
 

 

 

 

ACXIV_B4_sl 

   

Tagung der Alpenkonferenz 

Réunion de la Conférence alpine 

Sessione della Conferenza delle Alpi 

Zasedanje Alpske konference 

XIV 

 14.09.2016 

TOP / POJ / ODG / TDR B4 

 SL 

 

OL: DE  

 

POTRDITEV SKLEPOV O PRIHODNJEM PREDSEDSTVU IN 

PREDSTAVITEV PROGRAMA PREDSEDSTVA 2017-2018 

 

 

A Poročilo Avstrije 

 

B Predlog sklepa 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ACXIV/B4 

 

ACXIV_B4_sl 

2/7 

 

A Poročilo Avstrije 

 

Težišča avstrijskega predsedstva v okviru Alpske konvencije za obdobje 2016 – 2018 

„Varstvo in raba“ 

 

Izhodišče 

 

Alpski lok pokriva površino pribl. 195.000 km2 in poteka v dolžini 1200 km od francoskih 

Obmorskih Alp do Dunajskega gozda. Skupno živi na tem prostoru skoraj 15 milijonov ljudi. 

Za učinkovito okoljsko politiko je zato nujno potrebno učinkovito mednarodno sodelovanje.  

 

Izhodišče za to sodelovanje že 25 let predstavlja Alpska konvencija. Podpisana je bila 7. 

novembra 1991 v Salzburgu, velja pa od marca 1995; vse odtlej je kot hrbtenica za vsa pri-

zadevanja, da se alpski lok ohrani in trajnostno razvija kot življenjski, gospodarski in kulturni 

prostor. Temeljni lastnosti Alpske konvencije sta njen integrativni pristop in njena celostna 

politika, ki sega od varstva okolja preko regionalnega razvoja do kulture, vključno s socialno 

dimenzijo. 

 

I. Delo v delovnih telesih Alpske konvencije  

 

Stalni odbor, izvršilni organ Alpske konvencije na ravni uradnikov in uradnic, bo svoje delo 

nadaljeval kot doslej in se sestal na štirih sejah. Dve seji bosta na lokacijah Stalnega sekre-

tariata, v Innsbrucku in Bolzanu, dve pa na drugih lokacijah, pri čemer je mesto druge seje 

Stalnega odbora, načrtovane v letu 2017, Gmunden. Nadaljnja, 5. seja Stalnega odbora bo 

potekala tradicionalno neposredno pred XV. Alpsko konferenco, s katero se bo zaključilo 

dvoletno predsedovanje, predvidoma v 4. četrtletju 2018.   

Sledijo natančnejši, deloma tudi že znani podatki:  

63. seja Stalnega odbora 4. - 6. april 2017 Bolzano/Bozen 

64. seja Stalnega odbora 3. - 5. oktober 2017 Gmunden 

65. seja Stalnega odbora 7. – 8. marec 2018 Innsbruck 

66. seja Stalnega odbora junij 2018 še ni določeno 

67. seja Stalnega odbora + 

XV. zasedanje Alpske konference 
4. četrtletje 2018 Tirolska/grad Ambras 
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Stalnemu odboru pri delu pomaga Odbor za preverjanje, ki na eni strani preverja izvajanje 

določb Alpske konvencije in zlasti njenih protokolov, na drugi strani pa v tako imenovanih 

izrednih postopkih obravnava zahtevke glede domnevnega neupoštevanja teh določb.  

25. seja Odbora za preverjanje St. Gallen pomlad 2017 

26. seja Odbora za preverjanje Dunaj jesen 2017 

27. seja Odbora za preverjanje še ni določeno pomlad 2018 

 

II. Nadaljevanje dosedanjih aktivnosti  

 

Nadaljevale se bodo tudi dosedanje aktivnosti delovnih skupin in platform, ki so bile ustanov-

ljene z namenom, da obravnavajo specifična tematska področja, pa tudi da spremljajo 

implementacijo. Prav tako se bo nadaljevala utečena praksa sestankov predsedujočih delov-

nih skupin in platform enkrat letno, in sicer neposredno pred prvo sejo Stalnega odbora v 

vsakem koledarskem letu, kar se je začelo izvajati že v času italijanskega predsedstva na 

pobudo Italije.  

 

Pomembno mesto zavzema nadaljevanje aktivnosti v okviru Makroregionalne strategije za 

alpsko regijo (EUSALP). Pri tem je treba po najboljših močeh podpreti in spremljati mnoge 

aktivnosti Alpske konvencije, od funkcije vodje Akcijske skupine 6 EUSALP („ohranjanje in 

ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov”), pa vse do vodenja delovne 

skupine, ki je bila v ta namen ustanovljena v okviru Alpske konvencije. 

Z zdaj že četrto izvedbo mednarodnega arhitekturnega natečaja «Constructive Alps», ki ga 

skupaj vodita Švica in Liechtenstein, bodo tudi tokrat nagrajene odlične, podnebju prijazne 

zgradbe v Alpah.  

Kar zadeva oblikovanje akcijskega programa Zelenega gospodarstva v alpskem prostoru se 

bo pod vodstvom Nemčije nadaljevalo izvajanje aktivnosti, kot so organizacija regionalnih 

delavnic.  

Prva aktivnost, ki jo bo nadaljevala Avstrija, je letošnja izvedba literarnega dogodka „Brati 

gore“ v času mednarodnega dneva gora, 11. decembra. Z dogodkom želimo s pomočjo lite-

rature močneje izpostaviti kulturno pestrost Alp, vključno z njihovo jezikovno raznolikostjo, da 

bi tako zavestno na umetniški ravni opozorili na življenje in z njim povezane izzive v alpskem 

prostoru in nagovorili širši krog prebivalstva. Spričo dejstva, kako pomembno je v naše delo 

vključevati mlade, bo podpore tudi v prihodnje deležen Mladinski parlament, ki bo leta 2017 

zasedal v Avstriji. 



  ACXIV/B4 

 

ACXIV_B4_sl 

4/7 

 

 

III. Težišča avstrijskega predsedstva  

 

Pod motom „Varstvo in raba“ je treba Alpsko konvencijo izkoristiti kot „forum“ z vsemi nje-

nimi izkušnjami, omrežji in kontakti. Za Avstrijo pri tem ni nujno najpomembnejše, odkrivati 

vse znova, temveč zbrati aktualna vprašanja z različnih področij in v ospredje močneje pos-

taviti integrativen način razmišljanja Alpske konvencije in zlasti njenih protokolov. 

 

Predvidena so naslednja težišča: 

 Konferenca „Vloga ženske v gorskih regijah“ 

V ospredju je osrednje vprašanje, kako je mogoče ohraniti ali celo izboljšati dejavnosti 

ljudi v alpskem prostoru, ne nazadnje kot ekološki, ekonomski in kulturni element, in 

kakšno posebno vlogo imajo pri tem ženske. Ta mednarodna konferenca bo potekala 

neposredno pred srečanjem avstrijskih kmečkih žena in bo edinstvena priložnost, da se 

pozdravi in izmenja izkušnje s predstavnicami z drugih gorskih območij tega sveta.   

Ministrska konferenca 

(nem./angl.) 
18./19. april 2017 Alpbach 

 

 Konferenca „Ali ima hribovsko kmetijstvo prihodnost?“ 

Jeseni 2017 je predvidena Konferenca regij na ministrski ravni in ravni politično pristojnih 

predstavnikov iz alpskih regij (zvezne dežele, province itd.), ne nazadnje tudi kot odgo-

vor na cilj, tj. osredotočanje na regije, ki si ga je pristojno ministrstvo postavilo za leto 

2017. Prireditev naj bi spodbudila začetek izmenjave mnenj in razmišljanj glede prihod-

nosti hribovskega kmetijstva in posebno pozornost posvetila specifikam regij. Spričo že 

začetih, novih pogajanj SKP bi bilo dobro oblikovati „sporočilo“ iz alpskega prostora. 

Konferenca regij (min.) 

v vseh alpskih jezikih 
jesen 2017 morebiti Salzburg/Mittersill 

 

 Za področje gorskega gozda se načrtuje tehnična konferenca, ki se bo posvetila vpraša-

nju okolja in gozda, ne nazadnje na osnovi Protokola 'Gorski gozd' in ob upoštevanju cil-

jev SDG (Sustainable Development Goals). 

Konferenca (tehn.) še ni določeno morebiti Štajerska 
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 Na področju varstva narave bo obravnavana tema „Skrb za zavarovana območja zunaj 

narodnih parkov“. S tem naj bi ponovno nekoliko bolj v ospredje postavili varstvo narave 

in urejanje krajine.  

Delavnica (tehn.) še ni določeno morebiti Koroška 

 

 Tema „vode“ bo v središču na „Forum Alpinum 2018“, ki se načrtuje za leto 2018. Ta 

forum bi bilo treba izkoristiti tudi za obširnejšo obravnavo teme vode, da bi na eni strani 

zaključili pregledni proces evalvacije rabe malih hidroelektrarn in po drugi strani izdelali 

specifike alpskih rek. Smiselno bi bilo razmisliti o pripravi širše deklaracije z jasnimi poli-

tičnimi cilji in zahtevami, ki bi jo naj nato potrdila Alpska konferenca namesto manjkajo-

čega protokola o vodah.  

Konferenca „Forum Alpinum“ pomlad 2018 Tirolska 

 

 Podnebje 

Pariška podnebna konferenca je na področju podnebne politike odprla novo poglavje. 

Zato je tudi z vidika Alpske konvencije nujno, da se krepi neobhodno potrebno medna-

rodno sodelovanje na to temo, da se poveča pomen varstva podnebja in prilagajanja 

podnebnim spremembam v okviru Alpske konvencije in da se Alpska konvencija pri tem 

kar najbolje uporabi kot regionalni forum, ki bo k aktivnostim pritegnil celo Evropo. To pa 

zahteva, da se znotraj Alpske konvencije oblikujejo določene aktivnosti in da se že 

obstoječe ekspertize v alpskem prostoru izkoristijo za nove ideje, predloge in pristope.  

Različne aktivnosti, kot deni-

mo nacionalni „Dan za pod-

nebje“ 

jesen 2017 morebiti Salzburg (mesto) 

 

 VII. Poročilo o stanju Alp: 

Da bi še naprej izboljševali celosten proces upravljanja s tveganji v alpskem prostoru, je 

nujno identificirati ključna mesta, pa tudi vzorčne primere ter izdelati rešitve za ves alpski 

prostor. Priprava Poročila o stanju Alp na temo „Risiko Governance/Upravljanje s tvega-

nji v kontekstu naravnih nesreč“ je zagotovo enkratna priložnost, da se tej temi zelo 

intenzivno posvetimo v alpskem prostoru, hkrati pa se lahko izboljšajo in spodbudijo tudi 

nacionalni in transnacionalni procesi upravljanja s tveganji. Platforma Alpske konvencije 

„PLANALP“ ostaja aktivna, ustrezno pa bo dopolnjen njen mandat. Poleg tega je ta plat-

forma odličen vezni člen z Akcijsko skupino 8 EUSALP („izboljšanje obvladovanja tve-

ganja in boljše obvladovanje podnebnih sprememb, vključno s preprečevanjem večjih 

tveganj za naravne nesreče“), ki jo prav tako vodi Avstrija. 
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 Skupaj z Nemčijo se načrtuje izvedba projekta z omrežjem občin „Povezanost v Alpah“ z 

namenom krepitve razmerja med mestom in podeželjem v več pilotnih regijah.  

 

 Za področja »promet in turizem«, bo v jeseni 2017,  potekal alpski dogodek na temo 

»Trajnostna mobilnost v turizmu«, ki bo predstavil primere dobrih praks iz celotnega alp-

skega prostora, ki, med drugim, upoštevajo tudi koristi za zdravje.   

 

Dan mobilnosti na temo 

“Trajnostna  mobilnost v turi-

zmu“ 

jesen 2017 Werfenweng (Salisburgo)? 

 

 Na področju „energije“ naj se nadaljujejo aktualne pobude, kot denimo vizija „Obnovljive 

Alpe“, Nemčijo pa naj se podpre pri aktivnostih v zvezi z vprašanji energetske učinkovi-

tosti v gostinstvu in hotelirstvu. Poleg tega bi lahko vključili tudi ustrezna težišča, kot 

denimo gradnja v Alpah.  
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B  Predlog sklepa 

 

Alpska konferenca 

 

1. se seznani s programom avstrijskega predsedstva za obdobje 2017-2018 z motom 

„Varstvo in raba“; 

 

2. prenese predsedovanje Alpski konferenci za obdobje 2017-2018 Avstriji in se zahval-

juje Nemčiji za opravljeno delo v času njenega predsedovanja. 

 

 


