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A Poročilo predsedstva 

Program francoskega predsedovanja se je moral zaradi zdravstvene krize in s tem 

povezanih praktičnih posledic večkrat spremeniti. Od sredine marca je bilo treba zaradi 

sprejetih ukrepov prepovedi osebnih stikov več sej odpovedati, prestaviti ali izvesti prek 

videokonferenc. Ta situacija je vplivala tudi na seje tematskih delovnih teles, kot lahko 

razberemo iz njihovih poročil. 

 

Prednostne teme francoskega predsedstva 

Kakovost zraka: 

Na predlog francoskega predsedstva je bila za temo 8. Poročila o stanju Alp (RSA 8) 

izbrana kakovost zraka. To področje dela predstavlja pravo novost za Alpsko konvencijo, 

saj ni bilo nikoli prav izpostavljeno, čeprav to temo omenja črka c 2. odst. 2. člena Okvirne 

konvencije. 

RSA 8 v zaključku navaja priporočila na področjih ogrevanja, mobilnosti in čistejšega 

prometa ter kmetijstva. 

V sklopu 70. seje Stalnega odbora je bilo 8. Poročilo o stanju Alp predloženo v potrditev 

Alpski konferenci.  

 

Voda:  

Konferenca »Vodni viri in alpske reke: prilagajanje na izzive podnebnih sprememb«, ki 

je potekala 18. in 19. februarja 2020 v Annecyju, je bila zadnji dogodek v živo, ki je 

omogočil postavitev temeljev za pripravo besedila deklaracije, ki bo predložena v 

potrditev na Alpski konferenci. 

 

Biotska raznovrstnost: 

Francosko predsedstvo je načrtovalo dogodek o biotski raznovrstnosti gora, ki bi potekal 

ob robu Svetovnega kongresa IUCN. Kongres, ki naj bi prvotno potekal v Marseillu med 
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11. in 19. junijem 2020, je bil prvič preložen na čas od 7. do 15. januarja 2021, drugič pa za 

nedoločen čas. 

Francosko predsedstvo se je odločilo, da kljub temu ohrani predvideni datum dogodka o 

biotski raznovrstnosti gora, to je 13. januar 2021, in dogodek izvede ločeno od kongresa 

IUCN. Ta dogodek bo razdeljen na dva dela: 

- Prvi mednarodni del o gorah, ki bo pripravljen v sodelovanju z UNEP Dunaj in 

Karpatsko konvencijo. V tem delu bodo predstavljeni skupni izzivi, s katerimi se 

soočajo vse gorske regije po svetu, na COP 15 Konvencije o biološki raznovrstnosti 

pa bo naslovljeno tudi sporočilo na temo gora. 

- Drugi del, pripravljen v sodelovanju z EUSALP, bo posvečen alpski biotski 

raznovrstnosti. V tem delu bo prikazano sodelovanje lokalnih akterjev pri varstvu 

in ravnanju z alpsko biotsko raznovrstnostjo, predstavljeni pa bodo tudi posebni 

ukrepi Alpske konvencije. 

Tokratno Alpsko konferenco vabimo, da potrdi Deklaracijo o varstvu biotske 

raznovrstnosti gora in njena promocija na mednarodni ravni, ki je bila pripravljena v 

podporo dogodku o biotski raznovrstnosti gora, hkrati pa bo to tudi prispevek Alpske 

konvencije tako h Kongresu IUCN kot h konferenci COP15 Konvencije o biološki 

raznovrstnosti. 

 

Trajnostnejše gorske turistične destinacije 

Dela na tem področju so se nadaljevala, čeprav je bilo tudi tukaj čutiti posledice trenutne 

gospodarske situacije zaradi ukrepov omejevanja. 

Usmerjevalni odbor, ki mu predseduje Francija, je začel pripravljati seznam kazalnikov, 

ki bodo služili kot smernice za razvoj gorskih turističnih destinacij. Povezava s  cilji 

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

ciljem.  

Ti kazalniki bodo lahko podlaga za pripravo povzetka smernic, z navedbo 

najpomembnejših izzivov glede trajnostnosti za gorske destinacije, ki želijo sodelovati v 

programih za trajnostni turizem. 
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Teh aktivnosti vsekakor ne bo mogoče zaključiti do naslednje Alpske konference, zato 

je treba z njimi nadaljevati naslednji dve leti. 

Tega dela ni bilo mogoče opraviti do konca leta 2020; v prihodnjem letu ga bo torej 

potrebno nadaljevati in Francija je vabljena, da na 73. seji Stalnega odbora jeseni 2021 

predstavi poročilo.  

Poleg tega je bil trajnostni turizem v letu 2020 tema dveh (virtualnih) konferenc: 

konference na temo turizma in kulture, ki jo je organizirala Italija, ter konference o 

turizmu na prostem v kontekstu podnebnih sprememb, ki jo je organizirala Nemčija. 

Avstrija za leto 2021 načrtuje konferenco, ki bo posvečena turizmu in zdravju. 

 

Stalni odbor 

Stalni odbor se je pod francoskim predsedstvom na prijazno povabilo Kneževine prvič 

sestal 14. in 15. novembra 2019 v Monaku. Dan pred tem sta bili srečanji predsedstva z 

opazovalkami in sestanek vodij delegacij. 

69. seja Stalnega odbora, ki je bila sicer prvotno predvidena 2. in 3. aprila 2020 v Aix les 

Bainsu, je bila preložena.  

Sestanek vodij delegacij 1. aprila 2020 je potekal prek videokonference. 

Vodje delegacij so se prek videokonference sestali še enkrat, in sicer 3. junija 2020. 

69. seja Stalnega odbora je nato potekala virtualno v obliki videokonference 7. in 8. julija 

2020. Pred tem, 6. julija, je bil dopoldan organiziran še sestanek vodij delegacij, popoldan 

pa srečanje z opazovalkami. 

Sestanek vodij delegacij je virtualno potekal še 23. in 24. septembra 2020. 

70. seja Stalnega odbora , zadnja pred zasedanjem Alpske konference, je potekala 

virtualno 21. in 22. oktobra 2020. 

 

Odbor za preverjanje 

Virtualna seja Odbora za preverjanje je potekala 5. in 6. oktobra 2020. 
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Alpska konferenca 

Francosko predsedstvo je načrtovalo izvedbo Alpske konference v Nici 10. decembra 

dopoldne, 9. decembra pa bi morala potekati srečanje vodij delegacij in izmenjava z 

opazovalkami.  

Čeprav so bili termini že potrjeni, pa je bila zaradi zdravstvene situacije sprejeta 

odločitev, da bo konferenca namesto v živo potekala virtualno.  

Francija bo ob zaključku XVI. Alpske konference predsedovanje Alpski konvenciji 

predala Švici. 

 

 

 

B Predlog sklepa 

Alpska konferenca se seznani s poročilom francoskega predsedstva in se mu zahvaljuje 

za posredovane informacije. 


