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A Poročilo Slovenije 

1. Okvir  

Slovenija prevzema predsedovanje Alpski konvenciji pod sloganom »Kakovostno življenje v 

Alpah za vse« s katerim naslavlja tako alpske gorske skupnosti in njihovo prihodnost kot tudi 

alpsko biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost ter obvladovanje izzivov podnebnih spre-

memb, ki vplivajo na kakovost življenja vseh živih bitij.  Pričetek slovenskega predsedovanja 

sovpada s potrditvijo novega Večletnega programa dela Alpske konference za obdobje 2023–

2030. Večletni program dela, katerega pripravo je vodila vica, je vodilo za večje osredotočenje 

na ega skupnega dela v prihodnje in doseganje sprememb. Slovenija želi poudariti to pos-

lanstvo večletnega programa in prispevati k njegovemu izvajanju, zato naslavlja vse tri prior-

itete, biotsko raznovrstnost, podnebne spremembe in kakovost življenja.  

V času predsedovanja bo Slovenija vodila organe Alpske konvencije in pri tem nadaljevala 

začete aktivnosti, skrbela za udejanjanje sprejetih prednostih nalog ter podprla nekatere 

skupne projekte. Navezala se bo na zaključke predhodnih predsedovanj, zlasti na deklaracijo 

o gorski biotski raznovrstnosti in na zaključke 9. Poročila o stanju Alp, spodbujala povezovanje 

med tematskimi delovnimi skupinami pri iskanju sinergij v okviru mandatov 2023–2024 ter 

sodelovala z opazovalkami.  

 

2. Prednostne teme  

2.1. Kakovost življenja 

Kot glavno temo Slovenija poudarja kakovost življenja. Okvirna konvencija o varstvu Alp kot 

celostni politični okvir za varstvo in trajnostni razvoj Alp, obravnava potrebo po uravnoteženju 

gospodarskih interesov z okoljskimi pogoji ter zagotavlja osnovo za življenjski standard 

alpskega prebivalstva. Na tej podlagi deklaracija »Prebivalstvo in kultura«, sprejeta leta 2006, 

poudarja ohranjanje življenjskega prostora, kakovosti življenja in enakih možnosti za 

prebivalstvo v Alpah. Med ukrepi deklaracije so med drugim posebej omenjeni  ohranjanje 

poselitvenih pogojev v skladu z načelom trajnostnega razvoja, zagotavljanje storitev 

splo nega pomena ter krepitev zavesti o pripadnosti skupnosti in identiteta. V tem kontekstu 

imajo pomembno vlogo tudi alpska mesta kot to izhaja iz 9. Poročila o stanju Alp.  Kakovost 

življenja kot celota e ni bila obravnavana v okviru Alpske konvencije, zato ji bo posvečeno 10. 

Poročilo o stanju Alp. K različnim vidikom kakovosti življenja bodo prispevale tudi tematske 

delovne skupine, pripravo poročila pa želimo podpreti tudi s prijavo projekta na program ES-

PON. Za kakovost življenja v Alpah v prihodnje so ključni deležnik mladi, njihova vloga in priča-

kovanja. Pod vodstvom CIPRE Slovenija je v pripravi projekt za krepitev usposobljenosti mladih 
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na področju kakovosti življenja.  O kakovost življenja bo najverjetneje razpravljal tudi Mladinski 

parlament Alpske konvencije v letu 2023 in pripravil postulate. Spoznanja in priporočila bodo 

vodilo za nadaljnje aktivnosti v sklopu izvajanja Večletnega programa dela 2023–2030 na tem 

področju. 

V okvir glavne teme sodijo tudi aktivnosti mreže gorni kih vasi, v kateri je trenutno 34 alpskih 

krajev. Po zaslugi Avstrije je postala vsealpski projekt, ki udejanja načela in filozofijo tra-

jnostnega turizma, ki je pomemben gospodarski sektor v Alpah. Na letnem srečanju gorni ke 

vasi izmenjajo svoje izku nje in se posvetijo specifični temi. Letno srečanje gorni kih vasi v 

letu 2024 bo v Sloveniji, v gorni ki vasi Luče, kjer se bodo posvetili kulturni dedi čini, ki jo v 

nesnovni in snovni obliki ohranjajo gorni ke vasi. S tem ne krepijo le turistične ponudbe temveč 

tudi lokalno identiteto in kakovost življenja prebivalstva.  

 

2.2. Okoljsko izobraževanje o podnebnih spremembah 

Druga tema slovenskega predsedovanja je okoljsko izobraževanje, s katero se navezujemo na 

že opravljeno razpravo v okviru vicarskega predsedovanja, ki pa jo želi Slovenija odpreti v 

smeri vključevanja podnebnih sprememb v formalno izobraževanje, s poudarkom na 

izkustvenem učenju v naravi. Neposredna izku nja o različnih vidikih podnebnih sprememb ter 

možnosti ukrepanja na individualni in kolektivni ravni so dobra popotnica za spremembo ob-

na anja in ravnanja, ki jo lahko mlade generacije udejanjajo na svojih življenjskih poteh. Izo-

braževanje v naravi je del formalnega izobraževalnega sistema v Sloveniji, ki ga želimo pred-

staviti pogodbenicam in na tem področju spodbuditi sodelovanje v prihodnje. Predvidena je 

tematska mednarodna konferenca. Njene zaključke, ki bodo predloženi XVIII. Alpski konfer-

enci, vidimo kot možno spodbudo za morebitne prihodnje aktivnosti za izvajanje Večletnega 

programa dela Alpske konvencije 2022–2030 v navezavi na sprejeti alpskih sistem podnebnih 

ciljev. 

V okvir druge prednostne teme sodi tudi podpora Slovenije aktivnosti YOALIN, trajnostno poto-

vanje po Alpah za mlade, ki pod vodstvom CIPRE International in ob podpori drugih pogodbenic 

odlično raz irja idejo o trajnostnih oblikah potovanja med mladimi in prispeva k ciljem ra-

zogljičenja prometa v Alpah iz Simplonskega zavezni tva.  

 

2.3. Biotska raznovrstnost 

V okviru tretje teme biotska raznovrstnost želimo izpostaviti biotsko raznovrstnost Alp v luči 

regionalnega prispevka k izvajanju globalnega okvira za biotsko raznovrstnost po letu 2020 

(post-2020 global biodiversity framework - GBF), katerega sprejem je predviden decembra le-

tos. Namen Slovenije je poudariti specifičnost gorske – alpske biotske raznovrstnosti, njeno 
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ranljivost in vlogo pri izvajanju ciljev globalnega okvira, s čimer bomo prispevali k prepoz-

navnosti Alpske konvencije na mednarodni ravni v skladu s sprejeto deklaracijo Alpske kon-

vencije o gorski biotski raznovrstnosti ter okrepili aktivnosti Posvetovalnega odbora za alpsko 

biotsko raznovrstnost. Tematsko se bomo navezali na ohranjanje in obnovo ključnih prvin na-

ravne in kulturne krajine za biotsko raznovrstnost, e posebej v luči izbolj anja ekolo ke pov-

ezanosti in obnove ekosistemov. Aktivnosti vključujejo mednarodno konferenco s ciljem po-

dati priporočila za XVIII. Alpsko konferenco.  

V okviru te teme bo Slovenija v sodelovanju z ISCAR-jem podprla nagrado za mlade 

znanstvenike (Young Academics Award), ki bo pozornost namenila biotski raznovrstnosti 

oziroma naravi in njeni vlogi za vi jo kakovost življenja.  

 

2.4. Mednarodne aktivnosti  

Slovenija bo v času predsedovanja v sodelovanju s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije 

podpirala mednarodne aktivnosti Alpske konvencije. Preko njih omogoča seznanjanje s prin-

cipi in načini delovanja Konvencije ter s tem nudi zgled za druga gorstva po svetu, ki si priza-

devajo vzpostaviti strukture in vzvode za okrepitev trajnostnega razvoja.  

 

2.5. Promocijske in druge aktivnosti  

Slovenija bo podprla promocijske aktivnosti za večjo prepoznavnost Alpske konvencije na vse-

alpski in nacionalni ravni. V letu 2023 namerava gostiti potujočo razstavo o Alpski konvenciji.  

Preučila pa bo tudi možnost sodelovanja z opazovalkami pri organizaciji AlpskegaTedna v 

povezavi z Dnevom Alpske konvencije pred XVIII. Alpsko konferenco. Na kakovost življenja in 

prilagajanje podnebnim spremembam bo opozarjala tudi potujoča razstava 6. nagrade Con-

structive Alps o trajnostni prenovi in gradnji v Alpah.  

 

3. Okvirni terminski načrt slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji 2023-2024 

V času predsedovanja bo Slovenija organizirala XVIII. Alpsko konferenco na Brdu pri Kranju, 5 

-  6 sestankov Stalnega odbora, od tega 2 - 3 preko spleta ter 4 sestanke Odbora za preverjanje, 

od tega 2 preko spleta. Predvideni so tudi sestanki z vodji tematskih delovnih skupin in 

opazovalkami.  V priloženi tabeli so okvirno določeni termini sestankov za leti 2023 in 2024, 

konkretni datumi in lokacije za sestanke v živo pa bodo določeni naknadno. Z namenom zgo-

dnjega začetka aktivnosti iz programa slovenskega predsedovanja bosta po dogovoru s pred-

sedujočo vico 30. 11. in 1. 12. 2022 v Innsbrucku organizirana dva sestanka - skupni sestanek 

tematskih vodij delovnih skupin ter 1. sestanek Ad Hoc delovne skupine za pripravo 10. Po-

ročila o stanju Alp. 
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B Predlog sklepa 

Alpska konferenca 

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

2.  predapredsedovanje Alpski konferenci za obdobje do XVIII. zasedanja Alpske konfe-

rence Sloveniji in se zahvaljuje vici za opravljeno delo v času njenega predsedovanja. 

 



 

ACXVII_B3_1_en 

 

 

 

Tagung der Alpenkonferenz 

Réunion de la Conférence alpine 

Sessione della Conferenza delle Alpi 

Zasedanje Alpske konference 

XVII 

TOP / POJ / ODG / TDR B3 

 EN 

 

 11-10-2022 

  

ANNEX 

 

 

1 Indicative timetable for Slovenia's Presidency of the Al-

pine Convention 2023-2024 



Indicative timetable for Slovenia's Presidency of the Alpine Convention 2023-2024 – 22 September 2022 version  

2022–
2024 

Date Alpine 
Conference  

Permanent 
Committee 

Compliance 
Committee 

Leaders of the Thematic 
Working BodiesC 
Observers 

Thematic Conference Location 

Nov. – 
Dec. 
2022 

30 Nov. – 1 
Dec. 2022 

   Leaders of the Thematic 
Working Bodies 
1st meeting of the RSA 10 
ad hoc Working Group  

 InnsbruckC 
Austria 

Jan. 2023        

Feb.        

March        

April        

May   76th Permanent 
Committee (PC76) 

 Meeting with Observers  Slovenia 

June    33rd meeting of the 
Compliance 
Committee (CC33) 

 Conference on 
Environmental Education 
(June or September) 

Slovenia 
 

July        

Aug.        

Sept.    34th meeting of the 
Compliance 
Committee (CC34) 
(if applicable) 

  online 

Oct.   77th Permanent 
Committee (PC77) 

   online 
 

Nov.        

Dec.        

Jan. 2024        

Feb.    35th meeting of the 
Compliance 
Committee (CC35) 

  online 

March   78th Permanent 
Committee (PC78) 

 Leaders of the Thematic 
Working Bodies 
 

 online 

April      Conference on Alpine 
Biological Diversity 

Slovenia 

May        



June   79th Permanent 
Committee (PC79) 

 Meeting with Observers  BolzanoC Italy 

July    36th meeting of the 
Compliance 
Committee (CC36) 

  Slovenia 

Aug.        

Sept.        

Oct.        

Nov. 22–24 Oct/ 
5-7 Nov 2024   

XVIII Alpine 
Conference  

80th Permanent 
Committee (PC80) 

   Brdo pri 
KranjuC 
Slovenia  

  


