
 
 

  
 

 

    

 

 

XIII. Alpska konferenca 

Torino, 21. november 2014 

 

ZAPISNIK SKLEPOV 

 

 

TDR 1  Potrditev dnevnega reda  

 

Alpska konferenca potrjuje dnevni red.  

 

TDR 2 Sklep o polnih diplomatskih pooblastilih  

 

Alpska konferenca ugotavlja, da so predstavniki pogodbenic predložili vsa potrebna 

pooblastila.  

 

TDR 3  Sklep o pooblastilih opazovalk  

 

Alpska konferenca ugotavlja, da imajo vse prisotne organizacije, vključno s predstavniki  

Češke republike, odobren status opazovalk in pozdravlja prisotne predstavnike andskih 

držav Argentine, Bolivije, Čila in Peruja1.  

 

TDR 4  Stanje ratifikacij  

 

Alpska konferenca se seznani s poročilom depozitarja.  

 

                                                 
1
 Glej prilogo 1 – Dokument ACXIII/3  
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A – točke dnevnega reda (točke brez razprave) 

 

TDR A 1 Aktivnosti Odbora za preverjanje 2013-2014 

 

Alpska konferenca 

 

1. se seznani s poročilom Odbora za preverjanje2 in priloženim prilogam3;  

 

2. priporoči pogodbenicam izvedbo priporočil vsebovanih v Prilogi 6; 

 

3.  prosi Odbor za preverjanje, da v luči usklajene prakse izvajanja v alpskem 

prostoru pripravi smernice za interpretacijo člena 6 (3) protokola »Turizem« in 

pri tem po potrebi prosi Delovne skupine in Platforme za strokovno pomoč.  

 

TDR A 2 Aktivnosti Stalnega odbora in predsedstva 2013-2014 

 

Alpska konferenca 

 

1. se zahvali italijanskemu predsedstvu za vodenje dela pogodbenic v Stalnem 

odboru Alpske konference v obdobju 2013-20144; 

 

2. poziva prihodnja predsedstva, da nadaljujejo z okrepitvijo usklajevalnih 

aktivnosti Delovnih skupin in Platform v luči doseganja ciljev, ki jih določa 

Večletni program dela Alpske konvencije;  

 

3. pozdravlja zavzetost Alpske konvencije za čezmejno sodelovanje med 

gorskimi regijami in spodbuja pogodbenice, da nadalje okrepijo sodelovanje s 

Karpatsko konvencijo in drugimi gorskimi regijami; 

 

4. pozdravlja sodelovanje mladih v nacionalnih delegacijah, ki se udeležijo XIII. 

Alpske konference. 

                                                 
2
 Glej prilogo 2 – Dokument ACXIII/A1  

3
 Glej prilogi 3, 4, 5 in 6 – Dokumenti ACXIII/A1/1, ACXIII/A1/2, ACXIII/A1/3 in ACXIII/A1/4  

4
 Glej prilogo 7 – Dokument ACXIII/A2  
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TDR A 3  Aktivnosti Stalnega sekretariata 2013-2014 

 

Alpska konferenca  

 

1. se seznani s poročilom5, ki ga je pripravil Stalni sekretariat in se mu zahvali za 

opravljeno delo;  

 

2. vabi pogodbenice, da podprejo in spodbudijo projekte Stalnega sekretariata, ki 

so predlagani v skladu s prednostnimi nalogami Večletnega programa dela 

(MAP/SAP). 

 

TDR A 4  Aktivnosti Delovnih skupin in Platform ter opazovalk o izvajanju 

Večletnega progama dela 2011 - 2016 Alpske konvencije 

 

Alpska konferenca  

 

1. se zahvaljuje Delovnim skupinam in Platformam za opravljeno delo pri 

izvajanju njihovega mandata, in za med-sektorska prednostna tematska 

področja, kot jih opredeljuje Večletni program dela 2011-2016, se seznani 

z njihovimi poročili6 in priznava rezultate njihovega dela;  

 

2. poziva pogodbenice, Stalni sekretariat in opazovalke, naj nadaljujejo in, 

kjer je to potrebno, okrepijo prizadevanja za razvoj sodelovanja s ciljem 

izboljšanja izvajanja Alpske konvencije, tudi z vključitvijo regionalnih in 

lokalnih oblasti in deležnikov, ter jih poziva, da o svojih dejavnostih v zvezi 

z izvrševanjem Večletnega programa dela 2011-2016 poročajo na 

naslednji Alpski konferenci;  

 

3. poziva prihodnje predsedstvo, naj na XIV. Alpski konferenci poroča o 

napredku, doseženem na področju sodelovanja z opazovalkami. 

                                                 
5
 Glej prilogo 8 – Dokument ACXIII/A3 

6
 Glej prilogi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – Dokumenti ACXIII/A4/1, ACXIII/A4/2, ACXIII/A4/3, ACXIII/A4/4, 

ACXIII/A4/5, ACXIII/A4/6 in ACXIII/A4/7  
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B – točke dnevnega reda (točke z razpravo) 

TDR B 1 Politična razprava o tematskih prioritetah, aktivnostih in prihodnosti 

Alpske konvencije  

 

TDR B 1 a    Podnebne spremembe in energija 

 

Alpska konferenca  

 

1. ceni in pozdravlja »Smernice za prilagajanje podnebnim spremembam na 

lokalni ravni v Alpah«7 kot prispevek za oblikovalce politik v smislu izvajanja 

Akcijskega načrta za podnebne spremembe na teritoriju Alp, ki jih je pripravilo 

italijansko predsedstvo in pozdravlja razširjanje smernic med lokalnimi nosilci 

odločanja; italijanskemu predsedstvu se zahvali za organizacijo 

spremljevalnega dogodka “The challenges of local adaptation planning and 

initiatives for communities” (Izzivi pri načrtovanju lokalnega prilagajanja in 

pobude za skupnosti) Konference pogodbenic COP20 Okvirne konvencije 

združenih narodov o spremembi podnebja, ki bo 10. decembra 2014 v Limi 

(Peru);  

 

2. odobri »Skupno alpsko-karpatsko izjavo o prilagajanju podnebnim 

spremembam«8 in spodbuja pogodbenice, da si prizadevajo za njeno izvajanje 

ob priznavanju ključne vloge lokalnega prilagajanja podnebnim spremembam 

na gorskih območjih po celem svetu;  

 

3. se zahvali Delovnim skupinam in Platformam, zlasti Platformi PLANALP, 

Platformi za upravljanje voda in Delovni skupini »Gorski gozd«, za njihovo 

delo, se seznani z rezultati dela Delovne skupine »Gorski gozd« in odobri 

»Izjavo o vrednosti alpskih gozdov«9; 

 

                                                 
7
 Glej prilogo 16 – Dokument ACXIII/B1a/1  

8
 Glej prilogo 17 – Dokument ACXIII/B1a/4  

9
 Glej prilogo 18 – Dokument ACXIII/B1a/5  
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4. pozdravlja poročilo Platforme za energijo ter se seznani s poročilom in rezultati 

treh delavnic10;  

 

5. ponovno ponavlja zavezo za vzpostavitev območja Alp kot vzorčne regije za 

trajnostne energetske sisteme, kot prispevka k viziji »Obnovljivih Alp«; 

 

6. prosi pogodbenice, po možnosti, za podporo naslednjem konkretnem 

pobudam, ki lahko izboljšajo izvajanje Protokola »Energija« na območju Alp; 

 

7. pozdravlja pobudo Liechtensteina in Švice za izvedbo 3. natečaja za 

arhitekturno nagrado »Constructive Alps« za leto 2015 in predlaga bodočemu 

predsedstvu Alpske konference, naj preuči ali bi nagrada lahko postala redna 

nagrada Alpske konvencije, ki bi jo podprle vse pogodbenice v njeni vsebinski 

in organizacijski izvedbi;  

 

8. pozdravlja pobudo Nemčije za zbiranje primerov dobrih praks na področju 

energetskih projektov, ki kažejo kako je mogoče reševati vprašanja rabe 

zemljišč in zaščite narave, v luči XIV. Alpske konference; 

 

9. pozdravlja pobudo Švice, da na svetovni razstavi EXPO 2015 v Milanu 

organizira dogodek, ki bo spodbudil izmenjavo izkušenj in zbiranje dobrih 

praks v okviru energije na alpski-evropski ravni; 

 

10. prosi Stalni sekretariat, da ob podpori držav pogodbenic in opazovalk, poroča 

o napredku na območju Alp pri prizadevanjih za uresničitev vizije »obnovljivih 

Alp« na XIV. Alpski konferenci; 

 

11. izpostavlja pomembnost vzpostavitve evropskega daljnovodnega omrežja in 

sistema shranjevanja energije, sprejemljivega glede na specifične značilnosti 

Alp;  

 

                                                 
10

 Glej prilogo 19 – Dokument ACXIII/B1a/6  
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12. predlaga, da se v okviru dejavnosti EUSALP ustrezno upošteva vizijo 

»Obnovljivih Alp«. 

 

TDR B 1 b    Demografske spremembe 

 

Alpska konferenca 

 

1. se zahvaljuje predsedstvu ad-hoc Delovne skupine za pripravo Petega 

poročila o stanju Alp, Stalnemu sekretariatu in članom Delovne skupine za 

izdelavo Petega poročila o stanju Alp;  

 

2. sprejme končno različico Petega poročila o stanju Alp11;  

 

3. poziva pogodbenice, Stalni sekretariat in vse opazovalke, da na podlagi 

preteklih izkušenj in v okviru razpoložljivih sredstev, z uporabo strategije 

razširjanja, ki jo vsebuje ta dokument, prispevajo k razširjanju Petega poročila 

o stanju Alp in njegovih ugotovitev;  

 

4. pozdravlja poročilo predsedstva o alpski digitalni agendi12 in priznava 

pomembnost odprave digitalnega razkoraka na območju Alp z zagotavljanjem 

digitalnih storitev prebivalcem in podjetjem, ki spodbujajo digitalno 

gospodarstvo in krepijo socialno vključenost z uporabo digitalne infrastrukture;  

 

5. pozdravlja zavezanost italijanskega predsedstva in rezultate, ki jih je to skupaj 

s Stalnim odborom doseglo pri ozaveščanju novih generacij o razvoju in 

dosežkih Alpske konvencije kot tudi pri spodbujanju bolj neposredne udeležbe 

mladih pri dejavnostih XIII. Alpske konference13 ter prosi Stalni sekretariat, da 

enkratno pobudo v skupni višini 2.000 € podpre s podelitvijo dveh štipendij 

študentom z območja Alp.  

 

TDR B 1 c     Trajnostni turizem 

                                                 
11

 Glej prilogo 20 – Dokument ACXIII/B1b/1  
12

 Glej prilogo 21 – Dokument ACXIII/B1b/2  
13

 Glej prilogo 22 – Dokument ACXIII/B1b/3  
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Alpska konferenca 

 

1. ceni delo, ki ga je opravil Odbor za preverjanje v zvezi z izvajanjem protokola 

»Turizem« Alpske konvencije in se seznani s poročilom »Tourism in the Alps: 

Governing Sustainability«, ki ga je pripravila skupina Task force italijanskega 

predsedstva za trajnostni turizem14 kot pomemben doprinos za nadaljnje 

preučevanje tega sektorja in prihodnjih obetov zanj v regiji; 

 

2. vabi pogodbenice, da nadalje podpirajo celovito in neprekinjeno preučevanje 

teme alpskega turizma v luči pravilnega izvajanja protokola »Turizem« Alpske 

konvencije ter ob vključevanju priznanih strokovnjakov na tem področju. 

 

TDR B 1 d Sklep o mandatih 2015 - 2016 Delovnih skupin in Platform 

 

Alpska konferenca 

 

1. se zahvali predsednikom Delovnih skupin in Platform ter predsedstvu in 

Stalnemu sekretariatu za pospeševanje koordiniranja, medsebojnega 

sodelovanja in izmenjav pri izvajanju njihovih mandatov ter vabi prihodnja 

predsedstva Delovnih skupin in Platform, da nadaljujejo po tej poti tudi v 

prihodnjih dveh letih s tem, da prirejajo skupne sestanke, aktivnosti in 

periodična posvetovanja;  

 

2. odobri mandate Delovnih skupin in Platform za obdobje 2015 - 201615 in 

poziva Delovne skupine in Platforme, da v celoti izvedejo svoje mandate tudi 

preko skupnih pobud različnih Delovnih skupin in Platform v najboljšo korist 

trajnostnega razvoja alpskega teritorija;  

 

                                                 
14

 Glej prilogo 23 – Dokument ACXIII/B1c/1  
15

 Glej prilogi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 – Dokumenti ACXIII/B1d/1, ACXIII/B1d/2, ACXIII/B1d/3, 
ACXIII/B1d/4, ACXIII/B1d/5, ACXIII/B1d/6, ACXIII/B1d/7, ACXIII/B1d/8 in ACXIII/B1d/9  



 
 - 8 - 

3. priznava dosežke Delovne skupine za UNESCO svetovno dediščino16 in 

potrebo po vključevanju njenih ciljev v širše zasnovano Delovno skupino; 

 

4. priznava pomen trajnostnega turizma v Alpah, ki je bila osrednja tema 

Četrtega poročila o stanju Alp, kot tudi potrebo po zagotavljanju ravnotežja 

med turizmom in varstvom narave; 

 

5. ustanovi Delovno skupino »Trajnostni turizem«, ki ji bosta sopredsedovali 

Italija in Nemčija. 

 

TDR B 1 e Sklep o procesu Večletnega programa dela 2017 - 2022 

 

Alpska konferenca  

 

1. vabi bodoče predsedstvo, da s podporo Stalnega sekretariata začne in 

koordinira proces priprave osnutka Večletnega programa dela Alpske 

konference (MAP/VPD) za obdobje 2017-2022, ki ga bo odobrila Alpska 

konferenca v letu 2016; 

 

2. ustanavlja ad hoc Delovno skupino pod vodstvom bodočega predsedstva in 

odobri njen mandat17 ter prosi za upoštevanje razprav na XIII. Alpski 

konference, izkušenj ostalih Delovnih skupin in Platform ter procesa EUSALP; 

 

3. vabi pogodbenice in opazovalke, da aktivno sodelujejo v tem procesu in v ad 

hoc Delovni skupini. 

 

                                                 
16

 Glej prilogo 33 – Dokument ACXIII/B1c/2  
17

 Glej prilogo 34 – Dokument ACXIII/B1e/1  
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TDR B 2 EU Makro-regionalna strategija za Alpsko regijo 

 

Alpska konferenca,  

 

sklicujoč se na sklep ACXII/B6 (Poschiavo, 7. september 2012), na Grenobelsko 

deklaracijo z dne 18. oktobra 2013 in na sklepi Evropskega sveta z dne 20. decembra 

2013, v katerih je pozval Komisijo, da v sodelovanju z državami članicami do konca 

junija 2015 oblikuje EU Strategijo za Alpsko regijo (EUSALP),  

 

1. se zahvali predsedstvu, Stalnemu sekretariatu, Delovni skupini »Makro-

regionalna strategija« in trojki njenega predsedstva za opravljeno delo, da se 

zagotovi prispevek Alpske konvencije v procesu proti Makroregionalni strategiji 

EU za alpsko regijo;  

 

2. se zaveda pomena do sedaj opravljenega dela za čimprejšnjo potrditev EU 

Strategije za Alpsko regijo (EUSALP), kot okvira za spodbujanje pametnega, 

trajnostnega in vključujočega razvoja v alpskem prostoru, primernega za 

spodbujanje njegovega potenciala kot laboratorija za sodelovanje na več 

ravneh in za trajnostno rast v osrčju Evrope;  

 

3. ponovno poudarja, da je glavni izziv in zato poglavitno vprašanje Alpske regije 

uravnoteženo razmerje zaščite in gospodarskega razvoja s ciljem, da se 

ohranja Alpe kot življenjski prostor za ljudi in naravo ter tudi kot gospodarsko 

območje;  

 

4. poudarja pomen vključevanja civilne družbe kot tudi vseh drugih 

zainteresiranih deležnikov pri nadaljnjem oblikovanju in izvajanju EU Strategije 

in prihodnjega Akcijskega načrta;  

 

5. ponovno izraža svojo voljo in pripravljenost, da prispeva k procesu na podlagi 

svojih izkušenj, pridobljenih v okviru mednarodnega sodelovanja na območju 

Alp in na specifičnih tematskih področjih, kjer Alpska konvencija deluje preko 

uravnoteženega pristopa med razvojem in zaščito, in ponuja podporo svojih 
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institucij, omrežij ter znanstveno-institucionalno znanje za dosego tega cilja, 

kot je bilo že posebej določeno v »vhodnem dokumentu« (input paper), 

odobrenem na XII. Alpski konferenci;  

 

6. je prepričana, da bi morala Alpska konvencija kot instrument za trajnostni 

razvoj na celotnem alpskem območju še naprej igrati veliko in pomembno 

vlogo pri nadaljnjem oblikovanju in izvajanju prihodnje Strategije v vseh njenih 

stebrih, in je zlasti pripravljena prevzeti vodilno vlogo v okviru prihodnjega 

vodenja v trenutnem tretjem stebru, s spodbujanjem trajnostnega upravljanja z 

energijo in naravnimi in kulturnimi viri;  

 

7. se zavzema za sistem upravljanja, ki temelji na tesnem sodelovanju med 

institucijami in akterji, ki sodelujejo pri razvoju in izvajanju strategije; za 

preprečevanje podvajanja in prekrivanja z obstoječimi strukturami ter s tem 

povezanih virov, kot tudi za spodbujanje uporabe vseh mogočih sinergij;  

 

8. poudarja, da morajo biti vse aktivnosti, ki se izvajajo v okviru prihodnje 

Strategije, vzajemno koristne tako za gorska kot za okoliška območja, da bi 

zagotovili trajnostni uspeh strategije ob upoštevanju funkcionalnih odnosov, ki 

med temi območji že obstajajo.  

 

TDR B 3 Sodelovanje Alpske konvencije na EXPO 2015  

in Program prireditve »Teden gora« 

 

Alpska konferenca  

 

1. se zahvaljuje italijanskemu predsedstvu in Švici ter Stalnemu sekretariatu za 

spodbujanje sodelovanja Alpske konvencije na svetovni razstavi EXPO Milano 

2015 v smislu priložnosti za izboljšanje globalne prepoznavnosti alpskih in 

gorskih območij ter njihovih kmetijskih proizvodov kot načina za krepitev 

trajnostnih proizvodnih modelov in alpskega zelenega gospodarstva s 

svetovnim dometom;  
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2. pozdravlja začasni program prireditve »Teden gora«, ki bo od 4. do 11. junija 

2015 potekala v okviru svetovne razstave EXPO Milano 201518, in poziva 

pogodbenice, da na omenjeni prireditvi aktivno sodelujejo in jo promovirajo na 

svojem ozemlju in pri zainteresiranih straneh na regionalni ravni.  

 

TDR B 4 Predstavitev programa predsedstva 2015 - 2016 

 

Alpska konferenca se seznani s programom nemškega predsedstva 2015-2016 »Alpe – 

simbol evropske raznolikosti«19.  

 

 TDR B 4 a Sklep o vsebini Šestega poročila o stanju Alp 

 

Alpska konferenca  

 

1. določi, da bo tema Šestega poročila o stanju Alp (RSA 6) »Ozelenitev 

gospodarstva na območju Alp«; 

 

2. odobri mandat ad hoc ekspertne skupine za RSA 6 za obdobje dveh let  

(2015 - 2016)20;  

 

3. poveri Nemčiji nalogo, da predseduje ad hoc ekspertni skupini za RSA 6;  

 

4. poziva pogodbenice in opazovalke, da po možnosti še v tem letu imenujejo 

strokovnjake v ad hoc ekspertno skupino za RSA 6. 

 

 TDR B 4 b  Sklep o predaji predsedstva  

 

Alpska konferenca predaja Nemčiji predsedovanje Alpski konferenci za obdobje 2015 - 

2016 in se zahvaljuje Italiji za dejavnosti izvedene v času njenega predsedstva.  

 

 

                                                 
18

 Glej prilogo 35 – Dokument ACXIII/B3/1  
19

 Glej prilogo 36 – Dokument ACXIII/B4b/1  
20

 Glej prilogo 37 – Dokument ACXIII/B4a  
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TDR 5 Razno 

 

Italijansko predsedstvo je prihodnjemu nemškemu predsedstvu podarilo umetnino iz 

brona, delo nadarjenega alpskega umetnika, Paola Albertelli-ja. Ta umetnina simbolizira 

prenos predsedstva in čestitanje med pogodbenicami Alpske konvencije, in naj bi se v 

prihodnje simbolno uporabljala za predajo predsedstva21.  

 

Italija in Slovenija sta izkoristili priložnost XIII. Alpske konference za napoved začetka 

novega sodelovanja na čezmejnem območju vodotoka Soče/Isonzo v projektu »Water-

Food-Energy-Ecosystem Nexus« UNECE Vodne konvencije, katere cilj je prispevati k 

integriranemu upravljanju vodnih virov, s spodbujanjem izmenjave izkušenj na Alpski in 

svetovni ravni22.  

 

TDR 6 Sprejem začasnega zapisnika sklepov 

 

Alpska konferenca potrjuje začasni zapisnik sklepov in jih posreduje Stalnemu odboru v 

končno potrditev.  

 

 

                                                 
21

 Glej prilogo 38 – Certifikat  
22

 Glej prilogo 39 – Skupna izjava Italije in Slovenije o sodelovanju na čezmejnem območju vodotoka 
Soče/Isonzo 
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