
 
 

    
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

XI. Alpska konferenca 

8.-9. marec 2011, Brdo pri Kranju 

 

ZAPISNIK SKLEPOV 

 

 

 

TDR 1  Potrditev dnevnega reda 

 

Alpska konferenca potrdi dnevni red. 

 

TDR 2  Sprejem sklepa o pooblastilih  

 

Alpska konferenca ugotavlja, da imajo predstavniki pogodbenic ustrezna pooblastila. 

 

TDR 3  Odobritev udeležbe organizacij s statusom op azovalk  

 

Alpska konferenca ugotavlja, da imajo prisotne organizacije odobren status opazovalcev. 

 

TDR 4  Stanje ratifikacij  

 

Alpska konferenca vzame na znanje poročilo depozitarja.  
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TDR 5  Poročila pogodbenic o izvajanju Alpske konvencije 

 

Alpska konferenca se seznani s poročili pogodbenic glede izvajanja Alpske konvencije.  

 

A-točke dnevnega reda (Sprejem brez razprave) 

 

TDR A1  Postopek preverjanja 

 

Alpska konferenca 

 

1. sprejme poročilo Odbora za preverjanje o stanju glede upoštevanja Alpske kon-

vencije in njenih izvedbenih protokolov1, 

 

2. ohranja priporočila2, ki jih je X. Alpska konferenca naslovila na pogodbenice in 

poziva pogodbenice, da okrepijo potrebne ukrepe za izvajanje,  

 

3. prosi Odbor za preverjanje, da predela mehanizem za preverjanje ustrezno sklepu 

VII/4 Alpske konference, v luči izkušenj pridoblenih v okviru prvega in drugega 

postopka za preverjanje, upoštevajoč tudi elemente v prilogi3 in rezultate predloži v 

odločanje XII. Alpski konferenci,  

 

4. sprejme poročilo Odbora za preverjanje o izvajanju Deklaracije „Prebivalstvo in 

kultura“4, ki je bila sprejeta na IX. Alpski konferenci, 

 

5. prosi pogodbenice in opazovalce, da z vsebino Deklaracije „Prebivalstvo in kultura” 

seznanijo tako nosilce interesov iz politike in gospodarstva kakor tudi lokalno pre-

bivalstvo ter tematike obravnavajo preko skupnih aktivnosti,  

 

                                                 
1 Glej prilogo 1 – Dokument AC11/A1/1 
2 Glej prilogo 2 – Dokument AC11/A1/2 
3 Glej prilogo 3 – Dokument AC11/A1/3 
4 Glej prilogo 4 – Dokument AC11/A1/4 
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6. prosi Stalni odbor, da pripravi predlog sklepa o tem, ali je morebiti potrebno pripra-

viti Protokol za področje "Prebivalstvo in kultura", ki bo predložen XII. Alpski konfe-

renci. 

 

TDR A2  Aktivnosti Mreže zavarovanih obmo čij v Alpah  

 

Alpska konferenca potrjuje program dela Mreže zavarovanih območij v Alpah za obdobje 

2011–20125.  

 

TDR A3 Podaljšanje mandata generalnega sekretarja  

 

V skladu s statutom Stalnega sekretariata (priloga II, 3. člen), se mandat generalnega 

sekretarja podaljša za nadaljnji dve leti.  

 

TDR A4 Mednarodna gorska partnerstva 

 

Alpska konferenca  

 

1. se seznani s Poročilom6 Stalnega sekretariata o nadaljnjem razvoju mednarodnih 

gorskih partnerstev Alpske konvencije,  

 

2. sklene, da bo mednarodna gorska partnerstva, ki obstajajo na območjih sodelo-

vanja Alpske konvencije, še naprej razvijala z izvajanjem skupnih dejavnosti in s 

posameznimi prispevki pogodbenic in opazovalcev,  

 

3. prosi pogodbenice in opazovalce, da v okviru svojih možnosti skrbijo za neprekin-

jeno izvajanje skupnih dejavnosti mednarodnih gorskih partnerstev na podlagi 

ustreznih vsebinskih in finančnih prispevkov,  

 

                                                 
5 Glej prilogo 5 – Dokument AC11/A2 
6 Glej prilogo 6 – Dokument AC11/A4 
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4. se zavzema, da se mednarodna gorska partnerstva vključijo v temeljni dokument 

in v strateški akcijski načrt Večletnega programa Alpske konvencije za obdobje 

2011–2016.  

 

TDR A5  Delovna skupina “Promet” 

 

Alpska konferenca  

 

1. se zahvaljuje Delovni skupini “Promet” za njeno delo,  

 

2. potrjuje mandat7 Delovne skupine “Promet” do XII. Alpske konference,  

 

3. želi, da bi bile študije, ki jih je izvedla Delovna skupina v okviru tega mandata, 

deležne najširše podpore nacionalnih delegacij, zlasti finančne glede na razpolož-

ljiva sredstva. 

 

TDR A6  Delovna skupina “UNESCO-svetovna dediš čina”  

 

Alpska konferenca  

 

1. se seznani s poročilom8 Delovne skupine za Unescovo svetovno dediščino,  

 

2. se seznani tudi s ostalim gradivom9, ki ga je izdelala Delovna skupina za Unesco-

vo svetovno dediščino (zaključki dveh delavnic strokovnjakov v Bernu in Trstu, pre-

liminarni dokument o izjemnih univerzalnih vrednotah Alp, ažurirana študija “Alpine 

Sites and UNESCO World Heritage”)  

 

3. obnovi mandat Delovne skupine za Unescovo svetovno dediščino do XII. Alpske 

konference in pozove Delovno skupino, naj posveti posebno pozornost: 

 

                                                 
7 Glej prilogo 7 – Dokument AC11/A5/1 
8 Glej prilogo 8 – Dokument PC45/B8 
9 Glej prilogo 9 – Dokumenti PC45/B8/1-7 
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- prispevkom za harmonizacijo seznamov predlogov, po metodologiji, ki jo je 

Delovna skupina doslej že razvila in upoštevajoč doslej dosežene rezultate, 

s pomočjo zbiranja podrobnejših informacij o potencialnih serialnih transna-

cionalnih in/ali čezmejnih lokalitetah in s pomočjo delavnic strokovnjakov, ki 

preverjajo potencialno izjemno vrednost že izbranih tem. S to poglobljeno 

raziskavo bi morali preverjati predvsem skladnost analiziranih enot s kriteriji 

Odbora za svetovno dediščino, obravnavati primerjalne študije, možne 

sinergije med vsebinami in odnose med lokalitetami;  

 

- nadaljnjemu razvoju proučevanja in določanja izjemnih univerzalnih vrednot 

v Alpah na tehnično-znanstveni ravni, izhajajoč prav iz pripravljalnega 

dokumenta; 

 

- pospeševanju medsebojne izmenjave izkušenj upravljanja že vpisanih loka-

litet, ob usklajenem delovanju pogodbenic in s pritegnitvijo krajevnih usta-

nov ter lokalnih skupnosti k sodelovanju in pridobivanju predlogov za poten-

cialne serialne transnacionalne in/ali čezmejne kandidature v Alpah, ob 

pomoči znanstvenih ustanov in, kjer je to potrebno, tudi z uporabo znanj in 

ekspertiz, ki so nastali znotraj Delovne skupine;  

 

- preveritvi možnosti, da se s pomočjo Unescove konvencije zavaruje nema-

terialna kulturna dediščina, s pomočjo ostalih Unescovih instrumentov pa 

pospešuje zavest o vrednosti lokalitet in specifičnih alpskih dejavnostih kot 

je npr. alpinizem;  

 

- objavljanju in širjenju rezultatov ter, na nacionalni ravni, izmenjavi znanja z 

ostalimi telesi Alpske konvencije – posebej z delovnimi skupinami in plat-

formami ter strokovnimi telesi Konvencije o Unescovi svetovni dediščini,  

 

4. poziva pogodbenice in opazovalce, naj zagotovijo aktivno sodelovanje pri dejavno-

stih Delovne skupine za Unescovo svetovno dediščino. 
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TDR A7 Delovna skupina “Demografija in zaposlovanje ”  

 

Alpska konferenca  

 

1. se seznani s preliminarnim poročilom10 Delovne skupine “Demografija in zaposlo-

vanje”, ki se osredotoča na dejavnike regionalnega razvoja za kakovostnejše 

upravljanje z demografskimi spremembami v Alpah,  

 

2. zavedajoč se pomena družbeno ekonomskih vidikov pri trajnostnem upravljanju 

razvoja alpskih prostorov in težav pri zbiranju podatkov, zadolži Delovno skupino, 

da do XII. Alpske konference nadaljuje s svojimi aktivnostmi na osnovi predhodno 

dodeljenega mandata in v skladu z novim Večletnim programom, s ciljem, da zak-

ljuči delo pri ugotavljanju obstoječega stanja in analizi dejavnikov regionalnega 

razvoja, neposredno povezanih z valorizacijo prostorskih potencialov družbeno 

ekonomske rasti, in sicer v obliki končnega poročila, ki se predloži XII. Alpski kon-

ferenci. V ta namen bo delovna skupina nadaljevala z dosedanjimi dobrimi izkuš-

njami pri izmenjavi informacij s partnerji glavnih projektov teritorialnega sodelovan-

ja na teh področjih,  

 

3. zahvaljuje se Italiji za dosedanje obsežno delo pri koordiniranju aktivnosti delovne 

skupine in jo ponovno zadolži za predsedovanje delovni skupini za obdobje do XII. 

Alpske konference. 

 

TDR A8 Platforma “Ekološko omrežje” 

 

Alpska konferenca 

 

1.  potrdi poročilo o dejavnostih Platforme "Ekološko omrežje" za obdobje 

2009/201111 pod francoskim predsedstvom in se zahvali Platformi za opravljeno 

delo, 

 
                                                 
10 Glej prilogo 10 – Dokument AC11/A7/1 
11 Glej prilogo 11 – Dokument AC11/A8 
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2.  obnovi mandat do zasedanja XII. Alpske konference. Ta mandat bo usklajen z 

Večletnim programom Alpske konvencije za obdobje 2011-2016 in bo vključeval 

naslednje dejavnosti: 

 

Na novo uvedene dejavnosti 

 

• na podlagi dela preteklih projektov preučiti povezave/vrzeli med nacionalni-

mi/regionalnimi ekološkimi omrežji, da bi okrepili čezmejno in medregijsko sodelovan-

je,  

 

• podpirati izvajanje Akcijskega načrta za podnebje Alp, npr. s krepitvijo vloge ekoloških 

omrežij pri prilagajanju podnebnim spremembam, v koordinaciji z drugimi Delovnimi 

skupinami in Platformami, 

 

• podpirati delo glede na praktično uporabo in vprašanja, izbrana med tistimi, ki so bila v 

raziskovalnem projektu "50 najpomembnejših vprašanj o ekološki povezanosti v Alpah" 

prepoznana kot alpske prioritete, 

 

Nadaljevanje tekočega dela 

 

• pozorno spremljati in podpirati delo pilotnih regij, da se zagotovi izmenjava izkušenj in 

znanja med obstoječimi in novimi pilotnimi regijami ter obveščati Stalni odbor in Alp-

sko konferenco o njihovih dosežkih. Zagotavljati, da bodo izkušnje in primeri dobre 

prakse pilotnih regij postali znani/zlahka dosegljivi kar največjemu številu zainteresira-

nih, 

 

• prispevati k nadaljnjemu izboljševanju in posodabljanju kataloga ukrepov, na primer v 

obliki primerov dobre prakse za uresničevanje pobude Evropske komisije "Zelena 

infrastruktura" in kot orodje za opazovanje ekoloških omrežij v Alpah, 

 

• ohranjati že obstoječo redno izmenjavo in sodelovanje z drugimi projekti, pobudami in 

konvencijami (Evropska Unija, Evropski svet, Karpatska konvencija, Konvencija o bio-
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loški raznovrstnosti ...), zlasti v okviru Memoranduma o sodelovanju, podpisanega s 

Karpatsko konvencijo in Konvencijo o biološki raznovrstnosti, 

 

• nadaljevati z delom opredeljevanja kazalnikov za evalvacijo dejavnosti ekološkega 

povezovanja v Alpah pod vodstvom italijanskih delegatov v Platformi, 

 

3.  povabi pogodbenice Alpske konvencije, da predlagajo nove pilotne regije,  

 

4.  zaprosi Platformo "Ekološko omrežje", da v skladu z mandatom nadaljuje s svojim 

delom in o njem poroča na XII. zasedanju Alpske konference,  

 

5.  zaupa nalogo predsedovanja Platformi "Ekološko omrežje" za obdobje 2011-2012 

Nemčiji.  

 

TDR A9  Platforma “Naravne nesre če” 

 

Alpska konferenca  

 

1. se seznani s poročilom o delu 2009-201012, ki ga je predložila Platforma “Naravne 

nesreče” (PLANALP),  

 

2. se seznani s poročilom o prilagajanju na podnebne spremembe13, ki ga je predloži-

la Platforma “Naravne nesreče” (PLANALP), 

 

3. podaljšuje mandat Platforme “Naravne nesreče” (PLANALP), ki ga je sprejela X. 

Alpska konferenca marca 2009 v Evianu in vključuje naslednja ključna področja 

dela: 

• vrednotenje konceptov za integrirano upravljanje tveganj na področju vars-

tva pred naravnimi nesrečami,  

• oblikovanje in izvajanje priporočil za naslednja področja: 

                                                 
12 Glej prilogo 12 – Dokument AC11/A9/1 
13 Glej prilogo 13 – Dokument AC11/A9/2 
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- prilagajanje varnostne strategije in strategije varstva pred naravnimi nes-

rečami na podnebne spremembe,  

- ekonomska upravičenost konceptov varstva,  

 

4. preda Švici predsedstvo Platforme “Naravne nesreče” (PLANALP) do XII. Alpske 

konference. 

 

B-točke dnevnega reda (to čke z razpravo) 

 

TDR B1  Poro čilo Slovenskega predsedstva (aktivnosti v obdobju m arec 2009 – 

marec 2011)  

 

Stalni odbor se seznani s poročilom14 Predsedstva o delovanju Alpske konvencije in nje-

nih organov v letih 2009-2011.  

 

TDR B2 Poro čilo generalnega sekretarja  

 

Alpska konferenca vzame na znanje poročilo15 generalnega sekretarja.  

 

TDR B3  Prihodnost Alpske konvencije in razprava o evropski strategiji za Alpe  

 

Alpska konferenca  

 

1. v zvezi s cilji teritorialne kohezije iz Pogodbe o EU pozdravlja aktualno razpravo o 

prihodnjih evropskih strategijah in se odloči, da bo prispevala k tej razpravi o možni 

makroregijski strategiji za območje Alp; 

 

2. poudarja vlogo Alpske konvencije kot dolgoletnega pravnega in političnega okvirja 

in programa, ki je popolnoma vključen v cilje in politike EU in za katerega so zna-

čilni: 

                                                 
14 Glej prilogo 14 – Dokument AC11/B1 
15 Glej prilogo 15 – Dokument PC45/B2 
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• široko tematsko področje uporabe, ki povezuje vidike ohranjanja in razvoja, 

pospešuje integrativni pristop in spodbuja inovacije,  

• jasno opredeljeno geografsko območje, ki temelji na posebnostih alpskega 

območja in skupnih izzivih,  

• vsestransko meddržavno sodelovanje kot odziv na skupne potrebe in 

potenciale gorskih območij,  

 

3. s ciljem nadaljnjega razvoja Alpske konvencije in kot prispevek k razpravi o možni 

prihodnji evropski strategiji za alpski prostor, ustanavlja Delovno skupino pod 

predsedstvom Slovenije, Švice in Italije,  

 

4. poziva Stalni odbor, da na svoji 46. seji odobri mandat omenjene Delovne skupine. 

 

5. sprejme deklaracijo v prilogi16.  

 

6. se z zadovoljstvom seznani z nastankom Omrežja alpskih regij in si v prihodnje 

želi tesnega sodelovanja tudi med omrežjem in organi Alpske konvencije.  

 

TDR B4  Večletni program Alpske konvencije (2011-2016)  

 

Alpska konferenca  

 

1. sprejme Večletni program Alpske konvencije za obdobje 2011 – 2016, ki ga sesta-

vljata temeljni dokument17 in strateški akcijski načrt18, ki bo dopolnjen v skladu s 

točko 3,  

 

2. povabi vse deležnike Alpske konvencije, da aktivno sodelujejo pri udejanjanju cil-

jev Večletnega programa,  

 

                                                 
16 Glej prilogo 16 – Dokument AC11/B3/1 
17 Glej prilogo 17 – Dokument AC11/B4/1 
18 Glej prilogo 18 – Dokument AC11/B4/2 
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3. povabi predsedstva Delovnih skupin in Platform, da Stalnemu sekretariatu do kon-

ca aprila 2011 in tudi kasneje redno pošiljajo svoje prispevke k strateškemu akcij-

skemu načrtu, Stalni sekretariat pa zadolži za koordinacijo tega akcijskega načrta.  

 

TDR B5  Izvajanje Akcijskega na črta za podnebje v Alpah 

 

Alpska konferenca  

 

1. se seznani s poročilom19 predsedstva in Stalnega odbora ter potrjuje predvidene 

dejavnosti v okviru Akcijskega načrta za podnebje v Alpah v obdobju do XII. Alp-

ske konference in spodbuja nadaljnje izvajanje Akcijskega načrta za podnebje v 

Alpah s pomočjo ukrepov blaženja in prilagajanja,  

 

2. spodbuja pogodbenice, da na podlagi v tem poročilu predstavljenih alternativ obli-

kujejo skupno razumevanje pojma podnebne nevtralnosti,  

 

3. spodbuja pogodbenice, da združijo svoja prizadevanja z namenom zmanjšanja in 

uporabe potenciala nevtralizacije izpustov toplogrednih plinov na območju Alp, po 

najboljših močeh in po sektorskih področjih, ob upoštevanju nacionalnih strategij 

za blaženje podnebnih sprememb kot tudi regionalnih in lokalnih pobud, ki se izva-

jajo na območju Alp,  

 

4. se seznani, da so se določene pogodbenice angažirale pri osnutku projekta ALP-

STAR za podnebno nevtralne Alpe do leta 2050, ki je bil predstavljen v okviru pro-

grama Alpski prostor, 

 

5. se zahvaljuje Liechtensteinu za organizacijo mednarodnega natečaja za trajnostno 

gradnjo v Alpah.  

 

 

                                                 
19 Glej prilogo 19 – Dokument AC11/B5 
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TDR B6  a) Tretji prispevek k Poro čilu o stanju Alp na temo trajnostni razvoj 

podeželja in inovacije  

 

Alpska konferenca  

 

1. se seznani s poročilom20 Francije, predsedstva in Stalnega sekretariata Alpske 

konvencije,  

 

2. sprejme tretje Poročilo o stanju Alp z naslovom “Trajnostni razvoj podeželja in ino-

vacije”21, s sklepnimi ugotovitvami in ugotovljenimi izzivi.  

 

b) Izbor teme za četrti prispevek k Poro čilu o stanju Alp  

 

Alpska konferenca  

 

1. določa ”Trajnostni turizem” za temo četrtega Poročila o stanju Alp,  

 

2. prosi Stalni sekretariat za usklajevanje izdelave četrtega Poročila o stanju Alp, v 

soglasju s švicarskim predsedstvom Alpske konference, ob podpori ekspertne 

skupine pod predsedstvom Francije in z vključitvijo predstavnikov pogodbenic ter 

najpomembnejših interesnih skupin s področja znanosti, opazovalcev in drugih 

zainteresiranih ustanov;  

 

3. prosi navedene pod točko 2, da na naslednji seji Stalnega odbora predložijo struk-

turo poročila in časovnico za njegovo pripravo.  

 

 

 

 

                                                 
20 Glej prilogo 20 – Dokument AC11/B6a 
21 Glej prilogo 21 – Dokumenta PC45/B6a/short/en/fin in PC45/B6a/long/en/fin 
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TDR B7  Platforma “Velike zveri in prostožive či parkljarji”, referen čni okvir 

 

Alpska konferenca22  

 

1. se seznani s poročilom o delu23 predsedstva Platforme „Velike zveri in prostoživeči 

parkljarji“,  

 

2. se zavzema za večsektorsko, celostno in čezmejno razumevanje področja prosto-

živečih živali in družbe ter sklene, da Platformo „Velike zveri in prostoživeči par-

kljarji“ preimenuje v „Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba“ (Prostoživeče 

živali in družba – WISO),  

 

3. se seznani z referenčnim okvirjem24, izdelanim s strani Platforme kot podlago za 

čezmejne projekte sodelovanja,  

 

4. pooblašča Švico za predsedovanje Platformi v obdobju do XII. Alpske konference,  

 

5. pooblašča Platformo, da okrepi delovanje zlasti na naslednjih področjih:  

- razvijanje vsealpskega programa monitoringa za velike zveri;  

- popis števila in razširjenosti alpskega kozoroga;  

- izmenjava programov posredovanja informacij in znanja kot tudi programov za 

ozaveščanje prebivalstva na področju prostoživečih živali in družbe.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Nemčija in Italija se za strinjanje s tem sklepom sklicujeta na izjavi, ki sta priloženi zapisniku 45. seje 
Stalnega odbora.  
23 Glej prilogo 22 – Dokument AC11/B7 
24 Glej prilogo 23 – Dokument AC11/B7/2 
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TDR B8  Platforma “Upravljanje voda v Alpah”, skupn e smernice za uporabo 

malih hidroelektrarn v alpskih regijah 

 

Alpska konferenca 

 

1. sprejme dokumente25 pripravljene v obdobju mandata 2009-2011 in podpre izva-

janje smernic,  

 

2. sprejme mandat26 za obdobje 2011-2012.  

 

TDR B9  Hribovsko kmetijstvo v Alpah 

 

Alpska konferenca  

 

1. ustanavlja Platformo za hribovsko kmetijstvo pod predsedstvom Avstrije,  

 

2. prosi Stalni odbor naj na svoji naslednji seji določi mandat te Platforme. 

 

TDR 7  Informacija o prvi Dinarski konferenci 

 

Alpska konferenca 

 

1. se z zadovoljstvom seznani s pobudo, da ob izvedbi XI. Alpske konference poteka 

Prva konferenca Dinarskega gorstva,  

 

2. se seznani z Resolucijo o varstvu in trajnostnem razvoju regije Dinarskega gors-

tva27, ki utira pot krepitvi sodelovanja tega območja na področju trajnostnega raz-

voja gorskih območij,  

 

                                                 
25 Glej prilogo 24 – Dokumente AC11/B8/1, AC11/B8/2/de, AC11/B8/2/fr, AC11/B8/2/it, AC11/B8/2/sl, 
AC11/B8/2/en in AC11/B8/3 
26 Glej prilogo 25 – Dokument AC11/B8/4 
27 Glej prilogo 26 – Dokument „Resolution on the Sustainable Development of the Dinaric Arc Region“ 
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3. izraža svojo podporo temu procesu in vabi pogodbenice ter Stalni sekretariat, da 

nadalje spodbujajo to sodelovanje. 

 

TDR 7  Predsedstvo Alpske konference v obdobju 2011 -2012 

 

Alpska konferenca preda Švici predsedstvo Alpske konference v obdobju 2011-2012, 

Sloveniji pa se zahvali za opravljeno delo v času predsedovanja. 

 

TDR 8  Odobritev zapisnika sklepov  

 

Alpska konferenca potrdi začasni zapisnik sklepov in ga posreduje Stalnemu odboru v 

odobritev končne verzije.  
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