
 
 

 

 

 

 

 

 

XVII. Alpska konferenca 
27. oktober 2022, Brig (CH) 

 

Zapisnik sklepov 

 

 

TDR 1   Potrditev dnevnega reda  

 

Alpska konferenca potrjuje dnevni red. 

 

TDR 2   Sklep o polnih pooblastilih  

 

Alpska konferenca ugotavlja, da so predstavniki pogodbenic predložili vsa potrebna 

pooblastila. 

 

TDR 3   Potrditev udeležbe organizacij s statusom opazovalk  

 

Alpska konferenca ugotavlja, da imajo vse prisotne organizacije odobren status opazovalk. 

 

TDR 4   Stanje ratifikacij protokolov  

 

Alpska konferenca se seznani s poročilom predsedstva. 
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B0   Zavezništvo Simplon 

 

Alpska konferenca se seznani s poročilom predsedstva1. 

 

A – točke dnevnega reda (točke brez razprave) 

 

TDR A1  Aktivnosti Stalnega odbora in njegovega predsedstva 2021–2022  

 

Alpska konferenca se seznani s poročilom predsedstva2 in se zahvaljuje predsedujoči 

Stalnega odbora in njeni ekipi za opravljeno delo. 

 

TDR A2  Aktivnosti Odbora za preverjanje 2021–2022 

 

Alpska konferenca 

 

1. potrjuje poročilo Odbora za preverjanje o stanju upoštevanja Alpske konvencije in 

njenih izvedbenih protokolov v prilogi 33 in prosi pogodbenice, da sprejmejo potrebne 

ukrepe za izvajanje priporočil, navedenih v poročilu; 

 

2. sklene, da se aktualni mehanizem za preverjanje prilagodi v skladu s prilogama 44 in 55, 

ki sta sestavni del tega sklepa, in da se ustrezno nadomesti aktualni mehanizem za 

preverjanje (sklep VII/4 v besedilu sklepa ACXII/A1, spremenjen s sklepom ACXIV/A7, 

ki ga je nadomestil sklep ACXVI/A7/3); 

 

3. se zahvaljuje pogodbenicam, ki so predložile svoja nacionalna poročila o izvedenih 

aktivnostih v okviru Deklaracije »Prebivalstvo in kultura«, in prosi Stalni sekretariat, da 

ta nacionalna poročila objavi na ustrezen način, hkrati pa poziva vse ostale 

pogodbenice, da v najkrajšem možnem času predložijo svoja nacionalna poročila; 

 

4. prosi Odbor za preverjanje, da na svoji prvi seji pod slovenskim predsedstvom odloča 

o naslednjih korakih za nadaljevanje postopka preverjanja glede izvajanja Deklaracije 

»Prebivalstvo in kultura«.  

 
1 Glej prilogo 1 – dokument ACXVII/B0  
2 Glej prilogo 2 – dokument ACXVII/A1  
3 Glej prilogo 3 – dokument ACXVII/A2/1  
4 Glej prilogo 4 – dokument ACXVII/A2/2  
5 Glej prilogo 5 – dokument ACXVII/A2/3  
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TDR A3 Aktivnosti 2021–2022 in prihodnji mandati tematskih delovnih teles 

2023–2024 

 

Alpska konferenca 

 

1. se seznani s poročili tematskih delovnih teles o njihovih aktivnostih v obdobju 2021– 

2022, se zahvali predsedujočim in članom ter članicam za opravljeno delo v okviru 

izvajanja njihovega mandata in potrdi rezultate v prilogah 6–156; 

 

2. se zahvali predsedujočim in članom tematskih delovnih teles ter Stalnemu sekretariatu 

za pripravo predlogov mandatov za obdobje 2023–2024; 

 

3. potrdi mandate tematskih delovnih teles za obdobje 2023–2024 v prilogi 167 in prosi 

tematska delovna telesa, da opravijo predvideno delo in o njem poročajo XVIII. Alpski 

konferenci. 

 

TDR A4  Stalni sekretariat  

TDR A4a  Aktivnosti Stalnega sekretariata 2021–2022 

 

Alpska konferenca se seznani s poročilom Stalnega sekretariata8, se mu zahvali za opravljeno 

delo ter poziva pogodbenice in opazovalke, naj delo Stalnega sekretariata še naprej podpirajo. 

 

TDR A4b  Sprememba statuta Stalnega sekretariata 

 

Alpska konferenca se seznani s poročilom Stalnega sekretariata9 in odobri predlagano 

spremembo Statuta Stalnega sekretariata, kot je navedeno v prilogi 1910. 

 

  

 
6 Glej priloge 6 do 15 – dokumenti ACXVII/A3/1, ACXVII/A3/2, ACXVII/A3/3, ACXVII/A3/4, ACXVII/A3/5, 
ACXVII/A3/6, ACXVII/A3/7/rev1, ACXVII/A3/8, ACXVII/A3/9, ACXVII/A3/10  
7 Glej prilogo 16 – dokument ACXVII/A3/11  
8 Glej prilogo 17 – dokument ACXVII/A4b  
9 Glej prilogo 18 – dokument ACXVII/A4a/1 
10 Glej prilogo 19 – dokument ACXVII/A4b/3  
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TDR A4c  Podaljšanje mandata generalne sekretarke 

 

Mandat generalne sekretarke se skladno s členom 3 priloge II k Statutu Stalnega sekretariata 

podaljša za nadaljnji dve leti. 

 

TDR A5 Večletni program dela 2023–2030  

 

Alpska konferenca  

 

1. sprejme Večletni program dela Alpske konference (VPD/MAP) za obdobje 2023–

203011 in vabi vse deležnike Alpske konvencije, da prispevajo k izvajanju ciljev 

prednostnih področij sodelovanja, da komunicirajo te aktivnosti in da se angažirajo pri 

ozaveščanju na vseh ravneh upravljanja; 

 

2. vabi pogodbenice, opazovalke in Stalni sekretariat, da definira kažipot s skupnimi 

aktivnostmi za podporo izvajanja VPD/MAP 2023–2030.  

 

TDR A6 Deseto poročilo o stanju Alp na temo kakovosti življenja v Alpah 

 

Alpska konferenca  

 

1. pozdravlja temo »Kakovost življenja«, ki jo je za deseto Poročilo o stanju Alp predlagala 

Slovenija; 

 

2. ustanovi Ad hoc delovno skupino, ki ji bo predsedovala Slovenija, da pripravi deseto 

Poročilo o stanju Alp, potrdi njen mandat v prilogi 2112 in prosi to skupino, da poročilo 

predstavi pravočasno za sprejem na XVIII. Alpski konferenci; 

 

3. vabi pogodbenice in opazovalke, da do konca novembra 2022 nominirajo članice in 

člane v Ad hoc delovno skupino za pripravo desetega Poročila o stanju Alp. 

 

  

 
11 Glej prilogo – dokument ACXVII/A5/1  
12 Glej prilogo – dokument ACXVII/A6/1 
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B-točke dnevnega reda (točke z razpravo) 

 

TDR B1 Politična razprava »Posledice podnebnih sprememb  

na vodni krog v Alpah« 

 

Alpska konferenca vabi pogodbenice, da nadaljujejo z izmenjavo in okrepijo svoje sodelovanje 

na to temo. 

 

TDR B2  Politična razprava »Alpska mesta« 

 

Alpska konferenca 

 

1. se zahvali predsedujočemu Ad hoc delovne skupine za pripravo devetega Poročila o 

stanju Alp, njenim članom in članicam, avtorjem in avtoricam in Stalnemu sekretariatu 

za dobro sodelovanje pri pripravi poročila ter za pravočasno zaključeno delo; 

 

2.  sprejme končno različico devetega Poročila o stanju Alp13; 

 

3.  pozdravi sklepe, ki jih vsebuje deveto Poročilo o stanju Alp, in vabi pogodbenice, 

opazovalke in tematska delovna telesa, da jih upoštevajo pri svojem delu in jim sledijo 

z ustreznimi aktivnostmi. 

 

TDR B3   Potrditev sklepov o prihodnjem predsedstvu in predstavitev programa 

predsedstva do XVIII. zasedanja Alpske konference 

 

Alpska konferenca 

 

1. se seznani s programom predsedovanja, ki ga je pripravila Slovenija14; 

 

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

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

predsedovanja. 

 
13 Glej prilogo – dokument ACXVII/B2/1 
14 Glej prilogo – dokument ACXVII/B3  



 

6 
 

 

TDR 5    Razno  

 

Pod to točko dnevnega reda ni bilo izjav.  

 

TDR 6    Sprejem zapisnika sklepov 

 

Alpska konferenca potrjuje zapisnik sklepov. V skladu z 2. odstavkom 22. člena poslovnika 

Alpske konference bo dopolnjen zapisnik sklepov posredovan Stalnemu odboru v potrditev na 

njegovi 76. seji.  
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Seznam prilog  

 

Priloga 1 Poročilo predsedstva o Zavezništvu Simplon – Dokument ACXVII/B0  

 

Priloga 2 Poročilo o aktivnostih Stalnega odbora in njenega predsedstva  

2021–2022 – Dokument ACXVII/A1  

 

Priloga 3 Poročilo Odbora za preverjanje za XVII. Alpsko konferenco o stanju upoštevanja 

Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov –  

Dokument ACXVII/A2/1  

 

Priloga 4 Novi mehanizem za preverjanje upoštevanja Alpske konvencije – Dokument 

ACXVII/A2/2  

 

Priloga 5 Vprašalnik, ki služi kot podlaga za periodična poročila pogodbenic o stanju 

upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov – Dokument 

ACXVII/A2/3  

 

Priloga 6 Poročilo o aktivnostih Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost 

za obdobje 2021–2022 (EN) – Dokument ACXVII/A3/1  

 

Priloga 7 Poročilo o aktivnostih Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje za obdobje 

2021–2022 (EN) – Dokument ACXVII/A3/2  

 

Priloga 8 Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter 

družba – WISO za obdobje 2021–2022 (EN) – Dokument ACXVII/A3/3 

 

Priloga 9 Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Hribovsko kmetijstvo in gorsko 

gozdarstvo – MAMF za obdobje 2021–2022 (EN) – Dokument ACXVII/A3/4  

 

Priloga 10 Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Varstvo tal za obdobje 2021–2022 (EN) 

– Dokument ACXVII/A3/5  

 

Priloga 11 Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Naravne nesreče – PLANALP za 

obdobje 2021–2022 (EN) – Dokument ACXVII/A3/6  
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Priloga 12 Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Urejanje prostora in trajnostni razvoj za 

obdobje 2021–2022 (EN) – Dokument ACXVII/A3/7/rev1 

 

Priloga 13 Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Promet za obdobje 2021–2022 (EN) – 

Dokument ACXVII/A3/8  

 

Priloga 14 Poročilo o aktivnostih Ad-hoc Delovne skupine za pripravo devetega Poročila o 

stanju Alp (EN) – Dokument ACXVII/A3/9  

 

Priloga 15 Poročilo o aktivnostih Ad-hoc Delovne skupine za pripravo Večletnega 

programa dela Alpske konference (VPD/MAP) za obdobje 2023–2030 (EN) – 

Dokument ACXVII/A3/10  

 

Priloga 16 Mandati posvetovalnih odborov in delovnih skupin za obdobje 2023–2024 – 

Dokument ACXVII/A3/11 

 

Priloga 17 Poročilo o aktivnostih Stalnega sekretariata 1. 9. 2020–15. 9. 2022 (EN) – 

Dokument ACXVII/A4a/1 

 

Priloga 18 Poročilo Stalnega sekretariata o spremembi njegovega statuta – Dokument 

ACXVII/A4b  

 

Priloga 19 Predlog spremembe Statuta Stalnega sekretariata – Dokument ACXVII/A4b/3  

 

Priloga 20 Večletni program dela Alpske konference (VPD/MAP) za obdobje 2023–2030 – 

Dokument ACXVII/A5/1  

 

Priloga 21 Mandat ad-hoc Delovne skupine za pripravo desetega Poročila o stanju Alp 

temo »Kakovost življenja« – Dokument ACXVII/A6/1  

 

Priloga 22 Deveto Poročilo o stanju Alp – Dokument ACXVII/B2/1 

 

Priloga 23 Program predsedstva Slovenije za obdobje do XVIII. Alpske konference – 

Dokument ACXVII/B3 

 


