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A Poročilo Švice 

1. Okvir 

Ob prevzemu predsedovanja od Francije na XVI. Alpski konferenci decembra 2020 se bo 

Švica osredotočila na podnebje, ki bo predstavljalo osrednji motiv. Kot Švicarski zvezni 

urad za prostorski razvoj (ARE) želimo vzpostaviti prostorsko povezavo z alpskimi mesti 

in občinami ter z njimi tesno sodelovati. Posebna pozornost bo namenjena tudi 

nemotoriziranemu prometu v turizmu. Mladi bodo v času predsedovanja vpeti v vse 

dejavnosti. Delovali bomo ciljno usmerjeno, ustvarjali bomo kreativne in ustrezne okvirje 

za tekoče aktivnosti Alpske konvencije ter spodbujali nove, inovativne projekte. 

Plodovito sodelovanje s partnerji iz drugih alpskih držav in na ravni alpskega prostora 

bo predstavljalo temelj uspešnega predsedovanja Švice Alpski konvenciji v prihajajočih 

letih 2021 in 2022.  

V preteklih mesecih smo spoznali, da so učinkovita in dobro organizirana srečanja v 

virtualnem svetu vsekakor mogoča. Zato smo se odločili, da bomo v okviru švicarskega 

predsedovanja stavili na kombinacijo med spletnimi sestanki in srečanji v živo.   

Posvetili se bomo običajnim nalogam, ki gredo z roko v roki s švicarskim predsedstvom, 

kot denimo rednemu postopku preverjanja Odbora Alpske konvencije za preverjanje in 

vodenju postopka priprave novega večletnega programa dela Alpske konference. Zato 

bomo začeli dialog z opazovalkami z namenom obnovitve in poglobitve odnosov med 

njimi in Stalnim odborom. 

2. Tematski sklopi in projekti/prireditve 

Podnebje bo predstavljalo osrednji motiv švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji  

2021–2022. V okviru te nadpomenke bomo posebno pozornost posvetili 

nemotoriziranemu prometu v turizmu, prostorskemu načrtovanju ter prostorskemu 

razvoju.  

2.1 Podnebje 

2.1.1 Ura za podnebje 

Na 5. junij,  svetovni dan okolja, bomo začeli s t. i. Uro za podnebje. Na omenjeni datum 

se bodo širom po alpskem loku zvrstile prireditve različnih formatov, ki bodo pod 
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naslovom »Ura za podnebje« namenjene kar se da širokemu spektru občinstva. Skupni 

imenovalec vseh prireditev bo varovanje podnebja v Alpah. Zainteresirani javnosti bo na 

voljo vrsta prireditev – od filmskih projekcij, literarnih srečanj, praktičnih delavnic, 

predavanj, vse do okroglih miz, ekskurzij ipd. Uro za podnebje organiziramo v 

sodelovanju s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije ter partnerji širom Alp. Da bi 

tovrstne dogodke lahko uveljavili kot vsakoletni vsealpski festival v čast svetovnega 

dneva okolja, računamo predvsem na podporo partnerjevz območja Alp.  

2.1.2 Constructive Alps 

Leta 2021 bo obeležena tudi 10. obletnica mednarodne arhitekturne nagrade za trajnostno 

gradnjo in prenovo v Alpah »Constructive Alps«. Ob tej priložnosti bo med 9. in 10. junijem 

2021 v St. Gallenu prirejena konferenca na temo prihodnosti projekta »Constructive Alps« 

ter trajnostne gradnje in prenove v Alpah. Dogodek bo sledil 72. seji Stalnega odbora 

Alpske konvencije (PC72), ki bo na sporedu 8. in 9. junija 2021. V St. Gallen bodo 9. junija 

prispeli tudi sodelujoče in sodelujoči pri projektu “Klimaspuren – Traces du climat” (sl. 

Sledi podnebja), ki bodo naslednji dan aktivno sodelovali na konferenci »Conctructive 

Alps«. Skupina »Sledi podnebja«, ki jo vodita Köbi Gantenbein iz založbe Hochparterre in 

Dominik Siegrist, profesor geografije in krajinske arhitekture, se bo junija 2021 odpravila 

na pohod z začetkom v Graubündnu na Ženevskem jezeru, med katerim bodo obiskali in 

dokumentirali sledi podnebnih sprememb v Švici. Njihova prisotnost nam bo omogočila 

predstavitev Alpske konvencije in projekta »Constructive Alps« širšemu občinstvu, ki se 

je na krilih svojega poslanstva zapisalo varstvu in zaščiti podnebja in okolja.  

2.1.3 Alpska konferenca in Podnebni teden 

Vrhunec švicarskega predsedovanja bo Alpska konferenca, ki bo na sporedu jeseni leta 

2022, predvidoma v Brigu. Ta konferenca ministric in ministrov alpskih držav  bo 

povezana s Podnebnim tednom, med katerim bodo predstavljeni rezultati podnebnih 

projektov in smernic izvajanja Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje (ACB) za 

pretekli dve leti. Podnebni teden združuje ljudi in organizacije, ki si prizadevajo za 

varstvo in zaščito podnebja v Alpah. Na Podnebnem tednu ne bodo predstavljeni le 

rezultati preteklega dela,  ampak v ospredje postavlja pomembna izhodišča za nove in 

trajne aktivnosti in projekte za varstvo in zaščito podnebja pod okriljem Alpske 

konvencije.  
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2.2 Trajnostna mobilnost 

2.2.1 Politika preusmeritve načina prevoza 

Hkratno švicarsko predsedovanje Alpski konvenciji in Suivi de Zürich v letih 2021–2022 

dajeta priložnost za boljše usklajevanje na področju trajnostne mobilnosti, preusmeritve 

načina prevoza in tranzitnega prometa v alpskih državah. Zato bi med našim 

predsedovanjem želeli združiti odgovorne ministre alpskih držav za okolje in promet, 

razpravljati o skupnih kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljih ter izvesti 

konkretne ukrepe. 

2.2.2 Kolesarski turizem 

Kolo je v soju pandemije koronavirusne bolezni COVID-19 pridobilo na pomenu kot 

trajnostno prevozno sredstvo. Mnogi so ga »ponovno odkrili« zase. Prodaja (e-)koles – 

bodisi za vsakdanjo uporabo, za počitniško odkrivanje okolice ali za okolju prijazno 

popotovanje od točke A do točke B – je strmo narasla. Izkoristiti želimo to priložnost in 

spodbuditi kolesarski turizem. Začetek omenjenega projekta bo uradno razglašen 22. 

aprila 2021 na konferenci “MoVe the Alps”. Na omenjeni prireditvi bodo udeleženke in 

udeleženci razpravljali o številnih temah, kot denimo o daljinskih kolesarskih poteh, 

trendih gorskega športa ter posledičnih konfliktih interesov in vplivov na okolje, pa tudi 

o čezmejnih potovanjih z vlakom in s kolesom kot prtljago.  

2.2.3 Yoalin 

Po prisilnem premoru leta 2020 se bo projekt Yoalin nadaljeval v letu 2021. Začetni 

dogodek bo na sporedu v Sloveniji, medtem ko se bo projekt, potem ko bo v 

najrazličnejših promocijskih oblikah obšel alpski lok, končal z zaključno prireditvijo v 

Avstriji. Tretja izvedba projekta bo tudi vnaprej osredotočena na trajnostno mobilnost in 

mlade iz alpske regije. Naša želja je, da bi ga še dodatno izpopolnili in dopolnili s 

kolesarstvom kot  okolju prijazno obliko potovanja in bistveno prvino trajnostnega 

turizma. Teme, ki bi bile lahko združljive s projektom Yoalin, se denimo dotikajo 

čezmejnega potovanja z vlakom in s kolesom kot prtljago, kolesarkam in kolesarjem 

prijaznih gostinskih in prenočitvenih obratov ali čezalpskih kolesarskih poti, ki potekajo 

vzdolž alpskih rek.   



  ACXVI/B6 

 

 ACXVI_B6_sl 5/7 

2.3 Prostorski razvoj in prostorsko načrtovanje 

2.3.1 Poročilo o stanju Alp (RSA) 

Kadar je govora o Alpah, so osrednja tema raziskav, političnih razprav in mehanizmov 

za spodbude praviloma območja na obrobju. Urbanizacija vzdolž velikih dolin, ob 

centralnih prometnih oseh in v gospodarsko najmočnejših regijah je več kot očitna. 

Omenjeno botruje vse pogostejšemu ustaljevanju velemestnega načina življenja širom 

po alpskem loku. Švicarsko predsedstvo zato predlaga, da bi bila »alpska mesta« 

podrobneje obravnavana v 9. Poročilu o stanju Alp (RSA). Za pripravo Poročila bo 

pooblaščena ad hoc delovna skupina z mednarodno zasedbo. Pogodbenice in opazovalke 

Alpske konvencije naprošamo, , da do prvega sestanka ad hoc delovne skupine za 

pripravo RSA 9, dne 10. in  11. februarja 2021, imenujejo največ dve strokovnjakinji/dva 

strokovnjaka, ki bosta delovala kot člana omenjene delovne skupine. Medtem z 

izpostavljanjem podnebja ene od tem RSA 9 vzpostavljamo prve korake za spodbujanje 

lokalnega prebivalstva k sodelovanju in ustvarjanju dodane vrednosti za alpska mesta. 

Društvo »Alpsko mesto leta«, mladi in zainteresirane alpske države bodo vpeti v 

sodelovanje. Kot neke vrste stranski proizvod bo iz skupnih naporov izšel še pilotni 

projekt za Teritorialno agendo EU 2030, ki bo tesno povezan s prostorskim načrtovanjem 

v alpskih mestih.  



  ACXVI/B6 

 

 ACXVI_B6_sl 6/7 

3. Koledar švicarskega predsedovanja 2021-2022* 

Datum* Prireditev Kraj 
10. in 11. februar 2021 Prvi sestanek ad hoc delovne skupine za 

pripravo 9.  Poročila o stanju Alp (RSA) 

še ni določen 

9. in 10. marec 2021 71. seja Stalnega odbora Alpske konference 

(PC71) 

splet 

22. april 2021 Konferenca “MoVe the Alps” Thun 

5. junij 2021 Ura za podnebje celotno območje Alp 

8. in 9. junij 2021 72. seja Stalnega odbora Alpske konference 

(PC72) 

St. Gallen 

9. in 10. junij 2021 Konferenca »Constructive Alps«  St. Gallen 

8. in 9. september 

2021 

73. seja Stalnega odbora Alpske konference 

(PC73), kateri bo sledila Strokovna konferenca 

omrežja občin »Povezanost v Alpah« 

Saas-Fee (Wallis) 

Februar 2022 (še 

odprto) 

74. seja Stalnega odbora Alpske konference 

(PC74) 

še ni določen 

5. junij 2022 Ura za podnebje celotno območje Alp 

Junij 2022 (še odprto) 75. seja Stalnega odbora Alpske konference 

(PC75) 

Scuol/Schuls 

(Graubünden) 

September/oktober 

2022 (še odprto) 

XVII. Alpska konferenca in Podnebni teden Brig (Wallis) 

*Termini sej Odbora za preverjanje bodo sporočeni naknadno.  
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B Predlog sklepa 

Alpska konferenca:   

1. se seznanja s programom predsedovanja, ki ga je pripravila Švica;   

2. preda predsedovanje Alpski konferenci za obdobje do XVII. zasedanja Alpske 

konference Švici in se zahvaljuje Franciji za opravljeno delo v času njenega 

predsedovanja. 


