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Predgovor 

S to tretjo izdajo je ponovno na voljo povsem aktualizirana publikacija Priroãnika 

Alpske konvencije za profesionalne uporabnike in mnoge zavzete in zainteresira-

ne deleÏnike, ki jih zanimajo vpra‰anja trajnosti v alpski regiji. 

Delo v okviru Alpske konvencije temelji formalno in v prvi vrsti na njenih pravnih 

podlagah. Po tem se tudi razlikuje od drugih oblik sodelovanja v alpskem pro-

storu. NajbrÏ prva konvencija s sledenjem obseÏnim ciljem trajnosti je ‰e naprej 

in vedno znova predmet preverjanja kot model za druge regije. Zato je zavedanje 

njenih pravnih podlag ‰e kako pomembno. Bistveni pogoj za to je enostaven 

in pregleden dostop do teh pravnih podlag. Z novo izdajo so na razpolago za 

prakso bistvena besedila v prenovljeni in najaktualnej‰i obliki v vseh pogodbe-

nih jezikovnih razliãicah. Poleg Okvirne konvencije in njenih protokolov zajemajo 

besedila tudi sekundarne pravilnike, pomembne za vsakodnevno delo v praksi.

Nem‰ko predsedstvo Alpske konference v obdobju 2015-2016 si je zadalo za 

nalogo, da v sekundarnih pravilnikih odpravi redakcijske in jezikovne nejasnosti 

ter manj‰e nedoslednosti in dopolni izbolj‰ave, zlasti pri vedno pomembnej‰em 

postopku preverjanja. Posebej se zahvaljujemo vsem sodelujoãim v pogodbeni-

cah, Stalnem sekretariatu in opazovalkah, ki so se posvetili teÏavnemu pregledo-

vanju in podrobnemu usklajevanju besedil.

Toda ambiciozni pravilniki lahko koristijo le, ãe jih tudi zavzeto izvajamo. Slednje 

bi si Ïeleli tudi za delovanje Alpske konvencije!

Christian Lindemann

Predsedujoãi Stalnega odbora

Alpske konference 2015-2016
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Predgovor 

Zelo me veseli, da je pred nami nova izdaja Alpskih signalov 1. Namen te zbirke 

je olaj‰ati vsakodnevno delo z Alpsko konvencijo in dati na voljo temeljit pregled 

besedil Alpske konvencije, njenih protokolov ter osrednjih, pravno in politiãno re-

levantnih dokumentov, ki se nanjo opirajo. Zbirka priãa tudi o vsebinski pestrosti 

Alpske konvencije ter njeni pravno konstitutivni vlogi. Konvencija in protokoli so 

veljavno mednarodno pravo in pogodbenice so se zavezale, da jih implementi-

rajo. 

Medtem ko se besedila Alpske konvencije in izvedbenih protokolov niso spre-

menila, pa je nova izdaja nujna zaradi sprememb sekundarnih pravilnikov Alpske 

konvencije, kot denimo v postopku za preverjanje ali v postopkovnih pravilnikih. 

Posebej se Ïelim zahvaliti nem‰kemu predsedstvu Alpske konvencije v obdobju 

2015-2016, ki je zelo preudarno vodilo postopek pravnih popravkov sekundarnih 

pravilnikov Alpske konvencije in nenazadnje v veãji meri tudi financira novo izdajo 

Alpskih signalov 1. 

Moja zahvala prav tako velja avstrijskemu zunanjemu ministrstvu kot depozitarju 

Alpske konvencije za vselej odliãno sodelovanje, ter sodelavcem Stalnega se-

kretariata, ki so z veliko akribije zagotovili najveãjo moÏno natanãnost te zbirke 

besedil. Nova izdaja v ospredje postavlja pravna besedila in za razliko od prej‰nje 

izdaje nima kartografskega dela. Slednji vam je na voljo v publikaciji »The Alps in 

25 Maps«.

Uspe‰no prebiranje!

veleposlanik Markus Reiterer

generalni sekretar Alpske konvencije
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Alpska konvencija
Opredeljuje »Mednarodni sporazum o 
varstvu Alp«, sprejet 7. novembra 1991 v 
Salzburgu. Alpska konvencija je okvirna 
konvencija, ki doloãa splo‰ne cilje varstva 
in trajnostnega razvoja Alp in pravila delo-
vanja odloãevalskih organov Konvencije. 
Za dosego teh ciljev so bili sprejeti nas-
lednji izvedbeni protokoli: urejanje prostora 
in trajnostni razvoj, hribovsko kmetijstvo, 
varstvo narave in urejanje krajine, gorski 
gozd, turizem, energija, varstvo tal, promet 
ter protokol o re‰evanju sporov.

Delovne skupine Alpske konvencije
(toãka e 6. ãlena Okvirne konvencije)
Delovne skupine se ustanovijo z namenom 
usklajevanja aktivnosti pogodbenic in pri-
pravo ukrepov s posameznih podroãij, po-
membnih za Konvencijo.

DrÏave pogodbenice
Avstrija, Francija, Italija, Lihten‰tajn, Nemãi-
ja, Monako, Slovenija, ·vica in Evropska 
gospodarska skupnost (danes: Evropska 
unija).

Konferenca pogodbenic
(Alpska konferenca, 5.-7. ãlen
Okvirne konvencije)
Alpska konferenca je organ odloãanja Alp-
ske konvencije. Obiãajno se sestane na 
ministrski ravni, vsaki dve leti. Predsedstvo 
konferenci po naãelu rotacije vsakokrat za 
dve leti prevzame ena od pogodbenic.

Odbor za preverjanje
(Sklep VII/4 Alpske konference)
Ustanovljen leta 2002, preverja, ali pogod-
benice izpolnjujejo obveznosti, ki izhajajo iz 
Alpske konvencije in njenih protokolov. 

Opazovalke
(5. toãka 5. ãlena Okvirne konvencije)
Mednarodne vladne in nevladne organiza-
cije, ki se brez volilne pravice, udeleÏujejo 
sestankov organov Alpske konvencije. 

Ratifikacija
Pomeni, mednarodno dejanje, s katerim 
drÏava privoli, da jo mednarodna pogodba 
zavezuje na mednarodni ravni (Dunajska 
konvencija o pravu mednarodnih pogodb, 
1969, ãlen 2, toãka 1b).
Opomba: v preglednicah, ki prikazujejo 
status ratifikacije, je v stolpcu ‚‘ratifikaci-
ja‘‘ napisan datum deponiranja ustreznega 
dokumenta depozitarju Alpske konvencije 
(Republiki Avstriji). 

SOIA
(glej 3. ãlen Okvirne konvencije)
Sistem za opazovanje in informiranje o Al-
pah vsebuje bazo podatkov in aplikacijo 
WebGIS (webgis.alpconv.org), s katerima 
upravlja Stalni sekretariat.

Stalni odbor
(8. ãlen Okvirne konvencije)
Je izvr‰ilni organ Alpske konference, ki ga 
sestavljajo delegati pogodbenic na ravni vi-
sokih uradnikov. Obiãajno se sestane dvak-
rat letno.

Stalni sekretariat
(9. ãlen Okvirne konvencije in sklep VII/2 
Alpske konference) 
Ustanovljen leta 2002, zagotavlja podporo 
organom Konvencije, usklajuje opazovanje 
in informiranje o Alpah ter komunicira z jav-
nostmi. SedeÏ Sekretariata je v Innsbrucku z 
izpostavo v Bolzanu/Boznu.

Veãletni program dela Alpske konference
Sklep Alpske konference o doloãitvi smer-
nic in prednostnih nalog Alpske konvencije; 
obiãajno za obdobje ‰estih let.



Uvod
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Alpska konvencija

Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvenci-
ja) je mednarodna pogodba, ki jo je podpi-
salo osem drÏav – Avstrija, Francija, Italija, 
Lihten‰tajn, Monako, Nemãija, Slovenija in 
·vica – ter Evropska gospodarska skup-
nost (danes: Evropska unija). Velja za prvo 
mednarodno pogodbo na svetu o varstvu 
gorske regije; prviã je bilo transnacionalno 
gorsko obmoãje obravnavano z vidika ze-
mljepisne kontinuitete, kot skupno ozemlje, 
ki se sooãa s skupnimi izzivi. Kot taka pred-
stavlja zgled skupnih aktivnosti za druge 
ãezmejne gorske verige. Leta kasneje je bila 
po njenem zgledu oblikovana Karpatska 
konvencija.

Alpska konvencija je nastala kot rezultat do-
govora med ministri alpskih drÏav, ki so se 
sestali v Berchtesgadnu (Nemãija) med 9. in 
11. oktobrom 1989 s ciljem, da zagotovijo 
varstvo in trajnostni razvoj Alp. Nevladne or-
ganizacije so odigrale pomembno vlogo v 
postopku oblikovanja Alpske konvencije in 
jo spremljajo od zaãetkov do danes. Alpsko 
konvencijo so 7. novembra 1991 v Salzbur-
gu (Avstrija) podpisale Avstrija, Francija, Ita-
lija, Lihten‰tajn, Nemãija, ·vica in Evropska 
gospodarska skupnost (danes: Evropska 
unija). Slovenija je podpisala Konvencijo 29. 
marca 1993; Monako je postal pogodbeni-
ca na podlagi loãenega dodatnega proto-
kola, ki je bil podpisan 20. decembra 1994. 

Alpska konvencija je tudi podlaga za pro-
tokole, posveãene razliãnim podroãjem. Ti 
vsebujejo doloãila za doseganje dogovorje-
nih ciljev. Tematskih protokolov je osem: ure-
janje prostora in trajnostni razvoj, hribovsko 
kmetijstvo, varstvo narave in urejanje kraji-
ne, gorski gozd, turizem, energija, varstvo 
tal in promet. Posodobljen pregled podpi-
sanih, ratificiranih in veljavnih protokolov v 

posameznih pogodbenicah je na voljo na 
spletni strani Alpske konvencije (www.alp-
conv.org). 

Poleg protokolov je Alpska konvencija 
sprejela deklaracije ministrov na teme: pre-
bivalstvo in kultura (2006), podnebne spre-
membe (2006) in trajnostno gospodarstvo 
(2016). Posodobljen seznam ministrskih 
deklaracij je na voljo na spletni strani.

Delovna telesa Alpske konvencije 

Za izvajanje Alpske konvencije je bilo usta-
novljenih veã delovnih teles; na najvi‰ji ravni 
je Konferenca pogodbenic ali Alpska kon-
ferenca, ki se obiãajno sestaja vsaki dve leti 
ob prisotnosti drÏavnih delegacij s pristojni-
mi ministri na ãelu. Alpska konferenca raz-
pravlja o ciljih in doloãa politiãne ukrepe za 
izvajanje aktivnosti. Predseduje ji pogodbe-
nica, ki predseduje Alpski konvenciji; pred-
sedstvo se navadno menja vsaki dve leti.

Stalni odbor Alpske konvencije je izvr‰no 
telo, ki se po navadi sestaja dvakrat letno. 
âlani Stalnega odbora so visoki uradniki 
nacionalnih in regionalnim uprav.

Nacionalni strokovnjaki z razliãnih podroãij 
sodelujejo v tematskih delovnih skupinah 
in nudijo znanstveno in tehniãno svetova-
nje o razliãnih temah. Odbor za preverjanje 
se ukvarja s preverjanjem spo‰tovanja ob-
veznosti in dolÏnosti, ki izhajajo iz Alpske 
konvencije.

Stalni sekretariat Alpske konvencije s se-
deÏem v Innsbrucku in izpostavo v Bolza-
nu/Boznu, je bil ustanovljen leta 2002 kot 
operativna veja Alpske konvencije. Na ãelu 
sekretariata je generalni sekretar. Sekretari-
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at nudi tehniãno in upravno pomoã telesom 
Alpske konvencije, komunicira z javnostjo, 
usklajuje raziskovalne dejavnosti in projekte 
ter upravlja sistem za opazovanje in infor-
miranje o Alpah (SOIA). Za okrepitev pove-
zav s teritorijem so bile v tesnem sodelo-
vanju z lokalnimi partnerji na obmoãju Alp 
ustanovljene Info toãke Alpske konvencije. 

Posodobljeni podatki o ãlanih razliãnih de-
lovnih teles Alpske konvencije, obstojeãih 
tematskih delovnih telesih, aktivnih Info 
toãkah in drugih podrobnostih o delu Alp-
ske konvencije so na voljo na spletni strani.

Alpe

Alpe so eno najveãjih neprekinjenih narav-
nih obmoãij v Evropi in Ïivljenjsko okolje 
za pribliÏno 14 milijonov ljudi ter 30.000 
Ïivalskih in 13.000 rastlinskih vrst. Upo‰te-
vajoã meje Alpske konvencije, Alpe pokri-
vajo obmoãje pribliÏno 190.000 kvadratnih 
kilometrov, v dolÏino merijo pribliÏno 1.200 
kilometrov in v ‰irino do 300 kilometrov. 
Vzpenjajo se od morja in segajo do 4.809 
metrov visokega najvi‰jega vrha Mont 
Blanca. ‰tevilne velike evropske reke se 
napajajo iz alpskih ledenikov in izvirov.

Alpe se raztezajo prek osmih drÏav: Avstrije 
(28,7% celotne povr‰ine znotraj obmoãja 
Alpske konvencije), Italije (27,2%), Franci-
je (21,4%), ·vice (13,2%), Nemãije (5,8%), 
Slovenije (3,6%), Lihtem‰tajna (0,08%) in 
Monaka (0,001%).

Ljudje so se na obmoãju Alp naselili in na 
njem Ïivijo Ïe tisoãletja, kar se odraÏa v 
prisotnosti obdelanih in pridobljenih ob-
delovalnih povr‰in, tudi v vi‰jih predelih. 
Danes prebivalci Alp Ïivijo v veã kot 5.000 

obãinah in pripadajo ‰tevilnim jezikovnim 
skupinam; na relativno majhni povr‰ini iz-
raÏajo edinstveno kulturno raznolikost.  
Turizem Ïe veã kot 150 let predstavlja po-
memben sestavni del alpskega gospodar-
stva. Alpe so tudi pomemben proizvajalec 
obnovljivih virov energije in sedeÏ razliãnih 
tradicionalnih in inovativnih industrijskih in 
storitvenih dejavnosti ter visokokakovo-
stnih izobraÏevalnih in raziskovalnih insti-
tucij. Velik del prebivalcev Ïivi v dolinah z 
urbanim znaãajem in splo‰en demografski 
razvoj je precej heterogen. Poveãana mo-
bilnost ljudi in blaga v Alpah in izven njih, 
kot tudi razliãne zahteve po omejenih virih 
tal, ogroÏajo naravne vire – potencialni kon-
flikti pri uporabi virov so ‰e bolj poudarjeni 
zaradi podnebnih sprememb, ki Alpe pri-
zadevajo huje kot druga obmoãja severne 
poloble. Zato, da doseÏemo trajnostno rav-
noteÏje ob ohranjanju kulturne raznolikosti 
in identitete alpskega prebivalstva, je danes 
bolj kot kadarkoli prej potrebno preudarno 
izvajanje Alpske konvencije.
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Republika Avstrija
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus
(Ministrstvo za trajnost in turizem)
Abteilung I/9
Stubenbastei 5
AT-1010 Dunaj, Avstrija
www.bmnt.gv.at

Francoska republika
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
(Ministrstvo za ekolo‰ki in solidarnostni prehod)
Grande Arche
F-92 055 Paris, Francija
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Italijanska republika
Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(Ministrstvo za okolje, varstvo naravnih virov in morja)
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno
Ambientale e per i Rapporti con l‘Unione Europea e gli
Organismi Internazionali (DG SVI)
Via C. Cristoforo Colombo 44
I-00147 Rim, Italija
www.minambiente.it

KneÏevina Lihten‰tajn
Amt für Umwelt
(Urad za okolje)
Gerberweg 5
LI-9490 Vaduz, Lihten‰tajn
www.llv.li

KneÏevina Monako
Ministère d‘État
(DrÏavno ministrstvo)
Département de l‘Équipement, de l‘Environnement
et de l‘Urbanisme
Place de la Visitation 
MC-98000 Monako, Monako
www.gouv.mc
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Zvezna republika Nemãija
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit
(Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost)
Referat KI II 1
D-11055 Berlin, Nemãija
www.bmu.de

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
SI - 1000 Ljubljana, Slovenija
www.mop.gov.si

·vicarska konfederacija 
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation
(Zvezno ministrstvo za okolje, promet, energijo
in komunikacije)
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)
Worblentalstrasse 66
CH-3063 Ittigen, ·vica
www.are.ch

Evropska unija
Evropska komisija
Generalni direktorat za okolje
BU9 02/129
B-1049 Bruselj, Belgija
ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm

Stalni sekretariat Alpske konvencije
SedeÏ v Innsbrucku:
Herzog-Friedrich-Straße 15
A-6020 Innsbruck, Avstrija

Izpostava v Bolzanu/Boznu:
Viale Druso / Drususallee 1
I-39100 Bolzano / Bozen, Italija
www.alpconv.org
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Alpska konvencija

Konvencija o varstvu Alp 



24 Alpski signali 1 – 3. izdaja 

Preambula
Republika Avstrija,
Republika Francija,
Republika Italija,
Republika Slovenija,
KneÏevina Lihten‰tajn,
Zvezna republika Nemãija,
·vicarska konfederacija
ter Evropska gospodarska skupnost,

so

zavedajoã se, da Alpe predstavljajo enega 
najveãjih enotnih naravnih prostorov Evro-
pe, da jih oznaãujejo specifiãna in raznolika 
narava, kultura in zgodovina, da predsta-
vljajo odliãen Ïivljenjski, gospodarski, kul-
turni in sprostitveni prostor v srcu Evrope, 
ki si ga delijo mnogi narodi in deÏele, 

ob spoznanju, da so Alpe Ïivljenjski in go-
spodarski prostor domaãega prebivalstva 
ter da so tudi najveãjega pomena za zuna-
jalpska obmoãja, med drugim tudi kot nosi-
lec pomembnih prometnih poti, 

priznavajoã dejstvo, da so Alpe nepogre‰lji-
vo zatoãi‰ãe in Ïivljenjski prostor mnogih 
ogroÏenih rastlinskih in Ïivalskih vrst, 

zavedajoã se velikih razlik v posameznih 
pravnih ureditvah, naravnoprostorskih da-
nostih, poseljenosti, kmetijstvu in gozdar-
stvu, poloÏaju in razvoju gospodarstva, 
prometni obremenitvi ter v vrsti in intenziv-
nosti turistiãne izrabe,
 
poznavajoã dejstvo, da stalno nara‰ãajoãe 
zahteve ãloveka vedno bolj ogroÏajo alpski 
prostor in njegove ekolo‰ke funkcije in da 
se ‰kodo da popraviti le izjemoma, z izre-
dnim trudom, znatnimi stro‰ki in praviloma 
‰ele v dolgih ãasovnih obdobjih,

v prepriãanju, da je potrebno gospodarske 
interese uskladiti z ekolo‰kimi zahtevami 
glede na rezultate prve Alpske konference 
ministrov za okolje od 9. do 11. oktobra 
1989 v Berchtesgadnu sklenile naslednje: 

1. ãlen

Obmoãje uporabe

(1)  Predmet te konvencije je obmoãje Alp, 
kot je v prilogi opisano in predstavljeno. 

(2)  V kolikor se to zdi potrebno za izvr‰e-
vanje doloãil te konvencije lahko vsaka 
pogodbena stranka ob deponiranju 
svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali 
odobritvi oziroma kadarkoli pozneje 
raz‰iri veljavo te konvencije na nadalj-
nje dele svojega drÏavnega ozemlja z 
izjavo, ki jo naslovi Republiki Avstriji kot 
depozitarju.

(3)  Vsako po 2. odstavku oddano izjavo se 
lahko glede na vsako v njej imenovano 
drÏavno ozemlje prekliãe z notifikaci-
jo, ki se jo naslovi depozitarju. Preklic 
zaãne veljati prvi dan v mesecu po 6 
mesecih, ko depozitar prejme notifika-
cijo. 

2. ãlen

Splo‰ne obveznosti

(1)  Pogodbene stranke zagotavljajo s pre-
udarno in trajno rabo virov ter upo‰te-
vanjem naãela preventive, povzroãi-
teljeve odgovornosti in sodelovanja 
enotno politiko za ohranitev in varstvo 
Alp. Pri tem enako upo‰tevajo inte-
rese vseh alpskih drÏav, njihovih alp-
skih regij ter Evropske gospodarske 
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skupnosti. âezmejno sodelovanje v 
alpskem prostoru se okrepi ter pro-
storsko in strokovno raz‰iri. 

(2)  Pogodbene stranke bodo za dosego 
ciljev, ki so navedeni v 1. odstavku, 
posegle po primernih ukrepih, ‰e po-
sebno na naslednjih podroãjih: 

 a.  Prebivalstvo in kultura - s ciljem 
spo‰tovanja, ohranjanja in podpi-
ranja kulturne in druÏbene samo-
bitnosti avtohtonega prebivalstva 
ter zagotavljanja njegove Ïivljenj-
ske osnove, ‰e posebno poselitve 
in gospodarskega razvoja, ki sta 
znosna okolju ter pospe‰evanja 
medsebojnega razumevanja in par-
tnerskega vedenja med alpskim in 
zunajalpskim prebivalstvom. 

 b.  Prostorsko načrtovanje - s ciljem 
zagotavljanja varãne in preudarne 
rabe ter zdravega, usklajenega ra-
zvoja celostnega prostora. Pri tem 
se posebej upo‰teva nevarnosti 
naravnih katastrof, prepreãuje pre-
veliko ali premajhno rabo ter ohra-
nja oz. obnavlja naravne Ïivljenjske 
prostore. Zato sta potrebni celovita 
spoznava in ocena potreb po izra-
bi, daljnovidno integralno naãrtova-
nje in doloãitev iz tega izhajajoãih 
ukrepov. 

 c.  Ohranjanje čistega zraka - s ci-
ljem drastiãnega zmanj‰anja emisij 
‰kodljivih snovi in obremenitev z 
njimi v alpskem okolju ter njihove-
ga vna‰anja od zunaj do mere, ki ni 
‰kodljiva za ljudi, Ïivali in rastline. 

 d.  Varstvo tal - s ciljem zmanj‰evanja 
kvantitativnega in kvalitativnega 
po‰kodovanja tal, ‰e posebno z 
uporabo za tla ne‰kodljivih kme-
tijskih in gozdarskih proizvodnih 
postopkov, varãnim ravnanjem z 
zemlji‰ãem in tlemi, zajezitvijo ero-

zije kot tudi z omejitvijo zaprtja tal. 
 e.  Vodno gospodarstvo - s ciljem 

ohranjanja ali obnove zdravih vod-
nih sistemov, ‰e posebno z ohra-
njanjem ãistoãe vodovja, sonarav-
no gradnjo hidroelektrarn in s takim 
izkori‰ãanjem vodne sile, ki v enaki 
meri upo‰teva interese ohranjanja 
avtohtonega prebivalstva in ohra-
njanja okolja. 

 f.  Varstvo narave in krajinska nega 
- s ciljem takega varovanja in ne-
govanja, po potrebi pa tudi obnav-
ljanja narave in krajine, ki naj trajno 
zagotavlja sposobnost delovanja 
ekosistemov, ohranja Ïivalstvo in 
rastlinstvo vkljuãno z njunim Ïi-
vljenjskim okoljem, sposobnost 
obnavljanja in trajnega ustvarjanja 
naravnih dobrin ter raznoliãnost, 
svojevrstnost in lepoto narave in 
krajine v njuni celoti. 

 g.  Gorsko kmetijstvo - s ciljem ohra-
njanja in pospe‰evanja gospodarje-
nja tradicionalnih kulturnih krajin ter 
kraju primernega in okolju znosne-
ga kmetijstva v splo‰nem interesu. 
Pri tem se upo‰teva oteÏene go-
spodarske pogoje v alpskem svetu. 

 h.  Gorski gozd - s ciljem ohranjanja, 
krepitve in obnavljanja gozdnih 
funkcij, ‰e posebno varovalnih 
funkcij z izbolj‰anjem odpornosti 
gozdnih ekosistemov, zlasti s so-
naravnim gozdnim gospodarjenjem 
in prepreãevanjem gozdu ‰kodljive 
rabe. Pri tem se upo‰teva oteÏene 
gospodarske pogoje v alpskem 
svetu.

 i.  Turizem in prosti čas - s ciljem 
usklajevanja turistiãnih in sprostit-
venih dejavnosti z ekolo‰kimi in so-
cialnimi zahtevami, z omejevanjem 
tak‰nih, ki ‰kodijo okolju ter ‰e po-
sebno z doloãanjem obmoãij miru. 
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 j.  Promet - s ciljem zmanj‰evanja 
obremenitve in nevarnosti v prome-
tu ãez Alpe in znotraj njih do mere, 
ki je znosna ãloveku, Ïivalim, rastli-
nam ter njihovim Ïivljenjskim pro-
storom. To se med drugim doseÏe 
s poveãano prestavitvijo prometa, 
predvsem tovornega prometa na 
Ïeleznico ter z ustvarjanjem primer-
nih infrastruktur in trgu prilagojenih 
spodbud brez narodnostne diskri-
minacije.

 k.  Energija - s ciljem uvedbe pridobi-
vanja, razdeljevanja in izkori‰ãanja 
energije na naãin, ki prizana‰a na-
ravi in krajini ter je ne‰kodljiv okolju 
in pospe‰evanja ukrepov za varãe-
vanje z energijo.

 l.  Gospodarjenje z odpadki - s ci-
ljem zagotavljanja zajemanja, pre-
delave in odstranjevanja odpad-
kov, ki je prilagojeno posebnim 
topografskim, geolo‰kim in klimat-
skim potrebam alpskega okolja in s 
posebnim upo‰tevanjem omejeva-
nja odpadkov.

 
(3)  Pogodbene stranke se dogovorijo o 

protokolih, v katerih bodo doloãene 
podrobnosti za izvedbo te konvencije. 

3. ãlen

Raziskave in sistematiãna opazovanja 

Pogodbene stranke se na podroãjih, ome-
njenih v 2. ãlenu, dogovorijo, da bodo:

a)  izvedle raziskovalna dela in znanstvena 
ocenjevanja ter pri tem sodelovale, 

b)  razvile skupne ali dopolnitvene progra-
me za sistematiãno opazovanje, 

c)  uskladile raziskave, opazovanja ter zbi-
ranje podatkov. 

4. ãlen

Sodelovanje na pravnem, znanstvenem, 
gospodarskem in tehniãnem podroãju

(1)  Pogodbene stranke olaj‰ujejo in 
pospe‰ujejo izmenjavo pravnih, znan-
stvenih, gospodarskih in tehniãnih in-
formacij, ki so pomembne za to kon-
vencijo.

 
(2)  Pogodbene stranke se medsebojno 

obve‰ãajo o naãrtovanih, pravnih ali 
gospodarskih ukrepih, ki lahko poseb-
no vplivajo na alpski prostor ali njegove 
dele, pri tem pa v najveãji moÏni meri 
upo‰tevajo ãezmejne in regionalne 
zahteve. 

(3)  Pogodbene stranke za uãinkovito iz-
vajanje konvencije in protokolov, kate-
rih pogodbena stranka so, po potrebi 
sodelujejo z mednarodnimi vladnimi in 
nevladnimi organizacijami. 

(4)  Pogodbene stranke na primeren naãin 
poskrbijo za tekoãe obve‰ãanje javno-
sti in prebivalstva o rezultatih raziskav 
in opazovanj ter sprejetih ukrepih. 

(5)  DolÏnosti pogodbenih strank te kon-
vencije na podroãju informiranja veljajo 
z izjemo drÏavnih zakonov o zaupnos-
ti. Z informacijami, ki so oznaãene kot 
zaupne, je treba temu primerno tudi 
ravnati. 
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5. ãlen

Konferenca pogodbenih strank 
(Alpska konferenca)

(1)  Skupni interesi pogodbenih strank in 
njihovo sodelovanje so predmet redno 
sklicanih zasedanj konferenc pogod-
benih strank (Alpska konferenca). Za-
sedanje alpske konference prviã skliãe 
sporazumno doloãena pogodbena 
stranka, in to najkasneje 1 leto po tem, 
ko ta konvencija zaãne veljati.

 
(2)  Kasneje praviloma zaseda Alpska 

konferenca redno na vsaki dve leti 
pri predsedujoãi pogodbeni stranki. 
Predsedstvo ter sedeÏ se menjavata 
po vsakem rednem zasedanju Alpske 
konference in oba doloãi Alpska konfe-
renca.

 
(3)  Predsedujoãa pogodbena stranka 

vsakiã predlaga dnevni red zasedanja 
Alpske konference. Vsaka pogodbena 
stranka ima pravico zahtevati, da se v 
dnevni red vkljuãijo dodatne toãke. 

(4)  Pogodbene stranke posredujejo Alpski 
konferenci informacije o ukrepih, ki so 
jih sprejele za izvedbo te konvencije in 
protokolov, katerih pogodbena stranka 
so s pridrÏkom drÏavnih zakonov o za-
upnosti.

 
(5)  ZdruÏeni narodi, njihove posebne or-

ganizacije, Svet Evrope in vsaka evrop-
ska drÏava se lahko zasedanj Alpske 
konference udeleÏijo kot opazovalci. 
Enako velja za ãezmejna zdruÏenja 
alpskih teritorialnih skupnosti. Alpska 
konferenca lahko poleg tega povabi 
kot opazovalce ustrezno aktivne med-
narodne nevladne organizacije.

 

(6)  Izredna zasedanja Alpske konference 
se skliãejo v kolikor jih ona doloãi oz. 
v kolikor to med dvema zasedanjema 
pisno zahteva ena tretjina pogodbe-
nih strank pri predsedujoãi pogodbeni 
stranki. 

6. ãlen

Naloge Alpske konference

Alpska konferenca na svojih zasedanjih 
preverja izvajanje konvencije ter protoko-
lov s prilogami in ima predvsem naslednje 
naloge:

a)  a. sprejema spremembe konvencije v 
okviru postopka 10. ãlena. 

b)  sprejema protokole in njihove priloge 
kot tudi njihove spremembe v okviru 
postopka 11. ãlena. 

c)  sprejema svoj poslovnik. 
d)  sprejema potrebne finanãne odloãitve. 
e)  odloãa o ustanovitvi delovnih skupin, ki 

se ji zde potrebne za izvedbo konven-
cije. 

b)  jemlje na znanje vrednotenje znanstve-
nih informacij. 

g)  doloãa in priporoãa ukrepe za 
uresniãevanje ciljev, ki so predvideni v 
3. in 4. ãlenu. Doloãa obliko, predmet 
in ãasovne presledke za posredova-
nje informacij, ki se jih predlaga po 5. 
ãlenu, 4. odstavek, in jemlje na zna-
nje te informacije ter poroãila, ki so jih 
predloÏile delovne skupine. 

h)  zagotovi izvajanje potrebnih nalog Se-
kretariata. 
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7. ãlen

Sprejemanje sklepov na Alpski
konferenci

(1)   V kolikor ni drugaãe doloãeno, Alpska 
konferenca sklepa s konsenzom. âe je 
ves trud za dosego soglasja v zvezi z 
nalogami po 6. ãlenu c, f in g zaman 
in to predsednik izrecno ugotovi, se 
sklep sprejme s triãetrtinsko veãino 
vseh prisotnih in glasujoãih pogodbe-
nih strank. 

(2)   Vsaka pogodbena stranka na Alpski 
konferenci ima le en glas. Evropska 
gospodarska skupnost glasuje na 
podroãju svoje pristojnosti s ‰tevilom 
glasov, ki ustreza ‰tevilu drÏav ãlanic, 
ki so pogodbene stranke te konvenci-
je; Evropska gospodarska skupnost pa 
ne glasuje, ãe glasujejo dotiãne drÏave 
ãlanice in obratno. 

8. ãlen

Stalni odbor

(1)  Kot izvr‰ni organ se ustanovi Stalni od-
bor Alpske konference, ki ga sestavlja-
jo predstavniki pogodbenih strank.

 
(2)  DrÏave podpisnice, ki konvencije ‰e 

niso ratificirale, imajo na zasedanjih 
Stalnega odbora status opazovalca. Ta 
status se lahko na pro‰njo podeli vsa-
ki alpski drÏavi, ki te Konvencije ‰e ni 
podpisala. 

(3)  Stalni odbor sprejema svoj poslovnik. 

(4)  Stalni odbor razen tega odloãa o naãi-
nu morebitnega udeleÏevanja zastop-
nikov vladnih in nevladnih organizacij 
na svojih zasedanjih. 

(5)  Pogodbena stranka, ki predseduje na 
Alpski konferenci, predseduje tudi v 
Stalnem odboru. 

(6)  Stalni odbor opravlja zlasti naslednje 
naloge: 

 a)  prouãuje informacije, ki so jih pos-
redovale pogodbene stranke po 5. 
ãlenu, 4. odstavek za poroãila na 
Alpski konferenci, 

 b)  zbira in ocenjuje gradivo glede na 
izvajanje konvencije ter protokolov 
z njihovimi prilogami in ga predloÏi 
Alpski konferenci po 6. ãlenu v pre-
veritev, 

 c)  obve‰ãa Alpsko konferenco o izva-
janju njenih sklepov, 

 d)  vsebinsko pripravlja zasedanja 
Alpske konference in lahko pred-
laga toãke dnevnega reda kot tudi 
ostale ukrepe glede na izvajanje 
konvencije in njegovih protokolov, 

 e)  doloãa delovne skupine za izde-
lavo protokolov in priporoãil ter 
usklajuje njihove dejavnosti po 6. e 
ãlenu ,

 f)  preverja in usklajuje vsebine osnut-
kov protokolov z vidika celote in jih 
predlaga Alpski konferenci, 

 g)  predlaga ukrepe in priporoãila za 
uresniãevanje ciljev Alpske konfe-
rence, ki so zastavljeni v konvenciji 
in protokolih, 

(7)  Stalni odbor sprejema sklepe o poroãi-
lih za Alpsko konferenco po doloãbah 
v 7. ãlenu. 

9. ãlen

Sekretariat

Alpska konferenca lahko s soglasjem skle-
ne ustanovitev stalnega Sekretariata. 
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10. ãlen

Spremembe konvencije

Vsaka pogodbena stranka lahko pogodbe-
ni stranki, ki predseduje Alpski konferenci, 
daje predloge za spremembe te konvencije. 
Te predloge posreduje pogodbena stranka, 
ki predseduje Alpski konferenci, pogodbe-
nim strankam in drÏavam podpisnicam vsaj 
6 mesecev pred zaãetkom zasedanja Alp-
ske konference, na kateri bodo obravnava-
ni. Spremembe konvencije stopijo v veljavo 
po 2., 3., in 4. odstavku 12. ãlena. 

11. ãlen

Protokoli in njihove spremembe

(1)  Osnutke protokolov v smislu 2. ãle-
na, 3. odstavek, sporoãi pogodbena 
stranka, ki predseduje Alpski konferen-
ci, pogodbenim strankam in drÏavam 
podpisnicam vsaj 6 mesecev pred 
zaãetkom zasedanja Alpske konferen-
ce, na katerem bodo obravnavani.

(2)  Protokole, ki jih Alpska konferenca 
sprejme, se podpi‰e na njenem zase-
danju ali kasneje pri depozitarju. Veljati 
zaãnejo za tiste pogodbene stranke, 
ki so jih ratificirale, sprejele ali odo-
brile. Za zaãetek veljave protokola so 
potrebne vsaj tri ratifikacije, sprejetja 
ali odobritve. Ustrezne dokumente se 
hrani v Republiki Avstriji, ki ima vlogo 
depozitarja.

(3)  V kolikor v protokolu ni predvideno 
drugaãe, veljajo za njegovo uveljavitev 
in odpoved smiselno 10., 13. in 14. 
ãlen. 

(4)  Za spremembe protokolov veljajo smi-
selno odstavki 1 - 3. 

12. ãlen

Podpisovanje in ratifikacija

(1)  Konvencija bo na voljo v podpis od 7. 
novembra 1991 dalje v Republiki Av-
striji, ki ima vlogo depozitarja. 

(2)  Konvencija potrebuje ratifikacijo, spre-
jetje ali odobritev. Listino o ratifikaciji, 
sprejetju ali odobritvi se deponira pri 
depozitarju. 

(3)  Konvencija zaãne veljati 3 mesece po-
tem, ko so tri drÏave izrazile svoje so-
glasje po 2. odstavku, da jih konvencija 
veÏe. 

(4)  Za vsako drÏavo podpisnico, ki kasne-
je izrazi soglasje po 2. odstavku, da jo 
konvencija veÏe, zaãne ta veljati 3 me-
sece po deponiranju listine o ratifikaciji, 
sprejetju ali odobritvi. 

13. ãlen

Odpoved

(1)  Vsaka pogodbena stranka lahko ka-
darkoli z notifikacijo pri depozitarju od-
pove konvencijo.

(2)  Odpoved zaãne veljati prvi dan v me-
secu po ‰estih mesecih, potem, ko de-
pozitar prejme notifikacijo. 
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14. ãlen

Notifikacije

Depozitar notificira pogodbenim strankam 
in drÏavam podpisnicam:

a) vsak podpis, 
b)  vsako deponiranje listine o ratifikaciji, 

sprejetju ali odobritvi, 
c)  vsakokratni dan zaãetka veljave te 

konvencije po 12. ãlenu, 
d)  vsako dano izjavo po 1. ãlenu, 2. in 3. 

odstavek, 
e)  vsako opravljeno notifikacijo po 13. 

ãlenu in dan, ko odpoved postane ve-
ljaven. 

V potrditev tega so podpisniki, pravilno 
poobla‰ãeni v ta namen, podpisali to kon-
vencijo. 

Sestavljeno 7. novembra 1991 v Salzburgu 
v slovenskem, francoskem, italijanskem in 
nem‰kem jeziku, pri ãemer so vsa ‰tiri be-
sedila enako obvezujoãa, v enem samem 
originalu, ki je deponiran v arhivu Republike 
Avstrije. Depozitar posreduje vsaki drÏavi 
podpisnici overjen prepis. 



Perimeter

Alpske konvencije
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Seznam administrativnih

enot alpskega prostora

Opozoriti velja, da je seznam administrativnih enot alpskega prostora objavljen 
tak‰en, kot je bil predloÏen ob deponiranju listine o ratifikaciji s strani pogodbenic 

in kot ga je depozitar predloÏil generalnemu sekretarju ZdruÏenih narodov in je 
objavljen v Zbirki pogodb ZdruÏenih narodov (United Nations Treaty Series).
Od takrat so se administrativne enote lahko spremenile skladno z veljavnimi

postopki, ki veljajo v pogodbenicah. 
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SEZNAM ADMINIStRAtIVNIh ENOt ALPSKEgA PROStORA V REPUbLIKI AVStRIJI

Zvezna deÏela
VORARLbERg
Vse obãine

Zvezna deÏela tIROL
Vse obãine

Zvezna deÏela KÄRNtEN 
Vse obãine

Zvezna deÏela
SALZbURg

Salzburg (mesto)

Okraj Hallein
Abtenau
Adnet
Annaberg im Lammertal
Golling an der Salzach
Hallein
Krispl
Kuchl
Oberalm
Puch bei Hallein
Rußbach am Paß Gschütt
Sankt Koloman
Scheffau am Tennengebirge
Vigaun

Okraj Salzburg-okolica
Anif
Ebenau
Elsbethen
Eugendorf
Faistenau
Fuschl am See
Grödig
Großgmain
Hallwang
Henndorf am Wallersee
Hintersee

Hof bei Salzburg
Koppl
Neumarkt am Wallersee
Plainfeld
Sankt Gilgen
Strobl
Thalgau
Walls-Siezenheim

Okraj Sankt Johann
im Pongau
Altenmarkt im Pongau
Bad Hofgastein
Badgastein
Bischofshofen
Dorfgastein
Eben im Pongau
Filzmoos
Flachau
Forstau
Goldegg
Großarl
Hüttau
Hüttschlag
Kleinarl
Mühlbach am Hochkönig
Pfarrwerfen
Radstadt
Sankt Johann im Pongau
Sankt Martin
 am Tennengebirge
Sankt Veit im Pongau
Schwarzach im Pongau
Untertauern
Wagrain
Werfen
Werfenweng

Okraj Tamsweg
Göriach
Lessach
Mariapfarr
Mauterndorf

Muhr
Ramingstein
Sankt Andrä im Lungau
Sankt Margarethen
 im Lungau
Sankt Michael im Lungau
Tamsweg
Thomatal
Tweng
Unternberg
Weißpriach
Zederhaus

Okraj Zell am See
Bramberg am Wildkogel
Bruck an der
 Großglocknerstraße
Dienten am Hochkönig
Fusch an der
 Großglocknerstraße
Hollersbach im Pinzgau
Kaprun
Krimml
Lend
Leogang
Lofer
Maishofen
Maria Alm am
 Steinernen Meer
Mittersill
Neukirchen
 am Großvenediger
Niedernsill
Piesendorf
Rauris
Saalbach-Hinterglemm
Saalfelden am
 Steinernen Meer
Sankt Martin bei Lofer
Stuhlfelden
Taxenbach
Unken
Uttendorf
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Viehhofen
Wald im Pinzgau
Weißbach bei Lofer
Zell am See

Zvezna deÏela
ObERÖStERREICh

Okraj Gmunden
Altmünster
Bad Goisern
Bad Ischl
Ebensee
Gmunden
Gosau
Grünau im Almtal
Gschwandt
Hallstatt
Kirchham
Obertraun
Pinsdorf
Sankt Konrad
Sankt Wolfgang 
 im Salzkammergut
Traunkirchen
Scharnstein

Okraj Kirchdorf
an der Krems
Edlbach
Grünburg
Hinterstoder
Inzersdorf im Kremstal
Micheldorf in Oberösterreich
Molln
Oberschlierbach
Rosenau am Hengstpaß
Roßleithen
Sankt Pankraz
Spital am Pyhrn
Steinbach am Ziehbach
Steinbach an der Steyr
Vorderstoder
Windischgarsten

Okraj Steyr-Land
Gaflenz
Garsten
Großraming
Laussa
Losenstein
Maria Neustift
Reichraming
Sankt Ulrich bei Steyr
Ternberg
Weyer Land
Weyer Markt

Okraj Vöcklabruck
Attersee
Aurach am Hongar
Innerschwand
Mondsee
Nußdorf am Attersee
Oberhofen am Irrsee
Oberwang
Sankt Georgen im Attergau
Sankt Lorenz
Schörfling am Attersee
Seewalchen am Attersee
Steinbach am Attersee
Straß im Attergau
Tiefgraben
Unterach am Attersee
Weißenkichen im Attergau
Weyregg am Attersee
Zell am Moos

Zvezna deÏela
NIEDERÖStERREICh

Waidhofen an der Ybbs 
(mesto)

Okraj Amstetten
Allhartsberg
Ertl
Hollenstein an der Ybbs
Opponitz
Sankt Georgen am Reith

Sankt Peter in der Au
Seitenstetten
Sonntagberg
Ybbsitz

Okraj Baden
Alland
Altenmarkt an der Triesting
Bad Vöslau
Baden
Berndorf
Enzesfeld-Lindabrunn
Furth an der Triesting
Heiligenkreuz
Hernstein
Hirtenberg
Klausen-Leopoldsdorf
Pfaffstätten
Pottenstein
Sooß
Weissenbach an der
 Triesting

Okraj Lilienfeld
Annaberg
Eschenau
Hainfeld
Hohenberg
Kaumberg
Kleinzell
Lilienfeld
Mitterbach am Erlaufsee
Ramsau
Rohrbach an der Gölsen
Sankt Aegyd am Neuwalde
Sankt Veit an der Gölsen
Traisen
Türnitz

Okraj Melk
Texingtal

Okraj Mödling
Breitenfurt bei Wien
Gaaden
Gießhübl



38 Alpski signali 1 – 3. izdaja 

Gumpoldskirchen
Hinterbrühl
Kaltenleutgeben
Laab im Walde
Mödling
Perchtoldsdorf
Wienerwald

Okraj Neunkirchen
Altendorf
Aspang-Markt
Aspangberg-Sankt Peter
Breitenstein
Buchbach
Edlitz
Enzenreith
Feistritz am Wechsel
Gloggnitz
Grafenbach-Sankt Valentin
Grimmenstein
Grünbach am Schneeberg
Kirchberg am Wechsel
Mönichkirchen
Natschbach-Loipersbach
Otterthal
Payerbach
Pitten
Prigglitz
Puchberg am Schneeberg
Raach am Hochgebirge
Reichenau an der Rax
Sankt Corona am Wechsel
Scheiblingkirchen-
 Thernberg
Schottwien
Schrattenbach
Schwarzau im Gebirge
Seebenstein
Semmering
Ternitz
Thomasberg
Trattenbach
Vöstenhof
Warth
Wartmannstetten
Willendorf

Wimpassing im Schwarzatale
Würflach
Zöbern

Okraj Sankt Pölten (Land)
Altlengbach
Asperhofen
Brand-Laaben
Eichgraben
Frankenfels
Grünau
Kasten bei Böheimkirchen
Kirchberg an der Pielach
Loich
Maria-Anzbach
Michelbach
Neulengbach
Neustift-Innermanzing
Pyhra
Rabenstein an der Pielach
Schwarzenbach
 an der Pielach
Stössing
Wilhelmsburg

Okraj Scheibbs
Gaming
Göstling an der Ybbs
Gresten
Gresten-Land
Lunz am See
Puchenstuben
Randegg
Reinsberg
Sankt Anton an der Jeßnitz
Sankt Georgen an der Leys
Scheibbs
Steinakirchen am Forst
Wang

Okraj Tulln
Königstetten
Sieghartskirchen
Tulbing
Zeiselmauer
Sankt Andrä-Wördern

Okraj
Wiener Neustadt (Land)
Bad Fischau-Brunn
Bad Schönau
Ebenfurth
Erlach
Gutenstein
Hochneukirchen-Gschaidt
Hochwolkersdorf
Hohe Wand
Hollenthon
Katzelsdorf
Kirchschlag
 in der Buckligen Welt
Krumbach
Lanzenkirchen
Lichtenegg
Markt Piesting
Matzendorf-Hölles
Miesenbach
Muggendorf
Pernitz
Rohr im Gebirge
Bromberg
Schwarzenbach
Waidmannsfeld
Waldegg
Walpersbach
Wiesmath
Winzendorf-Muthmannsdorf
Wöllersdorf-Steinabrückl

Okraj Wien-okolica
Gablitz
Klosterneuburg
Mauerbach
Pressbaum
Purkersdorf
Tullnerbach
Wolfsgraben
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Zvezna deÏela
StEIERMARK

Okraj Bruck an der Mur
Aflenz Kurort
Aflenz Land
Breitenau am Hochlantsch
Bruck an der Mur
Etmißl
Frauenberg
Gußwerk
Halltal
Kapfenberg
Mariazell
Oberaich
Parschlug
Pernegg an der Mur
Sankt Ilgen
Sankt Katharein
 an der Laming
Sankt Lorenzen im Mürztal
Sankt Marein im Mürztal
Sankt Sebastian
Thörl
Tragöß
Turnau

Okraj Deutschlandsberg
Aibl
Freiland bei
 Deutschlandsberg
Bad Gams
Garanas
Greisdorf
Gressenberg
Großradl
Kloster
Marhof
Osterwitz
Sankt Oswald ob Eibiswald
Schwanberg
Soboth
Trahütten
Wernersdorf
Wielfresen

Okraj Graz-okolica
Attendorf
Deutschfeistritz
Eisbach
Frohnleiten
Gratkorn
Gratwein
Großstübing
Gschnaidt
Hitzendorf
Judendorf-Straßengel
Peggau
Röthelstein
Rohrbach-Steinberg
Rothleiten
Sankt Bartholomä
Sankt Oswald
 bei Plankenwarth
Sankt Radegund bei Graz
Schrems bei Frohnleiten
Semriach
Stattegg
Stiwoll
Thal
Tulwitz
Tyrnau
Übelbach
Weinitzen

Okraj Hartberg
Dechantskirchen
Friedberg
Grafendorf bei Hartberg
Greinbach
Kleinschlag
Mönichwald
Pinggau
Pöllau
Pöllauberg
Puchegg
Rabenwald
Riegersberg
Rohrbach an der Lafnitz
Saifen-Boden
Sankt Jakob im Walde
Sankt Lorenzen am Wechsel

Schachen bei Vorau
Schäffern
Schlag bei Thalberg
Schönegg bei Pöllau
Sonnhofen
Stambach
Stubenberg
Vorau
Vornholz
Waldbach
Wenigzell

Okraj Judenburg
Amering
Bretstein
Eppenstein
Fohnsdorf
Hohentauern
Judenburg
Sankt Wolfgang-Kienberg
Sankt Anna am Lavantegg
Maria Buch-Feistritz
Obdach
Oberkurzheim
Oberweg
Oberzeiring
Pöls
Pusterwald
Reifling
Reisstraße
Sankt Georgen ob
 Judenburg
Sankt Johann am Tauern
Sankt Oswald-Möderbrugg
Sankt Peter ob Judenburg
Unzmarkt-Frauenburg
Weißkirchen in Steiermark
Zeltweg

Okraj Knittelfeld
Apfelberg
Feistritz bei Knittelfeld
Flatschach
Gaal
Großlobming
Kleinlobming
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Knittelfeld
Kobenz
Rachau
Sankt Lorenzen
 bei Knittelfeld
Sankt Marein bei Knittelfeld
Sankt Margarethen bei
 Knittelfeld
Seckau
Spielberg bei Knittelfeld

Okraj Leibnitz
Oberhaag
Schloßberg

Okraj Leoben
Eisenerz
Gai
Hafning bei Trofaiach
Hieflau
Kalwang
Kammern im Liesingtal
Kraubath an der Mur
Leoben
Mautern in der Steiermark
Niklasdorf
Proleb
Radmer
Sankt Michael
 in Obersteiermark
Sankt Peter-Freienstein
Sankt Stefan ob Leoben
Traboch
Trofaiach
Vordernberg
Wald am Schoberpaß

Okraj Liezen
Admont
Aich
Aigen im Ennstal
Altaussee
Altenmarkt bei Sankt Gallen
Ardning
Bad Aussee

Donnersbach
Donnersbachwald
Gaishorn am See
Gams bei Hieflau
Gössenberg
Gröbming
Großsölk
Grundlsee
Hall
Haus
Irdning
Johnsbach
Kleinsölk
Landl
Lassing
Liezen
Michaelerberg
Mitterberg
Bad Mitterndorf
Niederöblarn
Öblarn
Oppenberg
Palfau
Pichl-Preunegg
Pichl-Kainisch
Pruggern
Pürgg-Trautenfels
Ramsau am Dachstein
Rohrmoos-Untertal
Rottenmann
Sankt Gallen
Sankt Martin am Grimming
Sankt Nikolai im Sölktal
Schladming
Selzthal
Stainach
Tauplitz
Treglwang
Trieben
Weißenbach an der Enns
Weißenbach bei Liezen
Weng bei Admont
Wildalpen
Wörschach

Okraj Mürzzuschlag
Allerheiligen im Mürztal
Altenberg an der Rax
Ganz
Kapellen
Kindberg
Krieglach
Langenwang
Mitterdorf im Mürztal
Mürzhofen
Mürzsteg
Mürzzuschlag
Neuberg an der Mürz
Spital am Semmering
Stanz im Mürztal
Veitsch
Wartberg im Mürztal

Okraj Murau
Dürnstein in der Steiermark
Falkendorf
Frojach-Katsch
Krakaudorf
Krakauhintermühlen
Krakauschatten
Kulm am Zirbitz
Laßnitz bei Murau
Mariahof
Mühlen
Murau
Neumarkt in Steiermark
Niederwölz
Oberwölz Stadt
Oberwölz Umgebung
Perchau am Sattel
Predlitz-Turrach
Ranten
Rinegg
Sankt Blasen
Sankt Georgen ob Murau
Sankt Lambrecht
Sankt Lorenzen bei
 Scheifling
Sankt Marein bei Neumarkt
Sankt Peter
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 am Kammersberg
Sankt Ruprecht ob Murau
Scheifling
Schöder
Schönberg-Lachtal
Stadl an der Mur
Stolzalpe
Teufenbach
Triebendorf
Winklern bei Oberwölz
Zeutschach

Okraj Voitsberg
Bärnbach
Edelschrott
Gallmannsegg
Geistthal
Gößnitz
Graden
Hirschegg
Kainach bei Voitsberg
Köflach
Kohlschwarz
Krottendorf-Gaisfeld
Ligist
Maria Lankowitz
Modriach
Pack
Piberegg
Rosental an der Kainach
Salla
Sankt Johann-Köppling

Sankt Martin am
 Wölimißberg
Södingberg
Stallhofen
Voitsberg

Okraj Weiz
Anger
Arzberg
Baierdorf bei Anger
Birkfeld
Feistritz bei Anger
Fischbach
Fladnitz an der Teichaem
Floing
Gasen
Gschaid bei Birkfeld
Gutenberg
 an der Raabklamm
Haslau bei Birkfeld
Hohenau an der Raab
Koglhof
Mortantsch
Naas
Naintsch
Neudorf bei Passail
Passail
Puch bei Weiz
Ratten
Sankt Kathrein
 am Hauenstein
Sankt Kathrein am Offenegg

Stenzengreith
Strallegg
Thannhausen
Waisenegg

Zvezna deÏela 
bURgENLAND

Okraj Mattersburg
Forchtenstein
Marz
Mattersburg
Sieggraben
Wiesen

Okraj Oberpullendorf
Kobersdorf
Lockenhaus
Markt Sankt Martin
Pilgersdorf

Okraj Oberwart
Bernstein
Mariasdorf
Markt Neuhodis
Stadtschlaining
Unterkohlstätten
Weiden bei Rechnitz
Wiesfleck
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SEZNAM ADMINIStRAtIVNIh ENOt ALPSKEgA PROStORA V REPUbLIKI FRANCIJI

Alpski prostor po odloku ‰t. 85-997 1 z 
dne 20. septembra 1985 obsega na ob-
moãju juÏnih Alp:

·  departma Alpes-de-Haute-Province,

·  departma Hautes-Alpes,

·  kantone, katerih obmoãja so v de-
partmajih Alpes-Maritimes v celoti ali 
deloma klasificirana kot hribovita ob-
moãja, z izjemo Menton in Roquebru-
ne-Cap-Martin, ter departmajev Var in 
Vaucluse,

·  kakor tudi okraj Barjols v departmaju 
Var in kanton Cadenet v departmaju 
Vaucluse

V skladu z odlokom ‰t. 85-996 2 z dne 20. 
septembra 1985 obsega na obmoãju s 
severnih Alp:

·  departma Savoie,

· departma Haute-Savoie,

·  okraj Grenoble v departmaju Isere. Kan-
ton Saint-Geoire-en-Valdaine kakor tudi 
obãine kantonov Pont-de-Beauvoisin in 
Virieu-sur-Bourbre, ki so v celoti ali de-
loma klasificirane kot hribovita obmoãja,

in v departmaju Dröme
·  okraj Die in kantone okrajev Nyons in 

Valence s predeli, ki so v celoti ali delo-
ma klasificirani kot hribovska obmoãja. 
Z izjemo kantonov Crest-Nord in Sud, 
Bourg-de-Péage in Chabeuil, v katerih 
so hribi omejeni na obãine, ki so v ce-
loti ali deloma klasificirane kot hribovska 
obmoãja.

1 Opomba urednika: Odlok ‰t. 85-997, objavljen v 
Journal officiel de la République française z dne 24. 
septembra 1985, s.11009.

2 Opomba urednika: Odlok ‰t. 85-996, objavljen v 
Journal officiel de la République française z dne 24. 
septembra 1985, s.11008.

SEZNAM ADMINIStRAtIVNIh ENOt ALPSKEgA PROStORA V REPUbLIKI ItALIJI

REGIONE PROVINCIA

LIGURIA Imperia

PIEMONTE Torino
 Cuneo
 Vercelli
 Novara

REGIONE PROVINCIA

REGIONE
AUTONOMA
VALLE D‘AOSTA
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SEZNAM ADMINIStRAtIVNIh ENOt ALPSKEgA PROStORA V KNEÎEVINI
LIhtEN·tAJN

KneÏevina Lihten‰tajn v celoti.

SEZNAM ADMINIStRAtIVNIh ENOt ALPSKEgA PROStORA V KNEÎEVINI MONAKO

Op. ur.: KneÏevina Monako v celoti.

SEZNAM ADMINIStRAtIVNIh ENOt ALPSKEgA PROStORA
V ZVEZNI REPUbLIKI NEMâIJI

Naslednja mesta brez okroÏja in naslednja deÏelna okroÏja spadajo v alpski prostor 
na Bavarskem.

Mesta brez okroÏja
Kempten (Allgäu)
Kaufbeuren
Rosenheim

DeÏelna okroÏja
Lindau (Bodensee)
Oberallgäu

Ostallgäu
Weilheim-Schongau
Garmisch-Partenkirchen
Bad Tölz-Wolfratshausen
Miesbach
Rosenheim
Traunstein
Berchtesgadener Land

REGIONE PROVINCIA

LOMBARDIA Varese
 Como
 Sondrio
 Bergamo
 Brescia

PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO

REGIONE PROVINCIA

PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO 

VENETO Verona
 Vicenza
 Treviso
 Belluno

REGIONE Udine
AUTONOMA FRIULI Pordenone
VENEZIA GIULIA Gorizia
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SEZNAM ADMINIStRAtIVNIh ENOt ALPSKEgA PROStORA V
REPUbLIKI SLOVENIJI

Seznam obãin

Dravograd
Idrija
Jesenice
Mozirje
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koro‰kem
Slovenj Gradec
·kofja Loka
Tolmin
TrÏiã
Ru‰e

Seznam krajevnih skup-
nosti na obmoãjih obãin

Ajdov‰ãina
Ajdov‰ãina
Budanje
Col
ârnice
Dolga Poljana
Gojaãe
Gradi‰ãe pri Vipavi
Kamnje – Potoãe
Lokavec
LoÏice
Otlica – Kovk
Podkraj
Podnanos
Predmeja
Skrilje
·tomaÏ
Vipava
Vrhpolje
Vrtovin
ÎapuÏe

Kamnik
ârna pri Kamniku
Godiã
Kamni‰ka Bistrica
Mekinje
Motnik
Nevlje

Sela pri Kamniku
Srednja vas pri Kamniku
‰martno v Tuhinju
‰pitaliã
Tuhinj

Kranj
Bela
Golnik
Goriãe
Grad
Jezersko
Kokra
Ol‰evek – HotemaÏe
Preddvor
Trstenik

Ljubljana – Viã Rudnik
ârni Vrh
Polhov Gradec

Logatec
Hotedr‰ica
Rovte
Tabor Logatec
Trate
Vrh nad Rovtami

Nova gorica
Avãe
Banj‰ice
âepovan
Deskle – Anhovo
Dobrovo v Brdih
Grgar
Grgarske Ravne
Kal nad Kanalom
Kambre‰ko
Kanal ob Soãi
Kojsko
Levpa
Lig
Lokovec
Lokve
Medana
Osek – Vitovlje
Ozeljan
Ravnica

Roãinj
Solkan
Trnovo

Postojna
Bukovje
Landol
Planina
Razdrto
Studeno
·mihel pod Nanosom
Veliko Ubeljsko

Slovenska bistrica
Alfonz ·arh
Impol
Kebelj
Oplotnica
Pohorski Odred
Preloge
·martno na Pohorju
Tinje
Zgornja LoÏnica
Zgornja Polskava

Slovenske Konjice
Gorenje pri Zreãah
Resnik
Skomarje
Stranice
Vitanje
Zreãe

Velenje
Bele Vode
Ravne
Topol‰ica
Zavodnje

Maribor
Fram
Hoãe
Limbu‰
Pekre
Radvanje
Razvanje
Reka Pohorje
Slivnica
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SEZNAM ADMINIStRAtIVNIh ENOt ALPSKEgA PROStORA V
·VICARSKI KONFEDERACIJI

Kanton

Appenzell Rh.-Ext.
Kanton v celoti 

Appenzello Rh.-Int.
Kanton v celoti 

berne/bern
Upravni okraji
Berne/Bern – upravni okraji
Frutigen
Niedersimmental
Obersimmental
Saanen
Schwarzenburg – samo obãine:
Guggisberg, Rüschegg
Signau – samo obãine:
Schangnau, Röthenbach
Thun

Fribourg/Freiburg
okraji
La Gruyére
Sense – samo obãina: Plaffeien

glaris/glarus
Kanton v celoti 

grisons/graubünden
Kanton v celoti 

Lucerne/Luzer
uprava
Lucerna
Entlebuch

Unterwald-le-bas/Unterwalden
Nid dem Wald
Kanton v celoti 

Unterwald-le-haut/Unterwalden
ob dem Wald
Kanton v celoti 

Uri/Uri
Kanton v celoti 

Saint-gall/St. gallen
okraji
Unterrheintal
Oberrheintal
Werdenberg
Sargans
Gaster
Obertoggenburg

Schwyz/Schwyz
Kanton v celoti 

tessin/tessin
Kanton v celoti 

Vaud/Waadt
Okraji
Aigle
Pays-d‘Enhaut
Vevey nur Gemeinden
 Montreux, Veytaux

Valais/Wallis
Kanton v celoti 
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Protokol

Urejanje prostora

in trajnostni razvoj
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Preambula
Republika Avstrija, 
Francoska republika, 
Italijanska republika, 
KneÏevina Lihten‰tajn, 
KneÏevina Monako, 
Zvezna republika Nemãija, 
Republika Slovenija, 
·vicarska konfederacija 
kot tudi
Evropska skupnost

so se

v skladu s svojimi nalogami po Konvenciji 
o varstvu Alp (Alpska konvencija) z dne 7. 
novembra 1991 in da bi zagotovile celovito 
politiko varstva in trajnostnega razvoja alp-
skega prostora,

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz 
drugega in tretjega odstavka 2. ãlena Alp-
ske konvencije,

ob spoznanju, da je alpski prostor obmo-
ãje, pomembno za vso Evropo, in je po 
reliefu, podnebju, vodovju, rastlinstvu, Ïi-
valstvu, pokrajini in kulturi tako edinstvena 
kot tudi raznovrstna dedi‰ãina in da njeno 
gorovje, doline in predalpsko hribovje ses-
tavljajo ekolo‰ke enote, katerih ohranitev ni 
zgolj interes alpskih deÏel,

zavedajoã se, da so Alpe Ïivljenjski prostor 
tamkaj‰njega prebivalstva in okvir za njegov 
gospodarski razvoj,

prepriãane, da mora imeti tamkaj‰nje pre-
bivalstvo moÏnost opredeliti svoje lastne 
zamisli o druÏbenem, kulturnem in gospo-
darskem razvoju in sodelovati pri njihovem 
uresniãevanju v okviru veljavne ureditve,

zavedajoã se, da ima alpski prostor tudi 
razliãne funkcije splo‰nega pomena, ‰e 
zlasti kot turistiãni in rekreacijski prostor in 
da so v njem pomembne evropske prome-
tne poti,

glede na to, da naravne prostorske ome-
jitve in obãutljivost ekosistemov povzroãa-
jo probleme zdruÏljivosti z nara‰ãanjem 
domaãega in tujega prebivalstva kot tudi 
poveãano potrebo po zemlji‰ãih za razliãne 
prej omenjene dejavnosti, kar ‰koduje eko-
lo‰kemu ravnoteÏju alpskega prostora in ga 
ogroÏa,

ob spoznanju, da te prostorske zahte-
ve niso enakomerno porazdeljene in se 
zgo‰ãeno pojavljajo na posameznih obmo-
ãjih, medtem ko drugim obmoãjem grozita 
praznjenje in slab‰a razvitost,

glede na to, da je zaradi teh tveganj treba 
upo‰tevati tesne povezave med ãloveko-
vimi dejavnostmi, ‰e zlasti kmetijskimi in 
gozdarskimi, ter ohranitvijo ekosistemov, 
kar vpliva na obãutljivost alpskega prosto-
ra za spremembe pogojev za opravljanje 
druÏbenih in gospodarskih dejavnosti in kar 
narekuje sprejetje smotrnih in raznovrstnih 
ukrepov v dogovoru s tam Ïiveãim prebi-
valstvom in njegovimi izvoljenimi predstav-
niki ter z gospodarskimi organizacijami in 
zdruÏenji,

glede na to, da je treba obstojeão politiko 
urejanja prostora, ki prispeva k zmanj‰e-
vanju neenakosti in krepitvi solidarnosti ‰e 
naprej izvajati, tako da bodo bolj upo‰teva-
ne zahteve okolja, da bo v celoti uveljavlje-
na njena preventivna vloga,

zavedajoã se, da so varstvo okolja, druÏbe-
ni in kulturni razvoj kakor tudi gospodarski 
razvoj alpskega prostora enako pomemb-
ni cilji in da je zato treba iskati dolgoroãno 
trdno ravnoteÏje med njimi,
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prepriãane, da lahko teritorialne skupnos-
ti, ki jih ta vpra‰anja neposredno zadevajo, 
najbolje re‰ujejo ‰tevilne probleme alpske-
ga prostora,

prepriãane, da je treba v korist usklajenega 
razvoja spodbujati ãezmejno sodelovanje 
teritorialnih skupnosti, ki jih to neposredno 
zadeva,

prepriãane, da lahko naravne omejitve pro-
izvodnje zlasti v kmetijstvu in gozdarstvu 
ogrozijo gospodarske temelje tamkaj‰nje-
ga prebivalstva in povzroãajo slab‰anje 
Ïivljenjskega prostora in prostora za spro-
stitev,

prepriãane, da lahko razpoloÏljivost alp-
skega prostora kot obmoãja splo‰nega 
pomena, predvsem glede njegove funkcije 
varstva okolja in ekolo‰kega ravnoteÏja, ter 
kot obmoãja za prosti ãas in sprostitev op-
raviãuje ustrezne ukrepe pomoãi,

prepriãane, da se doloãeni problemi lahko 
razre‰ijo le ãezmejno in s skupnim ukrepa-
njem alpskih drÏav,

sporazumele, kot sledi:

I. poglavje
Splo‰ne doloãbe  

1. ãlen

Cilji

Cilji urejanja prostora in trajnostnega razvo-
ja alpskega prostora so:

a)  priznavanje posebnih zahtev alpskega 
prostora v okviru nacionalnih in evrop-
skih politik,

b)  prilagajanje rabe prostora ekolo‰kim 
ciljem in zahtevam, 

c)  varãna in za okolje sprejemljiva raba 
virov in prostora,

d)  priznavanje posebnih interesov alpske-
ga prebivalstva s prizadevanji za trajno 
zagotavljanje podlage za njihov razvoj,

e)  pospe‰evanje gospodarskega razvoja 
ob hkratnem uravnoteÏenem demo-
grafskem razvoju v alpskem prostoru,

f)  ohranjanje regionalnih identitet in kul-
turnih posebnosti,

g)  pospe‰evanje enakih razvojnih 
moÏnosti za tamkaj‰nje prebivalstvo 
na druÏbenem, kulturnem in gospo-
darskem podroãju ob upo‰tevanju pri-
stojnosti teritorialnih skupnosti,

h)  upo‰tevanje naravnih omejitev, storitev 
splo‰nega pomena, omejitev rabe vi-
rov in cen za rabo teh virov, ki ustrezajo 
njihovi dejanski vrednosti.

2. ãlen

Temeljne obveznosti

V skladu s splo‰nimi cilji urejanja prostora in 
trajnostnega razvoja alpskega prostora, na-
vedenimi v 1. ãlenu, se pogodbenice dogo-
vorijo, da bodo zagotovile splo‰ne pogoje, ki 
omogoãajo:

a)  krepitev sposobnosti delovanja terito-
rialnih skupnosti v skladu z naãelom 
subsidiarnosti,

b)  uresniãevanje posebnih regionalnih 
strategij in pripadajoãih struktur,

c)  zagotavljanje solidarnosti med teritori-
alnimi skupnostmi z uãinkovitimi ukrepi 
na ravni posamezne drÏave pogodbe-
nice, 
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d)  sprejetje ukrepov pomoãi ob omejitvah 
rabe naravnih virov in priznanih ovirah 
za gospodarsko dejavnost v alpskem 
prostoru, ãe so potrebni za ohranitev 
gospodarskih dejavnosti in sprejemljivi 
za okolje, 

e)  spodbujanje usklajevanja politike ureja-
nja prostora, razvoja in varstva okolja z 
mednarodnim sodelovanjem.

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo za 
izpolnitev ciljev iz 1. ãlena predvidele pot-
rebne ukrepe in pri tem spo‰tovale naãelo 
subsidiarnosti.

3. ãlen

Upo‰tevanje meril varstva okolja v 
politiki urejanja prostora 
in trajnostnega razvoja

Politika urejanja prostora in trajnostnega ra-
zvoja teÏi k pravoãasnemu usklajevanju go-
spodarskih interesov z zahtevami varstva 
okolja, zlasti glede na:

a)  ohranjanje in ponovno vzpostavljanje 
ekolo‰kega ravnoteÏja in biotske ra-
znovrstnosti alpskih regij,

b)  ohranjanje in vzdrÏevanje raznolikosti 
pomembnih naravnih in kulturnih krajin 
ter podobe naselij,

c)  varãno in za okolje sprejemljivo rabo 
naravnih virov kot so tla, zrak, voda, 
rastlinstvo, Ïivalstvo in energija,

d)  varstvo redkih ekosistemov, vrst in kra-
jinskih prvin,

e)  ponovno vzpostavitev prizadetih Ïi-
vljenjskih prostorov in bivalnih obmoãij,

f)  varstvo pred naravnimi nesreãami,
g)  okolju in krajini primerno gradnjo objek-

tov in naprav, ki so potrebni za razvoj,
h)  ohranjanje kulturnih posebnosti v alp-

skih regijah.

4. ãlen

Mednarodno sodelovanje

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
odpravile ovire za mednarodno sode-
lovanje med teritorialnimi skupnostmi 
alpskega prostora in spodbujale re‰e-
vanje skupnih problemov s sodelova-
njem na najprimernej‰i teritorialni ravni. 

(2)  Pogodbenice podpirajo okrepljeno 
mednarodno sodelovanje med posa-
meznimi pristojnimi organi, ‰e posebej 
pri izdelavi naãrtov in/ali programov 
urejanja prostora in trajnostnega ra-
zvoja v skladu z 8. ãlenom na drÏavni 
in regionalni ravni ter tudi pri opredelitvi 
sektorskega planiranja, ki pomembno 
posega v prostor. Na obmejnih ob-
moãjih bo to sodelovanje potekalo 
predvsem v obliki usklajevanja prostor-
skega naãrtovanja, gospodarskega ra-
zvoja in zahtev okolja.

(3)  Kadar ukrepov ne morejo izvajati teri-
torialne skupnosti, ker so v drÏavni ali 
mednarodni pristojnosti, jim je treba 
dati moÏnost, da uãinkovito zastopajo 
interese prebivalstva.

5. ãlen

Upo‰tevanje ciljev v politiki na
drugih podroãjih

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo glede 
na zastavljeni razvoj prostora cilje tega pro-
tokola upo‰tevale tudi v svoji politiki na dru-
gih podroãjih, ‰e posebej pri regionalnem 
razvoju, razvoju naselij, turizmu, prometu, 
kmetijstvu, gozdarstvu pri varstvu okolja kot 
tudi pri infrastrukturi, zlasti za oskrbo z vodo 
in energijo, tako da bi zmanj‰ale morebitne 
‰kodljive in nasprotujoãe uãinke.
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6. ãlen

Usklajevanje politike na
razliãnih podroãjih

Pogodbenice zagotovijo instrumente za 
usklajevanje politike na razliãnih podroãjih 
povsod, kjer jih ‰e ni, da bi tako pospe‰ile 
trajnostni razvoj alpskega prostora in nje-
govih regij. Prizadevajo si za re‰itve, ki so 
zdruÏljive z ohranjanjem okolja in trajnostno 
rabo naravnih virov ter za prepreãevanje 
tveganj, povezanih z enostransko rabo 
prostora, tako da podpirajo raznovrstnost 
pobud ter spodbujajo partnerje, da bi izpol-
njevali skupne cilje.

7. ãlen

Sodelovanje teritorialnih skupnosti

(1)  V okviru veljavne ureditve vsaka po-
godbenica doloãi najbolj‰o raven 
usklajevanja in sodelovanja med insti-
tucijami in teritorialnimi skupnostmi, ki 
jih to neposredno zadeva, z namenom, 
da pospe‰uje skupno odgovornost, 
zlasti da izkoristi in razvija sinergijo pri 
izvajanju politike urejanja prostora in 
trajnostnega razvoja ter iz tega izhaja-
joãih ukrepov.

(2)  Teritorialne skupnosti, ki jih to nepos-
redno zadeva, sodelujejo v razliãnih 
fazah priprave in uresniãevanja te po-
litike in ukrepov ob upo‰tevanju svojih 
pristojnosti v okviru veljavne ureditve.

II. poglavje
Posebni ukrepi

8. ãlen

Naãrti in/ali programi za urejanje prostora 
in trajnostni razvoj

(1)  Cilji urejanja prostora in trajnostnega 
razvoja se uresniãujejo v skladu z za-
koni in drugimi predpisi pogodbenic z 
izdelavo naãrtov in/ali programov ure-
janja prostora in trajnostnega razvoja.

(2)  Ti naãrti in/ali programi se izdelajo za 
ves alpski prostor na ravni za to pristoj-
nih teritorialnih skupnosti.

(3)  Pripravijo jih pristojne teritorialne skup-
nosti ali pa se pripravijo skupaj z njimi 
in v sodelovanju s sosednjimi terito-
rialnimi skupnostmi, po potrebi tudi 
ãezmejno, in se usklajujejo na razliãnih 
teritorialnih ravneh.

(4)  Opredeljujejo usmeritve trajnostnega 
razvoja in urejanja prostora za med se-
boj povezana obmoãja. Treba jih je re-
dno preverjati in po potrebi spreminjati. 
Priprava in uresniãevanje teh programov 
in naãrtov temeljita na posnetku stanja 
in predhodnih ‰tudijah, ki opredeljujejo 
znaãilnosti doloãenega obmoãja.

9. ãlen

Vsebina naãrtov in/ali programov za 
urejanje prostora in trajnostni razvoj

Naãrti in/ali programi za urejanje prostora in 
trajnostni razvoj obsegajo na najustreznej‰i 
teritorialni ravni in v skladu s posameznimi 
prostorskimi danostmi, zlasti:
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(1)  Regionalni gospodarski razvoj

 a)  ukrepe, ki tam Ïiveãemu prebivalstvu 
omogoãajo zadovoljive moÏnosti za 
zaposlitev in zagotavljajo oskrbo z 
blagom in storitvami, potrebnimi za 
druÏbeni, kulturni in gospodarski ra-
zvoj, ter enake moÏnosti,

 b)  ukrepe, ki pospe‰ujejo gospodar-
sko raznovrstnost zaradi odpravlja-
nja strukturnih slabosti in tveganj 
enostranske rabe prostora,

 c)  ukrepe, ki krepijo sodelovanje med 
turizmom, kmetijstvom, gozdar-
stvom in obrtjo, ‰e posebej s po-
vezovanjem dejavnosti, ki ustvarja-
jo nova delovna mesta.

(2) PodeÏelje

 a)  ohranitev zemlji‰ã, primernih za 
kmetijstvo, pa‰ni‰tvo in gozdarstvo,

 b)  opredelitev ukrepov za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in gozdarstva 
na hribovitem obmoãju,

 c)  ohranitev in ponovno vzpostavitev 
obmoãij z visoko ekolo‰ko in kul-
turno vrednostjo,

 d)  opredelitev potrebnih povr‰in in 
naprav za prostoãasne dejavnosti, 
ki so zdruÏljive z drugimi rabami tal,

 e)  opredelitev obmoãij, na katerih se 
je treba zaradi naravnih nevarnos-
ti v najveãji moÏni meri izogibati 
gradnji objektov in naprav.

(3) Poselitveni prostor

 a)  ustrezno in gospodarno omejitev 
naselitvenih obmoãij vkljuãno z 
ukrepi, ki zagotavljajo njihovo de-
jansko pozidavo,

 b)  zagotovitev potrebnih zemlji‰ã za 
gospodarske in kulturne dejavno-
sti, oskrbo ter za prostoãasne de-
javnosti,

 c)  opredelitev obmoãij, na katerih se 
je treba zaradi naravnih nevarnos-
ti v najveãji moÏni meri izogibati 
gradnji objektov in naprav,

 d)  ohranjanje in urejanje zelenih re-
kreacijskih obmoãij v naseljih in na 
obrobju naselij,

 e)  omejevanje gradnje drugega biva-
li‰ãa,

 f)  usmerjanje in zgostitev naselij ob 
prometnicah in/ali ob Ïe obstojeãih 
pozidavah,

 g)  ohranjanje znaãilnih naselbinskih 
zasnov,

 h)  ohranjanje in ponovna vzpostavitev 
znaãilne stavbne dedi‰ãine.

(4) Varstvo narave in krajine

 a)  doloãitev obmoãij varstva narave 
in krajine kot tudi sektorjev varstva 
voda in drugih naravnih Ïivljenjskih 
osnov, 

 b)  doloãitev obmoãij miru in drugih 
obmoãij, na katerih bodo objekti in 
naprave ter druge moteãe dejav-
nosti omejene ali prepovedane.

(5) Promet

 a)  ukrepe za izbolj‰anje regionalnih in 
nadregionalnih povezav,

 b)  ukrepe za spodbujanje uporabe 
prometnih sredstev, sprejemljivih 
za okolje,

 c)  ukrepe za okrepitev usklajevanja in 
sodelovanja med razliãnimi prome-
tnimi sredstvi,

 d)  ukrepe za umiritev prometa in po 
potrebi za omejitev prometa z mo-
tornimi vozili,

 e)  ukrepe za izbolj‰anje ponudbe jav-
nih prevoznih sredstev za tam Ïi-
veãe prebivalstvo in goste.
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10. ãlen

Sprejemljivost projektov

(1)  Pogodbenice zagotovijo potrebne 
pogoje za presojo neposrednih in 
posrednih uãinkov javnih in zasebnih 
projektov, ki lahko bistveno in trajno 
vplivajo na naravo, krajino, stavbno 
dedi‰ãino in prostor. Pri presoji se 
upo‰tevajo Ïivljenjske razmere tam Ïi-
veãega prebivalstva, ‰e posebej njego-
vih teÏenj na podroãju gospodarskega, 
druÏbenega in kulturnega razvoja. Re-
zultat te presoje je treba upo‰tevati pri 
odloãanju o izdaji dovoljenj za projekte 
ali njihovem izvajanju.

(2)  Kadar doloãeni projekt vpliva na ure-
ditev prostora, trajnostni razvoj in 
razmere okolja sosednje pogodbe-
nice, morajo biti njeni pristojni organi 
pravoãasno obve‰ãeni. Informacijo je 
treba predloÏiti pravoãasno, tako da je 
moÏno projekt presoditi in zavzeti sta-
li‰ãe ter to upo‰tevati pri sprejemanju 
odloãitve.

11. ãlen

Raba virov, storitve splo‰nega pomena, 
naravne ovire za proizvodnjo in omeji-
tve rabe virov

Pogodbenice prouãijo, v kak‰ni meri je gle-
de na notranje pravo mogoãe:

a)  zaraãunati uporabnikom alpskih virov 
trÏno ceno, ki vkljuãuje stro‰ke razpo-
loÏljivosti omenjenih virov glede na nji-
hovo gospodarsko vrednost,

b)  povrniti stro‰ke za storitve splo‰nega 
pomena,

c)  zagotoviti primerno nadomestilo go-
spodarskim dejavnostim, ki so prizade-
te zaradi naravnih ovir za proizvodnjo, 
zlasti v kmetijstvu in gozdarstvu,

d)  zagotoviti primerno od‰kodnino na 
podlagi pravnih predpisov ali pogodb, 
kadar je za okolje sprejemljiva gospo-
darska raba potenciala naravnega 
prostora dodatno bistveno omejena.

12. ãlen

Ukrepi gospodarske in finanãne politike

(1)  Pogodbenice prouãijo moÏnosti, da v 
tem protokolu opredeljen trajnostni ra-
zvoj alpskega prostora podprejo z ukre-
pi gospodarske in finanãne politike.

(2)  Poleg ukrepov iz 11. ãlena je treba 
upo‰tevati ‰e:

 a)  nadomestila med teritorialnimi 
skupnostmi na ustrezni ravni,

 b)  preusmeritev politik na tradicional-
nih podroãjih in smiselno uporabo 
obstojeãih sredstev pomoãi,

 c)  podporo ãezmejnim projektom.

(3)  Pogodbenice prouãijo posledice ob-
stojeãih in prihodnjih ukrepov gospo-
darske in finanãne politike na okolje in 
prostor ter dajejo prednost ukrepom, 
sprejemljivim za varstvo okolja in cilje 
trajnostnega razvoja.

13. ãlen

Dopolnilni ukrepi

Pogodbenice lahko za urejanje prostora in 
trajnostni razvoj sprejmejo poleg ukrepov, 
predvidenih v tem protokolu, tudi dopolnil-
ne ukrepe.
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III. poglavje
Raziskave, izobraÏevanje in obve‰ãanje

14. ãlen

Raziskave in opazovanje

(1)  Pogodbenice spodbujajo in s tesnim 
sodelovanjem usklajujejo raziskave in 
sistematiãno opazovanje, ki pripomore-
jo k bolj‰emu poznavanju medsebojnih 
razmerij med prostorom, gospodar-
stvom in okoljem v Alpah in oceni pri-
hodnjih razvojnih teÏenj.

(2)  Pogodbenice poskrbijo, da se rezultati 
nacionalnih raziskav in sistematiãnega 
opazovanja zbirajo v skupni sistem za 
stalno opazovanje in informiranje in so na 
voljo javnosti v okviru veljavne ureditve.

15. ãlen

IzobraÏevanje in obve‰ãanje

Pogodbenice spodbujajo izobraÏevanje in 
izpopolnjevanje ter obve‰ãanje javnosti o 
ciljih, ukrepih in izvajanju tega protokola.

IV. poglavje
Izvajanje, nadzor in presojanje

16. ãlen

Izvajanje

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo s pri-
mernimi ukrepi v okviru veljavne ureditve 

zagotovile izvajanje tega protokola. 
17. ãlen

Nadzor spo‰tovanja obveznosti

(1)  Pogodbenice redno poroãajo Stalne-
mu odboru o ukrepih, ki so jih sprejele 
na podlagi tega protokola. V poroãilih 
se navede tudi uãinkovitost sprejetih 
ukrepov. Alpska konferenca doloãi ãa-
sovno zaporedje poroãanja.

(2)  Stalni odbor pregleda poroãila zaradi 
preverjanja, ali so pogodbenice izpolni-
le obveznosti iz tega protokola. Od po-
godbenic lahko zahteva tudi dodatne 
informacije ali pa si pridobi informacije 
iz drugih virov.

(3)  Stalni odbor sestavi za Alpsko konfe-
renco poroãilo o spo‰tovanju obvezno-
sti pogodbenic po tem protokolu.

(4)  Alpska konferenca se seznani s tem 
poroãilom. âe ugotovi, da se obvezno-
sti ne spo‰tujejo, lahko sprejme pripo-
roãila.

18. ãlen

Presojanje uãinkovitosti doloãb

(1)  Pogodbenice redno preverjajo in preso-
jajo uãinkovitost doloãb tega protokola. 
âe je za uresniãevanje njegovih ciljev 
potrebno, predvidijo sprejem ustreznih 
sprememb tega protokola.

(2)  V okviru veljavne ureditve tudi teritori-
alne skupnosti sodelujejo pri tem pre-
sojanju. Posvetujejo se lahko tudi z 
nevladnimi organizacijami, ki so dejav-
ne na tem podroãju.
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V. poglavje
Konãne doloãbe

19. ãlen

Odnos med Alpsko konvencijo in
protokolom

(1)  Ta protokol je protokol Alpske konven-
cije v smislu njenega 2. ãlena in drugih 
ãlenov konvencije, na katere se na-
na‰a.

(2)  Pogodbenice tega protokola so lahko 
samo pogodbenice Alpske konvencije. 
Vsaka odpoved Alpske konvencije ve-
lja tudi kot odpoved tega protokola.

(3)  Kadar Alpska konferenca odloãa o 
vpra‰anjih, ki se nana‰ajo na ta proto-
kol, lahko o njih glasujejo samo pogod-
benice tega protokola.

20. ãlen

Podpis in ratifikacija

(1)  Ta protokol je na voljo za podpis vsem 
drÏavam podpisnicam Alpske konven-
cije in Evropski skupnosti dne 20. de-
cembra 1994 in pri Republiki Avstriji kot 
depozitarju od 15. januarja 1995.

(2)  Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, 
da jih ta protokol zavezuje, zaãne pro-
tokol veljati tri mesece po datumu, ko 
so tri drÏave deponirale svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

(3)  Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo 
soglasje, da jih ta protokol zavezuje, 
zaãne protokol veljati tri mesece po 
deponiranju listine o ratifikaciji, spreje-
tju ali odobritvi. Po zaãetku veljavnosti 
spremembe protokola postane vsaka 
nova pogodbenica tega protokola po-
godbenica protokola v spremenjenem 
besedilu.

21. ãlen

Notifikacije

Depozitar obvesti v zvezi s tem protokolom 
vsako drÏavo, navedeno v preambuli, in 
Evropsko skupnost, o:

a) vsakem podpisu,
b)  deponiranju vsake listine o ratifikaciji, 

sprejetju ali odobritvi,
c)  vsakem datumu zaãetka veljavnosti,
d)  vsaki izjavi katere od pogodbenic ali 

podpisnic,
e)  vsakem obvestilu pogodbenice o od-

povedi vkljuãno z datumom, ko zaãne 
veljati.

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno po-
obla‰ãeni v ta namen, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Chamberyju dne 20. de-
cembra 1994, v slovenskem, francoskem, 
italijanskem in nem‰kem jeziku, pri ãemer 
so vsa ‰tiri besedila enako obvezujoãa, v 
enem samem originalu, ki je deponiran v 
arhivu Republike Avstrije. Depozitar posre-
duje vsaki pogodbenici overjeno kopijo.
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Protokol

Hribovsko kmetijstvo
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Preambula
Republika Avstrija,
Francoska republika,
Italijanska republika,
KneÏevina Lihten‰tajn,
KneÏevina Monako,
Zvezna republika Nemãija, 
Republika Slovenija, 
·vicarska konfederacija 
kot tudi 
Evropska skupnost

so se

v skladu s svojimi nalogami po Konvenciji 
o varstvu Alp (Alpska konvencija) z dne 7. 
novembra 1991 in da bi zagotovile celovito 
politiko varstva in trajnostnega razvoja alp-
skega prostora,

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz 
drugega in tretjega odstavka 2. ãlena Alp-
ske konvencije,

zavedajoã se, da morajo v splo‰nem intere-
su in glede na teÏje gospodarske razmere 
ohranjati tradicionalno kulturno krajino in 
spodbujati kmetijstvo, ki je primerno kraju 
in sprejemljivo za okolje,

ob spoznanju, da bo alpski prostor s svojim 
bogastvom naravnih virov in voda, s svojimi 
moÏnostmi za kmetovanje, z zgodovinskim 
in kulturnim pomenom, z vrednoto, ki jo 
predstavlja kot evropski Ïivljenjski, gospo-
darski in rekreacijski prostor, ter s prometni-
mi smermi ãez ta prostor tudi v prihodnosti 
Ïivljenjskega pomena zlasti za tamkaj‰nje 
prebivalstvo, pa tudi za prebivalstvo z dru-
gih obmoãij,

prepriãane, da mora imeti tamkaj‰nje pre-
bivalstvo moÏnost opredeliti svoje lastne 
zamisli o druÏbenem, kulturnem in gospo-

darskem razvoju in sodelovati pri njihovem 
uresniãevanju v okviru veljavne ureditve, 
prepriãane, da morajo biti interesi gospo-
darstva usklajeni z ekolo‰kimi zahtevami, 
pri ãemer je treba upo‰tevati posebnosti 
posameznih regij in osrednjo vlogo kmetij-
stva,

zaradi pomena, ki ga je kmetijstvo od nek-
daj imelo v alpskem prostoru in ga bo ta 
gospodarska panoga zlasti na hribovitih 
obmoãjih nujno imela tudi v prihodnje kot 
temelj za ohranjanje primerne gostote po-
seljenosti, preskrbo prebivalstva s hrano, 
proizvodnjo znaãilnih kakovostnih izdelkov, 
ohranjanje in vzdrÏevanje kulturne krajine, 
med drugim tudi zaradi njene turistiãne 
rabe ter tudi zaradi varstva tal pred erozijo, 
plazovi in poplavami,

ob spoznanju, da naãin in intenzivnost 
kmetovanja odloãilno vplivata na naravo in 
krajino in da mora ekstenzivno obdelana 
kulturna krajina izpolnjevati bistveno funk-
cijo kot Ïivljenjski prostor za alpski rastlinski 
in Ïivalski svet,

priznavajoã, da je kmetovanje zaradi ge-
omorfolo‰kih in podnebnih znaãilnosti na 
hribovitih obmoãjih povezano z najteÏjimi 
Ïivljenjskimi in proizvodnimi razmerami,

prepriãane, da se doloãeni problemi lahko 
razre‰ijo le ãezmejno in s skupnim ukrepa-
njem alpskih drÏav ter da je treba sprejeti 
tako na nacionalni kot na evropski ravni 
zlasti gospodarske in socialne prilagoditve-
ne in spremljajoãe ukrepe, tako da priho-
dnost kmetov in njihovih kmetij na hribovitih 
obmoãjih ne bo odvisna samo od uporabe 
trÏnih meril,

sporazumele, kot sledi:
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I. poglavje
Splo‰ne doloãbe

1. ãlen 

Cilji

(1)  Ta protokol doloãa ukrepe na med-
narodni ravni, s katerimi bi ohranjali 
in spodbujali hribovsko kmetijstvo, 
primerno kraju in sprejemljivo za oko-
lje, tako da bi trajno priznavali in za-
gotavljali njegov bistveni prispevek k 
ohranjanju poseljenosti in trajnostnih 
gospodarskih dejavnosti – zlasti s pro-
izvodnjo znaãilnih kakovostnih izdelkov 
– k varstvu naravnega Ïivljenjskega 
okolja, prepreãevanju naravnih nesreã, 
ohranitvi lepot in rekreacijskih vrednot 
naravne in kulturne krajine kot tudi h 
kulturi v alpskem prostoru.

(2)  Pogodbenice si bodo prizadevale, da 
bodo pri izvajanju tega protokola iskale 
najbolj‰e re‰itve za mnogovrstne nalo-
ge hribovskega kmetijstva.

2. ãlen

Upo‰tevanje ciljev v politiki na drugih 
podroãjih

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo cilje 
tega protokola upo‰tevale tudi v svoji politi-
ki na drugih podroãjih.

3. ãlen

Temeljne obveznosti v celotnem
gospodarskem okviru

Pogodbenice sogla‰ajo, da je treba kmetij-
sko politiko v skladu s celotno gospodarsko 
politiko na vseh ravneh prilagoditi zahtevam 
trajnostnega in uravnoteÏenega razvoja, da 
bi bilo v okviru obstojeãih pogojev finanãne 
politike mogoãe:

a)  spodbujati, predvsem na hribovitih 
obmoãjih, za okolje sprejemljivo kme-
tijstvo in njegove funkcije splo‰nega 
pomena v skladu s 7. ãlenom tega 
protokola,

b)  z ukrepi socialne in strukturne politike v 
povezavi z ukrepi kmetijske in okoljske 
politike na hribovitih obmoãjih zago-
toviti primerne Ïivljenjske razmere in s 
tem uãinkovito prepreãevati odseljeva-
nje. 

4. ãlen 

Vloga kmetov

Pogodbenice sogla‰ajo, da je kmetijstvo, 
zlasti na hribovitih obmoãjih, v stoletjih iz-
oblikovalo krajino in ji dalo njeno zgodo-
vinsko podobo ter kulturno vrednost. Za-
radi mnogostranskih nalog kmetov je torej 
treba priznati njihovo odloãilno vlogo tudi v 
prihodnje pri ohranjanju naravne in kulturne 
krajine ter jih pritegniti k sprejemanju od-
loãitev in ukrepov za hribovita obmoãja.



60 Alpski signali 1 – 3. izdaja 

5. ãlen

Sodelovanje teritorialnih skupnosti

(1)  V okviru veljavne ureditve vsaka po-
godbenica doloãi najbolj‰o raven 
usklajevanja in sodelovanja med insti-
tucijami in teritorialnimi skupnostmi, ki 
jih to neposredno zadeva, z namenom, 
da pospe‰uje skupno odgovornost, 
zlasti da izkoristi in razvija sinergijo pri 
izvajanju politike hribovskega kmetij-
stva ter iz tega izhajajoãih ukrepov.

(2)  Teritorialne skupnosti, ki jih to nepos-
redno zadeva, sodelujejo v razliãnih 
fazah priprave in uresniãevanja te po-
litike in ukrepov ob upo‰tevanju svojih 
pristojnosti v okviru veljavne ureditve.

6. ãlen

Mednarodno sodelovanje

Pogodbenice se dogovorijo:

a)  da bodo skupno presojale razvoj kme-
tijske politike in se medsebojno posve-
tovale pred vsako s kmetijsko politiko 
povezano pomembno odloãitvijo za 
izvajanje tega protokola,

b)  da bodo s ãezmejnim sodelovanjem 
vseh pristojnih oblasti, posebej regi-
onalnih uprav in lokalnih teritorialnih 
skupnosti, zagotavljale uresniãevanje 
ciljev in ukrepov, doloãenih v tem pro-
tokolu,

c)  da bodo pospe‰evale izmenjavo 
znanja, izku‰enj in skupnih pobud z 
mednarodnim sodelovanjem med raz-
iskovalnimi in izobraÏevalnimi zavodi, 
kmetijskimi in okoljskimi organizacijami 
kot tudi obãili.

II. poglavje 
Posebni ukrepi 

7. ãlen

Pospe‰evanje hribovskega kmetijstva

(1)  Pogodbenice si prizadevajo za razno-
vrstnost ukrepov kmetijske politike na 
vseh ravneh glede na razliãne krajevne 
razmere in za pospe‰evanje hribovske-
ga kmetijstva z upo‰tevanjem teÏjih 
naravnih razmer. Zlasti je treba podpi-
rati kmetije, ki zagotavljajo minimalno 
kmetijsko dejavnost v ekstremnih le-
gah.

(2)  Za prispevek hribovskega kmetijstva 
pri ohranjanju in urejanju naravne in 
kulturne krajine kot tudi varovanju 
pred naravnimi nesreãami, kar je v 
splo‰nem interesu in presega splo‰ne 
okvire obveznosti, je potrebno ustre-
zno nadomestilo na podlagi sporazu-
mov o konkretnih projektih in storitvah.

8. ãlen

Urejanje prostora in kulturna krajina

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
na hribovitih obmoãjih upo‰tevale po-
sebne razmere pri urejanju prostora, 
namenski rabi tal, urejanju in izbolj‰e-
vanju zemlji‰ã ob upo‰tevanju naravne 
in kulturne krajine.

(2)  Da bi hribovsko kmetijstvo lahko iz-
polnilo svoje raznovrstne naloge, mora 
imeti predvsem na razpolago potrebne 
povr‰ine za kmetijsko rabo, ki bo pri-
merna kraju in sprejemljiva za okolje.
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(3)  Pri tem je treba poskrbeti za ohranja-
nje oziroma obnavljanje tradicionalnih 
prvin kulturne krajine (gozdov, gozdnih 
robov, gozdiãevja, grmiãevja, moãvir-
nih, suhih in pustih travnikov, planin-
skih pa‰nikov) kot tudi gospodarjenje 
z njimi.

(4)  Posebni ukrepi so potrebni za ohranja-
nje tradicionalnih kmeãkih poslopij in 
arhitekturnih elementov ter za nadalj-
njo uporabo znaãilnih naãinov gradnje 
in gradbenega materiala.

9. ãlen

Sonaravne metode gospodarjenja in 
znaãilni proizvodi

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo ob 
prizadevanju za skupna merila sprejele vse 
potrebne ukrepe, da bi tako olaj‰ale upo-
rabo in ‰irjenje ekstenzivnih, sonaravnih in 
za obmoãje znaãilnih metod gospodarjenja 
na hribovitih obmoãjih in da bodo varovale 
znaãilne kmetijske proizvode, ki se odliku-
jejo po lokalno omejenem, edinstvenem in 
sonaravnem naãinu proizvodnje, ter taki 
proizvodnji dvigale vrednost.

10. ãlen

Kraju primerna Ïivinoreja in genetska 
raznolikost

(1)  Pogodbenice se strinjajo, da je kraju 
primerna Ïivinoreja na razpoloÏljivih 
povr‰inah bistveni sestavni del hri-
bovskega kmetijstva kot vir dohodka 
in tudi kot element krajinske in kulturne 
identitete. Zato je treba ohraniti Ïivi-
norejo z njeno raznovrstnostjo znaãil-
nih pasem, vkljuãno s tradicionalnimi 
domaãimi Ïivalmi ter z njihovimi znaãil-

nimi proizvodi; ta Ïivinoreja mora biti 
primerna kraju, razpoloÏljivim povr‰i-
nam in biti sprejemljiva za okolje.

(2)  V skladu s tem je treba ohraniti pot-
rebno strukturo poljedelskih, pa‰nih in 
gozdnih povr‰in, pri ãemer je ob pogo-
jih ekstenzivne Ïivinoreje treba upo‰te-
vati za posamezne kraje primerno 
razmerje med povr‰inami za pridelavo 
krme in staleÏem Ïivine.

(3)  Poleg tega je treba zlasti pri raziskavah 
in strokovni pomoãi sprejeti potrebne 
ukrepe za ohranjanje genetske raznoli-
kosti Ïivine in kulturnih rastlin.

11. ãlen 

TrÏenje

(1)  Pogodbenice si prizadevajo ustvariti 
ugodne razmere za trÏenje proizvodov 
hribovskega kmetijstva, tako da se po-
veãa njihova prodaja na kraju samem 
in okrepi njihova konkurenãnost na 
domaãih in mednarodnih trgih.

(2)  Spodbujanje med drugim vkljuãuje bla-
govne znamke s kontroliranim porek-
lom in z jamstvom kakovosti, ki enako 
‰ãitijo proizvajalce in potro‰nike.

12. ãlen 

Omejitev proizvodnje

Pri omejevanju kmetijske proizvodnje si 
bodo pogodbenice prizadevale upo‰tevati 
posebne zahteve kmetovanja na hribovitih 
obmoãjih, primernega kraju in sprejemljive-
ga za okolje.
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13. ãlen 

Dopolnjevanje kmetijstva in gozdarstva

Pogodbenice sogla‰ajo, da morata biti do-
polnjevanje in delna soodvisnost kmetijstva 
in gozdarstva na hribovitih obmoãjih zasno-
vana celostno. Zato se zavzemajo:

a)  da se sonaravno gospodarjenje z goz-
dovi pospe‰uje kot dodatni vir dohod-
ka na kmetijah ter kot dopolnilna dejav-
nost zaposlenih v kmetijstvu,

b)  da se upo‰tevajo varovalne, uporabne, 
rekreacijske ter ekolo‰ke in biogenet-
ske funkcije gozda v razmerju do kme-
tijskih zemlji‰ã ob upo‰tevanju poseb-
nosti kraja in skladnosti s krajino,

c)  da se pa‰ni‰tvo in staleÏ divjadi urav-
navata z ustreznimi predpisi tako, da 
ne nastaja nesprejemljiva ‰koda v goz-
du in na kmetijskih zemlji‰ãih.

14. ãlen 

Dodatni viri dohodka

Priznavajoã tradicionalni pomen druÏinskih 
kmetij v hribovskem kmetijstvu in da bi jim 
pomagali in jih ohranili kot nosilce osnov-
ne, dopolnilne ali postranske gospodarske 
dejavnosti, se pogodbenice zavzemajo 
za ustvarjanje in razvoj dodatnih virov do-
hodka, predvsem na pobudo in v dobro 
tamkaj‰njega prebivalstva, posebej na 
podroãjih, povezanih s kmetijstvom, kot so 
gozdarstvo, turizem in obrt, v skladu z va-
rovanjem naravne in kulturne krajine.

15. ãlen

Izbolj‰anje Ïivljenjskih in
delovnih razmer

Pogodbenice spodbujajo krepitev in iz-
bolj‰anje kakovosti storitev, ki so nujne za 
premostitev neugodnih razmer zaposlenih 
v kmetijstvu in gozdarstvu na hribovitih ob-
moãjih, da bi izbolj‰ale njihove Ïivljenjske in 
delovne razmere in jih povezale z gospo-
darskim in druÏbenim razvojem na drugih 
podroãjih in predelih alpskega prostora. Pri 
tem ne smejo biti odloãilna zgolj gospodar-
ska merila. To velja predvsem za prometne 
povezave, za gradnjo in obnovo stanovanj-
skih in gospodarskih objektov kakor tudi za 
nabavo in vzdrÏevanje tehniãnih naprav in 
opreme.

16. ãlen 

Dopolnilni ukrepi

Pogodbenice lahko za hribovsko kmetijstvo 
sprejmejo poleg ukrepov, predvidenih v tem 
protokolu, tudi dopolnilne ukrepe.
 

III. poglavje
Raziskave, izobraÏevanje in obve‰ãanje 

17. ãlen 

Raziskave in opazovanje

(1)  Pogodbenice spodbujajo in s tesnim 
sodelovanjem usklajujejo raziskave in 
sistematiãno opazovanje, da bi doseg-
le cilje tega protokola.
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(2)  Posebej se zavzemajo za posebne 
agrarne raziskave hribovskega kmetij-
stva, ki bodo potekale tako, da bodo 
ãim bolj ustrezale dejanskim lokalnim 
razmeram in bodo vkljuãene v proces 
doloãanja in preverjanja ciljev in ukre-
pov kmetijske politike, pri ãemer pa se 
bodo pridobljeni rezultati uporabljali pri 
izobraÏevanju in strokovni pomoãi za 
kmetijstvo.

(3)  Pogodbenice poskrbijo, da se rezultati 
nacionalnih raziskav in sistematiãnega 
opazovanja zbirajo v skupni sistem za 
stalno opazovanje in informiranje in so 
na voljo javnosti v okviru veljavne uredi-
tve.

(4)  Pogodbenice zlasti sestavijo za posa-
mezna hribovita obmoãja in ob upo‰te-
vanju ciljev in ukrepov, doloãenih s tem 
protokolom, primerljiv posnetek stanja 
o gospodarskem in druÏbenem po-
loÏaju hribovskega kmetijstva.

(5)  Posnetek stanja je treba redno dopol-
njevati in mora vsebovati navedbe o 
posebej problematiãnih temah in ob-
moãjih, o uãinkovitosti sprejetih ukre-
pov ali o tistih, ki jih je treba sprejeti. 
Prednostno so obdelani podatki de-
mografskega, socialnega in gospodar-
skega razvoja v povezavi z razliãnimi 
krajevnimi geografskimi, ekolo‰kimi in 
infrastrukturnimi kazalci kot tudi opre-
delitev meril trajnostnega in uravno-
teÏenega razvoja v smislu Alpske kon-
vencije in tega protokola.

(6)  Poleg tega je treba prednostno obrav-
navati teme, ki so navedene v prilogi.

18. ãlen 

IzobraÏevanje in obve‰ãanje

(1)  Pogodbenice spodbujajo izobraÏeva-
nje in izpopolnjevanje ter obve‰ãanje 
javnosti o ciljih, ukrepih in izvajanju 
tega protokola.

(2)  Pogodbenice spodbujajo predvsem:

 a)  nadaljnji razvoj izobraÏevanja in 
izpopolnjevanja ter strokovne 
pomoãi na podroãju kmetijstva, 
poslovodstva in trÏenja vkljuãno z 
varstvom narave in okolja. Ponud-
ba izobraÏevanja se bo oblikovala 
tako, da bo omogoãala usmerja-
nje in usposabljanje tudi za druge 
ali dopolnilne poklice, povezane s 
kmetijstvom,

 b)  obseÏne in objektivne informa-
cije, ki se ne omejujejo zgolj na 
neposredno prizadete osebe in 
organe, temveã bi z obãili dose-
gale tudi naj‰ir‰o javnost znotraj 
in zunaj alpskega prostora, da bi 
tako omogoãile poznavanje vloge 
hribovskega kmetijstva in vzbudile 
zanimanje za to.

(3)  Poleg tega je treba prednostno obrav-
navati teme, ki so navedene v prilogi.
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IV. poglavje 
Izvajanje, nadzor in presojanje

19. ãlen 

Izvajanje

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo s pri-
mernimi ukrepi v okviru veljavne ureditve 
zagotovile izvajanje tega protokola.
 

20. ãlen

Nadzor spo‰tovanja obveznosti

(1)  Pogodbenice redno poroãajo Stalne-
mu odboru o ukrepih, ki so jih sprejele 
na podlagi tega protokola. V poroãilih 
se navede tudi uãinkovitost sprejetih 
ukrepov. Alpska konferenca doloãi 
ãasovno zaporedje poroãanja.

(2)  Stalni odbor pregleda poroãila zaradi 
preverjanja, ali so pogodbenice izpol-
nile obveznosti iz tega protokola. Od 
pogodbenic lahko zahteva tudi doda-
tne informacije ali pa si pridobi infor-
macije iz drugih virov.

(3)  Stalni odbor sestavi za Alpsko konfe-
renco poroãilo o spo‰tovanju obve-
znosti pogodbenic po tem protokolu.

(4)  Alpska konferenca se seznani s tem 
poroãilom. âe ugotovi, da se obve-
znosti ne spo‰tujejo, lahko sprejme 
priporoãila.

21. ãlen

Presojanje uãinkovitosti doloãb

(1)  Pogodbenice redno preverjajo in preso-
jajo uãinkovitost doloãb tega protokola. 
âe je za uresniãevanje njegovih ciljev 
potrebno, predvidijo sprejem ustreznih 
sprememb tega protokola.

(2)  V okviru veljavne ureditve tudi teritori-
alne skupnosti sodelujejo pri tem pre-
sojanju. Posvetujejo se lahko tudi z 
nevladnimi organizacijami, ki so dejav-
ne na tem podroãju.

 

V. poglavje 
Konãne doloãbe 

22. ãlen

Odnos med Alpsko konvencijo
in protokolom

(1)  Ta protokol je protokol Alpske konven-
cije v smislu 2. ãlena in drugih ãlenov 
konvencije, na katere se nana‰a.

(2)  Pogodbenice tega protokola so lahko 
samo pogodbenice Alpske konvencije. 
Vsaka odpoved Alpske konvencije ve-
lja tudi kot odpoved tega protokola.

(3)  Kadar Alpska konferenca odloãa o 
vpra‰anjih, ki se nana‰ajo na ta proto-
kol, lahko o njih glasujejo samo pogod-
benice tega protokola.



65

23. ãlen

Podpis in ratifikacija

(1)  Ta protokol je na voljo za podpis vsem 
drÏavam podpisnicam Alpske konven-
cije in Evropski skupnosti dne 20. de-
cembra 1994 in pri Republiki Avstriji kot 
depozitarju od 15. januarja 1995.

(2)  Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, 
da jih ta protokol zavezuje, zaãne pro-
tokol veljati tri mesece po datumu, ko 
so tri drÏave deponirale svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

(3)  Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo 
soglasje, da jih ta protokol zavezuje, 
zaãne protokol veljati tri mesece po 
deponiranju listine o ratifikaciji, spreje-
tju ali odobritvi. Po zaãetku veljavnosti 
spremembe protokola postane vsaka 
nova pogodbenica tega protokola po-
godbenica protokola v spremenjenem 
besedilu.

24. ãlen 

Notifikacije

Depozitar obvesti v zvezi s tem protokolom 
vsako drÏavo, navedeno v preambuli, in 
Evropsko skupnost o:

a) vsakem podpisu,
b)  deponiranju vsake listine o ratifikaciji, 

sprejetju ali odobritvi,
c)  vsakem datumu zaãetka veljavnosti,
d)  vsaki izjavi katere od pogodbenic ali 

podpisnic,
e)  vsakem obvestilu pogodbenice o od-

povedi vkljuãno z datumom, ko zaãne 
veljati.

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno po-
obla‰ãeni v ta namen, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Chambéryju dne 20. de-
cembra 1994 v slovenskem, francoskem, 
italijanskem in nem‰kem jeziku, pri ãemer 
so vsa ‰tiri besedila enako obvezujoãa, v 
enem samem originalu, ki je deponiran v 
arhivu Republike Avstrije. Depozitar posre-
duje vsaki podpisnici overjeno kopijo. 

Priloga
Prednostne raziskovalne in izobraÏevalne 
teme v skladu s 17. in 18. ãlenom

Raziskave:

Doloãitev in razvrstitev hribovitih obmoãij 
glede na vi‰insko lego ter krajevne pod-
nebne, geomorfolo‰ke, infrastrukturne in 
gospodarske razmere.

Preverjanje uãinkovitosti ukrepov za hri-
bovsko kmetijstvo, sprejetih na razliãnih 
politiãnih ravneh in ravneh odloãanja (sku-
pna kmetijska politika EU, drÏave, regije, 
teritorialne skupnosti), in njegove ekolo‰ke 
funkcije (druÏbena in okoljska sprejemlji-
vost).

Presoja gospodarske in ekolo‰ke, druÏ-
bene in kulturne vloge kmetijstva in goz-
darstva ter njunih razvojnih moÏnosti ob 
upo‰tevanju posebnih krajevnih razmer 
razliãnih hribovitih obmoãij.

Naãini proizvodnje in predelave, merila iz-
bolj‰av in kakovosti kmetijskih proizvodov 
na hribovitih obmoãjih.
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Genetske raziskave in strokovna pomoã za 
diferencirano ohranjanje raznolikosti pasem 
Ïivine in kulturnih rastlin, primerno kraju in 
sprejemljivo za okolje.

IzobraÏevanje:

Znanstveno-tehniãna in socioekonomska 
pomoã in izobraÏevanje za kmetije in tudi 
za podjetja, ki predelujejo njihove proizvo-
de.

Tehniãno in ekonomsko upravljanje podje-
tij, namenjeno zlasti popestritvi ponudbe in 
razliãnim alternativnim oblikam proizvodnje 
in dohodka v kmetijstvu in zunaj njega.

Finanãni in tehniãni pogoji in uãinki uporabe 
sonaravnih naãinov pridelovanja in proizvo-
dnje, sprejemljivih za okolje.

Obãila, sporoãanje ali raz‰irjanje informacij 
za usmerjanje javnega mnenja, politike in 
gospodarstva v alpskem prostoru in zunaj 
njega.



Protokol

Varstvo narave

in urejanje krajine
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Preambula
Republika Avstrija,
Francoska republika,
Italijanska republika,
KneÏevina Lihten‰tajn,
KneÏevina Monako,
Zvezna republika Nemãija,
Republika Slovenija,
·vicarska konfederacija
kot tudi
Evropska skupnost
so se

v skladu s svojimi nalogami po Konvenciji 
o varstvu Alp (Alpska konvencija) z dne 7. 
novembra 1991 in da bi zagotovile celovito 
politiko varstva in trajnostnega razvoja alp-
skega prostora, 

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz 
drugega in tretjega odstavka 2. ãlena Alp-
ske konvencije,
 
ob spoznanju, da so Alpe eden najveãjih 
strnjenih naravnih prostorov Evrope, ki ga 
odlikujejo njegova enkratna lepota, eko-
lo‰ka raznovrstnost in izredna obãutljivost 
ekosistemov in da so hkrati Ïivljenjski in go-
spodarski prostor na tem obmoãju Ïiveãih 
ljudi z bogato kulturno dedi‰ãino,

prepriãane, da mora imeti tamkaj‰nje pre-
bivalstvo moÏnost opredeliti svoje zamisli 
o druÏbenem, kulturnem in gospodarskem 
razvoju in sodelovati pri njihovem uresniãe-
vanju v okviru veljavne ureditve,

zaradi prostorske strukture Alp, kjer v oz-
kih dolinah prihaja do ‰tevilnih, pogosto 
medsebojno konkurenãnih naãinov rabe in 
s tem do obremenitev ekolo‰ko pomemb-
nega obmoãja,

zavedajoã se, da sta naãin in intenzivnost 
rabe alpskega prostora v minulih desetletjih 

na obseÏnih obmoãjih povzroãila nepop-
ravljivo ‰kodo na delih krajine, biotopih in 
vrstah, ki jih je treba ohraniti, in da bosta 
povzroãila dodatne izgube, ãe bi s tem v 
nespremenjeni obliki nadaljevali,

ob spoznanju, da je na nekaterih obmoãjih 
alpskega prostora pri‰lo do preobremeni-
tve narave in krajine ali da do tega lahko 
pride zaradi gostote prometa, turizma, 
‰portne dejavnosti, poselitve, razvoja go-
spodarstva in vse intenzivnej‰ega kmetij-
stva in gozdarstva,

ob spoznanju, da so ledeniki, alpska tra-
vi‰ãa, gorski gozdovi in vodovja v alpskem 
prostoru izjemno pomembni kot Ïivljenjski 
prostor raznovrstnega alpskega rastlinstva 
in Ïivalstva,

zavedajoã se, da sta ekstenzivno kmetij-
stvo in gozdarstvo zelo pomembni za ohra-
njanje in urejanje kulturne krajine in njenih 
naravnih prvin,

prepriãane, da je treba gospodarske intere-
se uskladiti z ekolo‰kimi zahtevami,

prepriãane, da je pri odloãanju med eko-
lo‰ko obremenjenostjo in gospodarski-
mi interesi treba dati prednost ekolo‰kim 
zahtevam, kadar je to potrebno za ohranja-
nje naravnih Ïivljenjskih razmer,

z zavestjo, da omejena obremenjenost 
alpskega prostora zahteva posebne pre-
ventivne ukrepe za ohranjanje in ponovno 
vzpostavitev naravnega ravnoteÏja,

prepriãane, da se doloãeni problemi lahko 
razre‰ijo le ãezmejno in s skupnim ukrepa-
njem alpskih drÏav,

sporazumele, kot sledi:
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I. poglavje
Splo‰ne doloãbe 

1. ãlen

Cilj

Namen tega protokola je doloãiti medna-
rodna pravila, da bi zagotovili varovanje, 
urejanje in po potrebi obnavljanje narave in 
krajine pri izvajanju Alpske konvencije in ob 
upo‰tevanju interesov lokalnega prebival-
stva, da bi trajno zagotovili nemoteno de-
lovanje ekosistemov, ohranjanje krajinskih 
prvin in prosto Ïiveãih Ïivalskih in rastlinskih 
vrst vkljuãno z njihovim naravnim Ïivljenj-
skim prostorom, regeneracijsko in trajno-
stno produkcijsko sposobnost naravnih 
dobrin, raznovrstnost, posebnost in lepoto 
naravne in kulturne krajine v njeni celovitosti 
ter spodbudili za to potrebno sodelovanje 
med pogodbenicami.

2. ãlen

Temeljne obveznosti

V skladu s tem protokolom se vsaka po-
godbenica zavezuje, da bo sprejela potreb-
ne ukrepe za varstvo, urejanje in po potrebi 
tudi obnovo narave in krajine v alpskem 
prostoru kot tudi prosto Ïiveãih Ïivalskih in 
rastlinskih vrst, njihove raznovrstnosti in Ïi-
vljenjskega prostora ter pri tem upo‰tevala 
njihovo ekolo‰ko sprejemljivo rabo.

3. ãlen

Mednarodno sodelovanje

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
‰e posebej sodelovale pri kartiranju, 

opredeljevanju, urejanju in nadzorova-
nju zavarovanih obmoãij in vseh preo-
stalih prvin naravne in kulturne krajine, 
ki jih je vredno varovati, pri ustvarjanju 
mreÏ biotopov, izdelavi zasnov, progra-
mov in/ali naãrtov za krajinsko urejanje, 
pri prepreãevanju po‰kodb narave in 
krajine in pri nadomestilih zanje, siste-
matiãnem opazovanju narave in kra-
jine, raziskovanju kakor tudi pri vseh 
preostalih ukrepih za varstvo prosto 
Ïiveãih Ïivalskih in rastlinskih vrst, nji-
hove raznovrstnosti in Ïivljenjskih pro-
storov, z doloãanjem primerljivih meril 
vred, ãe je to potrebno in smiselno.

(2)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
spodbujale ãezmejno sodelovanje pri 
varstvu narave in urejanju krajine na 
regionalni in lokalni ravni, ãe je to pot-
rebno za uresniãevanje ciljev tega pro-
tokola.

(3)  Pogodbenice si bodo v skladu s cilji 
tega protokola prizadevale uskladiti 
okvirne pogoje za omejevanje rabe vi-
rov.

4. ãlen

Upo‰tevanje ciljev v politiki
na drugih podroãjih

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo cilje 
tega protokola upo‰tevale tudi v svoji poli-
tiki na drugih podroãjih, ‰e posebej pri ure-
janju prostora in naselij, ohranjanju ãistosti 
zraka, varstvu tal, ohranjanju vodnega reÏi-
ma in kakovosti vode, v turizmu, kmetijstvu, 
gozdarstvu, prometu, energetiki, obrti in 
industriji, pri gospodarjenju z odpadki ter 
pri izobraÏevanju in vzgoji, raziskovanju in 
obve‰ãanju, vkljuãno s ãezmejnim usklaje-
vanjem ukrepov.
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5. ãlen

Sodelovanje teritorialnih skupnosti

(1)  V okviru veljavne ureditve vsaka po-
godbenica doloãi najbolj‰o raven 
usklajevanja in sodelovanja med insti-
tucijami in teritorialnimi skupnostmi, ki 
jih to neposredno zadeva, z namenom, 
da pospe‰uje skupno odgovornost, 
zlasti da izkoristi in razvija sinergijo pri 
izvajanju politike varstva narave in ure-
janja krajine ter iz tega izhajajoãih ukre-
pov.

(2)  Teritorialne skupnosti, ki jih to nepos-
redno zadeva, sodelujejo v razliãnih 
fazah priprave in uresniãevanja te po-
litike in ukrepov ob upo‰tevanju svojih 
pristojnosti v okviru veljavne ureditve.

II. poglavje
Posebni ukrepi 

6. ãlen

Inventarizacija

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo tri 
leta po uveljavitvi tega protokola predstavile 
stanje varstva narave in urejanja krajine po 
vsebinah, navedenih v I. dodatku. Ta po-
roãila je treba redno dopolnjevati najmanj 
vsakih deset let.

7. ãlen

Krajinsko planiranje

(1)  Pogodbenice pripravijo v petih letih 
po uveljavitvi tega protokola zasnove, 
programe in/ali naãrte, s katerimi opre-
delijo zahteve in ukrepe za uresniãitev 
ciljev varstva narave in urejanja krajine 
v alpskem prostoru.

(2)  Zasnove, programi in/ali naãrti iz prve-
ga odstavka naj vsebujejo:

 a)  prikaz in vrednotenje obstojeãega 
stanja narave in krajine,

 b)  prikaz zaÏelenega stanja narave in 
krajine ter potrebnih ukrepov, ‰e 
zlasti:

   ·  splo‰nih ukrepov za varovanje, ure-
janje in razvoj,

   ·  ukrepov za varstvo, urejanje in razvoj 
doloãenih delov narave in krajine in

   ·  ukrepov za varstvo in urejanje 
prosto Ïiveãih Ïivalskih in rastlin-
skih vrst.

8. ãlen

Naãrtovanje

Pogodbenice na podlagi krajinskega 
naãrtovanja in v skladu s prostorskim 
naãrtovanjem sprejmejo vse potrebne uk-
repe za ohranitev in izbolj‰anje naravnega 
in sonaravnega Ïivljenjskega okolja prosto 
Ïiveãih Ïivalskih in rastlinskih vrst ter drugih 
strukturnih prvin naravne in kulturne krajine.
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9. ãlen

Posegi v naravo in krajino

(1)  Pogodbenice zagotovijo pogoje za 
presojo neposrednih in posrednih uãin-
kov, ki jih imajo na naravno ravnoteÏje 
in krajinsko podobo zasebni in javni 
ukrepi ter projekti, ki bi lahko bistveno 
ali trajno vplivali na naravo in krajino. 
Rezultat te presoje je treba upo‰teva-
ti pri izdajanju dovoljenj za te ukrepe 
in projekte oziroma njihovi izvedbi. Pri 
tem je treba ‰e posebej zagotoviti, da 
ne pride do ‰kodljivih vplivov, ki se jim 
da izogniti.

(2)  Neizogibne ‰kodljive posege je treba 
nadomestiti z ukrepi varstva narave 
in urejanja krajine v skladu z notra-
njim pravom. âe posledic ‰kodljivih 
posegov ni mogoãe nadomestiti, so 
ti dovoljeni samo, ãe po pretehtanju 
vseh interesov ne prevladajo zahteve 
varstva narave in urejanja krajine, ven-
dar je treba tudi v tem primeru sprejeti 
ukrepe za varstvo narave in urejanje 
krajine.

10. ãlen

Temeljno varstvo

(1)  Pogodbenice si na vsem alpskem 
prostoru ob hkratnem upo‰tevanju in-
teresov tam Ïiveãega prebivalstva pri-
zadevajo za zmanj‰anje obremenitev 
in ‰kodljivih vplivov na naravo in kraji-
no. Delovale bodo tako, da bodo vse 
za prostor pomembne rabe tak‰ne, 
da bodo ãim manj prizadele naravo in 
krajino. Poleg tega sprejmejo vse pot-
rebne ukrepe za ohranjanje in po pot-
rebi za ponovno vzpostavitev posebnih 
naravnih in sonaravnih strukturnih prvin 

krajine, biotopov, ekosistemov in tradi-
cionalne kulturne krajine.

(2)  Ker imata kmetijstvo in gozdarstvo po-
membno vlogo pri izvajanju ukrepov 
za varstvo narave in urejanje krajine, je 
treba, kjer koli je to primerno, na pod-
lagi dogovorov z zemlji‰kimi lastniki ali 
uporabniki zagotoviti varovanje, ohra-
njanje in urejanje sonaravnih biotopov 
in biotopov, ki jih je vredno varovati, in 
sicer z ustrezno kmetijsko in gozdarsko 
rabo. V ta namen so posebej primerne 
gospodarske spodbude in nadomesti-
la, ki so v skladu s trÏnimi pravili.

(3)  Za uresniãitev teh ciljev je treba poleg 
Ïe obstojeãih sredstev za za‰ãito in 
varstvo narave zagotoviti ‰e dodatne 
ukrepe za pospe‰evanje in pomoã 
kmetijstvu in gozdarstvu ter drugim 
uporabnikom prostora.

11. ãlen

Zavarovana obmoãja

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
ohranjale, urejale ter po potrebi raz‰ir-
jale obstojeãa zavarovana obmoãja v 
skladu z njihovo namembnostjo in po 
moÏnosti ustanavljale nova zavarovana 
obmoãja. Sprejemale bodo vse ukrepe, 
potrebne za prepreãevanje nastajanja 
‰kode ali uniãevanj teh zavarovanih ob-
moãij.

(2)  Pogodbenice poleg tega pospe‰ujejo 
ustanavljanje in upravljanje narodnih 
parkov.

(3)  Spodbujajo ustanavljanje varovanih in 
mirnih obmoãij, v katerih imajo pros-
to Ïiveãe Ïivalske in rastlinske vrste 
prednost pred drugimi interesi. V teh 
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obmoãjih je treba zagotoviti potreben 
mir za nemoten potek ekolo‰kih pro-
cesov, znaãilnih za te vrste, in omejiti 
ali prepovedati vse take rabe, ki tam za 
ekolo‰ke procese ne bi bile sprejemlji-
ve.

(4)  Pogodbenice prouãijo, v kolik‰ni meri 
je treba v skladu z notranjim pravom 
plaãati nadomestila za posebne stori-
tve tam Ïiveãemu prebivalstvu.

12. ãlen

Ekolo‰ko omreÏje

Pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe za 
povezanost doloãenih zavarovanih obmoãij, 
biotopov in drugih zavarovanih ali zavaro-
vanja vrednih objektov na drÏavni ravni in 
ãezmejno. Pogodbenice se zavezujejo, da 
bodo usklajevale cilje in ukrepe za ãezmejno 
zavarovana obmoãja.
 

13. ãlen

Varstvo tipov biotopov

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
sprejele potrebne ukrepe za trajno 
ohranitev naravnih in sonaravnih tipov 
biotopov v zadostnem obsegu ter v 
primerni funkcionalni prostorski poraz-
delitvi. Poleg tega lahko spodbujajo 
obnavljanje prizadetih Ïivljenjskih pro-
storov.

(2)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo v 
dveh letih po uveljavitvi tega protokola 
izdelale sezname vseh tistih tipov bioto-
pov za celoten alpski prostor, za katere 
je treba sprejeti ukrepe v skladu s prvim 
odstavkom.

14. ãlen

Varstvo vrst

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
sprejele ustrezne ukrepe, s katerimi 
bodo zagotovile obstoj samoniklih Ïi-
valskih in rastlinskih vrst v njihovi ra-
znovrstnosti in zadostno populacijo, 
kar bodo storile z zagotavljanjem dovolj 
velikih Ïivljenjskih prostorov.

(2)  Zaradi sestave seznamov za celoten 
alpski prostor pogodbenice v dveh le-
tih po uveljavitvi tega protokola doloãijo 
tiste ogroÏene vrste, za katere so pot-
rebni posebni varstveni ukrepi.

15. ãlen

Prepoved odvzema in trgovanja

(1)  Pogodbenice prepovedujejo lov, pri-
la‰ãanje, po‰kodovanje, ubijanje ter ‰e 
zlasti motenje doloãenih Ïivalskih vrst 
med razmnoÏevanjem, odra‰ãanjem 
in prezimovanjem, kakor tudi vsako 
uniãevanje, pobiranje jajc v naravi in 
njihovo hranjenje ter posedovanje, po-
nujanje, nakupovanje in prodajanje iz 
narave odvzetih primerkov navedenih 
Ïivalskih vrst ali njihovih delov.

(2)  Pogodbenice za doloãene rastlinske 
vrste prepovedujejo trganje, zbiranje, 
rezanje, izkopavanje ali ruvanje rastlin 
ali njihovih delov na naravnem rasti‰ãu 
ter posedovanje, ponujanje, nakupo-
vanje in prodajanje posameznih pri-
merkov takih vrst, vzetih iz narave. Iz 
te prepovedi sta izvzeti raba in urejanje 
ustreznih rasti‰ã za ohranjanje sestojev 
teh vrst.
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(3)  Pogodbenice v dveh letih po uveljavitvi 
tega protokola doloãijo Ïivalske in ra-
stlinske vrste, za katere veljajo ukrepi iz 
prvega in drugega odstavka.

(4)  Pogodbenice lahko predvidijo izjeme k 
zgornjim doloãbam, in sicer zaradi:

 a)  znanstvenih namenov,
 b)  varstva prosto Ïiveãih Ïivali in 

rastlin ali naravnega okolja,
 c)  zdravja in javne varnosti,
 d)  prepreãevanja pomembnej‰e go-

spodarske ‰kode, ‰e posebej v 
poljedelstvu, Ïivinoreji, gozdarstvu, 
ribi‰tvu in vodnem gospodarstvu.

  Te izjeme se dovolijo le, ãe ni druge za-
dovoljive re‰itve in ãe ukrepi niso taki, 
da bi ogroÏali naravno ravnoteÏje pri-
zadetih vrst v celoti. Te izjeme morajo 
spremljati nadzorni in po potrebi tudi 
kompenzacijski ukrepi.

(5)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
v priloÏenem strokovnem gradivu ãim 
prej in neodvisno od datuma uvelja-
vitve tega protokola pojasnile izraze: 
obdobje razmnoÏevanja, odra‰ãanja 
in prezimovanja iz prvega odstavka 
kakor tudi vse druge izraze, ki bi lahko 
povzroãili teÏave pri znanstveni razlagi.

16. ãlen

Ponovno naseljevanje samoniklih vrst

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
spodbujale ponovno naseljevanje in 
raz‰irjanje samoniklih prosto Ïiveãih 
Ïivalskih in rastlinskih vrst, podvrst, 
pasem in ekotipov, ãe bodo za to iz-
polnjeni potrebni pogoji, ãe to prispeva 
k njihovi ohranitvi in krepitvi in ãe pri 
tem ne nastajajo nesprejemljivi vplivi 

na naravo in krajino ter na ãlovekove 
dejavnosti.

(2)  Ponovna naselitev in raz‰irjanje mo-
rata potekati na podlagi znanstvenih 
spoznanj. Pogodbenice se bodo za 
to dogovorile za skupne smernice. Po 
ponovni naselitvi je treba nadzirati in po 
potrebi tudi uravnavati nadaljnji razvoj 
teh Ïivalskih in rastlinskih vrst.

17. ãlen

Prepoved naseljevanja

Pogodbenice zagotavljajo, da prosto Ïi-
veãih Ïivalskih in rastlinskih vrst ne bodo 
naseljevale na tista obmoãja, na katerih 
se v do zdaj znani preteklosti niso naravno 
pojavljale. Mogoãe je predvideti izjeme, ãe 
je tako naseljevanje potrebno za doloãene 
rabe in ne bo negativno uãinkovalo na nara-
vo in krajino.

18. ãlen

·irjenje gensko spremenjenih
organizmov

Pogodbenice zagotavljajo, da v okolje 
ne bodo vna‰ale z genetskimi tehnikami 
spremenjenih organizmov, razen ãe ni z 
uradnim preizkusom ugotovljeno, da ne 
ogroÏajo ãloveka in okolja.

19. ãlen

Dopolnilni ukrepi

Pogodbenice lahko za varstvo narave in 
urejanje krajine sprejmejo poleg ukrepov, 
predvidenih v tem protokolu, tudi dopolnil-
ne ukrepe.
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III. poglavje
Raziskave, izobraÏevanje in obve‰ãanje

20. ãlen

Raziskave in opazovanje

(1)  Pogodbenice spodbujajo in s tesnim 
sodelovanjem usklajujejo raziskave in 
sistematiãno opazovanje, ki so pod-
laga za varstvo narave in krajine ter 
Ïivalskih in rastlinskih vrst. Posebno 
pozornost namenjajo raziskovalnim te-
mam, navedenim v II. dodatku. 

(2)  Pogodbenice pripravijo skupne ali 
dopolnjujoãe se programe za prou-
ãevanje in vrednotenje ekosistemov z 
namenom, da se poglobijo znanstve-
no utemeljena spoznanja, na katerih 
lahko temeljijo ukrepi v skladu s tem 
protokolom.

(3)  Pogodbenice poskrbijo, da se rezultati 
nacionalnih raziskav in sistematiãnega 
opazovanja zbirajo v skupni sistem za 
stalno opazovanje in informiranje in so 
na voljo javnosti v okviru veljavne ure-
ditve.

21. ãlen

IzobraÏevanje in obve‰ãanje

Pogodbenice spodbujajo izobraÏevanje in 
izpopolnjevanje ter obve‰ãanje javnosti o 
ciljih, ukrepih in izvajanju tega protokola.

IV. poglavje
Izvajanje, nadzor in presojanje

22. ãlen

Izvajanje

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo s pri-
mernimi ukrepi v okviru veljavne ureditve za-
gotovile izvajanje tega protokola.

23. ãlen

Nadzor spo‰tovanja obveznosti

(1)  Pogodbenice redno poroãajo Stalne-
mu odboru o ukrepih, ki so jih sprejele 
na podlagi tega protokola. V poroãilih 
se navede tudi uãinkovitost sprejetih 
ukrepov. Alpska konferenca doloãi ãa-
sovno zaporedje poroãanja.

(2)  Stalni odbor pregleda poroãila zaradi 
preverjanja, ali so pogodbenice izpolni-
le obveznosti iz tega protokola. Od po-
godbenic lahko zahteva tudi dodatne 
informacije ali pa si pridobi informacije 
iz drugih virov.

(3)  Stalni odbor sestavi za Alpsko konfe-
renco poroãilo o spo‰tovanju obvezno-
sti pogodbenic po tem protokolu.

(4)  Alpska konferenca se seznani s tem 
poroãilom. âe ugotovi, da se obvezno-
sti ne spo‰tujejo, lahko sprejme pripo-
roãila.
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24. ãlen

Presojanje uãinkovitosti doloãb 

(1)  Pogodbenice redno preverjajo in preso-
jajo uãinkovitost doloãb tega protokola. 
âe je za uresniãevanje njegovih ciljev 
potrebno, predvidijo sprejem ustreznih 
sprememb tega protokola.

(2)  V okviru veljavne ureditve tudi teritori-
alne skupnosti sodelujejo pri tem pre-
sojanju. Posvetujejo se lahko tudi z 
nevladnimi organizacijami, ki so dejav-
ne na tem podroãju.

V. poglavje 
Konãne doloãbe

25. ãlen

Odnos med Alpsko konvencijo in
protokolom

(1)  Ta protokol je protokol Alpske konven-
cije v smislu 2. ãlena in drugih ãlenov 
konvencije, na katere se nana‰a.

(2)  Pogodbenice tega protokola so lahko 
samo pogodbenice Alpske konvencije. 
Vsaka odpoved Alpske konvencije ve-
lja tudi kot odpoved tega protokola.

(3)  Kadar Alpska konferenca odloãa o 
vpra‰anjih, ki se nana‰ajo na ta proto-
kol, lahko o njih glasujejo samo pogod-
benice tega protokola.

26. ãlen

Podpis in ratifikacija

(1)  Ta protokol je na voljo za podpis vsem 
drÏavam podpisnicam Alpske konven-
cije in Evropski skupnosti dne 20. de-
cembra 1994 in v Republiki Avstriji kot 
depozitarju od 15. januarja 1995. 

(2)  Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, 
da jih ta protokol zavezuje, zaãne proto-
kol veljati tri mesece po datumu, ko so 
tri drÏave deponirale svoje listine o ratifi-
kaciji, sprejetju ali odobritvi.

(3)  Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo 
soglasje, da jih ta protokol zavezuje, 
zaãne protokol veljati tri mesece po 
deponiranju listine o ratifikaciji, spreje-
tju ali odobritvi. Po zaãetku veljavnosti 
spremembe protokola postane vsaka 
nova pogodbenica tega protokola po-
godbenica protokola v spremenjenem 
besedilu.

27. ãlen

Notifikacije

Depozitar obvesti v zvezi s tem protokolom 
vsako drÏavo, navedeno v preambuli, in 
Evropsko skupnost, o:

a) vsakem podpisu,
b)  deponiranju vsake listine o ratifikaciji, 

sprejetju ali odobritvi,
c)  vsakem datumu zaãetka veljavnosti,
d)  vsaki izjavi katere od pogodbenic ali 

podpisnic,
e)  vsakem obvestilu pogodbenic o od-

povedi vkljuãno z datumom, ko zaãne 
veljati. Da bi to potrdili, so podpisniki, 
pravilno poobla‰ãeni v ta namen, pod-
pisali ta protokol.
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Sestavljeno v Chambéryu dne 20. de-
cembra 1994 v slovenskem, francoskem, 
italijanskem in nem‰kem jeziku, pri ãemer 
so vsa ‰tiri besedila enako obvezujoãa, v 
enem samem originalu, ki je deponiran v 
arhivu Republike Avstrije. Depozitar posre-
duje vsaki podpisnici overjeno kopijo.

I. Dodatek 
Seznam vsebin, za katere je treba
v skladu s 6. ãlenom pripraviti
inventarizacijo

1. Stanje prosto Ïiveãih rastlin-
skih in Ïivalskih vrst ter njihovih 
biotopov

1.1.   Stanje inventarja prosto Ïiveãih ra-
stlinskih vrst in rastlinskih zdruÏb

1.1.0.  Splo‰no
1.1.1.  Rdeãi seznami
1.1.2.  Seznami pravno zavarovanih vrst 
1.1.3.  Atlasi raz‰irjenosti
1.2.   Stanje inventarja prosto Ïiveãih Ïi-

valskih vrst 
1.2.0.  Splo‰no
1.2.1.  Rdeãi seznami
1.2.2.  Seznami pravno zavarovanih vrst 
1.2.3.  Atlasi raz‰irjenosti
1.3.  Stanje inventarja biotopov 
1.3.0.  Splo‰no
1.3.1.  Rdeãi seznami tipov biotopov
1.3.2.   Seznami ekolo‰ko pomembnih bi-

otopov, vkljuãno z vodnimi
1.4.  Stanje inventarja krajin
1.4.0.  Splo‰no
1.4.1.   Popisi, seznami, tipologije naravnih in 

kulturnih krajin, ki jih je treba varovati
1.4.2.   Naãrti in drugi varstveni ukrepi za 

posebne krajine in krajinske tipe 
oziroma za posamezne prvine na-
ravne in kulturne krajine

1.4.3.  Obmoãja, potrebna sanacije
1.5.   Raba prosto Ïiveãih rastlinskih in 

Ïivalskih vrst in/ali biotopov
1.5.1.   Kmetijstvo in plan‰arstvo, npr. pro-

blemi ali nevarnosti intenzivnej‰e 
rabe in opustitve dejavnosti; po-
manjkljivosti in prednosti 

1.5.2.  Gozdarstvo 
1.5.3.  Lov
1.5.4.  Ribolov

2. Zavarovana obmoãja (povr‰ine, 
deleÏi zavarovanih povr‰in v
celotnem prostoru, namen 
varstva, vsebina varstva, raba, 
porazdelitev rabe, lastninska 
razmerja)

2.1.  Narodni parki
2.2.  Naravni rezervati
2.3.  Krajinski parki
2.4.  Naravni parki
2.5.   Varovana obmoãja in obmoãja 

miru
2.6.  Varovane krajinske sestavine
2.7.  Varovani biotopi
2.8.   Druga varovana obmoãja (npr. ob-

moãja, ki so zavarovana na podlagi 
zasebnega prava, prostovoljnih 
dogovorov, zasebnih pogodb o 
ekstenzivni rabi)

3. Organizacija varstva narave
in urejanja krajine (struktura,
pristojnosti ali dejavnosti, osebje 
in finanãna sredstva)

3.1 . Organi za varstvo narave
3.2.   Druge upravne sluÏbe za strokov-

ne naloge s podroãja varstva nara-
ve; druge institucije javnega in za-
sebnega prava (npr. organizacije, 
skladi)
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3.3.  Sveti za varstvo narave
3.4.  Nadzorne sluÏbe
3.5.  ZdruÏenja za varstvo narave
3.6.  ZdruÏenja za urejanje krajine
3.7.  Drugo

4. Pravne podlage (na pristojnih 
ravneh)

4.1.  Ustavno pravo
4.2.   Pravni viri (zakoni, uredbe, direk-

tive, vkljuãno z opisom posebnih 
doloãil za varstvo Alp)

4.3.  UdeleÏba zdruÏenj, toÏbe zdruÏenj 
4.4.  Navodila za izvajanje
4.5.   Sodelovanje organov za varstvo 

narave z drugimi strokovnimi 
upravnimi sluÏbami

4.6.  Katalogi denarnih kazni itd.
4.7.   Skladi za urejanje krajine in varstvo 

narave
4.8.  Tekoãe in naãrtovane spremembe

5. Dejavnosti varstva narave
(splo‰ni pregled)

5.1.   Zasnove, programi in smernice za 
ohranjanje narave v alpskem prosto-
ru

5.2.   Naãrtovanje (npr. krajinski naãrti, 
naãrti za urejanje in razvoj)

5.3.   PomoÏni ukrepi za vrste in drugi 
ukrepi za urejanje, varovanje in ra-
zvoj

5.3.1. Splo‰no
5.3.2. PomoÏni programi za vrste
5.3.3. Postaje za vzrejo in spu‰ãanje 
5.4.   Strategije, zasnove, programi, sode-

lovanje z odgovornimi za rabo pros-
tora (npr. programi za ekstenzivno 
rabo, za hribovske kmetije)

5.5.   Znanstveno spremljanje, stalno opa-
zovanje obmoãij ali vrst

5.6.   Dejavnosti zdruÏenj za varstvo nara-

ve za varstvo vrst in obmoãij 
5.7.   Programi financiranja (obseg 

sredstev, cilji, podroãja uporabe)

6. Obve‰ãanje javnosti (uradno, 
prostovoljno)

6.0.  Splo‰no
6.1.   Raziskovalne in izobraÏevalne insti-

tucije
6.2.  Informacijski centri
6.3.  Publikacije
6.4.  Drugo

7 Sklepi, priporoãeni ukrepi

II. Dodatek 
Prednostne raziskovalne teme
v skladu z 20. ãlenom

A.  Dolgoroãno opazovanje razvoja eko-
sistemov (Ïivljenjskih prostorov, bioce-
noz, populacij, vrst) z namenom razi-
skovanja razvojnih teÏenj in sprememb 
kot odzivov na vplive okolja)

 Opomba: biolo‰ki kazalci, biolo‰ko opazo-
vanje in spremljanje, analize vzrokov in pos-
ledic, dokumentacija

B.   Raziskave uãinkovitosti zavarovanih 
obmoãij

Opomba: reprezentativnost, uãinkovitost, re-
generacija, upravljanje, sistemske analize
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C.   Raziskave vrst in populacij

Opomba: genetika, dinamika, osamitev, bi-
otska raznovrstnost

D.   Raziskave vidikov varstva in kmetijske 
ter gozdne rabe, katerih uãinki so za-
znavni na ‰ir‰em obmoãju.

Opomba: sonaravno gospodarjenje, eko-
lo‰ka kompenzacija, mreÏa biotopov, 
ekstenzivna raba, omejevanje staleÏa divjadi

E.   Raziskave za izbolj‰ave posebnih me-
tod, postopkov in naãrtov

Opomba: rdeãi seznami, kartiranje bioto-
pov, zavarovana obmoãja, krajinsko naãrto-
vanje, posegi v naravo in krajino, informa-
cijski sistemi

F.   Razvijanje strategij in zasnov za varstvo 
narave in urejanje krajine

Opomba: strate‰ki cilji in moÏnosti za us-
peh, zasnove varstva, ekstenzivna raba, 
ekonomski instrumenti, sprejemljivost za 
javnost



Protokol

Gorski gozd
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Preambula
Republika Avstrija,
Francoska republika,
Italijanska republika,
KneÏevina Lihten‰tajn,
KneÏevina Monako,
Zvezna republika Nemãija,
Republika Slovenija,
·vicarska konfederacija
kot tudi
Evropska skupnost 
so se 

v skladu s svojimi nalogami po Konvenciji 
o varstvu Alp (Alpska konvencija) z dne 7. 
novembra 1991 in da bi zagotovile celovito 
politiko varstva in trajnostnega razvoja alp-
skega prostora,

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz 
drugega in tretjega odstavka 2. ãlena Alp-
ske konvencije, 

prepriãane, da mora imeti tamkaj‰nje pre-
bivalstvo moÏnost opredeliti svoje lastne 
zamisli o druÏbenem, kulturnem in gospo-
darskem razvoju in sodelovati pri njihovem 
uresniãevanju v okviru veljavne ureditve,

ob spoznanju, da je gorski gozd oblika ve-
getacije, ki lahko – pogosto daleã ãez gor-
sko obmoãje – zagotavlja najuãinkovitej‰e, 
najgospodarnej‰e in krajini najprimernej‰e 
varstvo pred ujmami, ‰e posebej pred ero-
zijo, poplavami, sneÏnimi in zemeljskimi 
plazovi, hudourniki ter padanjem kamenja, 

vedoã, da gozd ozraãju odvzema ogljikov 
dioksid in v lesu za dalj‰e ãasovno obdobje 
veÏe ogljik, kar vpliva na podnebje,

zavedajoã se, da je gorski gozd nepogre‰ljiv 
za regionalno podnebno ravnovesje, za 
ãi‰ãenje zraka ter za uravnavanje vodnega 
reÏima,

glede na to, da postaja gorski gozd zaradi 
svoje rekreacijske funkcije vse pomemb-
nej‰i za vse ljudi,

vedoã, da je gorski gozd vir obnovljivih 
surovin, ki so zlasti pomembne ob na-
ra‰ãajoãi porabi naravnih virov, obenem pa 
eksistenãnega pomena kot kraj in vir do-
hodka ‰e zlasti na podeÏelju,

vedoã, da so ekosistemi gorskega gozda 
pomemben Ïivljenjski prostor velikega ‰te-
vila Ïivalskih in rastlinskih vrst,

v prepriãanju, da predvsem upo‰tevanje 
naãela trajnostnega razvoja, kot ga obli-
kujemo in razvijamo v tradiciji evropskega 
gozdarstva, zagotavlja vse pomembne 
gozdne funkcije tudi za prihodnje genera-
cije,

prepriãane, da se doloãeni problemi lahko 
razre‰ijo le ãezmejno in s skupnim ukrepa-
njem alpskih drÏav,

sporazumele, kot sledi:

I. poglavje
Splo‰ne doloãbe

1. ãlen

Cilj

(1)  Cilj tega protokola je ohranjanje in po 
potrebi razvoj, raz‰iritev ter izbolj‰anje 
stabilnosti gorskega gozda kot sona-
ravnega Ïivljenjskega prostora. Temeljni 
pogoj za izpolnjevanje funkcij, nave-
denih v preambuli, je negovalno, so-
naravno in trajnostno gospodarjenje z 
gorskim gozdom.
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(2)  Pogodbenice se ‰e posebej zavezuje-
jo, da bodo skrbele:

   ·  za to, da gozdove pomlajujejo na-
ravno,

   ·  za dobro strukturirano, stopniãas-
to zgradbo sestojev z rasti‰ãu pri-
mernimi drevesnimi vrstami,

   ·  za uporabo semen in sadik samo-
niklih gozdnih vrst,

   ·  za to, da bodo z ne‰kodljivimi naãi-
ni seãnje in spravila lesa prepreãe-
vale erozijo in zbitje tal.

2. ãlen

Upo‰tevanje ciljev v politiki na
drugih podroãjih

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo cilje 
tega protokola upo‰tevale tudi v svoji po-
litiki na drugih podroãjih. To zlasti velja za 
navedena podroãja:

a)  Obremenitve zraka s ‰kodljivimi snov-
mi – obremenitve zraka s ‰kodljivimi 
snovmi je treba postopno zmanj‰ati do 
mere, ki ni ‰kodljiva za gozdne ekosis-
teme. To velja tudi za obremenitve zra-
ka s ‰kodljivimi snovmi, ki prihajajo ãez 
meje. 

b)  StaleÏ parkljaste divjadi – staleÏ 
parkljaste divjadi je treba omejiti do 
mere, ki brez posebnih varovalnih ukre-
pov omogoãa naravno pomlajevanje 
rasti‰ãu primernih gorskih gozdov. Za 
obmejna obmoãja se pogodbenice za-
vezujejo, da bodo medsebojno uskla-
dile ukrepe za uravnavanje staleÏa div-
jadi. Da bi bila ponovno vzpostavljena 
naravna selekcija pri staleÏu parkljaste 
divjadi ter v interesu varstva okolja, se 
pogodbenice zavzemajo za ponovno 
naselitev plenilcev v skladu s celotnimi 
potrebami obmoãja.

c)  Gozdna pa‰a – ohranitev gorskega 
gozda, ki je sposoben opravljati svo-
jo vlogo, ima prednost pred gozdno 
pa‰o. Gozdno pa‰o je treba zato toliko 
omejiti ali po potrebi v celoti odpravi-
ti, da se omogoãi pomlajevanje goz-
dov, ki ustrezajo rasti‰ãu, prepreãujejo 
po‰kodbe tal in predvsem, da se ohra-
ni varovalna vloga gozda.

d)  Raba v namen sprostitve in oddiha – 
raba gorskega gozda za sprostitev in 
oddih se usmerja in po potrebi omeji 
tako, da ne ogroÏa ohranjanja in po-
mlajevanja gorskih gozdov. Pri tem je 
treba upo‰tevati potrebe gozdnih eko-
sistemov.

e)  Gospodarska raba gozda – zaradi 
pomena trajne rabe lesa za narodno 
gospodarstvo in nego gozdov pogod-
benice spodbujajo veãjo uporabo lesa 
iz gozdov, s katerimi se trajnostno gos-
podari. 

f)  Nevarnost gozdnih poÏarov – pogod-
benice skrbijo za zmanj‰evanje nevar-
nosti gozdnih poÏarov s primernimi 
preventivnimi ukrepi in uãinkovitim bo-
jem proti poÏarom.

g)  Strokovno osebje – ker sonaravno in 
v izpolnjevanje vseh gozdnih funkcij 
usmerjeno gojenje gozdov ni mogoãe 
brez strokovno usposobljenega ose-
bja, se pogodbenice zavezujejo pos-
krbeti za zadostno ‰tevilo strokovnega 
osebja.
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3. ãlen

Sodelovanje teritorialnih skupnosti

(1)  V okviru veljavne ureditve vsaka pogod-
benica doloãi najbolj‰o raven usklaje-
vanja in sodelovanja med institucijami 
in teritorialnimi skupnostmi, ki jih to 
neposredno zadeva, z namenom, da 
pospe‰uje skupno odgovornost, zlasti 
da izkoristi in razvija sinergijo pri izvaja-
nju politike gospodarjenja z gozdovi ter 
iz tega izhajajoãih ukrepov.

(2)  Teritorialne skupnosti, ki jih to nepos-
redno zadeva, sodelujejo v razliãnih fa-
zah priprave in uresniãevanja politik in 
ukrepov ob upo‰tevanju svojih pristoj-
nosti v okviru veljavne ureditve.

4. ãlen

Mednarodno sodelovanje

Pogodbenice se dogovorijo:

a)  da bodo skupno vrednotile razvoj goz-
darske politike in se medsebojno pos-
vetovale pred pomembnimi odloãitva-
mi za izvajanje tega protokola,

b)  da bodo s ãezmejnim sodelovanjem 
vseh pristojnih oblasti, posebej regio-
nalnih uprav in lokalnih skupnosti, za-
gotavljale uresniãevanje ciljev in ukre-
pov, doloãenih v tem protokolu,

c)  da bodo z mednarodnim sodelova-
njem med raziskovalnimi in izobraÏe-
valnimi institucijami, gozdarskimi in 
okoljevarstvenimi organizacijami kot 
tudi med obãili pospe‰evale izmenjavo 
znanj in izku‰enj kakor tudi skupne po-
bude.

II. poglavje
Posebni ukrepi

5. ãlen

Podlage za naãrtovanje 

Za uresniãevanje ciljev, navedenih v tem 
protokolu, pogodbenice skrbijo za izde-
lavo potrebnih podlag za naãrtovanje. Te 
zajemajo tudi raziskavo gozdnih funkcij s 
posebnim upo‰tevanjem varovalne funkcije 
ter zadostnega poznavanja gozdnih rasti‰ã.

6. ãlen

Varovalna funkcija gorskega gozda

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
varovalnemu uãinku gorskih gozdov, ki 
v veliki meri varujejo svoje lastno ras-
ti‰ãe in predvsem naselja, prometno 
infrastrukturo, kmetijske povr‰ine ipd., 
doloãile prednostni poloÏaj in da bo 
ravnanje s temi gozdovi usmerjeno k 
varovalnemu cilju. Te gorske gozdove je 
treba ohraniti tam, kjer so.

(2)  Potrebne ukrepe je treba strokovno 
naãrtovati in izvajati v okviru projektov 
za nego oziroma izbolj‰anje varovalnih 
gozdov. Upo‰tevati je treba cilje varstva 
narave in urejanja krajine.
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7. ãlen

Gospodarska funkcija gorskega gozda

(1)  V gorskih gozdovih, v katerih prevla-
duje gospodarska funkcija, in kjer to 
zahtevajo regionalne gospodarske raz-
mere, pogodbenice poskrbijo, da se 
gospodarjenje z gorskim gozdom lah-
ko razvije kot vir zaposlitve in dohodka 
za lokalno prebivalstvo.

(2)  Pogodbenice skrbijo, da se gozdovi 
pomlajujejo z rasti‰ãu primernimi dre-
vesnimi vrstami ter da je gospodarjenje 
z gozdovi negovalno oziroma tak‰no, 
da varuje tla in gozdne sestoje.

8. ãlen

DruÏbene in ekolo‰ke funkcije
gorskega gozda

Ker mora gorski gozd izpolnjevati po-
membne socialne in ekolo‰ke funkcije, se 
pogodbenice zavezujejo, da bodo izvajale 
ukrepe, ki zagotavljajo:
  ·  njegovo vplivanje na vodne vire, pod-

nebno ravnovesje, ãi‰ãenje zraka in 
varovanje pred hrupom,

  ·  njegovo biotsko raznovrstnost ter
  ·  doÏivljanje narave in sprostitev.

9. ãlen

Odpiranje gozda

Pogodbenice sogla‰ajo, da so za prepreãe-
vanje ‰kod, za sonaravno gospodarjenje in 
nego potrebni ukrepi za odpiranje gozda, ki 
jih je treba zelo skrbno naãrtovati in izvajati 
ter pri tem upo‰tevati zahteve varstva nara-
ve in krajine.

10. ãlen

Naravni gozdni rezervati

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
doloãile naravne gozdne rezervate v 
zadostnem obsegu in ‰tevilu ter z nji-
mi ravnale tako, da zagotovijo narav-
no dinamiko in raziskovanje in bodo 
v ta namen ustavile vsako rabo ali jo 
prilagodile cilju rezervata. Pri izbiri teh 
povr‰in je treba paziti, da so zastopani 
po moÏnosti vsi ekosistemi gorskega 
gozda. V vsakem primeru pa je treba 
zagotoviti potrebno varovalno funkcijo 
teh gozdnih sestojev.

(2)  Doloãitev naravnih gozdnih rezerva-
tov mora naãelno biti v skladu z dol-
goroãno uãinkovitim dogovorjenim 
varstvom narave.

(3)  Pogodbenice zagotovijo potrebno so-
delovanje pri naãrtovanju in doloãanju 
ãezmejnih naravnih gozdnih rezerva-
tov.

11. ãlen

Spodbude in nadomestila

(1)  Ob upo‰tevanju oteÏenih gospodar-
skih razmer v alpskem prostoru in 
glede na storitve, ki se opravljajo pri 
gospodarjenju z gorskimi gozdovi, se 
pogodbenice zavezujejo, da bodo v 
danih finanãno-politiãnih okvirnih po-
gojih in dokler je to za zagotavljanje teh 
storitev potrebno, zadostno spodbuja-
le gospodarjenje z gozdovi, ‰e posebej 
ukrepe, navedene v ãlenih 6 do 10.
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(2)  âe se v okviru gospodarjenja z gorski-
mi gozdovi zahtevajo storitve, ki prese-
gajo obstojeãe z zakonom doloãene 
obveznosti, katerih nujnost je utemelje-
na v projektih, ima lastnik gozda pravi-
co do primernega in storitvi ustreznega 
nadomestila.

(3)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
ustvarile potreben instrumentarij za 
financiranje ukrepov za spodbude in 
nadomestila. Pri financiranju je treba 
poleg narodnogospodarskih koristi za 
celotno prebivalstvo upo‰tevati tudi in-
terese posameznika.

12. ãlen

Dopolnilni ukrepi

Pogodbenice lahko za gospodarjenje z 
gorskimi gozdovi sprejmejo poleg ukrepov, 
predvidenih v tem protokolu, tudi dopolnil-
ne ukrepe.

III. poglavje
Raziskave, izobraÏevanje in obve‰ãanje

13. ãlen

Raziskave in opazovanje

(1)  Pogodbenice spodbujajo in s tesnim 
sodelovanjem usklajujejo raziskave in 
sistematiãno opazovanje, s katerimi se 
uresniãujejo cilji tega protokola.

(2)  ‰e posebej spodbujajo raziskovalne 
projekte v zvezi z opredelitvijo, nego in 
varstvom kot tudi s funkcijami ekosis-
tema gorskega gozda ter znanstvene 
projekte, ki omogoãajo mednarodno 
primerljivost spremljanja stanja in zbra-
nih podatkov posameznih drÏav.

(3)  Pogodbenice poskrbijo, da se rezultati 
nacionalnih raziskav in sistematiãnega 
opazovanja zbirajo v skupni sistem za 
stalno opazovanje in informiranje in so 
na voljo javnosti v okviru veljavne uredi-
tve.

(4)  ‰e zlasti bodo pogodbenice za cilje in 
ukrepe, doloãene v tem protokolu, se-
stavile primerljivo poroãilo, ki ga morajo 
dopolnjevati v rednih ãasovnih presled-
kih.

14. ãlen

IzobraÏevanje in obve‰ãanje

(1)  Pogodbenice spodbujajo izobraÏeva-
nje in izpopolnjevanje ter obve‰ãanje 
javnosti o ciljih, ukrepih in izvajanju 
tega protokola. 

(2)  Zlasti skrbijo za svetovanje lastnikom 
gozdov in njihovo izobraÏevanje v skla-
du z vsebino tega protokola.
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IV. poglavje
Izvajanje, nadzor in presojanje

15. ãlen

Izvajanje

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo s 
primernimi ukrepi v okviru veljavne uredi-
tve zagotovile izvajanje tega protokola.

16. ãlen

Nadzor spo‰tovanja obveznosti 

(1)  Pogodbenice redno poroãajo Stalne-
mu odboru o ukrepih, ki so jih sprejele 
na podlagi tega protokola. V poroãilih 
se navede tudi uãinkovitost sprejetih 
ukrepov. Alpska konferenca doloãi ãa-
sovno zaporedje poroãanja.

(2)  Stalni odbor pregleda poroãila zaradi 
preverjanja, ali so pogodbenice izpolni-
le obveznosti iz tega protokola. Od po-
godbenic lahko zahteva tudi dodatne 
informacije ali pa si pridobi informacije 
iz drugih virov.

(3)  Stalni odbor sestavi za Alpsko konfe-
renco poroãilo o spo‰tovanju obvezno-
sti pogodbenic po tem protokolu.

(4)  Alpska konferenca se seznani s tem 
poroãilom. âe ugotovi, da se obvezno-
sti ne spo‰tujejo, lahko sprejme pripo-
roãila.

17. ãlen

Presojanje uãinkovitosti doloãb 

(1)  Pogodbenice redno preverjajo in pre-
sojajo uãinkovitost doloãb tega pro-
tokola. âe je za uresniãevanje njego-
vih ciljev potrebno, predvidijo sprejem 
ustreznih sprememb tega protokola.

 
(2)  V okviru veljavne ureditve tudi teri-

torialne skupnosti sodelujejo pri tem 
presojanju. Posvetujejo se lahko tudi 
z nevladnimi organizacijami, ki so de-
javne na tem podroãju.

V. poglavje
Konãne doloãbe

18. ãlen

Odnos med Alpsko konvencijo in
protokolom

(1)  Ta protokol je protokol Alpske konven-
cije v smislu 2. ãlena in drugih ãlenov 
konvencije, na katere se nana‰a.

(2)  Pogodbenice tega protokola so lahko 
samo pogodbenice Alpske konvencije. 
Vsaka odpoved Alpske konvencije ve-
lja tudi kot odpoved tega protokola.

(3)  Kadar Alpska konferenca odloãa o 
vpra‰anjih, ki se nana‰ajo na ta proto-
kol, lahko o njih glasujejo samo pogod-
benice tega protokola.
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19. ãlen

Podpis in ratifikacija

(1)  Ta protokol je na voljo za podpis vsem 
drÏavam podpisnicam Alpske konven-
cije in Evropski skupnosti dne 27. fe-
bruarja 1996 in pri Republiki Avstriji kot 
depozitarju od 29. februarja 1996.

(2)  Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, 
da jih ta protokol zavezuje, zaãne pro-
tokol veljati tri mesece po datumu, ko 
so tri drÏave deponirale svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

(3)  Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo 
soglasje, da jih ta protokol zavezuje, 
zaãne protokol veljati tri mesece po 
deponiranju listine o ratifikaciji, spreje-
tju ali odobritvi. Po zaãetku veljavnosti 
spremembe protokola postane vsaka 
nova pogodbenica tega protokola po-
godbenica protokola v spremenjenem 
besedilu.

20. ãlen

Notifikacije

Depozitar obvesti v zvezi s tem protokolom 
vsako drÏavo, navedeno v preambuli, in 
Evropsko skupnost o:

a) vsakem podpisu,
b)  deponiranju vsake listine o ratifikaciji, 

sprejetju ali odobritvi,
c)  vsakem datumu zaãetka veljavnosti, 
d)  vsaki izjavi katere od pogodbenic ali 

podpisnic,
e)  vsakem obvestilu pogodbenice o oda) 

 povedi vkljuãno z datumom, ko zaãne 
veljati.

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno po-
obla‰ãeni v ta namen, podpisali ta protokol.

Sestavljeno na Brdu dne 27. februarja 1996 
v slovenskem, francoskem, italijanskem in 
nem‰kem jeziku, pri ãemer so vsa ‰tiri be-
sedila enako obvezujoãa, v enem samem 
originalu, ki je deponiran v arhivu Republike 
Avstrije. Depozitar posreduje vsaki podpis-
nici overjeno kopijo. 



Protokol

Turizem
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Preambula
Republika Avstrija,
Francoska republika,
Italijanska republika,
KneÏevina Lihten‰tajn,
KneÏevina Monako,
Zvezna republika Nemãija,
Republika Slovenija,
·vicarska konfederacija
kot tudi 
Evropska skupnost 

so se

v skladu s svojimi nalogami po Konvenciji 
o varstvu Alp (Alpska konvencija) z dne 7. 
novembra 1991 in da bi zagotovile celovito 
politiko varstva in trajnostnega razvoja alp-
skega prostora,

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz 
drugega in tretjega odstavka 2. ãlena Alp-
ske konvencije,

ob upo‰tevanju volje pogodbenic, da 
uskladijo gospodarske interese z ekolo‰ki-
mi zahtevami in zagotovijo trajnostni razvoj,

zavedajoã se, da so Alpe Ïivljenjski prostor 
tamkaj‰njega prebivalstva in okvir za njegov 
gospodarski razvoj,

prepriãane, da mora imeti tamkaj‰nje pre-
bivalstvo moÏnost opredeliti svoje lastne 
zamisli o druÏbenem, kulturnem in gospo-
darskem razvoju in sodelovati pri njihovem 
uresniãevanju v okviru veljavne ureditve, 

ob spoznanju, da ima dana‰nji ãlovek v ur-
bani civilizaciji ãedalje veãje potrebe po tu-
rizmu in razliãnih prostoãasnih dejavnostih,

ob spoznanju, da so Alpe zaradi veli-
kih moÏnosti za prostoãasne dejavnosti, 
bogastva njihovih krajin in raznolikosti 

ekolo‰kih razmer eno velikih obmoãij za tu-
rizem in preÏivljanje prostega ãasa v Evropi 
in da je treba njihov pomen obravnavati tudi 
ãez drÏavne okvire, 

ob spoznanju, da pomemben deleÏ prebi-
valstva nekaterih pogodbenic Ïivi v Alpah in 
da je alpski turizem v javnem interesu, ker 
prispeva k ohranjanju trajne poseljenosti, 

ob spoznanju, da se gorski turizem raz-
vija ob vedno veãji svetovni konkurenci 
in pomembno prispeva h gospodarski 
uspe‰nosti alpskega prostora, 

glede na to, da se v zadnjem ãasu kaÏejo 
teÏnje po vedno veãji usklajenosti med tu-
rizmom in okoljem, kar se izraÏa v nara‰ãa-
joãem zanimanju gostov za poleti in pozimi 
privlaãno in ohranjeno naravno okolje in v 
prizadevanjih ‰tevilnih lokalnih nosilcev od-
loãanja za izbolj‰anje kakovosti turistiãnih 
obmoãij v smislu varovanja okolja,

glede na to, da je treba v alpskem prostoru 
‰e posebej upo‰tevati meje ekolo‰ke spre-
jemljivosti vsakega kraja in ga oceniti po 
njegovih posebnostih, 

ker se zavedajo, da so naravna in kulturna 
dedi‰ãina ter krajina bistveni temelji za turi-
zem v Alpah, 

ker se zavedajo, da so naravne, kultur-
ne, gospodarske in institucionalne razlike, 
znaãilne za alpske drÏave, privedle do sa-
mostojnega razvoja in raznolikosti turistiãne 
ponudbe, ki je ne sme spodriniti enoliãnost 
na mednarodni ravni, ampak naj bo vir ra-
znovrstnih in dopolnjujoãih se oblik turizma,

ker se zavedajo, da je potreben trajnostni 
razvoj turistiãnega gospodarstva, ki teme-
lji na dviganju vrednosti naravne dedi‰ãi-
ne in na kakovosti ponudbe in storitev, 
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upo‰tevajoã, da je veãina alpskih obmoãij 
gospodarsko odvisna od turizma, ki daje 
tudi moÏnost za preÏivetje tamkaj‰njega 
prebivalstva, 

ker se zavedajo, da je treba turiste, ki obi-
skujejo ta obmoãja, spodbujati k spo‰tova-
nju narave in jim pomagati k bolj‰emu razu-
mevanju prebivalstva, ki tam Ïivi in dela, ter 
ustvarjati kar najbolj‰e razmere za pristno 
spoznavanje narave v alpskem prostoru v 
vsej njeni raznolikosti, 

ker se zavedajo, da je naloga organizacij, ki 
opravljajo turistiãne storitve, in teritorialnih 
skupnosti, da v alpskem prostoru uskla-
jeno poskrbijo za izbolj‰anje oblikovanja 
turistiãne ponudbe in njenega naãina de-
lovanja,

v Ïelji, da se zagotovi trajnostni razvoj alp-
skega prostora s turizmom, ki je sprejemljiv 
za okolje in je tudi bistveni temelj za Ïivljenj-
ske in gospodarske razmere tamkaj‰njega 
prebivalstva, 

prepriãane, da se doloãeni problemi lahko 
razre‰ijo le ãezmejno in s skupnim ukrepa-
njem alpskih drÏav,

sporazumele, kot sledi:

I. poglavje 
Splo‰ne doloãbe

1. ãlen

Cilj

Cilj tega protokola je v okviru veljavne ure-
ditve prispevati k trajnostnemu razvoju alp-
skega prostora s turizmom, ki je sprejemljiv 

za okolje, in s posebnimi ukrepi in pripo-
roãili, ki upo‰tevajo interese tamkaj‰njega 
prebivalstva in turistov.

2. ãlen

Mednarodno sodelovanje 

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
odpravile ovire za mednarodno sode-
lovanje med teritorialnimi skupnostmi 
alpskega prostora in spodbujale re‰e-
vanje skupnih problemov s sodelova-
njem na ustrezni teritorialni ravni. 

(2)  Pogodbenice podpirajo okrepljeno 
mednarodno sodelovanje med posa-
meznimi pristojnimi institucijami. Pred-
vsem skrbijo za veãjo veljavo obmejnih 
obmoãij z usklajevanjem turistiãnih in 
prostoãasnih dejavnosti, ki so sprejem-
ljive za okolje.

(3)  Kadar ukrepov ne morejo izvajati teri-
torialne skupnosti, ker so v drÏavni ali 
mednarodni pristojnosti, jim je treba 
dati moÏnost, da uãinkovito zastopajo 
interese svojega prebivalstva.

3. ãlen

Upo‰tevanje ciljev v politiki
na drugih podroãjih

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo cilje 
tega protokola upo‰tevale tudi v svoji po-
litiki na drugih podroãjih, zlasti pri urejanju 
prostora, v prometu, kmetijstvu, gozdar-
stvu, varstvu okolja in narave kot tudi pri 
oskrbi z vodo in energijo, da bi zmanj‰ale 
morebitne negativne ali tem ciljem naspro-
tujoãe uãinke.
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4. ãlen

Sodelovanje teritorialnih skupnosti 

(1)  V okviru veljavne ureditve vsaka po-
godbenica doloãi najbolj‰o raven 
usklajevanja in sodelovanja med insti-
tucijami in teritorialnimi skupnostmi, ki 
jih to neposredno zadeva, z namenom, 
da pospe‰uje skupno odgovornost, 
zlasti da izkoristi in razvija sinergijo pri 
izvajanju turistiãne politike ter iz tega 
izhajajoãih ukrepov.

(2)  Teritorialne skupnosti, ki jih to nepos-
redno zadeva, sodelujejo v razliãnih 
fazah priprave in uresniãevanja te po-
litike in ukrepov ob upo‰tevanju svojih 
pristojnosti v okviru veljavne ureditve.

 

II. poglavje
Posebni ukrepi 

5. ãlen

Obvladovanje ponudbe 

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
skrbele za trajnosten in okolju sprejem-
ljiv razvoj turizma. V ta namen podpi-
rajo oblikovanje in uresniãevanje smer-
nic, razvojnih programov in sektorskih 
naãrtov na pobudo pristojnih organov 
na najustreznej‰i ravni, ki upo‰tevajo 
cilje tega protokola. 

(2)  Ti ukrepi bodo omogoãili presojo in pri-
merjavo prednosti in slabosti naãrtova-
nega razvoja, zlasti z vidika: 

 a)  druÏbenogospodarskih posledic 
za tamkaj‰nje prebivalstvo, 

 b)  posledic za tla, vodo, zrak, narav-
no ravnovesje in krajino ob upo‰te-
vanju posebnih ekolo‰kih danosti, 
naravnih virov in meja sprejemlji-
vosti ekosistemov, 

 c)  posledic za javne finance. 

6. ãlen

Usmeritve razvoja turizma 

(1)  Pogodbenice pri razvoju turizma 
upo‰tevajo naãela varstva narave in 
ohranjanja krajine. Zavezujejo se, da 
bodo, kolikor je mogoãe, spodbujale 
projekte, ki varujejo krajino in so spre-
jemljivi za okolje. 

(2)  Zavzemale se bodo za politiko trajno-
stnega razvoja, ki krepi konkurenãno 
sposobnost sonaravnega turizma v 
alpskem prostoru in tako pomembno 
prispeva k druÏbenogospodarskemu 
razvoju alpskega prostora. Dajale bodo 
prednost ukrepom v korist inovativno-
sti in uvajanja novih oblik ponudbe.

(3)  Pogodbenice na obmoãjih z moãnim 
turistiãnim prometom skrbijo za urav-
noteÏenost med intenzivnimi in eksten-
zivnimi oblikami turizma. 

(4)  Pri spodbujevalnih ukrepih je treba 
upo‰tevati na‰tete vidike: 

 a)  pri intenzivnem turizmu prilagoditev 
obstojeãih turistiãnih objektov in nji-
hove opreme ekolo‰kim zahtevam 
ter razvoj novih objektov v skladu s 
cilji tega protokola, 
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 b)  pri ekstenzivnem turizmu ohranja-
nje ali razvoj sonaravne in za okolje 
sprejemljive turistiãne ponudbe ter 
dviganja vrednosti naravne in kultur-
ne dedi‰ãine turistiãnih obmoãij.

7. ãlen

Pospe‰evanje kakovosti 

(1)  Pogodbenice izvajajo politiko, ki je 
stalno in dosledno usmerjena v kako-
vostno turistiãno ponudbo v celotnem 
alpskem prostoru, pri ãemer je treba 
zlasti upo‰tevati ekolo‰ke zahteve. 

(2)  Spodbujajo izmenjavo izku‰enj in izva-
janje skupnih programov za izbolj‰anje 
kakovosti predvsem pri:

 a)  vkljuãitvi objektov in naprav v kra-
jino in v naravno okolje,

 b)  urbanizmu, arhitekturi (novo-
gradnje in prenove vasi),

 c)  nastanitvenih objektih in ponudbi 
turistiãnih storitev,

 d)  uvajanju novih oblik turistiãne po-
nudbe alpskega prostora z veãjim 
poudarkom na kulturnih priredi-
tvah na posameznih obmoãjih.

8. ãlen

Usmerjanje turistiãnih tokov 

Pogodbenice podpirajo usmerjanje turi-
stiãnih tokov, ‰e zlasti na zavarovanih ob-
moãjih, z organiziranjem razporeda in spre-
jema turistov, tako da zagotavljajo nadaljnji 
obstoj teh obmoãij.

9. ãlen

Omejitve razvoja zaradi naravnega
okolja 

Pogodbenice skrbijo, da bo razvoj turizma 
prilagojen posebnostim okolja in razpo-
loÏljivim virom kraja ali regije. âe bi doloãeni 
projekti lahko zelo vplivali na okolje, jih je 
treba v okviru veljavne ureditve predhodno 
ovrednotiti in izsledke upo‰tevati pri od-
loãanju. 

10. ãlen

Obmoãja miru 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo v 
skladu s svojimi predpisi in ekolo‰kimi me-
rili doloãile obmoãja miru, na katerih se 
odpovedujejo urejanju prostora v turistiãne 
namene. 

11. ãlen

Politika razvoja nastanitvenih
zmogljivosti 

Pogodbenice pri politiki razvoja nastanitve-
nih zmogljivosti ob upo‰tevanju omejenosti 
razpoloÏljivega prostora dajejo prednost 
komercialnim nastanitvenim enotam, obno-
vi in uporabi obstojeãih objektov ter poso-
dabljanju in izbolj‰anju kakovosti obstojeãih 
nastanitvenih zmogljivosti.

12. ãlen

Îiãnice

(1)  Pogodbenice se strinjajo, da v okviru 
svojih nacionalnih postopkov za izda-
janje dovoljenj za Ïiãnice uveljavljajo 
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politiko, ki poleg varnostnih zahtev in 
gospodarskih potreb upo‰teva tudi 
ekolo‰ke in krajinske zahteve.

(2)  Pogoj za izdajo novih obratovalnih 
dovoljenj in koncesij za Ïiãnice je raz-
stavitev in odstranitev naprav, ki se ne 
uporabljajo veã, in zasaditev spro‰ãe-
nih povr‰in predvsem s samoniklimi 
rastlinskimi vrstami.

 

13. ãlen

Promet in prevoz turistov 

(1)  Pogodbenice spodbujajo ukrepe za 
omejevanje prometa z motornimi vozili 
v turistiãnih krajih.

(1)  Poleg tega podpirajo zasebne ali jav-
ne pobude za bolj‰o dostopnost turi-
stiãnih krajev in sredi‰ã z javnimi pre-
voznimi sredstvi in spodbujajo turiste k 
uporabi takega prevoza.

14. ãlen

Posebne tehnike urejanja povr‰in

1. Smuãarske proge

(1)  Pogodbenice skrbijo za tako ureditev, 
vzdrÏevanje in uporabo smuãarskih 
prog, ki se najbolje vkljuãujejo v krajino 
ob upo‰tevanju naravnega ravnovesja 
in obãutljivosti biotopov. 

(2)  âim bolj je treba omejiti spreminjanje 
terena in preurejene povr‰ine zazeleni-
ti predvsem s samoniklimi rastlinskimi 
vrstami, ãe naravne danosti to do-
pu‰ãajo

2. Naprave za zasneÏevanje

Zakonodaje posameznih drÏav lahko dovo-
lijo zasneÏevanje v obdobjih nizkih tempe-
ratur, znaãilnih za posamezne kraje, pred-
vsem za zavarovanje izpostavljenih delov 
smuãi‰ã, ãe to dovoljujejo krajevne vodne, 
podnebne in ekolo‰ke razmere..
 

15. ãlen

·portne dejavnosti 

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
doloãile politiko usmerjanja ‰portnih 
dejavnosti na prostem, zlasti na za-
varovanih obmoãjih, da bi prepreãile 
negativne vplive na okolje. âe je pot-
rebno, jih lahko tudi prepovejo. 

(2)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
skrajno omejile, in ãe bo potrebno, 
prepovedale motorizirani ‰port, razen v 
obmoãjih, ki jih za to doloãijo pristojni 
organi. 

16. ãlen

Dovoz z zraãnimi plovili 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo zunaj 
letali‰ã skrajno omejile ali po potrebi prepo-
vedale dovoze z zraãnimi plovili v ‰portne 
namene.

17. ãlen

Razvoj gospodarsko manj razvitih obmoãij 

Pogodbenicam se priporoãa, da na ustre-
zni teritorialni ravni prouãijo re‰itve, ki omo-
goãajo uravnoteÏen razvoj gospodarsko 
manj razvitih obmoãij.
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18. ãlen

Razporejanje poãitnic 

(1)  Pogodbenice si prizadevajo za bolj‰o 
prostorsko in ãasovno razporeditev tu-
ristiãnega povpra‰evanja na turistiãnih 
obmoãjih.

(2)  V ta namen je treba podpreti med-
drÏavno sodelovanje pri razporejanju 
poãitnic in izmenjavo izku‰enj o po-
dalj‰anju sezone.

19. ãlen

Spodbujanje inovacij 

Pogodbenicam se priporoãa, da razvija-
jo primerne spodbude za uresniãevanje 
usmeritev tega protokola. V ta namen bodo 
zlasti prouãile organizacijo nateãaja alpskih 
drÏav za nagrajevanje inovativnih turistiãnih 
re‰itev in proizvodov, ki upo‰tevajo cilje 
tega protokola.

20. ãlen

Sodelovanje med turizmom,
kmetijstvom, gozdarstvom in obrtjo 

Pogodbenice podpirajo sodelovanje med 
turizmom, kmetijstvom, gozdarstvom in 
obrtjo. Spodbujajo predvsem povezave 
dejavnosti, ki ustvarjajo delovna mesta v 
smislu trajnostnega razvoja.

21. ãlen

Dopolnilni ukrepi 

Pogodbenice lahko za trajnostni razvoj tu-
rizma sprejmejo poleg ukrepov, predvidenih 
v tem protokolu, tudi dopolnilne ukrepe.

 
III. poglavje
Raziskave, izobraÏevanje in obve‰ãanje

22. ãlen

Raziskave in opazovanje

(1)  Pogodbenice spodbujajo in s tesnim 
sodelovanjem usklajujejo raziskave 
in sistematiãno opazovanje, ki koris-
ti bolj‰emu poznavanju medsebojnih 
vplivov med turizmom in okoljem v Al-
pah kot tudi analizi prihodnjega razvo-
ja.

(2)  Pogodbenice poskrbijo, da se rezultati 
nacionalnih raziskav in sistematiãnega 
opazovanja zbirajo v skupni sistem za 
stalno opazovanje in informiranje in so 
na voljo javnosti v okviru veljavne uredi-
tve. 

(3)  Pogodbenice se zavezujejo, da si bodo 
izmenjevale informacije o svojih izku-
‰njah, ki so koristne za uresniãevanje 
ukrepov in priporoãil tega protokola, in 
zbirale pomembne podatke o kakovo-
stnem razvoju turizma.
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23. ãlen

IzobraÏevanje in obve‰ãanje

(1)  Pogodbenice spodbujajo izobraÏeva-
nje in izpopolnjevanje ter obve‰ãanje 
javnosti o ciljih, ukrepih in izvajanju 
tega protokola.

(2)  Pogodbenicam se priporoãa, da v izo-
braÏevanje za poklice, ki so neposred-
no ali posredno povezani s turizmom, 
vkljuãijo znanje o naravi in okolju. Lah-
ko bi izvajali izvirne programe izobraÏe-
vanja, ki povezujejo turizem in okolje, 
kot na primer:

  · "animator narave", 
  ·  "pospe‰evalec kakovosti turistiãnih 

sredi‰ã", 
  ·  "turistiãni spremljevalec invalidnih 

oseb". 

IV. poglavje
Izvajanje, nadzor in presojanje

24. ãlen

Izvajanje

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo s pri-
mernimi ukrepi v okviru veljavne ureditve 
zagotovile izvajanje tega protokola.

25. ãlen

Nadzor spo‰tovanja obveznosti

(1)  Pogodbenice redno poroãajo Stalne-
mu odboru o ukrepih, ki so jih sprejele 
na podlagi tega protokola. V poroãilih 
se navede tudi uãinkovitost sprejetih 

ukrepov. Alpska konferenca doloãi ãa-
sovno zaporedje poroãanja.

(2)  Stalni odbor pregleda poroãila zaradi 
preverjanja, ali so pogodbenice izpolni-
le obveznosti iz tega protokola. Od po-
godbenic lahko zahteva tudi dodatne 
informacije ali pa si pridobi informacije 
iz drugih virov.

(3)  Stalni odbor sestavi za Alpsko konfe-
renco poroãilo o spo‰tovanju obvezno-
sti pogodbenic po tem protokolu.

(4)  Alpska konferenca se seznani s tem 
poroãilom. âe ugotovi, da se obvezno-
sti ne spo‰tujejo, lahko sprejme pripo-
roãila.

26. ãlen

Presojanje uãinkovitosti doloãb

(1)  Pogodbenice redno preverjajo in pre-
sojajo uãinkovitost doloãb tega pro-
tokola. âe je za uresniãevanje njego-
vih ciljev potrebno, predvidijo sprejem 
ustreznih sprememb tega protokola.

(2)  V okviru veljavne ureditve tudi teri-
torialne skupnosti sodelujejo pri tem 
presojanju. Posvetujejo se lahko tudi 
z nevladnimi organizacijami, ki so de-
javne na tem podroãju.
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V. poglavje
Konãne doloãbe

27. ãlen

Odnos med Alpsko konvencijo
in protokolom

(1)  Ta protokol je protokol Alpske konven-
cije v smislu 2. ãlena in drugih ãlenov 
konvencije, na katere se nana‰a.

(2)  Pogodbenice tega protokola so lahko 
samo pogodbenice Alpske konvencije. 
Vsaka odpoved Alpske konvencije ve-
lja tudi kot odpoved tega protokola.

(3)  Kadar Alpska konferenca odloãa o 
vpra‰anjih, ki se nana‰ajo na ta proto-
kol, lahko o njih glasujejo samo pogod-
benice tega protokola.

28. ãlen

Podpis in ratifikacija

(1)  Ta protokol je na voljo za podpis vsem 
drÏavam podpisnicam Alpske konven-
cije in Evropski skupnosti dne 16. ok-
tobra 1998 in pri Republiki Avstriji kot 
depozitarju od 16. novembra 1998.

(2)  Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, 
da jih ta protokol zavezuje, zaãne pro-
tokol veljati tri mesece po datumu, ko 
so tri drÏave deponirale svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

(3)  Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo 
soglasje, da jih ta protokol zavezuje, 
zaãne protokol veljati tri mesece po 
deponiranju listine o ratifikaciji, spreje-
tju ali odobritvi. Po zaãetku veljavnosti 
spremembe protokola postane vsaka 
nova pogodbenica tega protokola po-
godbenica protokola v spremenjenem 
besedilu.

29. ãlen

Notifikacije

Depozitar obvesti v zvezi s tem protokolom 
vsako drÏavo, navedeno v preambuli, in 
Evropsko skupnost o:

a) vsakem podpisu,
b)  deponiranju vsake listine o ratifikaciji, 

sprejetju ali odobritvi,
c)  vsakem datumu zaãetka veljavnosti,
d)  vsaki izjavi katere od pogodbenic ali 

podpisnic, 
e)  vsakem obvestilu pogodbenice o od-

povedi vkljuãno z datumom, ko zaãne 
veljati.

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno po-
obla‰ãeni v ta namen, podpisali ta protokol.

Sestavljeno na Bledu dne 16. oktobra 1998 
v slovenskem, francoskem, italijanskem in 
nem‰kem jeziku, pri ãemer so vsa ‰tiri be-
sedila enako obvezujoãa, v enem samem 
originalu, ki je deponiran v arhivu Republike 
Avstrije. Depozitar posreduje vsaki podpis-
nici overjeno kopijo.
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Preambula
Republika Avstrija,
Francoska republika,
Italijanska republika,
KneÏevina Lihten‰tajn,
KneÏevina Monako,
Zvezna republika Nemãija,
Republika Slovenija,
·vicarska konfederacija
kot tudi
Evropska skupnost

so se

v skladu s svojimi nalogami po  enciji o 
varstvu Alp (Alpska  encija) z dne 7. novem-
bra 1991 in da bi zagotovile celovito politi-
ko varstva in trajnostnega razvoja alpskega 
prostora,

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz 
drugega in tretjega odstavka 2. ãlena Alp-
ske encije, 

s ciljem, da udejanjajo naãine pridobivanja, 
distribucije in rabe energije, ki prizana‰ajo 
naravi in krajini, so sprejemljivi za okolje in 
spodbujajo ukrepe za varãevanje z energijo,

upo‰tevajoã potrebo po zniÏanju emisij 
plinov energetskega izvora, ki povzroãajo 
uãinek tople grede tudi v alpskem prostoru, 
ter s tem izpolnijo tudi obveznosti iz Okvir-
ne  encije ZdruÏenih narodov o spremembi 
podnebja,

prepriãane, da morajo biti gospodarski in-
teresi usklajeni z ekolo‰kimi zahtevami,

zavedajoã se, da je alpski prostor pomem-
ben za vso Evropo in je po geomorfologiji, 
podnebju, vodah, rastlinstvu, Ïivalstvu, kra-
jini in kulturi edinstvena kot tudi raznovrstna 
dedi‰ãina ter da njen visokogorski svet, do-
line in predalpski svet sestavljajo okoljske 

enote, katerih ohranitev ne more biti zgolj 
naloga alpskih drÏav,

zavedajoã se, da so Alpe Ïivljenjski in go-
spodarski prostor za tam Ïiveãe prebival-
stvo, hkrati pa so izjemnega pomena za 
zunajalpska obmoãja, med drugim kot 
tranzitno obmoãje, ne samo za ãezevropski 
potni‰ki in blagovni promet, temveã tudi za 
mednarodna omreÏja za distribucijo ener-
gije,

upo‰tevajoã okoljsko ranljivost alpskega 
prostora tudi zaradi proizvodnje, prenosa in 
rabe energije, ki jo je treba upo‰tevati pri 
varstvu narave, prostorskem planiranju in 
rabi tal,

v spoznanju, da je treba glede na nevar-
nosti za okolje, med katerimi so lahko 
tudi spremembe podnebja, ki jih povzroãa 
ãlovek, posvetiti posebno pozornost tesni 
medsebojni povezanosti med ãlovekovimi 
druÏbenimi in gospodarskimi dejavnostmi 
ter ohranjanjem ekosistemov, ki ‰e zlas-
ti v alpskem prostoru zahtevajo primerne 
in razliãne ukrepe, sprejete v dogovoru s 
tamkaj‰njim prebivalstvom, politiãnimi in-
stitucijami ter gospodarskimi in druÏbenimi 
organizacijami,

prepriãane, da mora imeti tamkaj‰nje pre-
bivalstvo moÏnost opredeliti svoje lastne 
zamisli o druÏbenem, kulturnem in gospo-
darskem razvoju in sodelovati pri njihovem 
uresniãevanju v okviru veljavne ureditve,

prepriãane, da se doloãeni problemi lahko 
razre‰ijo le ãezmejno in s skupnim ukrepa-
njem alpskih drÏav in teritorialnih skupnosti, 
ki jih to neposredno zadeva,

prepriãane, da je zadovoljevanje energet-
skih potreb pomemben dejavnik gospo-
darskega in druÏbenega razvoja v alpskem 
prostoru in zunaj njega,
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prepriãane, da sta bistvenega pomena 
uporaba in nadaljnji razvoj ekonomskih in-
strumentov, s katerimi je moÏno v izraãun 
stro‰kov energije bolj vkljuãiti dejanske 
stro‰ke,

prepriãane, da alpski prostor trajno prispe-
va k zadovoljevanju potreb po energiji in po 
zadostni oskrbi s pitno vodo na evropski 
ravni in tudi sam potrebuje zadostno pres-
krbo z energijo za izbolj‰anje Ïivljenjskih 
razmer prebivalstva in moÏnosti gospodar-
stva,

prepriãane, da ima alpski prostor ‰e pose-
bej pomembno vlogo pri povezovanju ener-
getskih sistemov evropskih drÏav,

prepriãane, da lahko v alpskem prostoru 
ukrepi za racionalno rabo energije kot tudi 
trajnostna raba vodnih virov ter lesnega bo-
gastva v okviru narodnega gospodarstva 
bistveno prispevajo k oskrbi z energijo in da 
postajata raba biomase in sonãne energije 
vedno pomembnej‰i,

sporazumele, kot sledi:

I. poglavje
Splo‰ne doloãbe

1. ãlen

Cilji

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo na 
obmoãju izvajanja Alpske  encije ustvarjale 
okvirne razmere in sprejemale konkretne 
ukrepe za varãevanje z energijo, za njeno 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in rabo, da 
bi ustvarile energetske razmere za trajnostni 

razvoj v skladu z obremenitvami, ki so spre-
jemljive za alpski prostor; s tem bodo po-
godbenice pomembno prispevale k varstvu 
prebivalstva in okolja ter varovanju virov in 
podnebja.

2. ãlen

Temeljne obveznosti

(1)  V skladu s tem protokolom si pogod-
benice prizadevajo zlasti za:

 a)  usklajevanje naãrtovanja v energe-
tiki s splo‰nim prostorskim planira-
njem v alpskem prostoru,

 b)  usmerjanje sistemov za proizvo-
dnjo, prenos in distribucijo energije 
v splo‰no optimiranje celotnega in-
frastrukturnega sistema v alpskem 
prostoru ob upo‰tevanju zahtev 
varstva okolja,

 c)  zmanj‰evanje obremenitev okolja, 
ki so energetskega izvora, z opti-
miranjem energetskih storitev za 
konãnega porabnika med drugim 
po moÏnosti z:

   ·  zmanj‰evanjem potrebe po energiji 
z uporabo uãinkovitej‰ih tehnologij,

   ·  veãjim zadovoljevanjem preostale 
potrebe po energiji iz obnovljivih 
virov,

   ·  optimiranjem obstojeãih objektov 
za proizvodnjo energije iz neobno-
vljivih virov,

 d)  omejevanje negativnih vplivov 
energetskih infrastruktur na okolje 
in krajino, vkljuãno z ravnanjem z 
njihovimi odpadki, in sicer z uva-
janjem preventivnih ukrepov pri 
novih in po potrebi z uvajanjem 
sanacijskih ukrepov na obstojeãih 
objektih in napravah.

P
ro

to
ko

l E
ne

rg
ija



100 Alpski signali 1 – 3. izdaja 

(2)  Pogodbenice pri gradnji velikih no-
vih energetskih infrastruktur ter ob-
seÏnej‰ih ‰iritvah obstojeãih v okviru 
veljavne ureditve poskrbijo za presojo 
vplivov na okolje v alpskem prostoru in 
analizo njihovih prostorskih in druÏbe-
nogospodarskih uãinkov v skladu z 12. 
ãlenom, vkljuãno s pravico, da izrazijo 
svoje mnenje na mednarodni ravni, ka-
dar lahko pride do ãezmejnih uãinkov.

(3)  V svoji energetski politiki upo‰tevajo, 
da je alpski prostor primeren za rabo 
obnovljivih virov energije, in zato spod-
bujajo medsebojno sodelovanje pri ra-
zvojnih programih na tem podroãju.

(4)  Ohranjajo zavarovana obmoãja z njiho-
vimi tamponskimi obmoãji, varovana 
obmoãja in obmoãja miru ter neokr-
njena obmoãja narave in krajine ter 
optimirajo energetske infrastrukture 
glede na razliãne stopnje ranljivosti, 
obremenljivosti in obstojeãe po‰kodo-
vanosti alpskih ekosistemov.

(5)  Pogodbenice se zavedajo, da lahko 
ustrezna raziskovalna in razvojna po-
litika s preventivnimi in sanacijskimi 
ukrepi bistveno prispevata k varovanju 
Alp pred vplivi energetskih infrastruktur 
na okolje. Zato spodbujajo raziskoval-
ne in razvojne projekte na ustreznih 
podroãjih ter izmenjavo njihovih po-
membnih rezultatov.

(6)  Pogodbenice na podroãju energetike 
sodelujejo pri razvijanju metod, ki naj-
bolj upo‰tevajo dejanske stro‰ke.

3. ãlen

Skladnost z mednarodnim pravom in s 
politiko na drugih podroãjih

(1)  Protokol se izvaja v skladu z veljavnimi 
mednarodnimi pravnimi normami, zlas-
ti z doloãbami Alpske  encije in njenih 
izvedbenih protokolov kot tudi veljavnih 
mednarodnih sporazumov.

(2)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
cilje tega protokola upo‰tevale tudi 
v svoji politiki na drugih podroãjih, ‰e 
posebej pri urejanju prostora in regio-
nalnem razvoju, v prometu, kmetijstvu, 
gozdarstvu in turizmu, da bi se izognile 
morebitnim negativnim ali nasprotu-
joãim si vplivom v alpskem prostoru.

4. ãlen

Sodelovanje teritorialnih skupnosti

(1)  V okviru veljavne ureditve vsaka po-
godbenica doloãi najbolj‰o raven 
usklajevanja in sodelovanja med insti-
tucijami in teritorialnimi skupnostmi, ki 
jih to neposredno zadeva, z namenom, 
da pospe‰uje skupno odgovornost, 
zlasti da izkoristi in razvija sinergijo pri 
izvajanju energetske politike v alpskem 
prostoru ter iz tega izhajajoãih ukrepov.

(2)  Teritorialne skupnosti, ki jih to nepos-
redno zadeva, sodelujejo v razliãnih 
fazah priprave in uresniãevanja te po-
litike in ukrepov ob upo‰tevanju svojih 
pristojnosti v okviru veljavne ureditve.

(3)  Pogodbenice spodbujajo mednarodno 
sodelovanje med institucijami, pristoj-
nimi za energetska in okoljska vpra‰a-
nja, da bi tako laÏje sporazumno re‰e-
vale skupne probleme.
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II. poglavje
Posebni ukrepi

5. ãlen

Prihranek energije in racionalna
raba energije

(1)  Alpski prostor zahteva ustrezne ukrepe 
za varãevanje z energijo, njeno distri-
bucijo in racionalno rabo, ki upo‰teva-
jo:

 a)  potrebo po energiji, ki je prostor-
sko razpr‰ena in moãno niha glede 
na nadmorsko vi‰ino, letni ãas in 
turistiãno dejavnost,

 b)  krajevno razpoloÏljivost obnovljivih 
virov energije,

 c)  poseben vpliv imisij zraka na kotli-
ne in doline zaradi njihove geomor-
folo‰ke konfiguracije.

(2)  Pogodbenice skrbijo za okolju pri-
jaznej‰o rabo energije, prednostno 
spodbujajo varãevanje z energijo in 
njeno racionalno rabo, predvsem pri 
proizvodnih procesih, javnih storitvah, 
velikih hotelskih obratih kot tudi v pro-
metu ter pri objektih za ‰port in prosti 
ãas.

(3)  Sprejmejo ukrepe in predpise pred-
vsem na naslednjih podroãjih:

 a)  izbolj‰anje toplotne izolacije pri 
stavbah in uãinkovitosti sistemov za 
distribucijo toplote,

 b)  optimiranje uãinkovitosti naprav za 
ogrevanje, prezraãevanje in klimati-
zacijo,

 c)  reden nadzor in morebitno zmanj‰a-
nje okolju ‰kodljivih emisij pri termo-
energetskih napravah,

 d)  prihranek energije s tehnolo‰ko na-
prednimi procesi za rabo in pretvor-
bo energije,

 e)  obraãun stro‰kov za toploto in to-
plo vodo po porabi,

 f)  projektiranje in spodbujanje no-
vogradenj z uporabo tehnologij z 
nizko porabo energije,

 g)  spodbujanje in udejanjanje obãin-
skih/lokalnih energetskih zasnov in 
zasnov za varovanje podnebja ob 
upo‰tevanju ukrepov iz pododstav-
ka c prvega odstavka 2. ãlena,

 h)  energetska sanacija stavb pri re-
konstrukcijah in spodbujanje okolju 
prijaznih sistemov ogrevanja.

6. ãlen

Obnovljivi viri energije

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da v okvi-
ru svojih finanãnih moÏnosti spodbuja-
jo in prednostno uporabljajo obnovljive 
vire energije po pogojih, sprejemljivih 
za okolje in krajino.

(2)  Spodbujajo uporabo decentraliziranih 
objektov in naprav za rabo energije iz 
obnovljivih virov, kot so voda, sonce in 
biomasa.

(3)  Podpirajo rabo energije iz obnovljivih 
virov tudi v kombinaciji z obstojeão  
encionalno oskrbo z energijo.

(4)  Pogodbenice za proizvodnjo energije 
‰e posebej spodbujajo racionalno rabo 
vodnih virov in lesa iz gorskih gozdov, s 
katerimi trajnostno gospodarijo.
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7. ãlen

Vodna energija

(1)  Pogodbenice pri novih in v okviru 
moÏnosti tudi pri Ïe obstojeãih hidro-
energetskih objektih zagotovijo eko-
lo‰ko funkcionalnost vodotokov in 
celovitost krajin s primernimi ukrepi, 
kot so doloãanje minimalnih pretoãnih 
koliãin, izvajanje predpisov za zmanj‰e-
vanje umetnih nihanj vodne gladine in 
zagotavljanje prehodnosti za Ïivali.

(2)  Pogodbenice lahko ob spo‰tovanju 
svojih varnostnih in okoljskih predpi-
sov uvedejo ukrepe za krepitev konku-
renãnosti obstojeãih hidroelektrarn.

(3)  Zavezujejo se tudi, da bodo varovale 
vodne reÏime v vodoza‰ãitnih obmo-
ãjih za pitno vodo, zavarovanih obmo-
ãjih z njihovimi tamponskimi obmoãji, 
varovanih obmoãjih in obmoãjih miru 
kot tudi v neokrnjenih obmoãjih narave 
in krajine.

(4)  Pogodbenice priporoãajo ponovno 
obratovanje opu‰ãenih hidroelektrarn 
namesto novogradenj. Tudi pri ponov-
nem obratovanju veljajo doloãila prve-
ga odstavka glede ohranjanja funkcio-
nalnosti vodnih ekosistemov in drugih 
prizadetih sistemov.

(5)  Pogodbenice lahko v okviru notra-
nje zakonodaje preverijo moÏnosti, 
kako bi se lahko od konãnih porabni-
kov alpskih virov zahtevalo plaãilo po 
trÏnih cenah in na kak‰en naãin ter v 
kak‰nem obsegu je moÏno tamkaj‰-
njemu prebivalstvu dati praviãno na-
domestilo za storitve, ki jih opravlja v 
interesu javnosti.

8. ãlen

Energija iz fosilnih goriv

(1)  Pogodbenice zagotavljajo, da bodo pri 
novih termoenergetskih objektih in na-
pravah za proizvodnjo elektriãne in/ali 
toplotne energije na fosilna goriva upo-
rabljale najbolj‰e razpoloÏljive tehnolo-
gije. Pri obstojeãih objektih in napra-
vah v alpskem prostoru bodo ãim bolj 
omejevale emisije z uporabo primernih 
tehnologij in/ali goriv.

(2)  Pogodbenice preverijo tehniãno in eko-
nomsko izvedljivost ter okoljsko pri-
mernost zamenjave termoenergetskih 
naprav na fosilna goriva z napravami, 
ki uporabljajo obnovljive vire energije, in 
z decentraliziranimi napravami.

(3)  Pogodbenice sprejemajo ukrepe za 
spodbujanje soãasne proizvodnje ele-
ktrike in toplote s ciljem uãinkovitej‰e 
rabe energije.

(4)  Na obmejnih obmoãjih skrbijo, ãe je to 
izvedljivo, za harmonizacijo in poveza-
vo svojih sistemov za nadzor emisij in 
imisij.

9. ãlen

Jedrska energija

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da si bodo 
v okviru mednarodnih sporazumov iz-
menjavale vse informacije o jedrskih 
elektrarnah in drugih jedrskih objektih 
in napravah, ki vplivajo ali bi lahko vpli-
vale na alpski prostor, s ciljem, da bodo 
zagotovile trajno varovanje zdravja 
ljudi, Ïivalstva in rastlinstva, njihovih 
zdruÏb in habitatov, vkljuãno z njihovimi 
medsebojnimi vplivi.
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(2)  Pogodbenice v okviru moÏnosti poskrbi-
jo za uskladitev in povezavo svojih siste-
mov za nadzor radioaktivnosti v okolju.

10. ãlen

Prenos in distribucija energije

(1)  Pogodbenice si pri vseh obstojeãih 
infrastrukturah prizadevajo za njihovo 
racionalizacijo in optimizacijo, upo‰te-
vaje zahteve varstva okolja, predvsem 
potrebno ohranitev zelo obãutljivih 
ekosistemov in krajine, ter po potrebi 
sprejemajo ukrepe za varovanje prebi-
valstva in alpskega prostora.

(2)  Pri gradnji elektriãnih vodov in ustrez-
nih omreÏnih postaj, plinovodov in naf-
tovodov vkljuãno s ãrpalnimi in kom-
presijskimi postajami ter drugih naprav, 
ki pomembno vplivajo na okolje, sprej-
mejo pogodbenice vse potrebne ukre-
pe, da se zmanj‰a obremenitev pre-
bivalstva in okolja, pri ãemer je treba 
ãim bolj uporabljati obstojeãe objekte 
in trase.

(3)  Pogodbenice pri energetskih vodih 
posebej upo‰tevajo pomen zavarova-
nih obmoãij z njihovimi tamponskimi 
obmoãji, varovanih obmoãij in obmoãij 
miru ter neokrnjena obmoãja narave in 
krajine kot tudi ptic.

11. ãlen

Renaturacija in sonaravne
gradbene metode

Pogodbenice pri idejnih projektih oziroma 
pri predvidenih presojah vplivov na okolje v 
okviru veljavne zakonodaje opredelijo pogo-
je, pod katerimi morata potekati renaturaci-

ja lokacij in ponovna vzpostavitev vodnega 
reÏima po dokonãanju gradnje javnih in za-
sebnih energetskogospodarskih objektov, 
ki vplivajo na okolje in ekosisteme v alp-
skem prostoru, pri ãemer je treba ãim bolj 
uporabljati sonaravne gradbene metode.

12. ãlen

Presoja vplivov na okolje

(1)  Pogodbenice pri projektiranju energet-
skogospodarskih naprav, navedenih v 
7., 8., 9. in 10. ãlenu tega protokola, 
kot tudi pri pomembnej‰ih spremem-
bah teh objektov in naprav predhodno 
izdelajo presojo vplivov na okolje v skla-
du z veljavno notranjo zakonodajo ter 
mednarodnimi sporazumi in dogovori.

(2)  Pogodbenice sogla‰ajo, da je treba 
ãim bolj uporabljati najbolj‰e razpo-
loÏljive tehnologije za odpravljanje ali 
zmanj‰evanje obremenitev okolja, pri 
ãemer se predvideva kot moÏna al-
ternativa tudi morebitna odstranitev 
objektov in naprav, ki se ne uporabljajo 
in niso sprejemljive za okolje.

13. ãlen

Usklajevanje

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da se 
bodo pri projektih z morebitnimi ãez-
mejnimi uãinki predhodno posvetovale 
o njihovih vplivih.

(2)  Pri projektih z morebitnimi ãezmejni-
mi uãinki morajo imeti prizadete po-
godbenice moÏnost, da pravoãasno 
sporoãijo svoja stali‰ãa, ki se bodo 
ustrezno upo‰tevala pri postopku za 
dodeljevanje dovoljenj.
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14. ãlen

Dopolnilni ukrepi

Pogodbenice lahko za podroãje energije in 
trajnostnega razvoja sprejmejo poleg ukre-
pov, predvidenih v tem protokolu, tudi do-
polnilne ukrepe. 

III. poglavje
Raziskave, izobraÏevanje in obve‰ãanje

15. ãlen

Raziskave in opazovanje

(1)  Pogodbenice spodbujajo in s tesnim 
sodelovanjem usklajujejo raziskave in 
sistematiãno opazovanje za izvajanje 
tega protokola, ‰e zlasti o metodah 
in merilih za analizo in presojo vpli-
vov na okolje in podnebje kot tudi o 
posebnih tehnologijah za varãevanje 
z energijo in njeno racionalno rabo v 
alpskem prostoru.

(2)  Pri opredelitvi in preverjanju energet-
skopolitiãnih ciljev in ukrepov kot tudi 
pri izobraÏevanju in svetovanju prebi-
valstvu, gospodarstvu in teritorialnim 
skupnostim na lokalni ravni upo‰teva-
jo rezultate raziskav.

(3)  Pogodbenice poskrbijo, da se rezul-
tati nacionalnih raziskav in sistema-
tiãnega opazovanja zbirajo v skupni 
sistem za stalno opazovanje in infor-
miranje in so na voljo javnosti v okviru 
veljavne ureditve.

16. ãlen

IzobraÏevanje in obve‰ãanje

(1)  Pogodbenice spodbujajo izobraÏeva-
nje in izpopolnjevanje ter obve‰ãanje 
javnosti o ciljih, ukrepih in izvajanju 
tega protokola.

(2)  Zavzemajo se predvsem za nadaljnji 
razvoj izobraÏevanja in izpopolnjevanja 
ter svetovanja na podroãju energetike 
in v to vkljuãujejo varstvo okolja, narave 
in podnebja.

IV. poglavje
Izvajanje, nadzor in presojanje

17. ãlen

Izvajanje

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo s pri-
mernimi ukrepi v okviru veljavne ureditve 
zagotovile izvajanje tega protokola.

18. ãlen

Nadzor spo‰tovanja obveznosti

(1)  Pogodbenice redno poroãajo Stalne-
mu odboru o ukrepih, ki so jih sprejele 
na podlagi tega protokola. V poroãilih 
se navede tudi uãinkovitost sprejetih 
ukrepov. Alpska konferenca doloãi ãa-
sovno zaporedje poroãanja.
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(2)  Stalni odbor pregleda poroãila zaradi 
preverjanja, ali so pogodbenice izpolni-
le obveznosti iz tega protokola. Od po-
godbenic lahko zahteva tudi dodatne 
informacije ali pa si pridobi informacije 
iz drugih virov.

(3)  Stalni odbor sestavi za Alpsko konfe-
renco poroãilo o spo‰tovanju obvezno-
sti pogodbenic po tem protokolu.

(4)  Alpska konferenca se seznani s tem po-
roãilom. âe ugotovi, da se obveznosti 
ne spo‰tujejo, lahko sprejme priporoãila.

 
19. ãlen

Presojanje uãinkovitosti doloãb

(1)  Pogodbenice redno preverjajo in preso-
jajo uãinkovitost doloãb tega protokola. 
âe je za uresniãevanje njegovih ciljev 
potrebno, predvidijo sprejem ustreznih 
sprememb tega protokola.

(2)  V okviru veljavne ureditve tudi teritori-
alne skupnosti sodelujejo pri tem pre-
sojanju. Posvetujejo se lahko tudi z 
nevladnimi organizacijami, ki so dejav-
ne na tem podroãju.

V. poglavje
Konãne doloãbe

20. ãlen

Odnos med Alpsko konvencijo
in protokolom

(1)  Ta protokol je protokol Alpske  konven-
cije v smislu 2. ãlena in drugih ãlenov  
konvencije, na katere se nana‰a.

(2)  Pogodbenice tega protokola so lahko 
samo pogodbenice Alpske konvenci-
je. Vsaka odpoved Alpske konvencije 
velja tudi kot odpoved tega protokola.

(3)  Kadar Alpska konferenca odloãa o 
vpra‰anjih, ki se nana‰ajo na ta proto-
kol, lahko o njih glasujejo samo pogod-
benice tega protokola.

21. ãlen

Podpis in ratifikacija

(1)  Ta protokol je na voljo za podpis vsem 
drÏavam podpisnicam Alpske konven-
cije in Evropski skupnosti dne 16. ok-
tobra 1998 in pri Republiki Avstriji kot 
depozitarju od 16. novembra 1998.

(2)  Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, 
da jih ta protokol zavezuje, zaãne pro-
tokol veljati tri mesece po datumu, ko 
so tri drÏave deponirale svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

(3)  Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo 
soglasje, da jih ta protokol zavezuje, 
zaãne protokol veljati tri mesece po 
deponiranju listine o ratifikaciji, spreje-
tju ali odobritvi. Po zaãetku veljavnosti 
spremembe protokola postane vsaka 
nova pogodbenica tega protokola po-
godbenica protokola v spremenjenem 
besedilu.

22. ãlen

Notifikacije

Depozitar obvesti v zvezi s tem protokolom 
vsako drÏavo, navedeno v preambuli, in 
Evropsko skupnost o:
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a) vsakem podpisu,
b)  deponiranju vsake listine o ratifikaciji, 

sprejetju ali odobritvi,
c) vsakem datumu zaãetka veljavnosti,
d)  vsaki izjavi katere od pogodbenic ali 

podpisnic, 
e)  vsakem obvestilu pogodbenice o od-

povedi vkljuãno z datumom, ko zaãne 
veljati.

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno po-
obla‰ãeni v ta namen, podpisali ta protokol.

Sestavljeno na Bledu dne 16. oktobra 1998 
v slovenskem, francoskem, italijanskem in 
nem‰kem jeziku, pri ãemer so vsa ‰tiri be-
sedila enako obvezujoãa, v enem samem 
originalu, ki je deponiran v arhivu Republike 
Avstrije. Depozitar posreduje vsaki podpis-
nici overjeno kopijo.



Protokol

Varstvo tal
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Preambula
Republika Avstrija,
Francoska republika,
Italijanska republika,
KneÏevina Lihten‰tajn,
KneÏevina Monako,
Zvezna republika Nemãija,
Republika Slovenija,
·vicarska konfederacija
kot tudi
Evropska skupnost

so se

v skladu s svojimi nalogami po Konvenciji 
o varstvu Alp (Alpska konvencija) z dne 7. 
novembra 1991 in da bi zagotovile celovito 
politiko varstva in trajnostnega razvoja alp-
skega prostora,

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz 
drugega in tretjega odstavka 2. ãlena Alp-
ske konvencije,

s ciljem, da zmanj‰ajo koliãinsko in kako-
vostno razvrednotenje tal, zlasti z uporabo 
tlom ne‰kodljivih kmetijskih in gozdarskih 
proizvodnih postopkov, varãnim ravnanjem 
z zemlji‰ãi in tlemi, prepreãevanjem erozije 
ter omejevanjem pozidave tal,

zavedajoã se, da so varstvo alpskih tal, 
trajnostno gospodarjenje z njimi in obnova 
njihovih naravnih funkcij na prizadetih krajih 
v splo‰nem interesu, 

ob spoznanju, da so za Alpe kot enega 
najveãjih strnjenih naravnih prostorov Evro-
pe znaãilni ekolo‰ka raznovrstnost in zelo 
obãutljivi ekosistemi, katerih funkcijsko 
sposobnost je treba ohraniti, 

prepriãane, da mora imeti tamkaj‰nje pre-
bivalstvo moÏnost opredeliti svoje lastne 
zamisli o druÏbenem, kulturnem in gospo-

darskem razvoju in sodelovati pri njihovem 
uresniãevanju v okviru veljavne ureditve,

zavedajoã se, da so Alpe po eni strani po-
memben Ïivljenjski in gospodarski prostor 
za tamkaj‰nje prebivalstvo in prostor za od-
dih za ljudi z drugih obmoãij, po drugi strani 
pa je ohranitev funkcij tal ogroÏena zaradi 
razliãnih potreb po rabi, ki se sreãujejo v 
tem zelo omejenem alpskem prostoru, in je 
zato treba gospodarske interese uskladiti z 
ekolo‰kimi zahtevami,

zavedajoã se, da zavzemajo tla v ekosiste-
mih posebno mesto, da potekata novo na-
stajanje in regeneracija prizadetih tal le zelo 
poãasi, da je zaradi topografskih danosti 
v alpskem prostoru priãakovati moãnej‰o 
erozijo tal, da se tu po eni strani nabirajo 
‰kodljive snovi, po drugi strani pa se lahko 
iz onesnaÏenih tal prena‰ajo ‰kodljive sno-
vi v sosednje ekosisteme in lahko ogroÏajo 
ljudi, Ïivali in rastline,

zavedajoã se, da lahko raba tal zlasti zaradi 
poseljevanja, industrije in obrti, infrastruk-
ture, izkori‰ãanja rudnega bogastva, turiz-
ma, kmetijstva in gozdarstva ter prometa 
povzroãi koliãinsko in kakovostno razvred-
notenje tal in da je zaradi tega treba za 
preventivo in za omejevanje in odpravljanje 
‰kode skupaj z drugimi podroãji predlagati 
ukrepe, primerne za varstvo tal,

upo‰tevajoã, da varstvo tal raznovrstno 
vpliva na politiko drugih podroãij v alpskem 
prostoru in ga je treba zato usklajevati z 
drugimi strokami in podroãji,

prepriãane, da se doloãeni problemi lahko 
razre‰ijo le ãezmejno in s skupnim ukrepa-
njem alpskih drÏav, ki jih bodo v posame-
znih podpisnicah uresniãevali v skladu z 
razpoloÏljivimi sredstvi, 

sporazumele, kot sledi:
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I. poglavje 
Splo‰ne doloãbe 

1. ãlen

Cilji

(1)  Ta protokol je namenjen uresniãevanju 
obveznosti glede varstva tal, o katerih 
so se pogodbenice dogovorile v Alpski 
konvenciji.

(2)  Tla je treba

 1. v njihovih naravnih funkcijah kot

  a)  podlago za Ïivljenje in Ïivljenjski 
prostor za ljudi, Ïivali, rastline in 
mikroorganizme,

  b)  prvino, ki znaãilno zaznamuje 
naravo in krajino,

  c)  del naravnega ravnovesja, pred-
vsem z njihovimi vodnimi krogo-
toki in krogotoki hranilnih snovi,

  d)  medij preobrazbe in izravnavanja 
za snovno delovanje, zlasti za-
radi njihovih filtrirnih, pufrskih in 
zadrÏevalnih sposobnosti, pred-
vsem za varovanje podtalnice,

  e)  genetski zbiralnik,

 2.  v njihovi funkciji arhiva naravne in 
kulturne zgodovine,

 
 3.  z vidika zagotavljanja njihovih vrst 

rabe kot

  a)  prostora za kmetijstvo, vkljuãno 
s pa‰ni‰tvom in gozdarstvom,

  b)  povr‰ine za naselitev in turi-
stiãne dejavnosti,

  c)  prostora za druge gospodarske 
rabe, promet, preskrbo ter gos-
podarjenje z odpadki,

  d)  nahajali‰ãa surovin

  ohraniti trajnostno uãinkovita. Zlasti 
ekolo‰ke funkcije tal je treba dolgo-
roãno kakovostno in koliãinsko zava-
rovati in ohraniti kot bistveni sestavni 
del naravnega ravnovesja. Podpirati je 
treba obnovo razvrednotenih tal.

(3)  Ukrepi, ki jih je treba sprejeti, so zlas-
ti usmerjeni v kraju primerno rabo 
tal, varãno ravnanje s povr‰inami, 
prepreãevanje erozije in negativnih 
sprememb strukture tal ter zmanj‰eva-
nje vna‰anja snovi v tla, ki jih obreme-
njujejo, na najmanj‰o moÏno mero.

(4)  Zlasti je treba ohranjati in podpirati za 
alpski prostor tipiãno raznolikost tal in 
znaãilne kraje.

(5)  Pri tem je posebej pomembno naãe-
lo preventive, ki zagotavlja varovanje 
funkcijskih sposobnosti in moÏnosti 
rabe tal v razliãne namene ter njihovo 
razpoloÏljivost za prihodnje rodove v 
smislu trajnostnega razvoja.

2. ãlen

Temeljne obveznosti

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
sprejele potrebne pravne in upravne 
ukrepe za zagotavljanje varstva tal v 
alpskem prostoru. Za nadzorovanje teh 
ukrepov so odgovorni organi posame-
znih drÏav.

(2)  âe obstaja nevarnost teÏje in trajne 
prizadetosti funkcijske sposobnosti tal, 
imajo vidiki varovanja naãeloma pred-
nost pred vidiki rabe.
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(3)  Pogodbenice prouãijo moÏnosti, da bi 
ukrepe za varstvo tal v alpskem prosto-
ru, zastavljene s tem protokolom, pod-
prle z davãnimi in/ali finanãnimi ukrepi. 
Posebej je treba podpreti ukrepe, ki so 
v skladu z varstvom tal in cilji varãne in 
okolju prijazne rabe tal.

3. ãlen

Upo‰tevanje ciljev v politiki
na drugih podroãjih

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo cilje 
tega protokola upo‰tevale tudi v svoji politi-
ki na drugih podroãjih. V alpskem prostoru 
to velja zlasti za urejanje prostora, poselje-
vanje in promet, energetiko, kmetijstvo in 
gozdarstvo, pridobivanje surovin, industrijo, 
obrt, turizem, varstvo narave in urejanje kra-
jine, vodno gospodarstvo in gospodarjenje 
z odpadki ter ohranjanje ãistega zraka.

4. ãlen

Sodelovanje teritorialnih skupnosti

(1)  V okviru veljavne ureditve vsaka po-
godbenica doloãi najbolj‰o raven 
usklajevanja in sodelovanja med insti-
tucijami in teritorialnimi skupnostmi, ki 
jih to neposredno zadeva, z namenom, 
da pospe‰uje skupno odgovornost, 
zlasti da izkoristi in razvija sinergijo pri 
izvajanju politike varstva tal ter iz tega 
izhajajoãih ukrepov.

(2)  Teritorialne skupnosti, ki jih to nepos-
redno zadeva, sodelujejo v razliãnih 
fazah priprave in uresniãevanja te po-
litike in ukrepov ob upo‰tevanju svojih 
pristojnosti v okviru veljavne ureditve.

5. ãlen

Mednarodno sodelovanje

(1)  Pogodbenice podpirajo okreplje-
no mednarodno sodelovanje med 
ustreznimi pristojnimi institucijami, 
zlasti pri sestavljanju katastrov tal, pri 
opazovanju tal, pri opredelitvi in nad-
zorovanju obmoãij varstva tal in obre-
menjenih tal ter obmoãij ogroÏenosti, 
pri pripravi in usklajevanju podatkovnih 
baz, usklajevanju raziskav o varstvu tal 
v alpskem prostoru in pri medseboj-
nem poroãanju.

(2)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
odpravile ovire za mednarodno sode-
lovanje med teritorialnimi skupnostmi 
v alpskem prostoru in da bodo pod-
pirale re‰evanje skupnih problemov na 
najprimernej‰i ravni.

(3)  âe je doloãitev ukrepov za varstvo tal 
v drÏavni ali mednarodni pristojnosti, 
je treba dati teritorialnim skupnostim 
moÏnosti, da uãinkovito predstavijo in-
terese prebivalstva.

 

II. poglavje 
Posebni ukrepi 

6. ãlen

Doloãitev zavarovanih obmoãij

Pogodbenice skrbijo za to, da se pri doloãi-
tvi zavarovanih obmoãij upo‰tevajo tudi tla, 
ki jih je vredno varovati. Zlasti je treba ohra-
niti pedolo‰ke in skalnate tvorbe z izredno 
znaãilnimi posebnostmi ali posebnim pome-
nom za dokumentiranje zgodovine zemlje.
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7. ãlen 

Varãno in ne‰kodljivo ravnanje s tlemi

(1)  Pri izdelavi in uresniãevanju naãrtov in/
ali programov po tretjem odstavku 9. 
ãlena Protokola "Urejanje prostora in 
trajnostni razvoj" je treba upo‰tevati 
potrebe varstva tal, zlasti varãno rav-
nanje z zemlji‰ãi in tlemi.

(2)  Zaradi omejevanja pozidave tal in 
rabe tal bodo pogodbenice skrbele za 
gradnjo, ki varãuje s povr‰inami in ne 
‰koduje tlom. Razvoj naselij bodo us-
merjale predvsem v notranjost naselij in 
omejevale ‰iritev naselij navzven.

(3)  Pri presoji vplivov na prostor in okolje 
pri velikih projektih v industriji, gradbe-
ni‰tvu in infrastrukturi, zlasti prometu, 
energiji in turizmu, je treba v okviru 
drÏavnih postopkov upo‰tevati varstvo 
tal in omejeno ponudbo povr‰in v alp-
skem prostoru.

(4)  âe naravne danosti to dopu‰ãajo, je 
treba opu‰ãena ali razvrednotena tla, 
zlasti odlagali‰ãa odpadkov, rudni‰ka 
jalovi‰ãa, infrastrukturne objekte, 
smuãarske proge renaturirati ali rekul-
tivirati.

 

8. ãlen

Varãna uporaba in tlom ne‰kodljiv izkop 
rudnega bogastva

(1)  Pogodbenice skrbijo za varãno ravna-
nje z rudnim bogastvom. Prizadevajo 
si, da se prednostno uporabljajo nado-
mestki in izãrpajo moÏnosti predelave 
odpadnih snovi za ponovno uporabo 
ali da se podpira razvoj v tej smeri.

(2)  Pri izkopu, predelavi in uporabi surovin 
je treba ãim manj obremenjevati druge 
funkcije tal. Na obmoãjih, ki so poseb-
no pomembna za varstvo funkcij tal, 
in na obmoãjih, ki so opredeljena kot 
nahajali‰ãa pitne vode, se je treba od-
povedati izkopu rudnega bogastva.

9. ãlen

Ohranjanje tal na mokri‰ãih in barjih

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
ohranile visoka in nizka barja. Zato si 
je treba srednjeroãno prizadevati, da bi 
uporabo ‰ote povsem nadomestili.

(2)  Na mokri‰ãih in barjih je treba izsu‰e-
valne ukrepe, razen v utemeljenih izje-
mnih primerih, omejiti na vzdrÏevanje 
obstojeãih omreÏij. Na Ïe izsu‰enih 
obmoãjih naj bi spodbudili ukrepe za 
vzpostavitev prvotnega stanja.

(3)  Naãeloma naj ne bi uporabljali barjan-
skih tal ali pa naj bi z njimi v primeru 
kmetijske rabe gospodarili tako, da se 
ohrani njihova svojevrstnost.

10. ãlen

Doloãitev in obravnavanje ogroÏenih
obmoãij

(1)  Pogodbenice se dogovorijo, da bodo 
kartirale alpska obmoãja, ki jih ogroÏajo 
geolo‰ke, hidrogeolo‰ke in hidrolo‰ke 
nevarnosti, zlasti premiki mas (pre-
mikanje poboãij, hudourni‰ki nanosi, 
zemeljski usadi), plazovi in poplave, 
jih vnesle v katastre ogroÏenih ob-
moãij in po potrebi doloãile obmoãja 
ogroÏenosti. V danem primeru je treba 
upo‰tevati tudi potresne nevarnosti.
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(2)  Pogodbenice skrbijo za to, da se na 
ogroÏenih obmoãjih uporabljajo ãim 
bolj sonaravne inÏenirske tehnike ter 
lokalni in tradicionalni, krajinskim da-
nostim prilagojeni gradbeni material. Te 
ukrepe je treba podpreti s primernimi 
gozdnogojitvenimi ukrepi.

11. ãlen

Doloãitev in obravnavanje alpskih
obmoãij, ogroÏenih zaradi erozije

(1)  Pogodbenice se dogovorijo, da bodo 
na podlagi primerljivih meril za doloãi-
tev obsega erozije tal kartirale alpska 
obmoãja, prizadeta zaradi veãje erozije, 
in jih vnesle v katastre tal, ãe je to pot-
rebno za za‰ãito materialnih dobrin.

(2)  Erozijo tal je treba omejiti na najmanj‰o 
moÏno mero. Povr‰ine, prizadete zara-
di erozije in plazenja, je treba sanirati, 
ãe je to potrebno za za‰ãito ljudi in 
dobrin.

(3)  Za za‰ãito ljudi in dobrin je treba pri 
ukrepih za zajezitev erozije zaradi voda 
in za zmanj‰evanje povr‰inskega odte-
kanja prednostno uporabljati sonarav-
ne vodnogospodarske, inÏenirskograd-
bene in gozdarske tehnike.

12. ãlen

Kmetijstvo, pa‰ni‰tvo in gozdarstvo

(1)  Za varstvo pred erozijo in ‰kodljivim 
zbijanjem tal se pogodbenice zave-
zujejo, da bodo uporabljale dobro, 
krajevnim razmeram prilagojeno polje-
delsko, pa‰ni‰ko in gozdarsko prakso.

(2)  Glede vna‰anja snovi z uporabo gno-
jil in sredstev za za‰ãito rastlin si po-
godbenice prizadevajo izdelati skupna 
merila za dobro strokovno prakso in 
jih uresniãevati. Vrsto, koliãino in ãas 
gnojenja je treba prilagoditi potrebam 
rastlin ob upo‰tevanju v tleh razpo-
loÏljivih hranilnih in organskih snovi ter 
krajevnim razmeram in pogojem pri-
delave. Temu sta namenjena uporaba 
ekolo‰kih/biolo‰kih in integriranih me-
tod pridelave ter prilagajanje staleÏa 
Ïivine naravnim krajevnim in rastnim 
razmeram.

(3)  Na alpskih pa‰nikih je treba zlasti 
zmanj‰ati uporabo mineralnih gnojil in 
sintetiãnih sredstev za varstvo rastlin 
na najmanj‰o moÏno mero. Odpove-
dati se je treba uporabi go‰ãe iz ãistil-
nih naprav.

13. ãlen

Gozdnogojitveni in drugi ukrepi

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
varovalnemu uãinku gorskih gozdov, ki 
v veliki meri varujejo svoje lastno ras-
ti‰ãe ali predvsem naselja, prometno 
infrastrukturo, kmetijske obdelovalne 
povr‰ine ipd., priznale prednostni po-
loÏaj in da bo ravnanje s temi gozdo-
vi usmerjeno k varovalnemu cilju. Te 
gorske gozdove je treba ohranjati tam, 
kjer so.

(2)  Zlasti je treba gozd izkori‰ãati in nego-
vati tako, da se prepreãujeta erozija in 
‰kodljivo zbijanje tal. V ta namen je tre-
ba pospe‰evati kraju primerno gojitev 
gozdov in njihovo naravno pomlajeva-
nje.
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14. ãlen

Uãinki turistiãne infrastrukture

(1)  Pogodbenice si na najprimernej‰i naãin 
prizadevajo, da

  ·  se prepreãijo negativni uãinki turistiãnih 
dejavnosti na alpska tla,

  ·  se stabilizirajo tla, ki so Ïe prizadeta 
zaradi intenzivne rabe v turistiãne na-
mene, zlasti in kolikor je le mogoãe z 
obnovo rastlinske odeje in uporabo 
sonaravnih inÏenirskih tehnik; nadaljnjo 
rabo je treba usmerjati tako, da tovr-
stna ‰koda ne bo veã nastajala,

  ·  se izdajo dovoljenja za gradnjo in izrav-
navanje smuãarskih prog v gozdovih z 
varovalno funkcijo samo izjemoma in 
ob izvajanju kompenzacijskih ukrepov, 
na labilnih obmoãjih pa sploh ne.

(2)  Kemiãni in biolo‰ki dodatki za pripravo 
smuãi‰ã so dopustni le, ãe so dokaza-
no sprejemljivi za okolje.

(3)  âe se ugotovijo pomembne po‰kodbe 
tal in vegetacije, bodo pogodbenice 
ãim prej sprejele potrebne ukrepe za 
ponovno vzpostavitev prej‰njega sta-
nja.

 
15. ãlen

Omejevanje vna‰anja ‰kodljivih snovi

(1)  Pogodbenice bodo storile vse, da v 
ãim veãji meri in preventivno zmanj‰a-
jo vna‰anje ‰kodljivih snovi v tla po 
zraku, z vodo, odpadki in snovmi, ki 
obremenjujejo okolje. Prednost imajo 
ukrepi, ki omejujejo emisije na njiho-
vem izvoru.

(2)  Za prepreãevanje onesnaÏevanja tal pri 
ravnanju z nevarnimi snovmi sprejmejo 
pogodbenice tehniãne predpise, pred-
vidijo kontrole ter izvajajo raziskovalne 
programe in ukrepe za obve‰ãanje.

16. ãlen

Okoljsko sprejemljiva uporaba
sredstev za posipanje 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
zmanj‰ale uporabo soli za posipanje na naj-
manj‰o moÏno mero in po moÏnosti upo-
rabljale ustrezna sredstva proti drsenju, ki 
manj onesnaÏujejo, kot sta na primer dro-
bljenec in pesek.

17. ãlen

OnesnaÏena tla, stara ekolo‰ka breme-
na, koncepti za ravnanje z odpadki

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
ugotavljale in dokumentirale svoja stara 
ekolo‰ka bremena in povr‰ine, za kate-
re sumijo, da so ekolo‰ko obremenje-
ne (kataster starih ekolo‰kih bremen), 
stanje teh povr‰in preiskale in ocenile 
po primerljivih metodah njihov potenci-
al ogroÏanja.

(2)  Za prepreãevanje onesnaÏevanja tal 
ter za okoljsko sprejemljivo predhodno 
obdelavo, obdelavo in odlaganje od-
padkov in ostankov je treba izdelati in 
uresniãevati ustrezne programe za rav-
nanje z odpadki.
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18. ãlen

Dopolnilni ukrepi

Pogodbenice lahko za varstvo tal sprejmejo 
poleg ukrepov, predvidenih v tem protoko-
lu, tudi dopolnilne ukrepe.

III. poglavje
Raziskave, izobraÏevanje in obve‰ãanje 

19. ãlen

Raziskave in opazovanje

(1)  Pogodbenice spodbujajo in s tesnim 
sodelovanjem usklajujejo raziska-
ve in sistematiãno opazovanje, da bi 
uresniãile cilje tega protokola.

(2)  Pogodbenice poskrbijo, da se rezultati 
nacionalnih raziskav in sistematiãnega 
opazovanja zbirajo v skupni sistem za 
stalno opazovanje in informiranje in so 
na voljo javnosti v okviru veljavne uredi-
tve.

(3)  Pogodbenice se dogovorijo, da bodo 
usklajevale svoje raziskovalne projek-
te o varstvu tal v alpskem prostoru ob 
upo‰tevanju razvoja drugih drÏavnih 
in mednarodnih raziskav in naãrtovale 
skupne raziskovalne dejavnosti. 

(4)  Posebna pozornost se posveãa vred-
notenju ranljivosti tal glede na razliãne 
ãlovekove dejavnosti, vrednotenju spo-
sobnosti obnavljanja tal ter preverjanju 
najustreznej‰ih tehnologij.

 

20. ãlen

Izdelava usklajenih podatkovnih baz

(1)  Pogodbenice se dogovorijo, da bodo 
v okviru sistema za opazovanje in in-
formiranje o Alpah izdelale primerlji-
ve podatkovne baze (talni parametri, 
vzorãenje, analitika, ovrednotenje) in 
zagotovile moÏnosti za izmenjavo po-
datkov.

(2)  Pogodbenice se obve‰ãajo o snoveh, 
ki ogroÏajo tla in jih je treba prednostno 
preiskati, in si prizadevajo oblikovati 
primerljiva merila za vrednotenje.

(3)  Pogodbenice si prizadevajo ob upo‰te-
vanju geolo‰kih in hidrogeolo‰kih raz-
mer zbrati podatke o stanju tal v alp-
skem prostoru na podlagi enakih meril 
za vrednotenje in usklajenih metod.

21. ãlen

Ureditev povr‰in za trajno opazovanje in 
usklajevanje opazovanja okolja

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
uredile povr‰ine za trajno opazovanje 
(monitoring) alpskega prostora in jih 
vkljuãile v vsealpsko omreÏje za opa-
zovanje tal.

(2)  Pogodbenice se dogovorijo, da bodo 
opazovanje tal v svoji drÏavi usklajevale 
z ustanovami za opazovanje okolja na 
podroãju zraka, vode, rastlinstva in Ïi-
valstva.

(3)  V okviru teh raziskav bodo pogodbeni-
ce na podlagi primerljivih meril uredile 
banke vzorcev tal.
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22. ãlen

IzobraÏevanje in obve‰ãanje

Pogodbenice spodbujajo izobraÏevanje in 
izpopolnjevanje ter obve‰ãanje javnosti o 
ciljih, ukrepih in izvajanju tega protokola.

IV. poglavje
Izvajanje, nadzor in presojanje

23. ãlen

Izvajanje

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo s pri-
mernimi ukrepi v okviru veljavne ureditve za-
gotovile izvajanje tega protokola. 

24. ãlen

Nadzor spo‰tovanja obveznosti

(1)  Pogodbenice redno poroãajo Stalne-
mu odboru o ukrepih, ki so jih sprejele 
na podlagi tega protokola. V poroãilih 
se navede tudi uãinkovitost sprejetih 
ukrepov. Alpska konferenca doloãi ãa-
sovno zaporedje poroãanja.

(2)  Stalni odbor pregleda poroãila zaradi 
preverjanja, ali so pogodbenice izpolni-
le obveznosti iz tega protokola. Od po-
godbenic lahko zahteva tudi dodatne 
informacije ali pa si pridobi informacije 
iz drugih virov.

(3)  Stalni odbor sestavi za Alpsko konfe-
renco poroãilo o spo‰tovanju obvezno-
sti pogodbenic po tem protokolu.

(4)  Alpska konferenca se seznani s tem 
poroãilom. âe ugotovi, da se obvezno-
sti ne spo‰tujejo, lahko sprejme pripo-
roãila.

25. ãlen

Presojanje uãinkovitosti doloãb

(1)  Pogodbenice redno preverjajo in preso-
jajo uãinkovitost doloãb tega protokola. 
âe je za uresniãevanje njegovih ciljev 
potrebno, predvidijo sprejem ustreznih 
sprememb tega protokola.

(2)  V okviru veljavne ureditve tudi teritori-
alne skupnosti sodelujejo pri tem pre-
sojanju. Posvetujejo se lahko tudi z 
nevladnimi organizacijami, ki so dejav-
ne na tem podroãju.

V. poglavje
Konãne doloãbe

26. ãlen

Odnos med Alpsko konvencijo
in protokolom

(1)  Ta protokol je protokol Alpske konven-
cije v smislu 2. ãlena in drugih ãlenov 
konvencije, na katere se nana‰a.

(2)  Pogodbenice tega protokola so lahko 
samo pogodbenice Alpske konvencije. 
Vsaka odpoved Alpske konvencije ve-
lja tudi kot odpoved tega protokola.
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(3)  Kadar Alpska konferenca odloãa o 
vpra‰anjih, ki se nana‰ajo na ta proto-
kol, lahko o njih glasujejo samo pogod-
benice tega protokola.

27. ãlen

Podpis in ratifikacija

(1)  Ta protokol je na voljo za podpis vsem 
drÏavam podpisnicam Alpske konven-
cije in Evropski skupnosti dne 16. ok-
tobra 1998 in pri Republiki Avstriji kot 
depozitarju od 16. novembra 1998.

(2)  Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, 
da jih ta protokol zavezuje, zaãne pro-
tokol veljati tri mesece po datumu, ko 
so tri drÏave deponirale svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

(3)  Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo 
soglasje, da jih ta protokol zavezuje, 
zaãne protokol veljati tri mesece po 
deponiranju listine o ratifikaciji, spreje-
tju ali odobritvi. Po zaãetku veljavnosti 
spremembe protokola postane vsaka 
nova pogodbenica tega protokola po-
godbenica protokola v spremenjenem 
besedilu.

28. ãlen

Notifikacije

Depozitar obvesti v zvezi s tem protokolom 
vsako drÏavo, navedeno v preambuli, in 
Evropsko skupnost o:

a) vsakem podpisu,
b)  deponiranju vsake listine o ratifikaciji, 

sprejetju ali odobritvi,
c) vsakem datumu zaãetka veljavnosti,
d)  vsaki izjavi katere od pogodbenic ali 

podpisnic, 
e)  vsakem obvestilu pogodbenice o od-

povedi vkljuãno z datumom, ko zaãne 
veljati.

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno po-
obla‰ãeni v ta namen, podpisali ta protokol.

Sestavljeno na Bledu dne 16. oktobra 1998 
v slovenskem, francoskem, italijanskem in 
nem‰kem jeziku, pri ãemer so vsa ‰tiri be-
sedila enako obvezujoãa, v enem samem 
originalu, ki je deponiran v arhivu Republike 
Avstrije. Depozitar posreduje vsaki podpis-
nici overjeno kopijo.



Protokol

Promet



118 Alpski signali 1 – 3. izdaja 

Preambula
Republika Avstrija,
Francoska republika,
Italijanska republika,
KneÏevina Lihten‰tajn,
KneÏevina Monako,
Zvezna republika Nemãija,
Republika Slovenija,
·vicarska konfederacija
kot tudi
Evropska skupnost

so se

v skladu s svojimi nalogami na osnovi Kon-
vencije o varstvu Alp (Alpska konvencija) z 
dne 7. novembra 1991 in da bi zagotovile 
celovito politiko varstva in trajnostnega ra-
zvoja alpskega prostora,

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz 
drugega in tretjega odstavka 2. ãlena Alp-
ske konvencije,

zavedajoã se, da zaobsega alpski prostor 
obmoãje, ki ga oznaãujejo posebno obãu-
tljivi ekosistemi in krajine ali geografske in 
topografske razmere, ki poveãujejo obre-
menitev s ‰kodljivimi snovmi in hrupom, ali 
edinstveni naravni viri ali edinstvena kultur-
na dedi‰ãina,

zavedajoã se, da se bodo zaradi poveãane 
integracije trgov, druÏbenega in gospodar-
skega razvoja ter preÏivljanja prostega ãasa 
brez ustreznih ukrepov nadalje poveãevali 
promet in obremenitve okolja zaradi pro-
meta,

prepriãane, da mora imeti tamkaj‰nje pre-
bivalstvo moÏnost opredeliti svoje lastne 
zamisli o druÏbenem, kulturnem in gospo-
darskem razvoju ter sodelovati pri njihovem 
uresniãevanju v okviru veljavne ureditve,

zavedajoã se, da vplivi prometa niso okolj-
sko nevtralni in da povzroãajo obremenitve 
okolja zaradi prometa vedno veãje eko-
lo‰ke, zdravstvene in varnostnotehniãne 
obremenitve in tveganja, ki zahtevajo skup-
no ukrepanje,

zavedajoã se, da so potrebni pri prevozu 
nevarnega blaga okrepljeni ukrepi za zago-
tovitev varnosti,

zavedajoã se, da je potrebno obseÏno opa-
zovanje, raziskovanje, informiranje in sveto-
vanje, da bi se ponazorile povezave med 
prometom, zdravjem, okoljem in gospo-
darskim razvojem ter poveãalo razumeva-
nje za potrebo po zmanj‰anju obremenitev 
okolja,

zavedajoã se, da prometna politika v alp-
skem prostoru, usmerjena v naãela traj-
nosti, ni samo v interesu alpskega, temveã 
tudi zunajalpskega prebivalstva in je nujno 
potrebna tudi za zavarovanje Alp kot Ïi-
vljenjskega, naravnega in gospodarskega 
prostora, 

zavedajoã se, da je na eni strani dana‰nji 
potencial nosilcev prometa delno le neza-
dostno izkori‰ãen in da se na drugi strani le 
nezadostno upo‰teva pomen infrastruktur 
za okolju prijazne prevozne sisteme, kot 
so Ïeleznica, plovba in kombinirani sistemi 
kot tudi transnacionalna kompatibilnost in 
operabilnost razliãnih prometnih sredstev in 
da je zato potrebno optimirati te prevozne 
sisteme z bistveno krepitvijo omreÏij znotraj 
in zunaj Alp,

zavedajoã se, da so prostorskoplanske in 
gospodarskopolitiãne odloãitve znotraj kot 
tudi zunaj Alp izrednega pomena za razvoj 
prometa v alpskem prostoru,

v prizadevanju, da bi odloãilno prispevale k 
trajnostnemu razvoju kot tudi k izbolj‰anju 
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kakovosti Ïivljenja in zaradi tega zmanj‰a-
le promet, bodo urejale potek prometa 
na okolju prijazen naãin in poveãevale 
uspe‰nost in uãinkovitost obstojeãih pro-
metnih sistemov,

prepriãane, da je potrebno med seboj 
uskladiti gospodarske interese, druÏbene 
zahteve in okoljske potrebe,

ob upo‰tevanju bilateralnih in multilateral-
nih sporazumov pogodbenic z Evropsko 
skupnostjo, predvsem na podroãju pro-
meta,

prepriãane, da se doloãeni problemi lahko 
razre‰ijo le ãezmejno in s skupnim ukrepa-
njem alpskih drÏav,

sporazumele kot sledi:

I. Poglavje
Splo‰ne doloãbe

1. ãlen

Cilji

(1)  Pogodbenice se zavezujejo k trajnostni 
prometni politiki, ki

 a)  zmanj‰uje obremenitve in tvega-
nja na podroãju znotrajalpskega 
in ãezalpskega prometa na mero, 
ki je sprejemljiva za ljudi, Ïivali in 
rastline kot tudi za njihove Ïivljenj-
ske prostore, med drugim z veã-
jo preusmeritvijo prometa, zlasti 
tovornega prometa, na Ïeleznico 
predvsem z vzpostavitvijo primer-
nih infrastruktur in trgu prilagojenih 
stimulacij;

 b)  prispeva z med seboj usklajeno 
prometno politiko pogodbenic, ki 
zaobsega vse nosilce prometa, k 
trajnostnemu razvoju Ïivljenjskega 
in gospodarskega prostora kot 
osnove za Ïivljenje v alpskem pro-
storu Ïiveãega prebivalstva;

 c)  prispeva k temu, da se zmanj‰ajo 
in kolikor mogoãe prepreãijo vpli-
vi, ki ogroÏajo vlogo in vire alp-
skega prostora, katerega pomen 
seÏe prek njegovih meja, kot tudi 
varstvo njegovih kulturnih dobrin in 
sonaravnih krajin;

 d)  zagotavlja znotrajalpski in ãezalpski 
promet s poveãanjem uspe‰nosti 
in uãinkovitosti prometnih sistemov 
in s spodbujanjem okolju in virom 
prijaznih nosilcev prometa ob eko-
nomsko sprejemljivih stro‰kih;

 e)  zagotavlja fair konkurenãne pogoje 
med posameznimi nosilci prometa.

(2)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
razvijale podroãje prometa z upo‰teva-
njem naãela preventive, prepreãevanja 
in povzroãitelja.

 

2. ãlen

Doloãitve pojmov

V smislu tega Protokola pomenijo:

"ãezalpski promet": promet s ciljem in izvo-
rom zunaj alpskega prostora;

"znotrajalpski promet": promet s ciljem in 
izvorom v alpskem prostoru (notranji pro-
met), vkljuãno s prometom s ciljem ali izvo-
rom v alpskem prostoru;
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"sprejemljive obremenitve in tveganja": 
obremenitve in tveganja, ki jih je potrebno 
v postopkih presoje vplivov na okolje in 
analizah tveganj opredeliti s ciljem, da se 
zaustavi nadaljnja porast obremenitev in 
tveganj in da se le-te po potrebi zmanj‰ajo 
z ustreznimi ukrepi tako pri novogradnjah 
kot tudi pri obstojeãih infrastrukturah, ki po-
membno vplivajo na prostor;

"eksterni stro‰ki": stro‰ki, ki jih ne krijejo 
uporabniki dobrin ali storitev. Zaobsegajo 
stro‰ke za infrastrukturo, ki se ne zaraãu-
navajo uporabnikom, stro‰ke za onesnaÏe-
vanje okolja, hrup ter osebno in gmotno 
‰kodo, ki jo povzroãa promet;

"velike novogradnje ali bistvene spremem-
be ali rekonstrukcije obstojeãih prometnih 
infrastruktur": infrastrukturni projekti, ki 
imajo tak‰en vpliv, da je zanje potrebno v 
skladu s pravnimi predpisi o PVO-ju ali v 
skladu z doloãbami mednarodnih sporazu-
mov opraviti presoje vplivov na okolje;

"ceste vi‰jega reda": vse avtoceste in 
veãpasovne, izvennivojske ali po uãinkovi-
tosti prometa podobne ceste;

"cilji kakovosti okolja": cilji, ki opisujejo Ïele-
no stanje okolja z upo‰tevanjem ekosis-
temskih povezanosti. Navajajo materialno, 
prostorsko in ãasovno opredeljene kakovo-
sti varovanih naravnih in kulturnih prvin, ki 
jih je moã po potrebi aÏurirati;

"standardi kakovosti okolja": konkretna 
ocenjevalna merila za dosego ciljev kako-
vosti okolja; za doloãene parametre opre-
deljujejo Ïelene rezultate, postopek merje-
nja ali okvirne pogoje;

"okoljski kazalci": okoljski kazalci merijo ali 
ocenjujejo stanje obremenitve okolja in ute-
meljujejo prognoze o njihovem razvoju;

"naãelo preventive": tisto naãelo, po kate-
rem se ukrepi za prepreãevanje, obvladova-
nje ali zmanj‰evanje hudih ali nepopravljivih 
vplivov na zdravje in okolje ne smejo odloÏiti 
z utemeljitvijo, da znanstvene raziskave ‰e 
niso dokazale jasne vzroãne povezave med 
zadevnimi vplivi na eni strani in njihovo po-
tencialno ‰kodljivostjo za zdravje in okolje 
na drugi strani;

"naãelo povzroãitelja": vkljuãno z zaraãu-
navanjem posledic je tisto naãelo, po ka-
terem bremenijo stro‰ki za prepreãevanje, 
obvladovanje in zmanj‰evanje obremenitve 
okolja ter za saniranje okolja povzroãitelja. 
Povzroãitelji morajo, kolikor je to mogoãe, 
kriti celotne stro‰ke vplivov prometa na 
zdravje in okolje;

“presoja smotrnosti”: postopek presoje v 
skladu z nacionalno zakonodajo pri plani-
ranju velikih novogradenj ali pomembnej‰ih 
sprememb ali rekonstrukcij obstojeãih pro-
metnih infrastruktur, ki zaobsega presoje v 
zvezi s prometnopolitiãno nujnostjo kot tudi 
prometne, ekolo‰ke, ekonomske in social-
nokulturne vplive.

3. ãlen

Trajnostni promet in mobilnost

(1)  Da bi razvijale promet v okvirnih po-
gojih trajnosti, se pogodbenice zave-
zujejo, da bodo z med seboj usklaje-
no okoljsko in prometno politiko za 
omejitev obremenitev in tveganj, ki jih 
povzroãa promet,

 a)  tako upo‰tevale okoljske zadeve, da
   aa) se bo poraba virov zmanj‰ala 

na mero, ki se bo gibala kolikor 
mogoãe znotraj sposobnosti na-
ravne reprodukcije;
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   bb) se bo spro‰ãanje ‰kodljivih 
snovi zmanj‰alo na mero, ki ne bo 
presegala obremenljivosti prizade-
tih okoljskih medijev;

   cc) se bo vnos ‰kodljivih sno-
vi v okolje omejil na mero, ki bo 
prepreãila negativne vplive na eko-
lo‰ke strukture in naravne cikluse;

 b) tako upo‰tevale socialne zadeve, da
   aa) bo omogoãena dostopnost do 

ljudi, delovnih mest, dobrin in stori-
tev na okolju prijazen kot tudi uãin-
kovit naãin, ki bo varãeval z ener-
gijo in prostorom, ter zagotovljena 
zadostna osnovna oskrba;

   bb) ne bo ogroÏeno zdravje ljudi 
in da se bo zmanj‰ala moÏnost 
okoljskih nesreã, kot tudi ‰tevilo in 
teÏavnost nesreã;

 c)  tako upo‰tevale gospodarske za-
deve, da

   aa) se bo poveãala rentabilnost 
prometa in internalizirali eksterni 
stro‰ki;

   bb) se bo spodbujala optimalna 
izkori‰ãenost obstojeãe infrastruk-
ture;

   cc) bodo zagotovljena delovna 
mesta konkurenãno sposobnih 
obratov in podjetij v posameznih 
gospodarskih sektorjih;

 d)  bo zaradi posebne topografije 
Alp sprejela okrepljene ukrepe za 
varstvo pred hrupom.

(2)  V skladu z veljavnimi nacionalnimi in 
mednarodnimi pravnimi predpisi na 
podroãju prometa se pogodbenice za-
vezujejo, da bodo razvijale nacionalne, 
regionalne in lokalne cilje, strategije in 
ukrepe, ki

 a)  upo‰tevajo razliãne naravnopro-
storske, gospodarske in socialno-
kulturne danosti kot tudi razliãne 
potrebe;

 b)  s kombinacijo ekonomskih in‰tru-
mentov, ukrepov urejanja prostora 
in planiranja prometa omejujejo 
raz‰irjanje obremenitev okolja za-
radi prometa.

4. ãlen

Upo‰tevanje ciljev v politiki
na drugih podroãjih

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
upo‰tevale cilje tega Protokola tudi v 
svoji politiki na drugih podroãjih.

(2)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
perspektivno in retrospektivno prever-
jale vplive politik, strategij in zasnov na 
drugih podroãjih na podroãje prometa.

5. ãlen

Sodelovanje teritorialnih skupnosti

(1)  Pogodbenice spodbujajo mednarodno 
sodelovanje med pristojnimi in‰titucija-
mi, da bi ãezmejno dosegle ãim bolj‰e 
in med seboj usklajene re‰itve.

(2)  Vsaka pogodbenica doloãi v okvi-
ru svoje veljavne ureditve najprimer-
nej‰o raven usklajevanja in sodelova-
nja med in‰titucijami in teritorialnimi 
skupnostmi, ki jih to neposredno za-
deva, z namenom, da spodbudi skup-
no odgovornost, zlasti da izkoristi in 
razvija sinergijo pri izvajanju prometne 
politike ter iz tega izhajajoãih ukrepov.

(3)  Teritorialne skupnosti, ki jih to nepos-
redno zadeva, sodelujejo v razliãnih 
fazah priprave in uresniãevanja te po-
litike in ukrepov ob upo‰tevanju svojih 
pristojnosti v okviru veljavne ureditve.
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6. ãlen

StroÏji nacionalni predpisi

Pogodbenice lahko s pridrÏkom doloãb ve-
ljavnih mednarodnih dogovorov sprejmejo 
zaradi doloãenih, predvsem naravnopro-
storskih danosti, ali iz razlogov zdravja, var-
nosti in varstva okolja za za‰ãito okoljsko 
senzibilnega alpskega prostora ukrepe, ki 
so stroÏji od ukrepov, predvidenih v tem 
Protokolu.

II. Poglavje
Posebni ukrepi

A) Strategije, zasnove, planiranje

7. ãlen

Splo‰na prometnopolitiãna strategija

(1)  V interesu trajnosti se pogodbenice 
zavezujejo, da bodo udejanjale racio-
nalno in varno odvijanje prometa v pro-
metnem omreÏju, ki bo ãezmejno med 
seboj usklajeno, in ki bo

 a)  med seboj usklajevalo nosilce pro-
meta, prometna sredstva in zvrsti 
prometa, kot tudi dajalo prednost 
intermodalnosti;

 b)  ãim bolj izkori‰ãalo obstojeãe pro-
metne sisteme in infrastrukture v 
alpskem prostoru, med drugim z 
uporabo telematike, ter zaraãuna-
valo povzroãitelju eksterne stro‰ke 
in stro‰ke infrastrukture, diferenci-
rane po obremenitvah;

 c)  z ukrepi urejanja prostora in s 
strukturnimi ukrepi vplivalo na pro-
met v korist preusmeritve prevo-
znih storitev v potni‰kem in tovor-
nem prometu na okolju prijaznej‰a 
prometna sredstva in dajalo pred-
nost intermodalnim prevoznim sis-
temom; 

 d)  zajelo in izkoristilo potenciale za 
zmanj‰anja prometa.

(2)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
po najbolj‰ih moãeh sprejele potrebne 
ukrepe

 a)  za zavarovanje prometnih poti pred 
naravnimi nevarnostmi kot tudi 

 b)  v obmoãjih s posebnimi obremeni-
tvami iz prometa za za‰ãito ljudi in 
okolja; 

 c)  za postopno zmanj‰evanje emisije 
‰kodljivih snovi in hrupa vseh no-
silcev prometa tudi na osnovi naj-
bolj‰e razpoloÏljive tehnologije;

 d) za poveãanje prometne varnosti.

8. ãlen

Postopek za evalvacijo projektov in za 
meddrÏavno konzultacijo

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
pri velikih novogradnjah in pomembnih 
spremembah ali rekonstrukcijah ob-
stojeãih prometnih infrastruktur opra-
vile presoje smotrnosti, presoje vplivov 
na okolje in analize tveganj ter upo‰te-
vale njihove rezultate glede na cilje tega 
Protokola.

(2)  Projekte za prometne infrastrukture v 
alpskem prostoru je potrebno usklaje-
vati in koncentrirati. Vsaka pogodbeni-
ca se zavezuje, da bo pri projektih, ki 
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imajo pomemben ãezmejni vpliv, naj-
pozneje po predloÏitvi presoj opravila 
predhodne konzultacije s pogodbeni-
cami, ki jih to zadeva. Te doloãbe ne 
prejudicirajo pravice vsake pogodbe-
nice, da gradi prometne infrastrukture, 
za katere je bil v okviru njihove pravne 
ureditve v trenutku sprejetja tega Pro-
tokola Ïe sprejet sklep o gradnji ali je 
bila potreba njihove izgradnje oprede-
ljena z zakonom.

(3)  Pogodbenice podpirajo moãnej‰e 
vkljuãevanje prevozne komponente v 
okoljski menedÏment podjetij v svojih 
deÏelah.

B) Tehniãni ukrepi

9. ãlen

Javni promet

Za trajnostno ohranitev in izbolj‰anje po-
selitvene in gospodarske strukture kot tudi 
rekreacijskih in prostoãasnih aktivnosti v 
alpskem prostoru se pogodbenice zave-
zujejo, da bodo spodbujale vzpostavitev 
in raz‰iritev uporabnikom prijaznih in okolju 
primernih sistemov javnega prometa.

10. ãlen

Îelezni‰ki in ladijski promet

(1)  Da bi se bolje izkoristila posebna pri-
mernost Ïeleznice za obvladovanje 
prometa na velike razdalje kot tudi nje-
no omreÏje za prometno povezanost 
gospodarstva in turizma alpskih regij, 
bodo pogodbenice podpirale v okviru 
svojih pristojnosti

 a)  izbolj‰evanje Ïelezni‰kih infrastruk-
tur z gradnjo in razvojem velikih ãe-
zalpskih osi, vkljuãno z dovoznimi 
odseki in prilagojenimi terminali;

 b)  nadaljnjo optimizacijo obratovanja, 
kot tudi posodobljenje Ïeleznice, 
predvsem v ãezmejnem prometu;

 c)  ukrepe s ciljem, da se preusmeri 
predvsem tovorni promet na veãje 
razdalje na Ïeleznico in moãneje 
harmonizira doloãanje tarif za pro-
metne infrastrukture;

 d)  intermodalne prevozne sisteme, 
kot tudi nadaljnji razvoj Ïeleznice;

 e)  poveãano uporabo Ïeleznice in 
vzpostavitev uporabnikom prija-
znih sinergij med potni‰kim daljin-
skim in regionalnim kot tudi lokal-
nim prometom.

(2)  Pogodbenice podpirajo okrepljena pri-
zadevanja, da bi se za zmanj‰anje de-
leÏa tranzitnega tovornega prometa po 
kopnem bolj uporabljalo zmogljivosti 
plovbe.

11. ãlen

Cestni promet

(1)  Pogodbenice se odpovedujejo gradnji 
novih cest vi‰jega reda za ãezalpski 
promet.

(2)  Cestni projekt vi‰jega reda za znotra-
jalpski promet se lahko udejanji le tak-
rat, ãe:

 
 a)  je moã z ustreznimi preventivnimi in 

kompenzacijskimi ukrepi na osnovi 
rezultata presoje vplivov na okolje 
doseãi cilje, doloãene v ãrki j 2. 
odstavka 2. ãlena Alpske konven-
cije in
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 b)  potreb po prevoznih zmogljivostih 
ni moã zadovoljiti z bolj‰o izkori‰ãe-
nostjo obstojeãih cestnih in Ïele-
zni‰kih zmogljivosti, z rekonstruk-
cijo ali novogradnjo Ïelezni‰kih in 
plovnih infrastruktur ter z izbolj‰a-
njem kombiniranega prometa kot 
tudi z nadaljnjimi prometno-organi-
zacijskimi ukrepi in

 c)  je presoja smotrnosti pokazala, da 
je projekt ekonomiãen, da obvlada 
tveganja in da je rezultat presoje 
vplivov na okolje pozitiven in

 d)  se upo‰tevajo plani/programi ureja-
nja prostora in trajnostni razvoj.

(3)  Zaradi geografskih razmer in poselitve-
ne strukture alpskega prostora, ki ved-
no ne dovoljuje uãinkovitih prometnih 
povezav s sredstvi javnega prometa, 
priznavajo pogodbenice v teh odroãnih 
obmoãjih vendarle potrebo po vzpo-
stavitvi in vzdrÏevanju zadostnih pro-
metnih infrastruktur za funkcionirajoã 
individualen promet.

12. ãlen

Zraãni promet

(1)  Ne da bi to zahtevale od drugih regij, 
se pogodbenice zavezujejo, da bodo 
kolikor mogoãe zmanj‰evale obreme-
nitve okolja zaradi letalskega prome-
ta, vkljuãno z letalskim hrupom. Ob 
upo‰tevanju ciljev tega Protokola si 
bodo prizadevale omejiti ali po potre-
bi prepovedati izkrcanje iz zrakoplo-
vov zunaj letali‰ã. Za varovanje divjadi 
sprejmejo pogodbenice ustrezne uk-
repe za ãasovno in lokalno omejitev 
nemotoriziranega prostoãasnega letal-
skega prometa.

(2)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
izbolj‰ale sistem javnega prometa od 
letali‰ã v bliÏini Alp v razliãne alpske 
regije, da bi bile v stanju zadovoljiti 
povpra‰evanje po prometu, ne da bi 
s tem poveãevale obremenitev okolja. 
V tej zvezi bodo pogodbenice kolikor 
mogoãe omejile novogradnje letali‰ã in 
veãje rekonstrukcije obstojeãih letali‰ã 
v alpskem prostoru.

13. ãlen

Turistiãni objekti

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
ob upo‰tevanju ciljev tega Protokola 
preverile vpliv nadaljnje gradnje turi-
stiãnih objektov na promet in po pot-
rebi sprejele preventivne in kompenza-
cijske ukrepe za dosego ciljev tega ali 
drugih protokolov. Pri tem je potrebno 
dajati prednost javnemu prometu.

(2)  Pogodbenice bodo podpirale uredi-
tev in ohranitev obmoãij z omejenim 
prometom in brez prometa, ureditev 
turistiãnih krajev, kjer je prepovedana 
voÏnja z avtomobilom, kot tudi ukre-
pe za spodbujanje prihoda in bivanja 
poãitni‰kih gostov brez avtomobilov.

14. ãlen

Realni stro‰ki

Da bi z bolj‰im zaraãunavanjem realnih 
stro‰kov razliãnih nosilcev prometa vplivali 
na uãinke usmerjanja prometa, se pogod-
benice dogovorijo za udejanjenje naãela 
povzroãitelja ter podpirajo razvoj in upora-
bo obraãunskega sistema za ugotavljanje 
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stro‰kov poti in eksternih stro‰kov. Cilj je 
postopna uvedba sistemov pristojbin, spe-
cifiãnih za posamezne zvrsti prometa, ki 
bi dovoljevali, da se praviãno krijejo realni 
stro‰ki. Pri tem bi bilo potrebno uvesti sis-
teme, ki:

a)  dajejo prednost uporabi okolju prija-
znih nosilcev prometa in prometnih 
sredstev;

b)  vodijo k uravnove‰enej‰i uporabi pro-
metnih infrastruktur;

c)  stimulirajo k veãji izrabi potencialov 
zmanj‰evanja okoljskih in socialno-go-
spodarskih obremenitev s strukturnimi 
ukrepi in ukrepi urejanja prostora, ki 
vplivajo na promet.

C) Opazovanje in nadzor

15. ãlen

Ponudba in uporaba prometnih
infrastruktur

(1)  Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
v referenãnem dokumentu po eno-
tnem vzorcu evidentirale in periodiãno 
aÏurirale stanje in razvoj kot tudi upo-
rabo oziroma izbolj‰anje prometnih 
infrastruktur in prometnih sistemov 
vi‰jega reda ter zmanj‰anje obremeni-
tev okolja.

(2)  Na osnovi tega referenãnega doku-
menta preverijo pogodbenice, koliko 
prispevajo izvedbeni ukrepi k dosega-
nju in nadaljnjemu razvoju ciljev Alpske 
konvencije in ‰e posebej tega Proto-
kola.

16. ãlen

Cilji kakovosti okolja,
standardi in kazalci

(1)  Pogodbenice doloãijo cilje kakovosti 
okolja za dosego trajnostnega prometa 
in jih udejanjijo.

(2)  Strinjajo se, da je potrebno imeti na 
voljo standarde in kazalce, ki so prila-
gojeni specifiãnim razmeram alpskega 
prostora.

(3)  Cilj uporabe teh standardov in teh ka-
zalcev je, da se oceni razvoj obremeni-
tev okolja in zdravja zaradi prometa.

III. Poglavje
Usklajevanje, raziskovanje, 
izobraÏevanje in obve‰ãanje

17. ãlen

Usklajevanje in obve‰ãanje

Pogodbenice se sporazumejo, da bodo po 
potrebi organizirale skupna sreãanja, da bi

 a)  preverile vplive ukrepov, sprejetih v 
skladu s tem Protokolom;

 b)  se med seboj posvetovale pred 
pomembnimi prometnopolitiãnimi 
odloãitvami, ki vplivajo na druge 
pogodbenice;

 c)  spodbujale izmenjavo informacij za 
izvajanje tega Protokola in pri tem 
prednostno uporabljale obstojeãe 
informacijske sisteme;
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 d)  se pred pomembnimi prometno-
politiãnimi odloãitvami o njih med-
sebojno obve‰ãale, da bi le-te 
vkljuãile predvsem v med seboj 
usklajeno ãezmejno politiko ureja-
nja prostora.

18. ãlen

Raziskovanje in opazovanje

(1)  Pogodbenice spodbujajo in v tesnem 
sodelovanju usklajujejo raziskovanja 
in sistematiãno opazovanje o sood-
visnosti med prometom in okoljem v 
alpskem prostoru kot tudi o specifiãnih 
tehnolo‰kih razvojih, ki poveãujejo eko-
nomiãnost okolju prijaznih prometnih 
sistemov.

(2)  Pri preverbi izvajanja tega Protoko-
la pogodbenice ustrezno upo‰teva-
jo rezultate skupnega raziskovanja 
in opazovanja, predvsem pri pripravi 
metodologije in kriterijev, ki dovoljujejo 
opisovanje trajnostnega razvoja pro-
meta.

(3)  Pogodbenice poskrbijo, da se rezul-
tati ustreznih nacionalnih raziskav in 
sistematiãnega opazovanja zbirajo v 
skupen sistem za stalno opazovanje in 
informiranje ter da bodo na voljo javno-
sti v okviru veljavne ureditve.

(4)  Pogodbenice podpirajo pilotne projek-
te za udejanjanje trajnostnih prometnih 
zasnov in tehnologij, usmerjene v prak-
tiãno uporabo.

(5)  Pogodbenice podpirajo raziskave o 
uporabnosti metod intermodalne stra-
te‰ke presoje okolja.

19. ãlen

IzobraÏevanje in obve‰ãanje javnosti

Pogodbenice spodbujajo izobraÏevanje in 
dodatno usposabljanje kot tudi obve‰ãa-
nje javnosti o ciljih, ukrepih in izvajanju tega 
Protokola.

IV. Poglavje 
Nadzor in ocena

20. ãlen

Izvajanje

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo zago-
tovile izvajanje tega Protokola s primernimi 
ukrepi v okviru veljavne ureditve.

21. ãlen

Nadzor spo‰tovanja obveznosti
iz Protokola

(1)  Pogodbenice redno poroãajo Stal-
nemu odboru o ukrepih, sprejetih na 
osnovi tega Protokola. V poroãilih je 
potrebno prikazati tudi uãinkovitost 
sprejetih ukrepov. Alpska konferenca 
doloãi ãasovno zaporedje poroãanja.

(2)  Stalni odbor pregleda poroãila zaradi 
preverjanja, ali so pogodbenice izpol-
nile svoje obveznosti iz tega Protokola. 
Od pogodbenic lahko zahteva tudi do-
datne informacije ali pa si pridobi infor-
macije iz drugih virov.
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(3)  Stalni odbor sestavi za Alpsko konfe-
renco poroãilo o spo‰tovanju obvezno-
sti pogodbenic iz tega Protokola.

(4)  Alpska konferenca se seznani s tem 
poroãilom. âe ugotovi, da se obvezno-
sti ne spo‰tujejo, lahko sprejme pripo-
roãila.

22. ãlen

Presoja uãinkovitosti doloãb

(1)  Pogodbenice redno preverjajo in pre-
sojajo uãinkovitost doloãb tega Proto-
kola. âe je za uresniãevanje njegovih 
ciljev potrebno, predvidijo sprejetje 
ustreznih sprememb tega Protokola.

(2)  V okviru veljavne ureditve sodeluje-
jo pri tem presojanju tudi teritorialne 
skupnosti. Posvetujejo se lahko tudi z 
nevladnimi organizacijami, ki so dejav-
ne na tem podroãju.

V. Poglavje
Sklepne doloãbe

23. ãlen

Odnos med Alpsko konvencijo
in Protokolom

(1)  Ta Protokol je protokol Alpske konven-
cije v smislu 2. ãlena in drugih ãlenov 
Alpske konvencije, na katere se na-
na‰a.

(2)  Pogodbenice tega Protokola so lahko 
samo pogodbenice Alpske konvencije. 
Vsaka odpoved Alpske konvencije ve-
lja tudi kot odpoved tega Protokola.

(3)  Kadar Alpska konferenca odloãa o 
vpra‰anjih, ki se nana‰ajo na ta Proto-
kol, lahko o njih glasujejo samo pogod-
benice tega Protokola.

24. ãlen

Podpis in ratifikacija

(1)  Ta Protokol je na voljo v podpis vsem 
podpisnicam Alpske konvencije in 
Evropski skupnosti, dne 31. oktobra 
2000 in pri Republiki Avstriji kot depo-
zitarju od 6. novembra 2000.

(2)  Ta Protokol priãne veljati za pogod-
benice, ki so izrazile soglasje, da jih 
ta Protokol zavezuje, tri mesece po 
datumu, ko bodo tri drÏave deponira-
le svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali 
odobritvi.

(3)  Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo 
soglasje, da jih ta Protokol zavezuje, 
priãne Protokol veljati tri mesece po 
deponiranju listin o ratifikaciji, spreje-
tju ali odobritvi. Po priãetku veljavnosti 
spremembe Protokola postane vsaka 
nova pogodbenica tega Protokola po-
godbenica Protokola v spremenjenem 
besedilu.
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25. ãlen

Notifikacije

Depozitar obvesti v zvezi s tem Protokolom 
vsako drÏavo, navedeno v preambuli, in 
Evropsko skupnost o

a) vsakem podpisu,
b)  deponiranju vsake listine o ratifikaciji, 

sprejetju ali odobritvi,
c) vsakem datumu priãetka veljavnosti,
d)  vsaki izjavi katere od pogodbenic ali 

podpisnic,
e)  vsakem obvestilu pogodbenice o od-

povedi, vkljuãno z datumom, ko priãne 
veljati.

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno po-
obla‰ãeni v ta namen, podpisali ta Protokol.

Sestavljeno v Luzernu, dne 31. oktobra 
2000, v slovenskem, francoskem, italijan-
skem in nem‰kem jeziku, pri ãemer so vsa 
‰tiri besedila enako obvezujoãa, v enem sa-
mem izvirniku, ki je deponiran v drÏavnem 
arhivu Republike Avstrije. Depozitar posre-
duje vsaki podpisnici overjeno kopijo.



Protokol

Re‰evanje sporov
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Preambula
Republika Avstrija,
Francoska republika,
Italijanska republika,
KneÏevina Lihten‰tajn,
KneÏevina Monako,
Zvezna republika Nemãija,
Republika Slovenija,
·vicarska konfederacija
kot tudi
Evropska skupnost

pogodbenice Konvencije o varstvu Alp 
(Alpske konvencije),

so se v prizadevanju, da bi izdelale uãinkovit 
postopek posvetovanj in re‰evanja sporov 
za Alpsko konvencijo in njene protokole,

sporazumele, kot sledi:

1. ãlen

âe pride do spora med pogodbenicami 
glede razlage ali uporabe Alpske konven-
cije ali katerega koli njenega protokola, ga 
posku‰ajo pogodbenice najprej re‰iti s po-
svetovanji.
 

2. ãlen

âe spora ni moã re‰iti v 6 mesecih po pisni 
zahtevi ene izmed udeleÏenih pogodbenic 
po posvetovanjih, lahko ena udeleÏena 
stranka s pisnim obvestilom drugi stranki 
in predsedstvu Alpske konference sproÏi 
arbitraÏni postopek za re‰itev spora v skla-
du z naslednjimi doloãili. Predsedstvo o 
tem nemudoma obvesti vse pogodbenice.

3. ãlen

Za izvedbo arbitraÏnega postopka iz 2. ãle-
na bo oblikovano razsodi‰ãe, sestavljeno iz 
treh ãlanov, kot sledi:

a)  Vsaka stranka v sporu doloãi enega 
ãlana razsodi‰ãa. âe ena stranka v 
sporu ne doloãi ãlana razsodi‰ãa v roku 
60 dni potem, ko predsedstvo prejme 
obvestilo iz 2. ãlena, doloãi ãlana raz-
sodi‰ãa generalni sekretar Stalnega 
razsodi‰ãa v Haagu na pro‰njo druge 
stranke v sporu v nadaljnjih 30 dneh.

b)  âlana, ki sta bila doloãena v toãki a), 
sporazumno imenujeta predsednika 
razsodi‰ãa. âe v 120 dneh potem, 
ko predsedstvo prejme obvestilo iz 2. 
ãlena, ni doseÏen sporazum, imenuje 
predsednika generalni sekretar Stalne-
ga razsodi‰ãa v Haagu na pro‰njo ene 
stranke v sporu v nadaljnjih 30 dneh.

c)  Odpoklic ãlana razsodi‰ãa je moÏen 
samo s soglasjem strank v sporu.

d)  Vsako prosto mesto se zasede po po-
stopku, ki je doloãen za prvotno imeno-
vanje.

4. ãlen

(1)  Vsaka pogodbenica ima pravico sez-
naniti razsodi‰ãe s svojim mnenjem o 
sporu. 

(2)  âe je katera pogodbenica mnenja, da 
ima pravni interes, ki bi ga lahko pri-
zadela odloãitev v tem sporu, lahko s 
pristankom razsodi‰ãa intervenira v 
postopku.

5. ãlen

âe se stranke v sporu ne dogovorijo dru-
gaãe, razsodi‰ãe samo sprejme svoj po-
slovnik.
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6. ãlen

Stranke v sporu se vzdrÏijo vsakega ukre-
pa, ki prejudicira odloãitev razsodi‰ãa. 
Razsodi‰ãe lahko na pro‰njo ene stranke v 
sporu sprejme zaãasne za‰ãitne ukrepe za 
varstvo pravic vseh strank v sporu.

7. ãlen

âe se stranke v sporu ne dogovorijo dru-
gaãe, doloãi razsodi‰ãe, kateri izmed ura-
dnih jezikov Alpske konvencije bodo upo-
rabljeni v postopku.

8. ãlen

(1)  Stranke v sporu ob uporabi vseh 
sredstev, ki so jim na voljo, olaj‰ujejo 
razsodi‰ãu delo, ‰e posebej pa mu:

 a)  predloÏijo vse koristne dokumente 
in posredujejo informacije ter

 b)  omogoãijo, ãe je to potrebno, sklic 
priã ali strokovnjakov in dobijo nji-
hova priãevanja.

(2)  Vse dokumente in informacije, ki jih 
stranka v sporu predloÏi razsodi‰ãu, 
mora stranka v sporu hkrati poslati 
drugi stranki v sporu.

9. ãlen

Razsodi‰ãe sprejme svojo odloãitev v skla-
du z mednarodnim pravom in Alpsko kon-
vencijo ter njenimi protokoli. 

10. ãlen

âe stranka v sporu pred razsodi‰ãem 
ne nastopi ali ne poda svojega mnenja, 

to ne zadrÏi postopka. Pred sprejemom 
dokonãne odloãitve se mora razsodi‰ãe 
prepriãati, da je zahtevek dejansko in prav-
no utemeljen.

11. ãlen

Razsodi‰ãe sprejme dokonãno odloãitev v 
6 mesecih od dne, ko se je prviã sestalo 
v polni zasedbi; ãe je po mnenju razso-
di‰ãa podalj‰anje roka potrebno, ga lahko 
podalj‰a za obdobje, ki ne sme presegati 
nadaljnjih 6 mesecev.

12. ãlen

Razsodi‰ãe odloãa o postopkovnih in ma-
terialnih vpra‰anjih z veãino glasov svojih 
ãlanov. Razsodba je za stranke v sporu 
dokonãna in obvezujoãa. Razsodi‰ãe mora 
obrazloÏiti razsodbo. Stranke v sporu ne-
mudoma izvr‰ijo razsodbo. 

13. ãlen

âe se razsodi‰ãe zaradi posebnih okoli‰ãin 
v posameznem primeru ne odloãi drugaãe, 
krijejo stranke v sporu v enakih deleÏih 
stro‰ke razsodi‰ãa vkljuãno s honorarji nje-
govih ãlanov.

14. ãlen

Predsednik razsodi‰ãa po‰lje strankam v 
sporu in predsedstvu Alpske konference 
razsodbo. Predsedstvo po‰lje razsodbo 
pogodbenicam Alpske konvencije in opa-
zovalke v smislu 5. odstavka 5. ãlena Alp-
ske konvencije.
 



132 Alpski signali 1 – 3. izdaja 

15. ãlen

(1)  Ta protokol se lahko odpove le hkrati z 
Alpsko konvencijo.

(2)  Ta protokol ‰e naprej velja za stranko v 
sporu, ki ga je odpovedala, za postop-
ke, ki teãejo v ãasu, ko odpoved zaãne 
veljati. Te postopke je treba nadaljevati, 
dokler niso konãani.

16. ãlen

(1)  Ta protokol je na voljo za podpis po-
godbenicam Alpske konvencije dne 
31. oktobra 2000 in pri Republiki Av-
striji kot depozitarju od 6. novembra.

(2)  Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, 
da jih ta protokol zavezuje, zaãne pro-
tokol veljati tri mesece po datumu, ko 
so tri drÏave deponirale svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

(3)  Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo 
soglasje, da jih ta protokol zavezuje, 
zaãne protokol veljati tri mesece po 
deponiranju listine o ratifikaciji, spreje-
tju ali odobritvi. Po zaãetku veljavnosti 
spremembe protokola postane vsaka 
nova pogodbenica tega protokola po-
godbenica protokola v spremenjenem 
besedilu.

17. ãlen

Depozitar obvesti v zvezi s tem protokolom 
vsako drÏavo, navedeno v preambuli, in 
Evropsko skupnost o:

a) vsakem podpisu,
a)  deponiranju vsake listine o ratifikaciji, 

sprejetju ali odobritvi,
c) vsakem datumu zaãetka veljavnosti,
d)  vsaki izjavi katere od pogodbenic ali 

podpisnic,
e)  vsakem obvestilu pogodbenice o od-

povedi vkljuãno z datumom, ko zaãne 
veljati.

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno po-
obla‰ãeni v ta namen, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Luzernu, dne 31. oktobra 
2000, v slovenskem, francoskem, italijan-
skem in nem‰kem jeziku, pri ãemer so vsa 
‰tiri besedila enako obvezujoãa, v enem sa-
mem originalu, ki je deponiran v arhivu Re-
publike Avstrije. Depozitar posreduje vsaki 
podpisnici overjeno kopijo.



Deklaracija 

Prebivalstvo in kultura

Ta deklaracija je bila sprejeta
9. novembra 2006 na IX. Alpski konferenci.
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Ministri/Ministrice pogodbenic Alpske
konvencije,

pripisujemo druÏbenogospodarskim in 
druÏbenokulturnim naãelom v ãrki a), 
drugi odstavek 2. ãlen Alpske konvencije 
osrednji pomen za izvajanje celovite politi-
ke varstva in trajnostnega razvoja alpskega 
prostora,

prepriãani smo, da je vrednost alpskega 
prostora v njegovi raznolikosti in si zato pri-
zadevamo ohranjati in spodbujati kulturno 
raznolikost v Alpah ter ustvarjati kulturne 
povezave in spodbujati dialog med kultu-
rami,

zavedamo se, da lahko samo trajnostna 
politika, ki je usmerjena v izpolnjevanje 
potreb, Ïelja in predstav ljudi, pripomore k 
temu, da se bo prebivalstvo istovetilo z vse-
bino Alpske konvencije in njenih protokolov,

menimo, da je temeljna usmeritev na‰ega 
politiãnega delovanja uresniãitev pravic 
alpskega prebivalstva, da stalno Ïivi in gos-
podari v Alpah, kot tudi pravica do enakih 
moÏnosti v alpskem prostoru z ozirom na 
nealpsko prebivalstvo,

zavedamo se posledic demografskih spre-
memb na Ïivljenske in delovne pogoje, ki 
so nastale v alpskem prostoru,

in se opredeljujemo naslednjim naãelom in 
ciljem, ki se bodo uresniãili v okviru veljavne
drÏavne ureditve in razpoloÏljivih virov z iz-
vajanjem omenjenih ukrepov, ki predstavlja-
jo le posamezne primere in so navedeni v 
prilogi k tej deklaraciji:

 
I. Zavest o pripadnosti
skupnosti in sodelovanje

Zavest o pripadnosti skupnosti
in identiteta

(1)  Krepitev skupne odgovornosti alpske-
ga in nealpskega prebivalstva ter vseh 
ravni politiãnega odloãanja za ohranja-
nje kulturnih posebnosti alpskega Ïi-
vljenjskega prostora, ‰e posebej glede 
utrjevanja zavesti o pripadnosti skup-
nosti in identitete domaãega prebival-
stva.

Sodelovanje znotraj in izven
obmoãja Alp

(2)  Spodbujanje jezikovnega razumevanja, 
dialog, sodelovanje in izmenjava zna-
nja v alpskem prostoru ter med alpskim 
in nealpskim prebivalstvom v smislu 
sredstev za krepitev medsebojnega ra-
zumevanja in spo‰tovanja.

(3)  Krepitev trajnostnega regionalnega 
razvoja s sodelovanjem in izmenja-
va izku‰enj med razliãnimi kulturnimi 
skupnostmi na obmoãju Alp in z drugimi 
gorskimi obmoãji sveta.

Preglednost in udeleÏba

(4)   Priznavanje pomembne vloge, ki jo 
ima civilna druÏba pri prizadevanjih 
za uveljavitev trajnostnega razvoja na 
alpskem obmoãju, in spodbujanje naj-
veãje moÏne transparence v odnosih 
med drÏavno upravo in prebivalstvom 
ter spodbujanje udeleÏbe prebivalcev v 
zadevah javnega interesa.
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II. Kulturna raznolikost

Materialna in nematerialna
kulturna dedi‰ãina

(1)  Preuãevanje, ohranjanje in razvoj ob-
stojeãe materialne in nematerialne 
kulturne dedi‰ãine in ustnega izroãi-
la. To velja zlasti za naãine oblikova-
nja kulturne krajine ter arhitekturno in 
umetnostno-zgodovinsko dedi‰ãino, 
vkljuãno s tradicionalnimi naãini obde-
lave v kmetijstvu, gozdarstvu, obrti in 
industriji.

(2)  Podpora sodobni kulturi ter negovanje 
in nadaljnji razvoj krajevnih in regional-
nih ‰eg in navad pri izraznih in upo-
dobitvenih oblikah (‰ege, knjiÏevnost, 
glasba, ples, gledali‰ãe, oblike komu-
niciranja, itn.).

Jezikovna raznovrstnost

(3)  Izbolj‰anje okvirnih pogojev, ki so pot-
rebni za negovanje in spodbujanje jezi-
kovne raznovrstnosti na obmoãju Alp, 
pri ãemer je treba upo‰tevati zlasti tra-
dicionalne jezikovne in kulturne skup-
nosti.

(4)  Priznavanje pomena in vrednost topo-
nomastiãne dedi‰ãine alpskega pros-
tora (‰e posebno krajevna in ledinska 
imena) tudi z ozirom na njen kulturno
-zgodovinski pomen ter poveãanje nje-
ne vrednosti.

Ustvarjalno umetni‰ko delovanje

(5)  Podpiranje umetni‰kega ustvarjanja v 
vseh izraznih oblikah ter umetni‰kih pri-
kazih vsebin, ki se navezujejo na alpski 
svet.

III. Îivljenjski prostor, kakovost
Ïivljenja in enake moÏnosti

Poselitveni pogoji in strukture

(1)  Ohranjanje in posodabljanje obstojeãih 
poselitvenih struktur in razvoj poselitve-
nih pogojev v skladu z naãelom trajno-
stnega razvoja in ob upo‰tevanju krajev-
nih posebnosti.

Storitve splo‰nega interesa in osnovne 
storitve 

(2)  Ohranitev, zagotavljanje in razvoj de-
centraliziranih storitev splo‰nega intere-
sa in decentralizacija osnovne oskrbe.

·olsko in poklicno izobraÏevanje in 
usposabljanje ter izobraÏevanje odraslih 

(3)  Ohranjanje in razvoj sodobnega sis-
tema ‰olskega in poklicnega izo-
braÏevanja in usposabljanja ustreznih 
programov izobraÏevanja odraslih na 
lokalni in regionalni ravni z upo‰teva-
njem alpskih vidikov na vseh podroãjih 
izobraÏevanja. 
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Ponudba prostoãasnih dejavnosti 

(4)  Ohranjanje ‰iroko razvejane celoletne 
ponudbe kulturnih dejavnosti in, glede 
na moÏnosti, ohranjanje ustrezne celo-
letne ponudbe prostoãasnih dejavnosti 
za lokalno prebivalstvo.

Sporoãanje in obve‰ãanje 

(5)  Ohranjanje in spodbujanje uporabe 
razliãnih oblik sredstev javnega ob-
ve‰ãanja kot sredstva za ohranjanje 
kulturnih posebnosti alpskega prosto-
ra. 

(6)  Olaj‰ava dostopa alpskih prebivalcev 
do sodobnih komunikacijskih sredstev 
in tehnologij. 

Îivljenje skupnosti 

(7)  Podpora medsebojnemu razumevanju 
in dialogu v skupnem Ïivljenju razliãnih 
skupnosti v alpskem prostoru. 

IV. gospodarski prostor

Regionalni razvoj 

(1)  Uresniãevanje posebne regionalne po-
litike, ki je usmerjena v uravnoteÏen, 
diverzificiran in samostojen regionalni 
razvoj preko trajnostne rabe obstojeãih 
lokalnih potencialov in rabe novih soci-
alnih in okolju prijaznih tehnologij. 

Verige dodane vrednosti 

(2)  Krepitev in razvoj verig ustvarjanja do-
dane vrednosti za spodbujanje lokalnih 
in regionalnih proizvodov in storitev. 

Zaposlovanje 

(3)  Ustvarjanje okvirnih pogojev za za-
dostno ponudbo delovnih mest in 
me‰anih oblik dohodka, kjer je to pot-
rebno. 

V. Vloga mest in podeÏelja 

Povezave med mesti in njihovimi
okoli‰kimi regijami 

(1)  Priznavanje pomena mest v Alpah, 
‰e posebno njihove vloge, ki jo imajo 
kot sredi‰ãa socialnih, kulturnih in go-
spodarskih storitev v soÏitju z njihovim 
okoljem. 

Povezave med mesti znotraj
in izven obmoãja Alp 

(2)  Vzpostavljanje in krepitev povezav 
alpskih mest z mesti in velemesti iz-
ven obmoãja Alp, da bi tako zagotovili 
stike in izmenjavo informacij med alp-
skim prebivalstvom ter gospodarskimi, 
znanstveno-raziskovalnimi in kulturnimi 
sredi‰ãi izven obmoãja Alp. 
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Vloga podeÏelja 

(3)  Priznavanje pomena alpskega podeÏe-
lja kot raznovrstnega, heterogenega in 
samostojnega gospodarskega, narav-
nega in kulturnega prostora ter podpi-
ranje integriranih strategij, ki so prilago-
jene razvojnim moÏnostim. 

Priloga
Deklaracija Prebivalstvo in kultura

I. Zavest o pripadnosti skupnosti in 
sodelovanje 

Ukrepi za podroãje 
Zavest o pripadnosti skupnosti
in identiteta

•  podpora organizacijam, ki posredujejo 
tovrstne vrednote, 

•  spodbujanje in nadaljnji razvoj partner-
stev med krajevnimi in teritorialnimi 
skupnostmi v Alpah, 

•  dejavnosti, ki prebivalcem posredujejo 
dostop do zgodovinskih, gospodarskih 
in okoljskih znanj o alpskem Ïivljenj-
skem prostoru, 

•  programi in projekti obve‰ãanja in izo-
braÏevanja o Alpski konvenciji in njenih 
protokolih. 

Ukrepi za podroãje
Sodelovanje znotraj in izven
obmoãja Alp

•  vzpostavljanje oz. utrjevanje in nadaljnji 
razvoj mreÏ ãezmejnega in medobmo-
ãnega sodelovanja,

•  dejavnosti za spodbujanje kulturne iz-
menjave in izmenjava informacij in izku-
‰enj o specifiãnih temah,

•  organiziranje prireditev, razstav, filmske 
produkcije in raziskovalnega dela, ob-
javljanja publikacij,

•  oblikovanje in ‰irjenje veãjeziãnih publi-
kacij v alpskih jezikih,

•  projekti v okviru mednarodnih gorskih 
partnerstev,

•  programi in projekti ãezmejne izmenja-
ve na znotrajalpski, ãezalpski in med-
narodni ravni.

Ukrepi za podroãje
Preglednost in udeleÏba

•  spodbujanje izobraÏevanja in nadalj-
njega usposabljanja nosilcev odloãanja 
pri postopkih udeleÏbe in poravnave, 

•  podpora postopkom v zvezi z Lokalno 
agendo 21.

II. Kulturna raznolikost 

Ukrepi za podroãje
Materialna in nematerialna kulturna 
dedi‰ãina

•  vzpostavitev in ‰irjenje krajevnih in 
obmoãnih dokumentacijskih centrov 
o materialni in nematerialni naravni in 
kulturni dedi‰ãini in njihovem povezo-
vanju v mreÏo,

•  ohranjanje in obnavljanje struktur in 
objektov zgodovinsko-arhitektonskega 
pomena,

•  ponudba poklicnega izobraÏevanja, 
namenjena posredovanju starih roko-
delskih tehnologij na obmoãju Alp,

•  podpiranje inovativnih oblik kulturnega 
delovanja in izraÏanja.
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Ukrepi za podroãje
Jezikovna raznovrstnost

•  naãrtno spodbujanje uãenja alpskih je-
zikov, zlasti regionalnih jezikov pri pou-
ku, vkljuãno z nareãji,

•  izobraÏevanje in nadaljnje usposablja-
nje uãiteljev,

•  pridobivanje potrebnih didaktiãnih 
sredstev,

•  spodbujanje jezikovne raznovrstnosti 
in veãjeziãnosti ter jezikovnega vkljuãe-
vanja priseljencev,

•  oblikovanje partnerstev med ‰olami z 
razliãnih jezikovnih obmoãij,

•  kulturne prireditve v lokalnih jezikih, 
zlasti glasbene, literarne in/ali gledali-
‰ke, jezikovni teãaji, tiskani in elektron-
ski mediji,

•  projekti za razvoj in pridobivanje krajev-
nega znanja s preuãevanjem in upora-
bo toponomastike,

•  postavitev informacijskih tabel z imeni 
najpomembnej‰ih krajev doloãenega 
obmoãja v obãinah in vaseh.

Ukrepi za podroãje
Ustvarjalno umetni‰ko delovanje

•  organiziranje umetni‰kih razstav in pri-
reditev,

•  razpisi nateãajev za oblikovanje znakov 
kakovosti, logotipov, izdelavo celostne 
podobe (corporate design) obãinske 
uprave in podjetij na obmoãju Alp,

•  prirejanje umetni‰kih teãajev in delav-
nic o alpskih temah,

•  projekti in pobude za umetni‰ko 
ustvarjanje, pri ãemer se uporablja su-
rovina iz alpskega prostora.

III. Îivljenjski prostor, kakovost
Ïivljenja in enake moÏnosti

Ukrepi za podroãje
Poselitveni pogoji in strukture

•  upo‰tevanje trajnostnih naãel pri 
naãrtovanju in izvajanju gradbenih 
ukrepov,

•  programi izobraÏevanja in nadaljnjega 
usposabljanja o trajnostni gradnji na 
obmoãju Alp za gradbene strokovnja-
ke in usluÏbence organov, pristojnih za 
izdajo dovoljenj,

•  prireditve in pobude namenjene jav-
nosti z namenom obve‰ãanja in oza-
ve‰ãanja o trajnostni gradnji in trajno-
stnem ravnanju z naravnimi viri.

Ukrepi za podroãje
Storitve splo‰nega interesa
in osnovne storitve

•  ukrepi za spodbujanje bolj‰e prostor-
ske razporeditve storitev za zadovolji-
tev osnovnih potreb,

•  ohranjanje storitev na krajevni ravni z 
bolj‰o ponudbo veãnamenskih usta-
nov,

•  obnova in krepitev storitev javnega 
prevoza.

Ukrepi za podroãje
·olsko in poklicno izobraÏevanje in 
usposabljanje ter izobraÏevanje odraslih

•  ustvarjanje zadostne ponudbe iz-
obraÏevalnih ustanov, vkljuãno z 
ustreznimi uãnimi sredstvi in pripada-
joão tehnologijo,

•  organiziranje izobraÏevalnih teãajev za 
odrasle,

•  spodbujanje ‰olskih partnerstev.
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Ukrepi za podroãje
Ponudba prostoãasnih dejavnosti

•  zagotavljanje ustreznih prostoãasnih 
ponudb in ustanov, ki upo‰tevajo zlasti 
potrebe in povpra‰evanje prebivalstva 
in posebnosti posameznega obmoãja,

•  veãja podpora kulturnim in ‰portnim 
dru‰tvom,

•  v primeru socialne in okoljevarstvene 
vzdrÏljivosti gradnja, vzdrÏevanje in 
obnavljanje objektov, namenjenih kul-
turnim in ‰portnim dejavnostim,

•  spodbujanje udejstvovanja mladih na 
‰portnem in kulturnem podroãju.

Ukrepi za podroãje
Sporoãanje in obve‰ãanje

•  zagotavljanje prisotnosti sredstev jav-
nega obve‰ãanja tudi v oddaljenej‰ih 
predelih Alp s strani javnih ponudnikov,

•  spodbujanje sporoãanja in obve‰ãanja 
v regionalnih jezikih,

•  ustvarjanje okvirnih pogojev za ponud-
bo tiskanih medijev v regionalnih jezi-
kih,

•  spodbujanje poroãanja o alpskem Ïi-
vljenjskem prostoru.

Ukrepi za podroãje
Îivljenje skupnosti

•  ohranjanje in spodbujanje lokacij, na-
menjenih medsebojnemu spoznava-
nju,

•  spodbujanje projektov sodelovanja in 
izmenjave,

•  poveãanje vrednosti prostovoljnega 
dela in sosedske pomoãi.

IV. Gospodarski prostor

Ukrepi za podroãje
Regionalni razvoj

•  sprejemanje posebnih ukrepov za go-
spodarsko ‰ibkej‰a gorska obmoãja v 
vseh podroãnih politikah,

•  krepitev pobud za spodbujanje razvoja 
turistiãnih dejavnosti, ki je sprejemljiv s 
socialnega, kulturnega in okoljskega 
vidika,

•  spodbujanje regionalne politike, ki je 
usmerjena v posebne potrebe gorskih 
obmoãij,

•  posebni programi spodbujanja gospo-
darskega razvoja za mlade,

•  pospe‰evanje regionalnega razvojnega 
delovanja, ki si prizadeva okrepiti so-
delovanje med kmetijstvom, gozdar-
stvom, obrtjo in turizmom ter drugimi 
deleÏniki v gospodarstvu.

Ukrepi za podroãje
Verige dodane vrednosti

•  oblikovanje in uveljavljanje regionalnih 
znakov, standardov kakovosti in siste-
mov oznaãevanja kakovosti izdelkov in 
storitev, ki so znaãilni za obmoãje Alp,

•  podpora trÏenju lokalnih in regionalnih 
izdelkov,

•  spodbujanje oblik nadaljnjega izo-
braÏevanja na tem podroãju.
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Ukrepi za podroãje
Zaposlovanje

•  spodbujanje trajnostnih javnih/zaseb-
nih vlaganj z namenom ustvarjanja 
novih delovnih mest, zlasti za visoko 
kvalificirane delavce,

•  ustvarjanje okvirnih pogojev za prido-
bitev moÏnosti zaposlitve s primernim 
dohodkom,

•  izbolj‰anje socialne varnosti, zlasti za 
sezonske delavce.

V. Vloga mest in podeÏelja

Ukrepi za podroãje
Povezave med mesti in njihovimi
okoli‰kimi regijami

•  pobude, namenjene krepitvi ozave‰ãe-
nosti prebivalcev mest in podeÏelja o 
skupni odgovornosti za kulturno in na-
ravno dedi‰ãino prihodnjih generacij,

•  sodelovanje med mesti ter med mesti 
in okoli‰kimi obãinami v okviru izmenja-
ve izku‰enj in medobãinskih razvojnih 
projektov na nacionalni in transnacio-
nalni ravni, katerih cilj je uresniãevanje 
okoljskih in gospodarskih ciljev v sklo-
pu Alpske konvencije,

•  pobude za uãenje in obve‰ãanje z 
namenom prepreãevanja in re‰evanja 
konfliktov pri rabi prostora.

Ukrepi za podroãje
Povezave med mesti znotraj in izven 
obmoãja Alp

•  prostovoljno sklepanje dogovorov med 
alpskimi teritorialnimi skupnostmi in 
ustanovami izven obmoãja Alp,

•  programi za izmenjavo in obiske ‰tu-
dentk in ‰tudentov ter mladinkami in 
mladinci v okviru partnerskega sode-
lovanja med alpskimi in izvenalpskimi 
mesti v zvezi s specifiãnimi strokovnimi 
temami,

•  vzpostavljanje partnerstev med alpski-
mi in izvenalpskimi mesti in obãinami 
za izmenjavo informacij in predstavitev 
primerov dobrih praks.

Ukrepi za podroãje
Vloga podeÏelja

•  zagotavljanje in podpora sodelovanju 
in izmenjavi izku‰enj med podeÏelskimi 
obmoãji,

•  razvoj politiãnih strategij za izkori‰ãanje 
endogenih potencialov in sinergij ter 
kreativnega regionalnega okolja,

•  zagotavljanje enakovrednega dostopa 
do infrastrukture, informacij in znanja 
za krepitev podeÏelja v konkurenci pri-
dobivanja najbolj‰e lokacije.



Deklaracija

o spremembi podnebja 

Ta deklaracija je bila sprejeta
9. novembra 2006 na IX. Alpski konferenci.
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Alpska konferenca 

sklicujoã se na sklep VIII. Alpske konferen-
ce o naravnih nevarnostih,

z zaskrbljenostjo ugotavlja, da svetovne 
podnebne spremembe ‰e posebej vplivajo 
na alpski prostor, kjer poveãanje povpreãne 
temperature od predindustrijske dobe dalje 
obãutno presega svetovno povpreãje. To 
se Ïe danes kaÏe v nara‰ãanju ‰tevila na-
ravnih nesreã ali vedno obseÏnej‰em talje-
nju ledenikov in stalno zamrznjenih tal, 

ugotavlja, da moramo v skladu s podneb-
nimi scenariji, ki jih je izdelala mednarodna 
znanstveno-raziskovalna skupnost, na ob-
moãju Alp do leta 2100 priãakovati obãutne 
spremembe podnebja,

‰e naprej odloãno zahteva, da se Okvirna 
konvencija o spremembi podnebja in Kjotski 
protokol izvajata na svetovni ravni ter da se 
opredelijo zahtevni cilji zmanj‰evanja toplo-
grednih plinov za obdobje po letu 2012 z 
ozirom na nujno ustalitev vsebnosti toplo-
grednih plinov v ozraãju na raven, na kateri 
bodo prepreãene nevarne antropogene mo-
tnje podnebnega sistema in na kateri bo rast 
temperature zemeljskega povr‰ja omejena 
najveã za 2 °C glede na raven predindustrij-
ske dobe, kot je bilo navedeno v zakljuãkih 
Predsedstva na sreãanju Sveta Evrope, ki je 
potekalo od 22. do 23. marca 2006,

zaradi podnebnih sprememb, ki se bodo v 
prihodnje ‰e poveãale, opozarja, da je treba 
za obmoãje Alp razviti ustrezne strategije 
in dejavnosti prilagajanja posledicam pod-
nebnih sprememb, ki bodo upo‰tevale tako 
program »Five-year programme of work on 
impacts, vulnerability and adaptation to cli-
mate change“ v okviru Okvirne konvencije 
ZdruÏenih narodov o spremembi podnebja 
kot Evropski program za varstvo podneb-
ja (ECCP), bodo usmerjene v posamezne 

sektorje ter bodo vkljuãevale regionalne 
posebnosti, zahteve in sposobnost za pri-
lagajanje,

meni, da so prizadevanja za spodbujanje 
mednarodnih raziskovalnih pobud nujna, ãe 
Ïelimo doseãi bolj‰e razumevanje vplivov 
podnebih sprememb na alpski prostor (med 
drugim na rabo tal, na spremembo rabe 
tal, na vodno bilanco z napovedanim po-
gostim pojavljanjem ek-stremnih padavin in 
su‰nih obdobij ter posledicami za vitalnost 
gorskega gozda) in s tem ustvariti podlago 
za uresniãevanje uãinkovitih prilagoditvenih 
strategij, ki jih je mogoãe z ustreznimi, skup-
no financiranimi programi usposabljanja 
prenesti na druga gorska obmoãja na sve-
tu, ki se spopadajo s primerljivimi teÏavami,

poziva alpske drÏave in ES, da v nacional-
ne politike in skupno alpsko politiko vkljuãi-
jo naslednja priporoãila za delovanje pri 
prepreãevanju nadaljnjih podnebnih spre-
memb in prilagajanju nanje:

1. Prepreãevanje 

nadaljnjega poveãevanja podnebnih spre-
memb z ustreznimi ukrepi za zmanj‰evanje 
emisij in absorbcije toplogrednih plinov, ‰e 
zlasti 

  ·  z izbolj‰anjem energijske uãinkovitosti 
in rabo obstojeãih moÏnosti varãevanja 
z energijo, 

  ·  z veãjo snovno rabo domaãih obnovljivih 
surovin (npr. lesa) in z veãjo rabo obno-
vljivih virov energije v alpskem prostoru, 

  ·  s spodbujanjem energijsko uãinkovite 
gradnje in obnove stavb z namenom 
varãevanja z energijo, 

  ·  z okolju prijaznim naãrtovanjem prome-
ta, poselitve in krajine ter z ukrepi za 
spodbujanje okolju prijaznega razvoja 
cestnega prometa,
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  ·  s spodbujanjem metod kmetijske pri-
delave, ki povzroãa malo toplogrednih 
plinov, vkljuãno z ekolo‰kim kmetij-
stvom,

  ·  s spodbujanjem trajnostnega gospo-
darjenja z gozdovi.

2. Prilagajanje

vplivom podnebnih sprememb z obliko-
vanjem konkretnih prilagoditvenih strategij 
za vkljuãevanje prilagoditvenih ukrepov v 
sektorske politike, z zagotavljanjem organi-
zacijskih, zakonskih in ustreznih proraãun-
skih okvirnih pogojev, izvajanjem novih ali 
intenziviranjem aktualnih ukrepov, z obliko-
vanjem okoljske zavesti in s sistematiãnim 
raziskovanjem, ‰e zlasti 

  ·  hitra izdelava predlogov za ustrezne, 
dodatne trajnostne ukrepe v ‰e posebej 
prizadetih gospodarskih panogah, kot 
so kmetijstvo, gozdarstvo, turizem in 
promet, 

  ·  integralno obvladovanje tveganj s ciljem 
prepreãevanja in odzivanja na naravne 
nevarnosti, ki jih je treba priãakovati po-
gosteje,

  ·  zagotavljanje rabe povr‰in, ki bo prilago-
jena morebitnemu ogroÏanju zaradi na-
ravnih nesreã in pomikom vegetacijskih 
pasov, in uskladitve ukrepov prostor-
skega naãrtovanja glede zmanj‰evanja 
moÏnosti za ogroÏanje in nastajanje 
‰kode, 

  ·  raziskovanje ocene morebitnih posledic 
naãrtovanih ukrepov za prilagajanje na 
Alpe kot sistem in na tam Ïiveãe ljudi,

  ·  sistemi zgodnjega opozarjanja, naãrto-
vanja v nujnih primerih ter integriranega 
in po potrebi ãezmejnega obvladovanja 
naravnih nesreã, prilagajanja dogod-
kom veãjih razseÏnosti in vzpostavljanja 
ustreznih re‰itev za nadomestilo ‰kode 
v primeru veãjih tveganj, 

  ·  spodbujanj poznavanja naravnih nevar-
nosti in zavedanju o njihovem obstoju 
z obve‰ãanjem in sodelovanjem prebi-
valstva v postopkih odloãanja (prizadeti 
postanejo soudeleÏenci), 

  ·  varstvo in obnova gorskega gozda za-
radi varstva tal in izbolj‰anja varstva 
pred naravnimi nesreãami v Alpah, in-
tenzivnej‰ih prizadevanj za ohranitev, 
nego in, kjer je potrebno, obnovo varo-
valnih gozdov v gorskem svetu, 

  ·  strategije prilagajanja na spremembe 
v vodni bilanci z napovedanimi po-
gostej‰imi ekstremnimi padavinami in 
su‰nimi obdobji ter re‰evanja ciljnih 
konfliktov na podroãju rabe vode, 

  ·  izmenjava informacij o prilagoditvenih 
strategijah in ukrepih ter izmenjave o 
poznavanju vplivov podnebnih spre-
memb na alpski prostor kot tudi o njiho-
vem izvajanju; 

poudarja, da bodo organi Alpske konven-
cije v sodelovanju s partnerji upo‰tevali 
problematiko, vzroke in posledice podneb-
nih sprememb pri vseh svojih dejavnostih.

‰e posebej je Alpska konferenca k ome-
njeni temi sprejela dve dolgoroãni pobudi: 

  ·  Platforma za naravne nevarnosti se bo 
ukvarjala v okviru svojega mandata z 
vplivi podnebnih sprememb na varnost 
ljudi, naselij in infrastrukture. 

  ·  V okviru izvajanja Veãletnega programa 
dela in raziskovalne agende, ki jo je v 
ta namen izdelal ISCAR, bo globalnim 
spremembam in moÏnostim prilagaja-
nja vplivom na vodno bilanco priznano 
posebno mesto. 





Izjava

XIV. Alpske konference 

o krepitvi trajnostnega

gospodarstva v Alpah

Ta izjava je bila sprejeta
13. oktobra 2016 na XIV. Alpski konferenci.
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Pogodbenice Alpske konvencije, 

priznavajo posebno obãutljivost Alp kot Ïi-
vljenjskega prostora za veã kot 14 milijonov 
ljudi, bogato kulturo in tradicijo Alp, izredne 
naravne in kulturne krajine ter obravnava-
jo Alpe kot sredi‰ãe biotske raznovrstnosti 
evropskega in globalnega pomena, ki so ‰e 
posebej obãutljive za podnebne spremem-
be; kot obmoãje, kjer se kriÏajo evropske 
poti in kot regije z omejeno razpoloÏljivostjo 
‰e posebej prostora in tal;

poudarjajo vlogo prebivalcev v Alpah, njiho-
vo raznolikost in znanje, njihov potencial za 
inovacije in njihov prispevek k trajnostnem 
gospodarstvu v regiji; 

se zavedajo, da bi moral biti dolgoroãni 
cilj za alpsko regijo, da se postopoma 
preusmeri na zeleno in trajnostno gospo-
darstvo, ki upo‰teva omejitve okolja regije, 
obravnava izzive kot so podnebne spre-
membe, demografski razvoj in omejene 
naravne vire ter prispeva k dobremu zdra-
vstvenemu stanju ter visoki kakovosti Ïivlje-
nja prebivalstva;

poudarjajo pomen celovitega doseganja ci-
ljev Alpske konvencije in njenih protokolov, 
‰e posebej v luãi izzivov, s katerimi se sedaj 
sooãa obmoãje Alp; 

pozdravljajo prizadevanja na tem podroãju, 
ki jih je izvedlo nem‰ko predsedstvo v okvi-
ru svojega dvoletnega predsedovanja ter 
cenijo delo, ki so ga izvedle delovne sku-
pine in platforme, opazovalke in delo iz-
vedeno v okviru ad-hoc procesov v okviru 
Alpske konvencije;

pozdravljajo sprejem izjave o trajnostnem 
prostorskem razvoju v Alpah, ki so jo spre-
jeli ministri pristojni za prostorsko naãrtova-
nje;

‰e posebej pozdravljajo 6. Poroãilo o stanju 
Alp o »Zelenem gospodarstvu« in njegove 
zakljuãke ter priporoãila; prav tako upo‰te-
vajo pretekla poroãila o temah, ki so pove-
zane s trajnostnim gospodarstvom v Alpah, 
kot so promet in mobilnost, vode, razvoj 
podeÏelja in inovacije, trajnostni turizem in 
demografske spremembe;

Ïelijo prispevati k implementaciji pari‰kega 
sporazuma in k doseganju ciljev trajnostne-
ga razvoja ZdruÏenih narodov, strategiji 
Evropa 2020 in k 7. okoljskemu akcijskemu 
programu Evropske unije; 

poudarjajo potrebo po implementaciji 
Veãletnega programa dela 2017-2020 Alp-
ske konference, ki doloãa »Zeleno gospo-
darstvo« kot eno izmed prednostnih nalog 
sodelovanja.

Zs namenom krepitve trajnostnega go-
spodarstva v Alpah, pogodbenice izjavljajo 
naslednje: 

1. Trajnostno alpsko gospodarstvo 
bo sluÏilo potrebam ljudi

Pogodbenice Alpske konvencije bodo de-
finirale nadaljnji razvoj v smeri trajnostnega 
gospodarstva. To bodo izvedle na osnovi 
ciljev za blaÏenje in prilagajanje na pod-
nebne spremembe, za uãinkovito in varãno 
rabo energetskih virov, ki so usklajeni z 
ohranjanjem ekosistemskih storitev ter bi-
otske raznovrstnosti in krajine ter prena‰ajo 
tak‰ne cilje v izvedljive strategije in politike. 

Pogodbenice Alpske konvencije bodo ‰e 
nadalje krepile svoja prizadevanja za zago-
tavljanje blagostanja prebivalstva v Alpah in 
bodo delale v smeri celovite rabe potencia-
lov konkurenãnosti in zelenih delovnih mest. 
Potenciali se ‰e posebej nahajajo znotraj 
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gradbene dejavnosti, energije, prometa, tu-
rizma, industrijske in storitvene dejavnosti, 
kakor tudi v okviru kmetijstva in gozdarstva. 
Vse to lahko doseÏemo z ustvarjanjem in 
nadaljnjim razvojem trajnostnih regionalnih 
proizvodov ter verig ustvarjanja dodane 
vrednosti. 

Pri spodbujanju zelenih in trajnostnih ino-
vacij bodo pogodbenice Alpske konvencije 
izkoristile znanje, talente in kulturne vire, 
ki so na razpolago v Alpah. Osredotoãile 
se bodo na sposobnosti in potrebe prebi-
valstva in poudarile odpornost ter prilago-
dljivost regije na gospodarske, socialne in 
okoljske izzive. 

Da bi bolje zadostile potrebam ljudi po mo-
bilnosti, dostopnosti, sveÏem zraku, zdra-
vem okolju in krajinah bodo pogodbenice 
Alpske konvencije nadaljevale svoja priza-
devanja za razvoj trajnostih, v prihodnost 
usmerjenih prometnih politik na osnovi in-
teligentne me‰anice razliãnih moÏnosti mo-
bilnosti znotraj in ãez Alpe tako za ljudi kot 
za blago.

Da bi ustvarile prednosti za vsa druÏbena 
podroãja bodo pogodbenice Alpske kon-
vencije okrepile sodelovanje in omogoãa-
le dialog med vsemi relevantnimi akterji 
vkljuãno z akterji iz gospodarstva, drÏavlja-
ni, strokovnjaki ter vladnimi in nevladnimi 
organizacijami. Da bi zagotovili razvoj ce-
lostnih politik za celo vrsto deleÏnikov, po-
godbenice spodbujajo ‰iroko soudeleÏbo 
vseh podroãij delovanja njihovih nacionalnih 
in regionalnih vlad. 

2. Trajnostno alpsko gospodarstvo 
bo pomagalo premostiti podnebne 
in energetske izzive

V osrãju trajnostnega gospodarstva je 
preobrazba Alp v regijo, ki je odporna za 

podnebje kot predvidevajo mednarodni in 
evropski sporazumi. Kot predvideva pa-
ri‰ki sporazum bodo pogodbenice Alpske 
konvencije okrepile svoje aktivnosti pri 
blaÏenju in prilagajanju do idealnega cilja 
splo‰ne podnebne nevtralnosti v Alpah do 
2050 in raz‰iritve dometa konvencije na 
tem podroãju – prav tako ustvarjanje javne 
zavesti. 

Posvetovalni odbor za alpsko podnebje, 
ki ga ustanavlja ta Alpska konferenca, bo 
zdruÏil razliãne obstojeãe pobude na ravni 
Alp ter pripravil sistem merljivih ciljev za ce-
lovito strategijo podnebno nevtralnih Alp, ki 
bo upo‰tevala Akcijski naãrt za podnebje 
v Alpah. Pogodbenice Alpske konvencije 
z velikim zanimanjem spremljajo ustanovi-
tev virtualnega alpskega observatorija kot 
konkretnega ukrepa za sodelovanje, ki Ïeli 
okrepiti znanstveno razumevanje za Alpe 
pomembnih podnebnih procesov in priãa-
kujejo veã informacij o njegovem napredku. 

Razvoj uãinkovitih in nizko-ogljiãnih siste-
mov je kljuãnega pomena za trajnostno 
gospodarstvo, kjer je pomemben sestavni 
del napredka k viziji »obnovljivih Alp«. Po-
godbenice Alpske konvencije si bodo ‰e 
nadalje prizadevale za energetsko uãinko-
vitost in energetske prihranke, med dru-
gim s pomoãjo nizkoenergetskih zgradb in 
ãetrti ter v prometu. Zaradi tega z velikim 
zanimanjem pozdravljajo rezultate pobu-
de iz konference o gradnji v Alpah ter se 
veselijo nadaljevanja izmenjav o teh temah 
kakor tudi nadaljevanja arhitekturnega 
nateãaja »Constructive Alps« ter prizade-
vanj v smeri blaÏenja in energetske uãin-
kovitosti v hotelirstvu in turizmu. Nadalje 
poudarjajo pomen ‰irjenja proizvodnih 
zmogljivosti za obnovljive vire energije, kjer 
bosta upo‰tevana ohranjanje narave in 
trajnostna raba tal.
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Da bi ‰e nadalje razvijali potencial za blaÏe-
nje in prilagajanje na podnebne spremem-
be na lokalni in regionalni ravni, bodo po-
godbenice Alpske konvencije ‰e nadalje 
podpirale ‰tevilna konstruktivna prizadeva-
nja, ki jih izvajajo lokalne uprave in njihova 
omreÏja ter nevladni akterji in dejavnosti. 
Krepitev odpornosti na celotnem obmoãju 
Alp lahko tudi poveãa njegov potencial za 
zeleno rast. To lahko doseÏemo s poveãa-
njem prizadevanj vseh deleÏnikov na vseh 
ravneh, vkljuãno z obãinami, drÏavljani in 
gospodarskim sektorjem. Ta prizadevanja 
naj gredo v smeri prilagajanja na podneb-
ne spremembe s pomoãjo projektov na 
vseh teritorialnih ravneh, prav tako s pri-
znavanjem rezultatov, ki so pri tej temi bili 
doseÏeni v okviru Alpske konvencije preko 
izvirnih pobud in skupnih raziskav ter pro-
jektov sodelovanja.

3. Narava in krajina sta vira za traj-
nostno alpsko gospodarstvo

Narava, vkljuãno z biotsko raznovrstnostjo, 
in krajina predstavljata vrednoti, ki zdaleã 
presegata gospodarske vrednosti in zago-
tavljata temelj Ïivljenja in osnovo za ‰tevilne 
gospodarske dejavnosti v Alpah. Da bi te 
vrednote intenzivneje vkljuãili v sprejemanje 
odloãitev v gospodarstvu, bodo pogodbe-
nice Alpske konvencije krepile dialoge in 
skupne projekte med relevantnimi javnimi in 
zasebnimi akterji iz dejavnosti, ki so pove-
zane z naravo in varstvom krajine, vkljuãno 
z oceno in internalizacijo zunanjih okoljskih 
dejavnikov.

Da bi okrepili upravljanje z naravnimi nevar-
nostmi in tveganji, bo Alpska konferenca 
svoje 7. Poroãilo o stanju Alp namenila temi 
»Obvladovanje tveganj v kontekstu narav-
nih nesreã«. Prav tako bodo pogodbenice 
Alpske konvencije okrepile svoja prizade-
vanja na podroãju trajnostnega upravljanja 

voda, ki ustvarja sinergije med ohranjanjem 
ekolo‰kega stanja in obnovo rek ter med 
zahtevami za poplavno za‰ãito. 

Pogodbenice Alpske konvencije poudar-
jajo vlogo ekolo‰kih omreÏij za‰ãitenih in 
neza‰ãitenih obmoãij pri ustvarjanju zelenih 
delovnih mest, trajnostnih verigah ustvarja-
nja dodane vrednosti ter regionalnih okolju 
prijaznih proizvodih. Uporabile bodo ob-
stojeãe in nove pilotne regije znotraj okvira 
platforme za ekolo‰ko omreÏje, da bi tako 
preizkusili najbolj obetavne primere dobrih 
praks, ki bi pozitivno vplivali na trajnostni 
regionalni razvoj gospodarstva. Da bi omo-
goãili biotsko raznovrstnost in varstvo kra-
jine, ki presega osrãje alpske regije, bi bilo 
potrebno okrepiti sodelovanje med platfor-
mo za ekolo‰ko omreÏje in med na novo 
ustanovljeno akcijsko skupino 7 o ekolo‰ki 
povezljivosti, ki deluje v okviru Strategije 
Evropske unije za alpsko regijo (EUSALP).

Naravni in kulturni viri, krajine in biotska ra-
znovrstnost predstavljajo prednost za alp-
ski turizem, prav tako pa so gonilne sile za 
gospodarski razvoj in okoljske spremembe. 
Da bi ustvarili ravnovesje med temi vidiki, se 
bodo pogodbenice Alpske konvencije ‰e 
nadalje posvetile potencialu turistiãne de-
javnosti za ustvarjanje trajnostnih delovnih 
mest, dohodka in rekreativnih priloÏnosti. 
Pogodbenice Alpske konvencije spodbu-
jajo vse relevantne deleÏnike, da razvijejo 
dodatno ponudbo trajnostnega turizma, 
vkljuãno s trajnostno celoletno ponudbo. 

4. Gospodarstvo z uãinkovito rabo 
virov je kljuã do trajnostne priho-
dnosti

Pogodbenice Alpske konvencije bodo 
podprle aktivnosti o uãinkoviti rabi virov 
ter zmanj‰anem vnosu virov – kot denimo 
vode, energije, materiala, prostora in tal. 
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Podprle bodo zmanj‰anje odpadkov in re-
cikliranje virov, tudi na osnovi naãel kroÏne-
ga gospodarstva. Spodbujale bodo povi‰a-
no rabo regionalno dostopnih, obnovljivih 
virov kot je les za proizvodnjo in gradnjo z 
uporabo celotnega Ïivljenjskega kroga vira. 

Prostor in tla sta omejena in dragocena 
vira. Pogodbenice Alpske konvencije bodo 
podpirale politike in aktivnosti, ki so usmer-
jene v trajnostno upravljanje s prostorom 
in tlemi ter v trajnostni prostorski razvoj. 
Pozdravljajo sprejetje Izjave o trajnostnem 
prostorskem razvoju v Alpah, ki so jo spre-
jeli ministri pristojni za prostorsko naãrtova-
nje, veselijo se nadaljevanja del v okviru ad 
hoc ekspertne skupine o tej temi in krepitve 
izmenjave o skupni viziji za prostorski ra-
zvoj v Alpah, da bi tako v celoti dosegli cilje 
protokola »Urejanje prostora in trajnostni 
razvoj«. 

Kar zadeva ohranjanje in preudarno rabo 
tal bodo pogodbenice Alpske konvencije 
izvedle nadaljnje korake v smeri izvajanja 
protokola »Varstvo tal« in okrepile kvalitativ-
no in kvantitativno ohranjanje tal. 

Trajnostno gorsko gozdarstvo in hribovsko 
kmetijstvo sta kljuãni gonilni sili za trajno-
stno alpsko gospodarstvo. Trajnostno hri-
bovsko kmetijstvo med drugim proizvaja 
visoko kakovostne proizvode, ki varãujejo 
z viri, ohranjajo in razvijajo tipiãne kulturne 
krajine, varujejo biotsko raznovrstnost ter 
zagotavljajo prednosti za gospodarstvo in 
varstvo hrane. Gorsko gozdarstvo igra po-
membno vlogo pri zagotavljanju trajnostne-
ga energetskega vira kakor tudi pri zago-
tavljanju visoko kakovostnih materialov ter 
prispeva k zmanj‰evanju tveganj za narav-
ne nevarnosti.

V kontekstu trajnostne rabe virov bodo 
pogodbenice Alpske konvencije vestno iz-
polnjevale svoje odgovornosti pri podpori 

Stalnemu sekretariatu in DeÏeli Koro‰ki v 
njuni vlogi so-vodilnih v EUSALP akcijski 
skupini 6 o naravnih virih vkljuãno z vodo in 
kulturnimi viri. Hkrati bodo tudi sodelovale 
pri drugih akcijskih skupinah kot je akcijska 
skupina 4 o intermodalnosti in interopera-
bilnosti prometa. Na splo‰no zagotavlja 
konvencija in njeni protokoli znanje, ki je 
osnova za prispevek Alpske konvencije k 
EUSALP, njeni cilji bi morali biti na splo‰no 
vkljuãeni v delo EUSALP. 

5. Trajnostno alpsko gospodarstvo 
zahteva stalna prizadevanja

Pogodbenice Alpske konvencije pozivajo 
vse opazovalke in druge relevantne akterje, 
da podprejo skupna prizadevanja za po-
stopni prehod na trajnostno gospodarstvo 
v Alpah. 

Da bi mobilizirali vire in ‰irok spekter de-
leÏnikov bodo pogodbenice Alpske kon-
vencije obravnavale dejavnosti trajnostnega 
gospodarstva v skupnih transnacionalnih 
projektih, kjer bodo uporabile vire financi-
ranja kot je INTERREG Program Obmoãje 
Alp. 

Pri nadaljnjih konkretnih korakih za spod-
bujanje trajnostnega gospodarstva bo 
upo‰tevano 6. Poroãilo o stanju Alp in 
njegova priporoãila. Na tej osnovi bodo 
pogodbenice Alpske konvencije pod vod-
stvom Nemãije sodelovale pri pripravi vse 
obsegajoãega in ambicioznega akcijskega 
programa za zeleno gospodarstvo v alpski 
regiji, kar bi upo‰tevali pri naslednji Alpski 
konferenci. 





Mehanizem za

preverjanje upo‰tevanja 

Alpske konvencije in njenih

izvedbenih Protokolov



152 Alpski signali 1 – 3. izdaja 

Alpska konferenca, 

•  prepriãana, da je upo‰tevanje Alp-
ske konvencije in njenih izvedbenih 
protokolov osrednjega pomena, 

•  prepriãana, da lahko mehanizem 
za preverjanje upo‰tevanja Alpske 
konvencije in njenih izvedbenih 
protokolov pomembno prispeva k 
uãinkovitej‰emu udejanjanju obve-
znosti, ki so jih pogodbenice prev-
zele, 

•  ob upo‰tevanju njenega skle-
pa VII/4 in v luãi izku‰enj s tega 
podroãja, 

•  doloãi, na novo urediti vsebino 
in ãasovne presledke poroãanja, 
strukturo in funkcije Odbora za pre-
verjanje ter postopek mehanizma 
za preverjanje v skladu s prilogo, ki 
je sestavni del tega sklepa in nado-
me‰ãa prilogo k Sklepu VII/4;

•  poveri Odboru za preverjanje, da 
po potrebi predela standardizirane 
strukture, ki koristijo pogodbeni-
cam kot osnova za njihovo perio-
diãno poroãanje;

•  potrjuje, da morata biti poroãa-
nje pogodbenic in mehanizem za 
preverjanje upo‰tevanja Alpske 
konvencije in njenih protokolov 
uporabna tudi za prihodnje spre-
membe Alpske konvencije in njenih 
protokolov neodvisno od morebi-
tnih drugih nalog preverjanja, ki jih 
je izdala Alpska konferenca,

•  ponovno odloãa, da je mogoãe 
postopek poroãanja, strukturo in 
funkcije Odbora za preverjanje ter 
postopek mehanizma preveriti vsa-
kokrat na Alpski konferenci;

•  ponavlja da je postopek mehaniz-
ma posvetovalen in da ni konfron-
tativen, soden ter diskriminativen,

•  ugotavlja, da stanje na podroãju 
upo‰tevanja Alpske konvencije in 
njenih izvedbenih protokolov je bilo 
nazadnje predstavljeno v poroãilu 
Odbora za preverjanje za XI. Alp-
sko konferenco z dne 1. 9. 2009.

Priloga

I. Postopek poroãanja

1. Formalne zadeve

1.1.  Vsaka pogodbenica mora Odboru 
za preverjanje prek Stalnega sekre-
tariata vsakih deset let poroãati o 
stanju izvajanja Alpske konvencije 
in njenih protokolov. Poroãila je tre-
ba prviã 3 predloÏiti konec avgusta 
2019 v ‰tirih jezikih Alpske konven-
cije. Pogodbenice se v svojih po-
roãilih omejijo na spremembe glede 
na prej‰nja nacionalna poroãila. 

1.2.  Nacionalna poroãila je treba prip-
raviti na temelju strukture, ki jo je 
izdelal Odbor za preverjanje in odo-
bril Stalni odbor. Pri tem se lahko 
zadnje predloÏeno poroãilo oblikuje 
z uporabo orodja za sledenje spre-
membam.
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1.3.  Stalni sekretariat posreduje naci-
onalna poroãila neposredno po 
njihovem prejetju drugim pogod-
benicam Alpske konvencije in opa-
zovalkam, zastopanim v Stalnem 
odboru. Stalni sekretariat jih daje 
na voljo tudi javnosti. Objaviti se 
ne smejo informacije, ki jih/so je/jih 
prizadeta pogodbenica/prizadete 
pogodbenice opredelila/opredelile 
kot zaupne.

2. Vsebina nacionalnih poroãil

Pogodbenice morajo poroãati predvsem o:

2.1. Uvod
  splo‰en prikaz dosedanjih in pri-

hodnjih prizadevanj za upo‰tevanje 
Alpske konvencije in njenih izved-
benih protokolov.

2.2.  Upo‰tevanje obveznosti, ki veljajo 
za vse protokole v skladu s 3. in 4. 
ãlenom Alpske konvencije

  ·  sodelovanje pri raziskavah in siste-
matiãnem opazovanju, vkljuãno s 
harmonizacijo s tem povezanega 
evidentiranja in upravljanja podat-
kov; 

  ·  sodelovanje in informiranje na 
pravnem, znanstvenem, gospodar-
skem in tehniãnem podroãju;

  ·  redno informiranje javnosti o rezul-
tatih raziskav in opazovanj ter spre-
jetih ukrepih. 

 
2.3.  Upo‰tevanje obveznosti, ki izhajajo 

iz posameznih protokolov

  ·  ukrepi, sprejeti za upo‰tevanje 
protokolov, ter dodatni ukrepi, ki 
presegajo ukrepe, predvidene v 
posameznem protokolu, in ocena 
njihove uãinkovitosti;

  ·  problemska podroãja, kot so raz-
liãni interesi pri rabi naravnih virov 
in ustrezni ukrepi;

  ·  ukrepi, uresniãeni v sodelovanju z 
drugimi pogodbenicami.

2.4. Udejanjanje sklepov in priporoãil

  ·  udejanjanje sklepov in priporoãil 
Alpske konference v skladu s 6. 
ãlenom Alpske konvencije;

  ·  udejanjanje sklepov in priporoãil 
Alpske konference, ki jih je le-ta iz-
dala na temelju poroãila Odbora za 
preverjanje.

2.5. Perspektiva
  pomembne dejavnosti, naãrtovane 

v naslednjih letih (stopnja konkreti-
zacije, akterji, terminski plani).

II. Struktura in funkcije Odbora
za preverjanje ter postopek
mehanizma

1. Institucionalne zadeve

1.1.  Odbor za preverjanje sestavljata 
najveã dva predstavnika vsake po-
godbenice Alpske konvencije. Po-
godbenice doloãijo, v kak‰ni vlogi 
se njihovi predstavniki udeleÏujejo 
sej Odbora za preverjanje. Opazo-
valke, zastopane v Stalnem odbo-

3 XII. Alpske konferenca leta 2012 je doloãila podalj‰ati obdobje poroãanja s 4 na 10 let.
Izraz "prviã" se nana‰a na prvo predloÏitev poroãil drÏav po revizijskem mehanizmu,

spremenjenem leta 2012. Pred tem so bila poroãila o drÏavah Ïe pripravljena v letih 2005 in 2009. 
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ru, lahko na omenjene seje po‰ljejo 
najveã po dva predstavnika. Po 
potrebi so lahko vabljeni k sodelo-
vanju tudi izvedenci. Predsedstvo 
Odbora za preverjanje se ravna po 
predsedstvu Alpske konference.

1.2.  V okviru nalog, ki mu jih dode-
li Alpska konferenca, mora Stalni 
sekretariat podpirati Odbor za pre-
verjanje pri njegovem delu. Odbor 
za preverjanje lahko daje Stalnemu 
sekretariatu zadevna navodila.

1.3.  Za Odbor za preverjanje je mero-
dajen poslovnik Stalnega odbora. 
âe je potrebno, lahko Odbor za 
preverjanje sprejme dopolnilne ali 
nekoliko prilagojene doloãbe. 

2. Funkcije Odbora za preverjanje

Odbor za preverjanje izvaja naslednje funk-
cije:

2.1.  preverja upo‰tevanje Alpske kon-
vencije in njenih izvedbenih pro-
tokolov s strani pogodbenic na 
podlagi nacionalnih poroãil in in-
formacij, ki so mu na voljo; pri tem 
lahko od pogodbenic zahteva do-
datne informacije ali si pridobi infor-
macije iz drugih virov;

2.2.  podpira pogodbenice na njihovo 
pro‰njo pri upo‰tevanju Konvencije 
in njenih protokolov;

2.3.  preverja zahtevke za presojo do-
mnevnega neupo‰tevanja Konven-
cije in njenih protokolov, ki so mu 
jih posredovale pogodbenice in 
opazovalke;

2.4.  obve‰ãa prizadeto pogodbenico/
prizadete pogodbenice o rezultatih 
svojega dela;

2.5.  pripravi periodiãno poroãilo o sta-
nju upo‰tevanja Konvencije in nje-
nih protokolov s predlogi sklepov in 
priporoãil; 

2.6.  predlaga ukrepe za izbolj‰anje po-
roãanja ter za izbolj‰anje upo‰teva-
nja Konvencije in njenih protoko-
lov in pri tem lahko upo‰teva tudi 
primere dobre prakse na podroãju 
izvajanja Alpske konvencije.

3. Postopek

3.1. Splo‰ne doloãbe 

3.1.1.  Redni postopek preverjanja je 
sestavljen iz poroãila o stanju 
upo‰tevanja Alpske konvencije 
in njenih izvedbenih protokolov 
pripravljenega na podlagi poroãil, 
ki jih vsakih deset let pripravijo 
in predloÏijo pogodbenice (prva 
faza), in poglobljene analize tistih 
podroãij, na katerih so lahko v prvi 
fazi ugotovljene morebitne pomanj-
kljivosti pri izvajanju (druga faza). 

3.1.2.  Pogodbenice ali opazovalci lahko 
kadarkoli v pisni obliki in z uteme-
ljitvijo zaprosijo Odbor za prever-
janje, da preveri domnevno neu-
po‰tevanje Alpske konvencije in 
njenih izvedbenih protokolov. Na 
podlagi zaprosila se izvede izredni 
postopek preverjanja, za katerega 
smiselno veljajo enaka postopkov-
na doloãila kot za redni postopek 
preverjanja. âe se obravnava zah-
tevek, ki zadeva pogodbenico, ki v 
tistem trenutku predseduje Odboru 
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za preverjanje, lahko Odbor za 
preverjanje v ãasu predsedovanja 
te pogodbenice poveri predsedo-
vanje pri obravnavi tega zahtevka 
drugi pogodbenici. 

3.1.3.  Vsaka prizadeta pogodbenica ima 
pravico do udeleÏbe v celotnem 
postopku, do vpogleda v celotno 
relevantno dokumentacijo in do 
zavzemanja stali‰ã k aktivnostim 
Odbora za preverjanje.

3.1.4.  Pri obravnavi vpra‰anj v zvezi z 
izvedbenimi protokoli imajo pravi-
co glasovanja samo pogodbenice 
ustreznega protokola.

3.1.5.  S privolitvijo prizadete pogodbeni-
ce lahko Odbor za preverjanje po-
izveduje na njenem ozemlju. Za te 
izvedbe pregledov na kraju samem 
velja postopek, ki ga pripravi Od-
bor za preverjanje. 

3.1.6.  Informacije, ki so, s strani katerekoli 
stranke v postopku, oznaãene kot 
zaupne, je potrebno zaupno obrav-
navati. 

3.1.7.  Razprave v celotnem postopku 
mehanizma so zaupne. Opazoval-
ko, ki je zastopana v Stalnem od-
boru, se lahko izkljuãi iz razprave, 
predvsem v naslednjih primerih:

  ·  v primeru kr‰itve zaupnosti;
  ·  pri obravnavi informacij, ki so v 

skladu s toãko 3.1.6. zaupne.

3.1.8.  Pri sestavljanju poroãila Odbora za 
preverjanje je treba zagotoviti, da 
je poroãilo razumljivo tudi za ‰ir‰o 
javnost. 

3.1.9.  Odbor za preverjanje sprejme svoja 
poroãila s konsenzom. âe pred-
sedujoãi izrecno ugotovi, da kon-
senza ni mogoãe doseãi, se lahko 
poroãila sprejmejo s triãetrtinsko 
veãino pogodbenic, ki so navzoãe 
in imajo glasovalno pravico. 

3.2. âasovni potek postopka

Prva faza

3.2.1.  Pogodbenice morajo Stalnemu se-
kretariatu predloÏiti svoja poroãila 
vsakokrat do konca avgusta v ko-
ledarskem letu, v katerem se izteãe 
desetletno obdobje poroãanja.

3.2.2.  Stalni sekretariat posreduje doblje-
na nacionalna poroãila in informa-
cije v najkraj‰em ãasu po njihovem 
prejetju Odboru za preverjanje.

3.2.3.  V devetih mesecih po tem, ko Stal-
ni sekretariat razpo‰lje nacionalno 
poroãilo, predloÏi Odbor za pre-
verjanje prizadeti pogodbenici/pri-
zadetim pogodbenicam rezultate 
svojih preverjanj ter morebitna sta-
li‰ãa drugih pogodbenic in v Stal-
nem odboru zastopanih opazovalk 
v obliki osnutka poroãila.

3.2.4.  Prizadeta pogodbenica /prizade-
te pogodbenice lahko v treh me-
secih po seznanitvi z rezultati k 
temu zavzame/zavzamejo stali‰ãe 
in Odboru za preverjanje sporoãi/
sporoãijo, katere ukrepe bo/bodo 
sprejela/sprejele v zvezi z osnut-
kom poroãila.
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3.2.5.  âe prizadeta pogodbenica izrazi 
pripravljenost odpraviti ugotovljene 
pomanjkljivosti, in doloãi konkret-
ne ukrepe za njihovo re‰itev, lahko 
Odbor za preverjanje odstopi od 
predloga, da naj Alpska konferenca 
sprejme sklepe ali priporoãila.

3.2.6.  Odbor za preverjanje posreduje 
svoje poroãilo prek Stalnega se-
kretariata Stalnemu odboru najpo-
zneje ‰est mesecev po prejetju ko-
mentarjev prizadete pogodbenice/
prizadetih pogodbenic.

3.2.7.  Stalni odbor posreduje poroãilo 
Odbora za preverjanje nespreme-
njena z morebitnimi ocenami na 
naslednji Alpski konferenci najpo-
zneje dva meseca pred njenim za-
sedanjem. 

Druga faza 

3.2.8  Ko Alpska konferenca sprejme ka-
terokoli poroãilo Odbora za prever-
janje iz prve faze, se lahko pogod-
benice pozove, da v doloãenem 
roku Odboru za preverjanje in Stal-
nemu sekretariatu sporoãijo katere 
protiukrepe oz. izvedbene ukrepe 
bodo sprejele na podroãjih, na ka-
terih so bile v poroãilu ugotovljene 
pomanjkljivosti pri izvajanju. Pri tem 
se lahko Odbor za preverjanje od-
loãi za razvrstitev, na primer na te-
matske bloke. 

3.2.9.  Pri pripravi svojega poroãila lahko 
Odbor za preverjanje doloãi tudi 
roke in s pogodbenicami opravi 
razgovor glede protiukrepov oz. 
izvedbenih ukrepov. To velja pred-
vsem za podroãja za katera Odbor 
za preverjanje ugotovi potrebo po 
preverjanju. Odbor za preverjanje 
poleg tega presodi, katere teme bo 
poglobljeno analiziral in v kak‰nem 
vrstnem redu. 

3.2.10.  Odbor za preverjanje preuãi na-
predek pri odpravljanju pomanjklji-
vosti. Pri tem lahko uporabi tako 
informacije, ki so jih zagotovile po-
godbenice, kot tudi dodatne vire, 
kot so npr. poroãila o stanju Alp, 
razliãna poroãila, ‰tudije in mne-
nja delovnih skupin ter platform, 
rezultate projektov in posvetovanja 
s strokovnjaki. Poleg tega lahko 
predlaga izbolj‰ave pri izvajanju 
Alpske konvencije in njenih izved-
benih protokolov. V ta namen lahko 
uporabi tudi primere dobrih praks 
izvajanja drugih pogodbenic.

3.2.11.  Prizadeta/prizadete pogodbenica/
pogodbenice lahko po seznanitvi z 
rezultati k temu zavzame/zavzame-
jo stali‰ãe in Odboru za preverjanje 
sporoãi/sporoãijo, katere nadaljnje 
ukrepe bo/bodo sprejela/sprejele v 
zvezi z osnutkom poroãila. 

3.2.12.  âe prizadeta pogodbenica izrazi 
pripravljenost odpraviti ugotovljene 
pomanjkljivosti, in doloãi konkret-
ne ukrepe za njihovo re‰itev, lahko 
Odbor za preverjanje odstopi od 
predloga, da naj Alpska konferenca 
sprejme nadaljnje sklepe ali pripo-
roãila.
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4. Posledice 

4.1.  Alpska konferenca lahko sprejme 
sklepe ali priporoãila na osnovi po-
roãil in predlogov sklepov, ki jih je 
sprejel Odbor za preverjanje in ji jih 
je posredoval Stalni odbor. Tak‰na 
priporoãila se sprejemajo s kon-
senzom; ãe so izãrpani vsi napori 
za dosego konsenza in predsedu-
joãi to izrecno ugotovi, se lahko 
poroãila sprejemajo s triãetrtinsko 
veãino prisotnih pogodbenic z gla-
sovalno pravico. 

4.2.  Ti sklepi in priporoãila obsegajo:

  ·  svetovanje in podporo pogodbe-
nici v zvezi z vpra‰anji, ki zadevajo 
upo‰tevanje Konvencije in njenih 
protokolov;

  ·  podporo pogodbenici pri pripravi 
strategije za upo‰tevanje Konven-
cije in njenih protokolov;

  ·  posredovanje strokovnjakov, ki 
pomagajo prizadeti pogodbenici/
prizadetim pogodbenicam;

  ·  poizvedovanje na kraju samem, s 
privolitvijo prizadete pogodbenice/ 
prizadetih pogodbenic, da bi lahko 
identificirali probleme upo‰tevanja 
Konvencije in njenih protokolov ter 
moÏne ukrepe;

  ·  ukrepe za spodbujanje sodelovanja 
med prizadeto pogodbenico/priza-
detimi pogodbenicami in vladnimi 
ter nevladnimi organizacijami (pri-
merjajte 3. odstavek 4. ãlena Alp-
ske konvencije);

  ·  poziv prizadeti pogodbenici/priza-
detim pogodbenicam, da pripravi/
pripravijo strategijo za upo‰tevanje 
Konvencije in njenih protokolov;

  ·  poziv k pripravi terminskega naãrta 
za upo‰tevanje Konvencije in njenih 
protokolov;

  ·  predstavitev uspe‰nih primerov iz-
vajanja; 

  ·  drugi ustrezni posvetovalni ukrepi, 
ki niso konfrontativni, sodni ali dis-
kriminativni.

4.3.  Poroãilo ter sklepi in priporoãila 
Alpske konference se objavijo. Od-
bor za preverjanje lahko sklene, da 
se konãna poroãila, ki jih je sprejel 
pri obravnavi zahtevkov za presojo 
domnevnega neupo‰tevanja Kon-
vencije in njenih protokolov, vendar 
brez priporoãil, predhodno objavijo 
Ïe pred naslednjo Alpsko konferen-
co. Pri tem je treba opozoriti na na-
daljnje proceduralne korake, ki jih 
je treba izvesti do naslednje Alpske 
konference. 

4.4.  Mehanizem za preverjanje upo‰te-
vanja Alpske konvencije in nje-
nih protokolov je neodvisen od 
postopka za re‰evanje sporov v 
skladu s Protokolom Sporazuma 
o varstvu Alp (Alpska konvencija) o 
re‰evanju sporov in nanj nima pre-
judicialnega uãinka.





Poslovnik

konference pogodbenic

(Alpske konvencije)
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I. Podroãje uporabe

1. ãlen

Ta poslovnik se uporablja na vseh zase-
danjih Alpske konference, ki se jih skliãe v 
smislu 5. ãlena Alpske konvencije.

II. Sklic zasedanj

2. ãlen

(1)  Kraj, datum in trajanje rednega zase-
danja doloãa Predsedstvo, po posve-
tovanju s Stalnim odborom.

(2)  Predsedstvo obvesti pogodbenice in 
opazovalke o kraju, datumu in trajanju 
Alpske konference vsaj dva meseca 
pred priãetkom zasedanja.

III. Opazovalke

3. ãlen

(1)  V smislu 5. odstavka 5. ãlena Alpske 
konvencije Predsedstvo povabi na 
osnovi njihove zahteve ZdruÏene naro-
de, njihove posebne organizacije, Svet 
Evrope, vsako evropsko drÏavo ter 
ãezmejna zdruÏenja alpskih teritorialnih 
skupnosti kot opazovalke na zaseda-
nja Konference.

(2)  V smislu 5. odstavka 5. ãlena Kon-
vencije odloãa Alpska konferenca na 
predlog Stalnega odbora o udeleÏbi 
mednarodnih nevladnih organizacij kot 
opazovalk na zasedanjih Konference.

(3)  Alpska konferenca pooblasti Stalni od-
bor, da mednarodnim nevladnim orga-
nizacijam ‰e pred odobritvijo v smislu 
2. odstavka tega ãlena do naslednjega 
zasedanja Alpske konference dovoli 
udeleÏbo kot opazovalkam na sejah 
Stalnega odbora.

(4)  UdeleÏbo opazovalk iz 2. odstavka 
tega ãlena se lahko deloma ali v celoti 
izkljuãi iz doloãenih zasedanj.

IV. Dnevni red

4. ãlen

Osnutek dnevnega reda, ki ga v skladu s 3. 
odstavkom 5. ãlena Alpske konvencije za 
vsako redno zasedanje izdela Predsedstvo, 
praviloma vsebuje:

  · Potrditev dnevnega reda.
  · Odloãitev o pooblastilih.
  ·  Odobritev udeleÏbe mednarodnim 

nevladnim organizacijam.
  ·  Toãke dnevnega reda, ki pomenijo 

izvajanje posameznih ãlenov Alpske 
konvencije, zlasti iz 6. ãlena.

  ·  Toãke dnevnega reda, ki pomenijo iz-
vajanje posameznih ãlenov protokolov 
v smislu 3. odstavka 2. ãlena Alpske 
konvencije.

  ·  Toãke dnevnega reda, sprejete na 
predhodnem zasedanju Konference.
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  ·  Toãke dnevnega reda v skladu z 9. ãle-
nom tega poslovnika.

  ·  Vsako toãko dnevnega reda, ki jo 
Predsedstvu predlaga ena od pogod-
benic in jo Predsedstvo prejme ‰e pred 
priãetkom razpo‰iljanja osnutka dnev-
nega reda.

  ·  Razno.
  ·  Potrditev zapisnika sklepov v skladu s 1. 

odstavkom 22. ãlena tega poslovnika.

5. ãlen

Predsedstvo razpo‰lje osnutek dnevnega 
reda vsakega zasedanja, po moÏnosti sku-
paj z gradivom zasedanja, vsaj dva meseca 
pred priãetkom zasedanja pogodbenicam 
in opazovalkam.

6. ãlen

Predsedstvo vkljuãi vsako dodatno toãko 
dnevnega reda, ki jo po razpo‰iljanju osnut-
ka dnevnega reda predlaga ena od pogod-
benic, po moÏnosti osem dni pred priãet-
kom zasedanja v dnevni red zasedanja.

 
7. ãlen

Osnutek dnevnega reda izrednega zaseda-
nja sestavljajo izkljuãno tiste toãke dnevne-
ga reda, katerih obravnava se je zahtevala v 
skladu s 6. odstavkom 5. ãlena Alpske kon-
vencije. Ta osnutek se skupaj z vabilom na 
izredno zasedanje razpo‰lje pogodbenicam 
in opazovalkam. 

8. ãlen

Alpska konferenca sprejme dnevni red.

9. ãlen

âe Konferenca ne odloãi drugaãe, se vsako 
toãko dnevnega reda, ki je ni bilo mogoãe 
zakljuãiti v okviru zasedanja, avtomatiãno 
postavi na dnevni red naslednjega rednega 
zasedanja. 

V. Zastopstvo in pooblastila

10. ãlen

Vsako pogodbenico, ki se udeleÏuje zase-
danj Konference, zastopa delegacija, ki jo 
sestavljajo vodja delegacije in eventualno 
drugi poobla‰ãeni delegati in svetovalci.

11. ãlen

Vodja delegacije in eventualno drugi po-
obla‰ãeni delegati morajo imeti ustrezna 
pooblastila, razen ãe to zaradi njihove 
funkcije ni potrebno. Pooblastila se predajo 
Predsedstvu po moÏnosti pred otvoritvijo 
zasedanja Alpske konference. Vodje de-
legacij notificirajo Predsedstvu imena sve-
tovalcev in vsako poznej‰o spremembo v 
sestavi delegacije.
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12. ãlen

Predsedstvo pregleda pooblastila in o tem 
na zaãetku zasedanja poda poroãilo. Alp-
ska konferenca odloãa o pooblastilih. De-
legacije so lahko do te odloãitve zaãasno 
prisotne na zasedanju.

 
VI. Predsedstvo

13. ãlen

Predsedstvo ostaja v svoji funkciji dokler se 
v skladu z 2. odstavkom 5. ãlena Alpske 
konvencije ne doloãi novega Predsedstva.

14. ãlen

(1)  Naloga Predsedstva je, da v svojem 
mandatnem obdobju skrbi za odvijanje 
vseh rednih in izrednih zasedanj Alpske 
konference ter sej Stalnega odbora in 
delovnih skupin, zlasti ‰e:

a)  pripravo in organizacijo zasedanj Kon-
ference;

b)  zbiranje, prevajanje in posredovanje 
uradnih gradiv;

c)  pripravo poroãil zapisnikov s sej in za-
sedanj v skladu s 1. in 2. odstavkom 
21. ãlena in njihovo predloÏitev.

(2)   Predsedstvo lahko s soglasjem pogod-
benic prenese posamezne naloge na 
eno od drugih pogodbenic.

15. ãlen

(1)  Predsedujoãi je delegat ali delegatka 
predsedujoãe pogodbenice, ki mu oz. 
ji je ta poverila vodenje zasedanja Alp-
ske konference.

(2)  Predsedujoãi se udeleÏuje zasedanj 
Konference izkljuãno v tej svoji funkciji 
in v tem ãasu ne uresniãuje pravic de-
legata pogodbenice, ki te v tem prime-
ru prenese na drugega delegata.

(3)  Predsedujoãi ob svoji zaãasni odsot-
nosti ali zadrÏanosti imenuje svojega 
namestnika. Namestnik med opravlja-
njem funkcije presedujoãega ne sme 
uresniãevati pravic delegata pogodbe-
nice.

VII. Poslovanje

16. ãlen

Pogodbenice lahko med razpravo kadarkoli 
zastavijo proceduralno vpra‰anje, o kate-
rem se nemudoma odloãa. V primeru veã 
proceduralnih vpra‰anj se najprej obravna-
va tisto, ki se najbolj oddaljuje od predhod-
no obravnavanega postopka. Pogodbenica 
lahko do proceduralnega vpra‰anja zavza-
me pritrjevalno ali odklonilno stali‰ãe. âe 
predsedujoãemu ne uspe ugotoviti konsen-
za, postane predlog, ki je bil predmet pro-
ceduralnega vpra‰anja, veljaven, ãe sta ga 
sprejeli dve tretjini glasujoãih pogodbenic. 
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17. ãlen

Razen v primerih, za katere veljajo doloãbe 
11. ãlena Alpske konvencije, se zahtevki 
za sklepe, ki naj bi jih sprejela Konferenca, 
vlagajo pisno v enem od uradnih jezikov 
najkasneje dva meseca pred priãetkom 
vsakokratnega zasedanja Alpske konfe-
rence, zahtevke za spremembo prispelih 
predlogov pa najkasneje en mesec pred 
priãetkom vsakokratnega zasedanja. Pred-
sedstvo mora te zahtevke posredovati po-
godbenicam in opazovalkam. Konferenca 
lahko na zahtevo ene od pogodbenic izje-
moma sprejme sklep o skraj‰anju teh ro-
kov.

VIII. glasovanje

18. ãlen

Za glasovanje pri sprejemanju sklepov Kon-
ference v skladu z doloãbami 6. in 7. ãlena 
Konvencije ter pri sprejemanju odloãitev o 
proceduralnih vpra‰anjih v skladu z 16. ãle-
nom tega poslovnika je potrebna dvotretjin-
ska prisotnost vseh pogodbenic.

19. ãlen

(1)  Glasovanje naãeloma poteka z dvigo-
vanjem rok.

(2)  Na zahtevo ene od pogodbenic se iz-
vede tajno glasovanje.

(3)  VzdrÏanje ni v nasprotju s konsenzom 
v smislu 7. ãlena Alpske konvencije.

(4)  Glasovanje v zvezi s proceduralnimi 
vpra‰anji po 16. ãlenu tega poslovnika 
vedno poteka z dvigovanjem rok.

IX. Pisni postopek

20. ãlen

(1)  Alpska konferenca lahko na predlog 
ene pogodbenice sprejema sklepe s 
pisnim postopkom.

(2)  Ta predlog s predlogom sklepov se 
po‰lje Predsedstvu. Predsedujoãi ne-
mudoma po‰lje predlog sklepa pogod-
benicam za stali‰ãa v roku ‰tirih tednov 
in se v tem ãasu posvetuje s Stalnim 
odborom. Obvesti opazovalke. Sklep 
je izpeljan, potem ko vse pogodbeni-
ce pisno izrazijo soglasje. Predsedujoãi 
obvesti pogodbenice in opazovalke o 
izidu pisnega postopka.

X. Jeziki

21. ãlen

(1)  Uradni jeziki Alpske konference so 
nem‰ãina, franco‰ãina, italijan‰ãina in 
sloven‰ãina.

(2)  Izjave, dane v enem od uradnih jezikov, 
se prevajajo v druge uradne jezike.

(3)  Uradno gradivo zasedanj Konference 
je sestavljeno v enem od uradnih jezi-
kov in se prevaja v druge uradne jezike.
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XI. Zapisniki zasedanj 
Konference 

22. ãlen

(1)  Alpska konferenca sprejme ob koncu 
vsakega zasedanja zapisnik, ki vsebuje 
sklepe, sprejete na zasedanju (zapisnik 
sklepov).

(2)  Predsedujoãi posreduje pogodbeni-
cam in opazovalkam ter predsedu-
joãemu Stalnega odbora in vodjem 
podrejenih organov v roku enega me-
seca zapisnik sklepov, dopolnjen zlasti 
z naslednjimi elementi:

  · seznamom udeleÏencev zasedanja,
  ·  navedbah o poreklu vloÏenih zahtev-

kov,
  · navedbah o glasovalnih postopkih,
  · izjavami k sklepom,
  ·  povzetki drugih izjav pogodbenic in 

opazovalk na njihovo zahtevo.

(3)  Zapisnik, dopolnjen v skladu z 2. toãko 
tega ãlena, potrdi Konferenca na svo-
jem naslednjem zasedanju.

XII. Spremembe poslovnika

23. ãlen

Konferenca lahko ta poslovnik spremeni 
v skladu z doloãili toãke c. 6. ãlena in 1. 
odstavka 7. ãlena Konvencije.

V skladu s sklepom
XIV. Alpske konference

z dne 13. oktobra 2016. 



Poslovnik

Stalnega odbora

Konference pogodbenic

(Alpske konference)



166 Alpski signali 1 – 3. izdaja 

I. Podroãje uporabe

1. ãlen

(1)  Ta poslovnik se uporablja na vseh se-
jah Stalnega odbora Alpske konferen-
ce.

(2)  Doloãbe tega poslovnika veljajo kot 
dopolnilo k doloãbam pravilnika Kon-
ference, ãe se le-te nana‰ajo na Stalni 
odbor. Pri vpra‰anjih razlage ima pred-
nost pravilnik Konference.

II. Sklicevanje sej

2. ãlen

(1)  Seje se sklicujejo po potrebi, vendar pa 
najmanj enkrat letno.

(2)  Predsedstvo po posvetovanju s po-
godbenicami doloãi kraj, datum in tra-
janje vsake seje.

(3)  Seje se sklicujejo tudi na podlagi pisne-
ga zahtevka dveh tretjin pogodbenic, ki 
ga vloÏijo pri predsedstvu.

(4)  Predsedstvo obvesti vse pogodbenice 
in opazovalke o kraju, datumu in traja-
nju seje vsaj ‰est tednov pred njenim 
priãetkom, najkasneje pa takoj po spre-
jetju sklepa o njenem sklicu.

 
III. Opazovalke in 
drugi udeleÏenci

3. ãlen

(1)  âezmejno zdruÏenje alpskih teritori-
alnih skupnosti se lahko sprejme kot 
opazovalka, ãe teritorialne skupnosti, 
ki so njeni ãlani, niso Ïe zastopane v 
Stalnem odboru.

(2)  Stalni odbor lahko Alpski konferenci 
predlaga mednarodne nevladne orga-
nizacije kot opazovalke in odobri ude-
leÏbo teh organizacij na sejah Stalnega 
odbora in delovnih skupin v skladu s 
14. ãlenom tega Poslovnika do nas-
lednjega zasedanja Alpske konference, 
ãe:

a)  v skladu s statutom zasledujejo cilje 
Alpske konvencije in substancialno 
prispevajo k delu Alpske konference in 
Stalnega odbora;

b)  delujejo na obmoãju celotnega alpske-
ga prostora;

c)  imajo svoj sedeÏ v alpskem prostoru in 
stalno organizacijsko strukturo s pred-
sedstvom, sekretariatom in statuti kot 
tudi

d)  obravnavajo zadevo (podroãje dela), 
ki ga druge organizacije s statusom 
opazovalke ‰e ne zastopajo v zadostni 
meri.

(3)  Pri tem je potrebno paziti na uravno-
ve‰eno zastopanje razliãnih interesov.

(4)  Opazovalke v skladu z 2. odstavkom 
tega ãlena se lahko delno oziroma z 
doloãenih sej popolnoma izkljuãijo.
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4. ãlen

Stalni odbor odloãa v posamiãnem primeru 
o udeleÏbi nevladnih organizacij na svojih 
sejah (drugi udeleÏenci).

5. ãlen

(1)  Za vzpostavitev omreÏij in za poveãa-
nje transparentnosti ima predsedstvo 
Stalnega odbora popis, v katerem so 
zaobseÏene vse zainteresirane vladne 
in nevladne organizacije brez statusa 
opazovalke.

(2)  Zainteresirane organizacije v skladu 
s 1. odstavkom se na primeren naãin 
seznanjajo z aktivnostmi Alpske konfe-
rence in Stalnega odbora.

6. ãlen

Stalni odbor lahko v skladu s 4. odstavkom 
8. ãlena Alpske konvencije povabi vladne 
in nevladne organizacije, da se udeleÏijo 
razprav o posebnih tematikah, ki se obrav-
navajo na njegovih sejah in v skladu s 14. 
ãlenom tega poslovnika tudi na sejah de-
lovnih skupin.
 

IV. Dnevni red

7. ãlen

Osnutek dnevnega reda vsake seje pravi-
loma vsebuje:

(1) Potrditev dnevnega reda.

(2)  Potrditev dopolnjenega zapisnika 
sklepov predhodne seje v skladu z 2. 
odstavkom 20. ãlena tega poslovnika.

(3)  Odobritev udeleÏbe vladnih in nevlad-
nih organizacij.

(4)  Toãke dnevnega reda, katerih obrav-
navo zahteva Konferenca.

(5)  Toãke dnevnega reda, katerih obrav-
nava je bila sklenjena na predhodni 
seji.

(6)  Toãke dnevnega reda v skladu z 11. 
ãlenom tega poslovnika.

(7)  Vsako toãko dnevnega reda, ki jo 
predsedstvu predlaga ena od pogod-
benic in jo predsedstvo prejme ‰e pred 
priãetkom razpo‰iljanja osnutka dnev-
nega reda.

(8)  Razno.

(9)  Potrditev zapisnika sklepov v skladu 1. 
odstavkom 20. ãlena tega poslovnika.
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8. ãlen

Predsedstvo razpo‰lje osnutek dnevnega 
reda za vsako sejo, po moÏnosti skupaj z 
gradivom, vsaj ‰est tednov pred priãetkom 
seje pogodbenicam in opazovalkam ter 
vodjem delovnih skupin v skladu s 14. ãle-
nom tega poslovnika.

9. ãlen

Predsedstvo pred priãetkom seje v njen 
dnevni red vkljuãi vsako dodatno toãko 
dnevnega reda, ki jo po razpo‰iljanju osnut-
ka dnevnega reda predlaga ena od pogod-
benic.

10. ãlen

Stalni odbor sprejme dnevni red seje.

11. ãlen

âe Stalni odbor ne odloãi drugaãe, se lah-
ko vsako toãko dnevnega reda, ki je ni bilo 
mogoãe zakljuãiti v okviru seje, avtomatiãno 
postavi na dnevni red naslednje seje.

V. Sestava delegacij

12. ãlen

(1)  Pogodbenice in opazovalke zastopajo 
delegacije.

(2)  Pogodbenice in opazovalke notificira-
jo predsedstvu vodje svojih delegacij. 
Vodje delegacij notificirajo v skladu s 

14. ãlenom tega poslovnika predsed-
stvu sestavo svojih delegacij v Stalnem 
odboru in v delovnih skupinah ter vsa-
ko njihovo poznej‰o spremembo.

VI. Predsedstvo

13. ãlen

(1)  Predsedujoãi se udeleÏuje sej Stalne-
ga odbora izkljuãno v tej svoji funkci-
ji in v tem ãasu ne uresniãuje pravic 
delegata pogodbenice, ki jih ta v tem 
primeru prenese na drugega delega-
ta.

 
(2)  Predsedujoãi ob svoji zaãasni odsot-

nosti ali zadrÏanosti imenuje svojega 
namestnika. Namestnik med opra-
vljanjem funkcije predsedujoãega ne 
sme uresniãevati pravic delegata po-
godbenice.

VII. Delovne in ad hoc 
delovne skupine 
stalnega odbora

14. ãlen

(1)  Stalni odbor ustanovi za izvajanje Alp-
ske konvencije in za pripravo sklepov 
Alpske konference in Stalnega odbo-
ra v skladu z toãko e. 6. ãlena in 6. 
odstavkom 8. ãlena Alpske konvencije 
delovne skupine in koordinira njihovo 
delo.
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(2)  âe Stalni odbor za ustanovljeno delov-
no skupino ne sprejme posebnega po-
slovnika, velja zanjo ustrezno poslovnik 
Stalnega odbora.

(3)  Pogodbenica, ki ji je bilo poverjeno vo-
denje delovne skupine, opravlja naloge 
predsedstva v skladu s 14. ãlenom Po-
slovnika Alpske konference.

(4)  Stalni odbor poveri vodenje ustanovlje-
ne delovne skupine eni od pogodbe-
nic. Vodjo te delovne skupine se notifi-
cira pogodbenicam in opazovalkam.

(5)  Vodja delovne skupine je vabljen, da 
se udeleÏuje posvetovanj v Stalnem 
odboru, na katerih se obravnavajo 
podroãja, ki zadevajo dejavnosti delov-
ne skupine.

15. ãlen

âe oceni za potrebno, lahko Stalni odbor 
ustanovi ad hoc strokovne skupine in jim 
poveri doloãene naloge.

VIII. Poslovanje

16. ãlen

Pogodbenice lahko med razpravo kadarkoli 
zastavijo proceduralno vpra‰anje, o kate-
rem se nemudoma odloãa. V primeru veã 
proceduralnih vpra‰anj se najprej obravna-
va tisto, ki se najbolj oddaljuje od predhod-
no obravnavanega postopka. Pogodbenica 

lahko do proceduralnega vpra‰anja zav-
zame pritrdilno ali odklonilno stali‰ãe. âe 
predsedujoãemu ne uspe ugotoviti konsen-
za, postane predlog, ki je bil predmet pro-
ceduralnega vpra‰anja, veljaven, ãe sta ga 
sprejeli dve tretjini glasujoãih pogodbenic.

IX. glasovanje

17. ãlen

Za glasovanje pri sprejemanju sklepov Stal-
nega odbora v skladu s 6. in 7. ãlenom Alp-
ske konvencije in pri sprejemanju odloãitev 
o proceduralnih vpra‰anjih v skladu s 16. 
ãlenom tega poslovnika je potrebna dvotre-
tjinska prisotnost vseh pogodbenic.

18. ãlen

(1)  Glasovanje poteka z dvigovanjem rok.

(2)  Na zahtevo ene od pogodbenic se iz-
vede tajno glasovanje.

(3)  VzdrÏanje ni v nasprotju s konsenzom 
v smislu 7. ãlena Alpske konvencije.

(4)  Glasovanje v zvezi s proceduralnimi 
vpra‰anji v skladu s 16. ãlenom tega 
poslovnika vedno poteka z dvigova-
njem rok.
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X. Jeziki

19. ãlen

(1)  Uradni jeziki Alpske konference so tudi 
uradni jeziki Stalnega odbora, delov-
nih skupin in ad hoc delovnih skupin v 
skladu s 14. ãlenom in ad hoc delovnih 
skupin v skladu s 15. ãlenom tega po-
slovnika.

(2)  Izjave, ki so dane v enem od uradnih 
jezikov, se prevedejo v druge uradne 
jezike.

(3)  Uradna gradiva sej Stalnega odbora se 
sestavijo v enem od uradnih jezikov in 
prevedejo v druge uradne jezike.

XI. Zapisniki sej 
stalnega odbora

20. ãlen

(1)  Stalni odbor sprejme ob koncu vsake 
seje zapisnik, ki vsebuje sklepe, spre-
jete na seji (zapisnik sklepov).

(2)  Zapisnik sklepov, dopolnjen zlasti z na-
vedbami o

  · udeleÏbi,
  · poreklu vloÏenih zahtevkov,
  · glasovalnih postopkih,
  · izjavah k zapisniku,
  ·  posreduje predsedujoãi v roku enega 

meseca vsem pogodbenicam in opa-
zovalkam ter vodjem obstojeãih delov-
nih skupin v skladu s 14. ãlenom tega 
poslovnika.

(3)  Zapisnik, dopolnjen v skladu z 2. toãko 
tega ãlena, potrdi Stalni odbor na svoji 
naslednji seji.

 

XII. Spremembe poslovnika

21. ãlen

Stalni odbor lahko ta poslovnik spremeni 
v skladu z doloãbami 3. in 7. odstavka 8. 
ãlena konvencije.

V skladu s sklepom
60. Stalnega odbora

z dne 25. in 26. februarja 2016.



Statut

Stalnega sekretariata

Alpske konvencije
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Zavedajoã se pomena, ki ga imata izvajanje 
in razvoj Alpske konvencije in njenih Proto-
kolov; 
 
zavedajoã se odloãilne vloge, ki jo bo v tem 
okviru imel Stalni sekretariat; 
 
v skladu z 9. ãlenom Alpske konvencije in 
sklepom 7A VI. Alpske konference, ki je 
sklenila ustanoviti Stalni sekretariat; 
 
VII. Alpska konferenca sklene naslednje: 

A. SedeÏ Stalnega sekretariata

Alpska konferenca sklene, da se v Inns-
brucku ustanovi sedeÏ Stalnega sekretaria-
ta Alpske konvencije z oddeljenim operativ-
nim sedeÏem v Bolzanu/Boznu.

ZadolÏitve bodo tako porazdeljene:

SedeÏ v Innsbrucku 4 bo opravljal naslednje 
zadolÏitve:

  ·  sedeÏ Generalnega sekretarja, poli-
tiãnih in administrativnih zadolÏitev Se-
kretariata, predvsem

  ·  zastopanje Sekretariata navzven
  ·  stiki z javnostmi
  ·  politiãno-tehniãna podpora Predsedstva

SedeÏ v Bolzanu/Boznu 5 bo opravljal nas-
lednje zadolÏitve:

  ·  tehniãno-operativne zadolÏitve, pred-
vsem

  ·  sistem opazovanja in informiranja o Al-
pah (SOIA),

  ·  usklajevanje raziskovalnih dejavnosti o 
Alpah (poleg drugih z Bolzanom, Gre-
noblom, Innsbruckom, Luganom in 
Munchnom),

  ·  prevajanje in tolmaãenje

Generalni podsekretar prevzema posebno 
odgovornost, kar zadeva sedeÏ v Bolzanu/
Boznu.

Dejavnosti sedeÏa v Bolzanu bodo deloma 
zagotovljene skozi financiranje italijanske 
vlade in s podporo Evropske akademije v 
Bolzanu/Boznu.

B. ZadolÏitve

(1)  Stalni sekretariat podpira delo organov, 
ki so ustanovljeni v okviru Alpske kon-
vencije.

(2)  V skladu z doloãili Statuta iz Priloge I 
tega sklepa Stalni sekretariat opravlja 
predvsem te zadolÏitve

4 Pogodba o sedeÏu med Avstrijo in Stalnim sekretariatom Alpske konvencije je bila objavlje-
na v Bundesgesetzblatt Republike Avstrije (Bundesgesetzblatt III ‰t. 5/2004). 

5 Pogodba o sedeÏu med Italijo in Stalnim sekretariatom Alpske konvencije je bila objavljena 
v Gazzetta Ufficiale Republike Italije (Gazzetta Ufficiale ‰t. 4 z dne 5. januarja 2006). 
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 a)  tehniãno, logistiãno in administra-
tivno podporo pri izvajanju Alpske 
konvencije in njenih Protokolov;

 b)  koordiniranje raziskovalnih dejav-
nosti; opazovanje in informiranje v 
zvezi z Alpami;

 c) odnosi z javnostmi;
 d)  administrativne naloge in arhiviranje.

C. Pravica do predlaganja

Stalni sekretariat lahko v okviru svojih pri-
stojnosti predloÏi Stalnemu odboru predlo-
ge v zvezi z vsebinami, povezanimi s Kon-
vencijo in njenimi Protokoli.

D.  Imenovanje generalnega/e 
sekretarja/ke, generalnega/e 
podsekratarja/ke in zaãasnega/e

 generalnega/e sekretarja/ke

(1)  Vodja Stalnega sekretariata je general-
ni/a sekretar/ka.

(2)  Generalni/a sekretar/ka in generalni/a 
podsekretar/ka sta imenovana skladno 
s pogoji iz Priloge II tega sklepa.

(3)  Za zaãasnega/o Generalnega/o sekre-
tarja/ko se imenuje Noel Lebel, katere-
ga/e mandat bo do VIII. Alpske konfe-
rence.

(4)  Ministri se v tem kontekstu strinjajo s 
pogoji, priloÏemini k temu sklepu (Pri-
loga IV).

E. Privilegiji in imunitete

(1)  Generalni sekretar je zadolÏen v imenu 
in za raãun Stalnega sekretariata za po-
gajanja o sporazumu o sedeÏu z drÏavo 
gostiteljico Stalnega sekretariata in ob 
predhodni potrditvi Alpske konference 
tudi za sklenitev omenjenega sporazu-
ma.

(2)  Stalni odbor je zadolÏen za pripravo 
predloga o naãinu zagotovitve privile-
gijev in imunitet Stalnemu sekretariatu, 
generalnemu sekretarju, generalnemu 
podsekretarju in zaposlenim pri Stal-
nem sekretariatu v pogodbenicah Kon-
vencije za varstvo Alp, ki niso drÏava 
gostiteljica.

F. Financiranje

Financiranje Stalnega sekretariata se ureja 
na podlagi doloãb iz Priloge III tega sklepa.

G. Konãne doloãbe

(1)  Notranjo organizacijo in zadolÏitve 
Stalnega sekretariata ureja Statut iz 
Priloge I tega sklepa.

(2)  Doloãila tega sklepa v zvezi z general-
nim/o sekretarjem/ko veljajo, mutatis  
mutandis, za zaãasnega/no general-
nega/o sekretarja/ko.

(3)  Priloge I, II in III so sestavni del tega 
sklepa.
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Priloga I
Statut Stalnega sekretariata

1. ãlen 

ZadolÏitve sekretariata

(1)  Stalni sekretariat opravlja zadolÏitve, 
navedene v odstavku B tega Sklepa, 
kakor je doloãeno v naslednjih odstav-
kih.

(2)  Sekretriat nudi strokovno, logistiãno 
in administrativno pomoã pri izvajanju 
Alpske konvencije in njenih protokolov. 
V okviru te zadolÏitve, Sekretariat opra-
vlja ‰e posebej naslednje naloge:

 a)  Posreduje poroãila o izvajanju Kon-
vencije in protokolov, ki so jih prip-
ravile pogodbenice in jih predloÏi 
pristojnemu telesu za preverjanje 
izvajanja Konvencije in njenih pro-
tokolov;

 b)  podpira pristojno telo za preverja-
nje izvajanja Konvencije in njenih 
protokolov pri pripravi poroãil.

(3)  Sekretariat koordinira dejavnosti na 
podroãju raziskovanja, opazovanja in 
informiranja v zvezi z Alpami. V tem 
kontekstu opravlja ‰e posebej nasled-
nje naloge:

 a)  deluje kot osrednja koordinacijska 
enota v Sistemu za opazovanje in 
informiranje o Alpah (S.O.I.A.);

 b)  skrbi za opravljanje ‰tudij in raz-
iskav, tako kot doloãata Alpska 
konferenca in Stalni odbor;

 c)  usklajuje raziskovalne dejavnosti in 
opazovanje ter skrbi za ustrezno 
zbiranje podatkov;

 d)  zagotavlja potrebno usklajevanje s 
pristojnimi mednarodnimi ustano-
vami.

(4)  Sekretariat opravlja dejavnosti na 
podroãju odnosov z javnostmi. V tem 
okviru opravlja ‰e posebej naslednje 
naloge:

 a)  posredno ali neposredno upravlja 
z uradnimi spletnimi stranmi Kon-
vencije in protokolov;

 b)  skrbi za informiranje o dejavnostih 
Konvencije;

 c)  gdgovarja na zahteve po informa-
cijah, ki jih posreduje javnost;

 d)  odgovarja na zahteve po informa-
cijah, ki jih posredujejo pogodbeni-
ce;

 e)  vzpostavlja stike z drugimi pristoj-
nimi mednarodnimi ustanovami.

(5)  Sekretariat opravlja administrativne 
zadolÏitve in hrani arhiv. V tem okviru 
opravlja ‰e posebej naslednje naloge:

 a)  pripravlja in organizira, usklajeno 
s predsedstvom Alpske konferen-
ce, doloãenim v skladu z drugim 
odstavkom 5. ãlena Konvencije 
(»predsedstvo«), redne in izredne 
seje Alpske konference (8. ãlen 
Konvencije) ter delovne seje drugih 
teles, ustanovljenih v okviru Kon-
vencije, tako kot doloãita Alpska 
konferenca in Stalni odbor;

 b)  skrbi za pripravo zapisnikov zase-
danj Alpske konference in sej Stal-
nega odbora ter sestankov drugih 
delovnih teles, ustanovljenih v okvi-
ru Konvencije, tako kot doloãita 
Stalni odbor in Alpska konferenca;

 c)  zagotavlja prevajanje in tolmaãenje 
v uradne delovne jezike Konvencije;
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 d)  hrani arhiv o Konvenciji in protoko-
lih ter zagotavlja ustrezni pristop do 
dokumentov v njem;

 e)  posreduje relevantne dokumente 
Alpski konferenci, Stalnemu odbo-
ru in pogodbenicam.

(6)  Sekretariat opravlja tudi vsako drugo 
zadolÏitev, ki mu jo nalagajo doloãbe 
Konvencije in protokolov ter Alpska 
konferenca.

(7)  V okviru omenjenih zadolÏitev lahko 
Stalni odbor Sekretariatu naloÏi speci-
fiãne naloge.

2. ãlen 

Sestava Stalnega sekretariata

(1)  Sekretariat ima generalnega/o sekre-
tarja/ko, generalnega/o podsekretarja/
ko in ‰tiri zaposlene sodelavce.

(2)  âe bo potrebno, bo Sekretariat lahko 
poiskal tudi sodelovanje zunanjih eks-
pertov.

3. ãlen 

Generalni sekretar

(1)  Generalni/a sekretar/ka je imenovan/a 
skladno z doloãbami iz Priloge II tega 
Sklepa.

(2)  Generalni/a sekretar/ka je vodja Sekre-
tariata: vodi vse dejavnosti Sekretariata 
in je za to odgovoren.

(3)  Generalni/a sekretar/ka zastopa Se-
kretariat navzven in lahko sklepa po-
godbe in druge pravne akte po veljav-
nih nacionalnih predpisih, potrebne za 
opravljanje svojih zadolÏitev.

(4)  Generalni/a sekretar/ka upravlja s fi-
nanãnimi sredstvi, namenjenimi Sekre-
tariatu, in sicer v skladu z doloãbami 
4. ãlena tega Statuta in Priloge III tega 
Sklepa.

(5)  Generalni/a sekretar/ka pripravlja letno 
poroãilo o opravljenih

4. ãlen 

Generalni/a podsekretar/ka

(1)  Generalni/a podsekretar/ka je imeno-
van skladno z doloãbami iz Priloge II 
tega Sklepa.

(2)  Generalni/a podsekretar/ka pomaga 
generalnemu/i sekretarju/ki pri opra-
vljanju njegovih zadolÏitev in ga nado-
me‰ãa v primeru njegove odsotnosti ali 
zadrÏanosti.

5. ãlen 

Sodelavci

Generalni/a sekretar/ka, sporazumno z 
generalnih/o podsekretarjem/ko, sprejme 
na delo sodelavce. Pri izboru sodelavcev 
bo moralo biti zagotovljeno enakovredno 
upo‰tevanje uradnih jezikov Konvencije.
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6. ãlen 

Upravljanje s finanãnimi sredstvi
Sekretariata

(1)  Generalni/a sekretar/ka pripravlja pro-
raãun za naslednje leto in zakljuãni raãun 
ter ju po‰lje Alpski konferenci in Stalne-
mu odboru.

(2)  Stalni odbor pregleda proraãun za nas-
lednje leto in zakljuãni raãun iz prej‰njega 
odstavka ter Alpski konferenci posreduje 
svoje morebitne pripombe.

(3)  Stalni odbor sme v kateremkoli trenutku 
poveriti neodvisnemu subjektu nalogo, 
da preveri finanãno poslovanje Stalnega 
sekretariata.

(4)  Alpska konferenca razpravlja in sprejme 
proraãun za naslednje leto in zakljuãni 
raãun.

7. ãlen 

Konãne doloãbe

(1)  Generalni sekretar, generalni podse-
kretar in zaposleni pri Sekretariatu 
opravljajo svoje delo samostojno in ne 
bodo v nobenem primeru mogli spre-
jemati navodil od katerekoli pogodbe-
nice ali od katerekoli druge zunanje 
oblasti.

(2)  Delovni odnos med Sekretariatom na 
eni ter Generalnim sekretarjem, gene-
ralnim podsekretarjem in zaposlenimi 
sodelavci na drugi strani, je podrejen 
notranjim predpisom drÏavegostitelji-
ce sedeÏa, in sicer v tistih delih, ki jih 
ne predvidevajo ta Priloga, ta Sklep in 
Sporazum o sedeÏu.

Priloga II
Postopek za izbor in imenovanje 
generalnega/e sekretarja/ke in 
generalnega/e podsekretarja/ke

1. ãlen 

Zbiranje kandidatur

(1)  Pogodbenice bodo na podlagi enotne-
ga mednarodnega razpisa zbirale kan-
didature na svojem ozemlju. Zbiranje 
se opravi po naãelu transparentnosti 
in uãinkovitosti. Mednarodni razpis 
bo pripravil in izvedel Stalni sekretariat 
pod nadzorom Stalnega odbora.

(2)  Stalni odbor lahko za predhodni izbor 
ustanovil delovno skupino za pripravo 
seznama najbolj‰ih kandidatov.

2. ãlen 

Imenovanje

Alpska konferenca soglasno sprejme sklep 
o imenovanju generalnega/e sekretarja/
ke in ga/jo izbere med kandidati, ki so bili 
izbrani v skladu s 1. ãlenom.

3. ãlen 

Trajanje mandata

Generalni/a sekretar/ka prevzame svoje za-
dolÏitve v treh mesecih po Alpski konferenci, 
ki ga/jo je imenovala. Njegov/Njen mandat 
traja ‰tiri leta in je lahko podalj‰an le ‰e enkrat 
za dve leti. Po analogiji velja za podalj‰anje 
mandata isto, kar je zajeto v 2. ãlenu te prilo-
ge. Generalni/a sekretar/ka ostane na delov-
nem mestu do nastopa svojega naslednika.
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4. ãlen 

Izbor Generalnega/e podsekretarja/ke

(1)  Generalnega/o podsekretarja/ko ime-
nuje Stalni odbor na predlog general-
nega/e sekretarja/ke. Generalni/a se-
kretar/ka in Generalni podsekretar ne 
smeta biti drÏavljana iste drÏave.

(2)  Zaradi izbirnega postopka, bo treba 
v mejah moÏnosti poskrbeti za to, da 
generalni/a sekretar/ka in generalni/a 
podsekretar/ka ne bosta imenovana 
istoãasno.

(3)  âe ni drugaãe doloãeno, veljajo za ge-
neralnega/o podsekretarja/lp po analo-
giji iste doloãbe kot za generalnega/o 
sekretarja/ko.

Priloga III
Financiranje Stalnega sekretariata

1. ãlen 

(1)  Letni proraãun Stalnega sekretariata za 
obdobje 2003/2004 je 800.000 evrov. 
O omenjenem znesku bo mogoãe 
ponovno razpravljati ob predstavitvi 
naslednjega proraãuna. Finanãno leto 
Stalnega sekretariata se zaãne prvega 
januarja vsakega leta.

DrÏava % po drÏavah Skupno po drÏavah

Avstrija ( A ) 24,5 % 196.000 E

·vica ( CH ) 14,5 % 116.000 E

Nemãija( D ) 8,5 % 68.000 E

Francija ( F ) 18 % 144.000 E

Lihten‰tajn ( FL ) 2 % 16.000 E

Italija ( I ) 26,5 % 212.000 E

Monako ( MC ) 2 % 16.000 E

Slovenija ( SLO ) 4 % 32.000 E

Skupaj 100 % 800.000 E



178 Alpski signali 1 – 3. izdaja 

(2)  Letni proraãun iz prej‰njega odstavka 
se porazdeli med pogodbenice po od-
stotnih deleÏih, ki so razvidni iz spodnje 
tabele:

(3)  Omenjene odstotke bo mogoãe na 
zahtevo ene ali veã pogodbenic re-
vidirati na Alpski konferenci, na nje-
nem VIII. zasedanju ali na naslednjih. 
Odstotki ostanejo veljavni do novega, 
drugaãnega sklepa Alpske konference.

(4)  Prispevki za financiranje Stalnega se-
kretariata bodo vplaãani ãimprej, zato 
da se zagotovi kontinuiteta pri upravlja-
nju Stalnega sekretariata.

2. ãlen 

(1)  Prostovoljne prispevke lahko pogod-
benice nakaÏejo v kateremkoli trenut-
ku in se lahko uporabijo za financira-
nje specifiãnih dejavnosti. Omenjene 
prispevke je mogoãe prispevati tudi v 
naravi.

(2)  Prispevke je treba nakazati v evrih ne-
posredno na tekoãi raãun Sekretariata.

3. ãlen 

Osebni letni bruto dohodek zaãasnega 
generalnega/e sekretarja/ke bo zajet med 
najmanj 70.000 evrov in najveã 100.000 
evrov. Natanãni znesek njegovega dohod-
ka bo doloãil Stalni odbor po njegovem 
imenovanju, med drugim tudi ob upo‰te-
vanju zadolÏitev, ki jih bo moral opravljati 
generalni/a sekretar/ka.

4. ãlen 

Osebni dohodek Generalnega sekratarja 
bo doloãen po sklenitvi sporazuma o se-
deÏ.

Priloga IV

Ministri sogla‰ajo, da se dodeli francoske-
mu kandidatu funkcijo zaãasnega General-
nega sekretarja Alpske konvencije.

Italija umakne zadrÏek v zvezi z mehanizmi 
za implementacijo.

Ministri sogla‰ajo, da mora biti med manda-
tom zaãasnega/e generalnega/e sekretar-
ja/ke ãigar/katere generalni/a podsekretar/
ka, ãigar/katere materni jezik je nem‰ãina, 
in en/a ãlan/ica Stalnega sekretariata, ãi-
gar/katere materni jezik je sloven‰ãina.

Italija bo financirala eksperta, ki ga bo do-
loãila Slovenija in ki bo deloval v Bolzanu/
Boznu.
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