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A Poročilo predsedstva 

Na Alpski konferenci v Innsbrucku (3.–4. april 2019) je francosko predsedstvo 

predstavilo svoj program in svoje tematske prednostne naloge.  

Posebno pozornost je namenilo trajnostnemu turizmu, saj lahko slednji bistveno 

doprinese k trem prednostnim stebrom francoskega predsedstva, to so kakovost zraka, 

upravljanje voda in varstvo biotske raznovrstnosti gora.  

Vse od objave 4. Poročila o stanju Alp (RSA 4) leta 2012, ki se je posvetilo prav 

trajnostnemu turizmu, je bila ta tematika predmet številnih aktivnosti v okviru Alpske 

konvencije. To temo je v obdobju od 2013 do 2018 obravnavala posebna delovna skupina.  

Na področju smučišč je Alpska konvencija v obdobju od 2003 do 2009 pod koordinacijo 

Lihtenštajna pripravila presojo vplivov smučišč na okolje in izdelala priročnik na temo 

ekološkega vrednotenja v povezavi s podelitvijo nagrade eko fundacije »pro natura – pro 

ski«. 

Za države alpskega loka je tako nujno, da zaščitijo alpsko okolje ter spremenijo in 

prilagodijo svoj turizem. Prav zaradi določenih vprašanj, ki jih povzročajo nekatere 

prakse, nujnosti, da se njihov razvoj zasnuje v kontekstu podnebnih sprememb, kar velja 

predvsem za smučišča v sredogorju, ter zaradi problematike prevelikega obiska 

določenih posebej ranljivih lokacij je Francija to temo na nacionalni ravni uvrstila med 

prednostna področja obravnave. Tako je bila 1. oktobra letos sprejeta uredba za območje 

Mont-Blanca za zaščito naravnih življenjskih prostorov, da bi omejili okoljsko škodo 

zaradi preobremenjenosti s prevelikim številom turistov in s tem povezanih posledic. 

Dela in aktivnosti na področju trajnostnega turizma so se nadaljevala, čeprav je bilo tudi 

tukaj čutiti posledice gospodarske in zdravstvene krize. 

Francija je v okviru svojega predsedovanja predlagala izdelavo listine za trajnostna 

smučarska središča, ki naj bi jo skupaj pripravili vsi deležniki, da bi tako udejanjili 

priporočila strokovnjakov Alpske konvencije o trajnostnem alpskem turizmu. 
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1. Metodološka podpora za turistične cilje 

Po zaključku 68. seje Stalnega odbora so bile decembra 2019 pripravljene in predložene 

smernice z vsebinami in možnimi metodami, v okviru katerih bi lahko Alpska 

konvencija prispevala k tematiki okolju prijaznejših smučarskih središč. O njih so vodje 

delegacij razpravljali na neformalnem srečanju v Innsbrucku 8. in 9. januarja 2020. To 

razpravo so zaključili z naslednjimi zahtevami: 

- osredotočiti se je treba na alpske turistične destinacije in ne zgolj na smučarska 

središča, kar je že samo po sebi korak k razvoju celoletnega turizma;  

- destinacijam je potrebno zagotoviti konkretno podporo za izboljšanje njihovih 

praks in prehoda na trajnostne aktivnosti.  

Francosko predsedstvo je koordinacijo priprave osnutka listine za trajnostne turistične 

destinacije zaupalo gospodu Hubertu Vendevillu, predsedniku organizacije Betterfly 

Tourism. Ustanovljen je bil usmerjevalni odbor, ki se je (prek videokonference) od konca 

februarja naprej sestal večkrat. 

Na 69. seji Stalnega odbora 7. in 8. julija je bilo ugotovljeno, da so se možnosti za 

predložitev rezultatov na to temo spričo aktualne gospodarske in zdravstvene situacije 

spremenile. 

Predsedstvo je prejelo nalogo, da pripravi na eni strani seznam izzivov glede 

trajnostnega razvoja, s katerimi se soočajo gorske turistične destinacije v trenutni 

situaciji, ter na drugi strani s temi izzivi povezane kazalnike, da bi lahko o tem 

razpravljali na 70. seji Stalnega odbora. 

Usmerjevalni odbor, ki mu predseduje Francija, je v tem času pripravil seznam 

kazalnikov za boljše upoštevanje vplivov na okolje, ki bodo služili kot smernice za razvoj 

gorskih turističnih destinacij: za vsak izziv je tako predlagan en ali več kazalnikov, ki so 

v okviru javne politike že priznani oz. se uporabljajo. Ne gre za oblikovanje novih 

kazalnikov, temveč za identifikacijo že obstoječih in preverjenih. Upoštevanje ciljev 

trajnostnega razvoja OZN (CTR) bo olajšala usmeritev območij, da prispevajo k tem 

ciljem.  
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Ti kazalniki bodo lahko podlaga za pripravo priročnika z navedbo najpomembnejših 

izzivov na področju trajnostnosti za gorske destinacije, ki želijo sodelovati v programih 

za trajnostni turizem, z upoštevanjem odpornosti dejavnosti tega sektorja. 

Tematiki okolju prijaznejših gorskih turističnih destinacij so se vodje delegacij posvetili 

na svoji zadnji seji, ki je potekala 23. in 24. septembra. 

Intenzivno potekajo tudi aktivnosti v zvezi z razvojem kazalnikov ob sodelovanju z 

nacionalnimi strokovnjaki, vendar zahteva to delo več časa in ne bo dokončano do 

decembra. Delegacije se strinjajo, da je treba te aktivnosti nadaljevati tudi po letu 2020. 

V okviru 70. seje Stalnega odbora je francosko predsedstvo sporočilo, da namerava na 

zasedanju Alpske konvencije namesto osnutka zaključkov o turizmu predstaviti 

informativno točko o tekočih aktivnostih glede kazalnikov za trajnostni turizem s 

komentarjem, da teh aktivnosti ne bo mogoče zaključiti do decembra in se bodo 

nadaljevale v prihodnjem letu Alpsko konferenco se tako poziva, da zagotovi izvajanje 

in dokončanje dela na kazalnikih in iz njih povzetega priročnika. 

 

2. Cikel konferenc o trajnostnem turizmu 

V skladu s programom dela, sprejetim na XV. zasedanju Alpske konference, je več 

pogodbenic dalo pobudo za organizacijo cikla konferenc, posvečenih trajnostnemu 

turizmu v Alpah in namenjenih pogodbenicam, opazovalkam, občinam in turističnim 

deležnikom. Italija je serijo začela s konferenco »Alpska krajina sreča kulturo in krajina 

za novi alpski turizem«, ki je potekala med 28. in 30. septembrom. 16. in 17. novembra je 

sledila konferenca »Turizem na prostem z dolgoročno vizijo - med podnebnimi 

spremembami, trajnostjo in kriznim managementom«, ki jo je organizirala Nemčija. Oba 

virtualna dogodka sta privabila po več sto udeležencev iz različnih alpskih držav. 

Avstrija bo pobudo nadaljevala prihodnjo pomlad s konferenco na temo turizma in 

zdravja. 
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B Predlog sklepa 

Alpska konferenca: 

1. se seznani s poročilom predsedstva; 

2. prosi Francijo, da nadaljuje aktivnosti v zvezi s trajnostnim razvojem gorskih 

turističnih destinacij in o tem poroča na 73. seji Stalnega odbora; 

3. spodbuja pogodbenice, opazovalke in Stalni sekretariat, da predvidijo 

nadaljevanje konferenčnega cikla o izzivih trajnostnega turizma z udeležbo vseh 

relevantnih deležnikov. 

 


