora za preverjanje zadevni pogodbenici, tako da lahko ta 
zagotovi potrebno pomoč, rok za odgovor: primeren, ne več kot 2 meseca.  
 
Stopnja 3: 
A. Če pogodbenica ne dovoli pregleda na kraju samem, se le-ta ne izvede. 
Odbor za preverjanje lahko sprejme priporočila.  
 
B. Če pogodbenica pregled na kraju samem dovoli, se ta opravi v skladu s 
sklepom Odbora za preverjanje, ki ga potrdi pogodbenica. Rok za izvedbo določi 
Odbor za preverjanje v soglasju z zadevno pogodbenico.  
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Stopnja 4: 
Osnutek poročila pripravi vizitacijska skupina v dveh mesecih po pregledu na kraju 
samem ter ga pošlje Odboru za preverjanje in Stalnemu sekretariatu. Stalni 
sekretariat ga pošlje zadevni pogodbenici, da ta o njem zavzame stališče. Rok, v 
katerem mora zadevna pogodbenica podati odgovor: primeren, ne več kot 2 meseca.  
 
Vizitacijsko poročilo mora vsebovati: razlog za izvedbo pregleda, sestavo vizitacijske 
skupine, kronološki potek dejavnosti, opravljenih med pregledom na kraju samem, 
ugotovitve, pridobljene med pregledom in seznam informacij in gradiv, zbranih med 
pregledom. Poročilo lahko vsebuje tudi konkretne pobude za odpravo določene 
težave pri uresničevanju določb Alpske konvencije in njenih protokolov.  
 
Končno različico poročila sprejme Odbor za preverjanje na svoji naslednji seji. 
Vizitacijsko poročilo je del poročila Odbora za preverjanje za tekoči postopek 
preverjanja.  
 
Spoznanja, pridobljena v okviru pregleda na kraju samem, ki so koristna za druge 
pogodbenice pri uresničevanju določb Alpske konvencije, se lahko uporabijo pri 
nadaljnjem delu Odbora za preverjanje oz. se objavijo v primerni obliki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i Ta postopek je bil sprejet na seji Odbora za preverjanje, ki je potekla 6. in 7. oktobra 
2010 v Dobrovem.  


