Dopolnitev vprašalnika o izvajanju Alpske konvencije in njenih protokolov
- Slovenija
14. člen Protokola Varstvo tal – Učinki turistične infrastrukture
40. Ali ste ugotovili pomembne poškodbe tal in vegetacije na območju smučišč?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, ali ste sprejeli ukrepe za ponovno vzpostavitev prejšnjega stanja?
Da

Ne

Če je odgovor da, navedite poškodbe in sprejete ukrepe.
Opomba: Spremljanje poškodb tal in vegetacije na območju smučišč se ne izvaja.

19. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Dopolnilni ukrepi
43. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Ukrepi na področju varstva narave se nanašajo na posebne ukrepe ob izdaji naravovarstvenih
soglasij ob graditvi objektov (omejitve oziroma prepovedi), posebne ukrepe ob izdaji dovoljenj
za raziskovanje zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst v Alpskem prostoru ipd., skladno z
Zakonom o ohranjanju narave in podzakonskimi predpisi ter Zakonom o Triglavskem
narodnem parku.

6. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Mednarodno sodelovanje
Pojasnite, katera oblika (katere oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.
Slovenija kot članica EU aktivno sodeluje pri aktivnosti na področju hribovskega kmetijstva v
okviru podpor območjem z omejenimi dejavniki. Ne gre torej za “klasičen” multilateralen
sporazum, ampak usklajevanje v zvezi s to tematiko znotraj držav članic EU, torej tudi s
pogodbenicami AK. Dodatno izobraževanje pa pomeni predvsem udeležbo na seminarjih
oziroma raznih delavnicah na temo razvoja podeželja.
7. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Pospeševanje hribovskega kmetijstva
V okviru programa razvoja podeželja 2004-2006 je določeno diferencirano plačilo za območja
s težjimi razmerami s poudarkom na višji podpori v gorskih in hribovskih območjih. Kot
posebna pomoč kmetijam se lahko smatra oblika podpor za gorsko-višinske kmetije ter za
strme kmetije. Prav tako obstajajo podpore za košnjo strmih travnikov, grbinastih travnikov
ter planinska paša znotraj kmetijsko okoljskega programa, kjer je poudarek ravno na
ohranjanju kulturne krajine.

13. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo - Dopolnjevanje kmetijstva in gozdarstva
20. Ali upoštevate varovalne, uporabne, rekreacijske ter ekološke in biogenetske funkcije
gozda v razmerju do kmetijskih zemljišč ob upoštevanju posebnosti kraja in skladnosti s
krajino?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
V skladu s 6. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 ZON, 67/02 - ZG-A in 110/02 - ZGO-1), ki določa, da so podlaga za gospodarjenje z gozdovi
program razvoja gozdov Slovenije (Nacionalni program razvoja gozdov - NPRG) in načrti za
gospodarjenje z gozdovi. Gospodarjenje z gozdovi se izvaja na način, ki ohranja vse funkcije
gozdov in temelji na uspešnem naravnem obnavljanju sestojev. V 9. členu istega zakona je
določeno, da so gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarski načrti območij in
gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot. Gozdnogospodarski načrti se izdelajo kot
skupni načrti za vse gozdove ne glede na lastništvo ob upoštevanju posebnosti na posameznih
območjih.
Program razvoja gozdov ((NPRG), Uradni list RS, št.: 14/1996 z dne 8. 3. 1996) v točki 4.14.
Razvoj kmetij in podeželja določa, da je treba pri določanju ciljev in ukrepov za
gospodarjenje s kmečkimi gozdovi upoštevati, da je gozd del kmetije, zato moramo na
kmetijo gledati celostno in pri tem upoštevati ekološki, socialni in gospodarski vidik ter ji
priznati njeno vlogo pri vzdrževanju kulturne krajine. Pri načrtovanju gozdnogojitvenih
ukrepov v kmetovem gozdu je treba upoštevati razvojne potrebe kmetije. Zlasti v gorskem
svetu, kjer je gozdarstvo večinoma najpomembnejša gospodarska dejavnost kmetije, mora
javna gozdarska služba sodelovati tudi pri oblikovanju skupnih razvojnih programov (npr.
CRPOV), pri oblikovanju in izvajanju skupnih izobraževalnih programov ter pri oblikovanju
skupnega programa graditve in vzdrževanja infrastrukturnih objektov. Ohranjenost in
privlačnost naše gozdne krajine ter urejenost kmetij in podeželja so pogoj kakovosti življenja
na podeželju ter tudi pomemben sestavni del celovite turistične ponudbe.
16. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Dopolnilni ukrepi
Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
26. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!
Iz vidika protokola hribovskega kmetijstva lahko potrdimo pozitiven vpliv izvajanja raznih
ukrepov, ki podpirajo kmetovanje in dejavnosti povezane z njim (kmečki turizem, uvajanje
dopolnilnih dejavnosti idr.).
21. člen Protokola Turizem – Dopolnilni ukrepi
Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
43. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!
Sprejeti ukrepi nimajo zadovoljivih sinergijskih učinkov in niso enakovredno ciljno usmerjeni
tako k ohranitvi kot razvoju alpskega prostora. Regulativa in ukrepi so prvenstveno omejevalni,
razpršeni med posameznimi sektorji in za razvoj turistične gospodarske dejavnosti na tem
območju, za ohranitev poseljenosti območja, za ohranitev območja kot specifičnega življenjskega
in delovnega prostora alpskega prebivalstva nespodbudni. Turizem se smatra kot
najsprejemljivejša gospodarska dejavnost v tovrstnih okoljih, je idealen instrument ohranitve
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poseljenosti, je odličen vir zaposlitvenih možnosti, vzdrževanja alpske krajine in kulture,
interpretacije, promocije in ohranitve tega tako za Slovenijo kot Evropo izjemnega in turistično
privlačnega gorskega prostora. Upoštevanje načel trajnosti in skladnejši gospodarski razvoj tega
območja potrebujeta jasne, celovite, povezane in spodbujajoče zakonske podlage in rešitve,
dosledno izvajanje predpisov, intenzivno usklajevanje razvojnih usmeritev in ukrepov turizma
predvsem z okoljskimi, prostorskimi, prometnimi in kmetijskimi usmeritvami, kar bo omogočilo
uspešnejše izvajanje zavez tako Alpske konvencije, Protokola turizem kot vseh ostalih
protokolov.
11. člen Protokola Promet – Cestni promet
14. Kako ste v vaši deželi udejanjili pogoje, navedene v 2. odst. 11. člena?
Udejanjajo se vsi pogoji protokola.
7. člen Protokola Energija – Vodna energija
14. Ali zagotavljate pri novih in v okviru možnosti tudi pri že obstoječih hidroenergetskih
objektih ekološko funkcionalnost vodotokov in celovitost krajin s primernimi ukrepi, kot so
določanje minimalnih pretočnih količin, izvajanje predpisov za zmanjševanje umetnih nihanj
vodne gladine in zagotavljanje prehodnosti za živali?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Da, s predpisi s področja varovanja okolja.
15. Ali varujete vodne režime v vodozaščitnih območjih za pitno vodo, zavarovanih območjih z
njihovimi tamponskimi območji, varovanih območjih in območjih miru, kot tudi v neokrnjenih
območjih narave in krajine?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne ukrepe ste sprejeli v ta namen?
Da, s predpisi s področja varovanja okolja.

8. člen Protokola Energija – Energija iz fosilnih goriv
22. Ali ste na obmejnih območjih uskladili in povezali sisteme za nadzor emisij in imisij s sistemi
drugih pogodbenic?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
Sisteme za nadzor emisij nismo uskladili s sistemi drugih pogodbenic. Nadzor nad emisijami
izvajamo skladno z nacionalno zakonodajo: meritve emisij v zrak iz naprav izvajajo pooblaščeni
izvajalci, ki imajo ustrezno akreditacijo; upravljavci naprav so dolžni letno poročati ministrstvu
(t.j. ARSO) o svojih emisijah enkrat letno; ARSO posreduje te podatke o letnih emisijah
onesnaževal javnosti preko spletne strani.
Kljub temu je treba pripomniti, da emisije in imisije regulirajo direktive EU. Države članice
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morajo imeti ustrezen monitoring imisij in nadzore nad emisijami, urejen na podoben način.
Pogodbenice pa so vse, razen Švice, članice EU. Vse tudi poročajo podatke o emisijah in
imisijah na Evropsko komisijo in na Evropsko okoljsko agencijo.
11. člen Protokola Energija – Renaturacija in sonaravne gradbene metode
28. Kakšni so pogoji, pod katerimi morata pri idejnih projektih potekati renaturacija lokacij in
ponovna vzpostavitev vodnega režima po dokončanju gradnje javnih in zasebnih
energetskogospodarskih objektov, ki vplivajo na okolje in ekosisteme v alpskem prostoru?
(Navedite podrobnosti in pravne predpise.)
To urejajo predpisi s področja varovanja okolja.
13. člen Protokola Energija - Usklajevanje
36. Ali so pri projektih na področju energetike, ki bi utegnili imeti pomemben čezmejni vpliv in
ki jih je načrtovala ali izvedla druga pogodbenica, spraševali vašo deželo za strokovno mnenje
pred izvajanjem projekta?
Da

Ne vedno

X

Ne

Če ste naredili križec pri „ne“ ali „ne vedno“, navedite primer ali primere, v katerih vaše dežele
niso spraševali za strokovno mnenje, z navedbo pogodbenice, in približni datum izvedbe projekta,
za katerega ni bilo konzultacije.
Primer so plinski terminali v Tržaškem zalivu. V Italiji je načrtovana tudi kompresorska postaja
za zemeljski plin blizu meje.
14. člen Protokola Energija – Dopolnilni ukrepi
37. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Ukrepi za umeščanje objektov v prostor v Sloveniji so zelo strogi. Investitor ne more vnaprej
napovedati, ali bo umeščanje dovoljeno ali ne, ne more vedeti tudi, kako dolgo bo presoja vplivov
trajala. Investiranje v energetske objekte je v konkurenčnem okolju zato skoraj neizvedljivo. Pri
umeščanju v prostor gre za ukrepe s področja varovanja okolja.
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