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Napotki za izpolnjevanje vprašalnika
Vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti, so na sivem ozadju. Pri vprašanjih, na katera je
potrebno odgovoriti s križcem, bi se morali načelno izogibati dodatnim tekstovnim
komentarjem. Pri posameznih vprašanjih je, na primer zaradi regionalnih ali občinskih
posebnosti, lahko smotrno, da se na vprašanje odgovori fleksibilneje, in ne samo s križcem pri
enem izmed ponujenih možnih odgovorov. Če pa bi se pri izpolnjevanju vprašalnika vseeno
pojavile težave, skušajte čim bolje odgovoriti na vsakokratno vprašanje. Na takšne težave
lahko nato opozorite v rubriki „Prostor za morebitne dodatne opombe“.
Odgovori v vprašalniku bi morali posredovati čim obsežnejši pregled udejanjanja Alpske
konvencije in njenih protokolov.
Formulacija vprašalnika sledi načelno formulacijam Alpske konvencije in njenih protokolov.
Vprašanja, ki se nahajajo v vprašalniku, ne spreminjajo obveznosti, ki za pogodbenice
izhajajo iz Alpske konvencije in njenih protokolov.
Informacije, ki jih pogodbenica, ki izpolnjuje vprašalnik, uvršča med zaupne, je potrebno pri
izpolnjevanju vprašalnika označiti kot takšne.
Vprašanja se nanašajo vedno na pogodbenico, ki izpolnjuje vprašalnik, in na njeno območje
oziroma na alpski prostor na njenem območju. Za alpski prostor se smatra območje
veljavnosti Alpske konvencije v skladu s 1. členom Alpske konvencije.
Pogodbenica, ki izpolnjuje vprašalnik, se v vprašalniku navaja kot „dežela“. Zaradi
poenostavitve smo se odpovedali posebni oznaki za Evropsko skupnost. Oznaka „dežela“
velja za potrebe tega vprašalnika ustrezno tudi za Evropsko skupnost.
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Okrajšave
Uporabljajo se naslednje okrajšave:
AK

Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija)

Protokol Hribovsko
kmetijstvo

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju hribovskega kmetijstva

Protokol Gorski gozd

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju gorskega gozda

Protokol Varstvo tal

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju varstva tal

Protokol Energija

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju energije

Protokol Varstvo narave in
urejanje krajine

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju varstva narave in urejanja krajine

Protokol Urejanje prostora in Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
trajnostni razvoj
področju urejanja prostora in trajnostnega razvoja
Protokol Turizem

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju turizma

Protokol Promet

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju prometa
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Podatki o izvoru in pripravi poročila
Ime pogodbenice

Republika Slovenija

Navedite nacionalni kontaktni organ:
Ime nacionalnega kontaktnega organa

Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor
Urad za prostorski razvoj

Ime in naziv odgovorne osebe

Margarita Jančič, sekretarka

Naslov

Dunajska cesta 48

Telefonska številka

++ 386 1 478 70 24

Številka faksa

++ 386 1 478 72 22

Elektronski naslov

margarita.jancic@gov.si

Podpis osebe, odgovorne za oddajo poročila
Datum oddaje poročila

Navedite sodelujoče ustanove (npr. nevladne organizacije, teritorialne skupnosti, znanstvene
ustanove).
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za kulturo, Agencija RS za okolje,
Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Služba vlade za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, CIPRA Slovenija, Mestna občina Maribor.
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1. del: Splošni del
Opomba: Na vprašanja v Splošnem delu morajo odgovoriti vse pogodbenice Alpske
konvencije.
Navedite pri protokolih, katerih pogodbenica je vaša dežela, datum ratifikacije (oziroma
sprejetja ali odobritve) in datum pričetka veljave ustreznega protokola/ustreznih protokolov v
vaši deželi. (Datum navedite kot v naslednjem primeru: 01. januar 2003)
Ime protokola

Ratifikacija1 dne

Velja od

Protokol Urejanje prostora in trajnostni razvoj

28. 11. 2003

28. 4. 2004

Protokol Varstvo tal

28. 11. 2003

28. 4. 2004

Protokol Varstvo narave in urejanje krajine

28. 11. 2003

28. 4. 2004

Protokol Hribovsko kmetijstvo

28. 11. 2003

28. 4. 2004

Protokol Gorski gozd

28. 11. 2003

28. 4. 2004

Protokol Turizem

28. 11. 2003

28. 4. 2004

Protokol Promet

28. 11. 2003

28. 4. 2004

Protokol Energija

28. 11. 2003

28. 4. 2004

Protokol Reševanje sporov

28. 11. 2003

28. 4. 2004

Če vsi protokoli še niso bili ratificirani2, navedite zakaj in kdaj je mogoče pričakovati
ratifikacijo nadaljnjih protokolov.

1
2

Oziroma sprejetje ali odobritev.
Oziroma sprejeti ali odobreni.
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A. Uvod
1. Kakšen je delež (v %) alpskega prostora v celotni površini vaše dežele?

33%

2. Kakšen je bruto domači proizvod vaše dežele v alpskem prostoru?

3. Kakšen je delež (v %) bruto domačega proizvoda v alpskem prostoru vaše
dežele v celotnem bruto domačem proizvodu vaše dežele?

4. Kakšen je pomen Alpske konvencije in njenih protokolov za vašo deželo?
Udejanjanje načel, smernic in ukrepov Alpske konvencije in njenih Protokolov zagotavlja
primerno ravnovesje med potrebami gospodarskega razvoja ter ohranjanjem okolja in kulturne
ter naravne krajine slovenskih alpskih krajin. AK je v slovenskem alpskem prostoru žal malo
znana in zapostavljena. AK bi morala v Sloveniji postati osnova ravnanja v alpskem svetu,
Slovenija pa bi morala postati promotor uresničevanja AK v Alpah. Na državni ravni bi bilo
potrebno intenzivirati uresničevanje načel in smernic AK, da bi s tem ohranili slovenski alpski
svet kot izjemno naravno in kulturno dediščino ter identiteto Slovenije in Evrope. To je moč
doseči z vzdržnim (sonaravnim) prostorskim načrtovanjem in upravljanjem gospodarske,
turistično-rekreacijske in bivalne funkcije alpskega prostora, kar bo omogočalo sonaravno
bivanje in delovanje prebivalcev ter obiskovalcev alpskega območja.

5. Ali obstajajo sodne in upravne odločitve, ki se nanašajo na Alpsko konvencijo in protokole,
ki jih je vaša dežela ratificirala (oziroma pravni predpisi, ki uresničujejo obveznosti iz njih)?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite pravna področja, na katerih so sprejeli takšne odločitve, in nekaj
zglednih odločitev.
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o ohranjanju narave,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o Triglavskem narodnem parku,
Zakon o vodah,
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Zakon o gozdovih,
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Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja Posočja,
Energetski zakon,
Strategija razvoja Slovenije,
Politika urejanja prostora Republike Slovenije,
Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
Prostorski red Slovenije.
6. Na kratko opišite, kaj ste do sedaj storili in kaj načrtujete za spodbujanje uresničevanja
ciljev Alpske konvencije in protokolov, ki veljajo v vaši deželi?
(Tukaj lahko poročate tudi o drugih splošnih dejavnostih, ki so povezane z Alpsko konvencijo,
vendar presegajo obveznosti iz Alpske konvencije, ali pa o dejavnostih in programih, ki
spodbujajo uresničevanje ciljev Alpske konvencije zunaj vaše dežele.)
Leta 1997 je Vlada RS ustanovila medresorsko koordinacijsko skupino za izvajanje AK, katere
glavni namen je zagotoviti večji pretok informacij in bolj aktivno vključevanje pri načrtovanju
razvoja gorskih območij v Sloveniji. V letu 2004 sta bila sprejeta Strategija prostorskega
razvoja Republike Slovenije in Prostorski red Slovenije, ki podajata strateške usmeritve za
razvoj dejavnosti, da se v alpskem prostoru zagotavlja osnovno gospodarsko in družbeno
infrastrukturo, ustrezno upravljanje z naravnimi viri, pri čemer se upošteva ohranjanje narave
in varstvo kulturne dediščine. Spodbuja se ekološko naravnan turizem, ekološki način
kmetovanja, uporabo obnovljivih virov energije, ter zagotavlja podporo gorskim in hribovskim
skupnostim, s ciljem zagotavljanja obstoja prepoznavnih značilnosti alpskih krajin.
V okviru naloge Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji - Krajine Alpske regije je
bila določena tipologija alpskih krajin in podane usmeritve za ohranjanje njihovih
prepoznavnih značilnosti. Določena so bila tudi območja izjemnih krajin.
V okviru evropskega ekološkega omrežja Natura 2000 so bila v letu 2004 tudi v alpskem
prostoru določena posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena območja.
Slovenija se že od začetka trajanja programskega obdobja 2000 – 2006 aktivno vključuje v
program INTERREG III B »Območje Alp«, kjer je bilo v okviru štirih do sedaj izvedenih
razpisov odobrenih 35 projektov v katerih sodeluje 44 slovenskih projektnih partnerjev.
Čezmejno sodelovanje v alpskem območju se spodbuja tudi s sofinanciranjem projektov v
okviru programov INTERREG III A Avstrija – Slovenija in Italija – Slovenija.
Slovenija je leta 2003 pripravila program „prebivalstvo in kultura“. Nastajajo informacijske
podlage za spremljanje posegov v prostor, izveden je bil mednarodni seminar „Razvoj in
planiranje prostora v Alpah“. Slovenija sodeluje v „Mreži zavarovanih območij v Alpah“,
izvedla je raziskavo“Čezmejno sodelovanje občin“ na področju urejanja prostora. V 5.
okvirnem programu EU je bil izveden mednarodni projekt REGALP - Regionalni razvoj in
spremembe kulturne krajine: primer Alp.
Uresničevanje programa „Omrežje občin-povezanost v Alpah“, v katerega je vključenih 110
občin iz sedmih držav, bi bilo v Sloveniji potrebno spodbuditi (trenutno so vključene le tri
občine). Velike možnosti za učinkovitejše izvajanje AK so tudi pri večjem ciljnem usmerjanju
sredstev razpisov posameznih resorjev za podporo programom in projektom nevladnih
organizacij (NVO).
CIPRA Slovenija promovira AK na vseh dogodkih, ki jih organizira ali na njih sodeluje, na
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primer:
-

Razstava Krasne nove Alpe, Kamnik, november 2002, problemske fotografije iz
alpskega sveta na temo protokolov AK,

-

Ogenj v Alpah: prireditev okoljskih NVO-jev v Alpah, ki s kresom opozorijo na
okoljske probleme v Alpah. CIPRA Slovenija je v 2004 kresovanje posvetila prometni
problematiki v Sloveniji, tudi v slovenskem alpskem svetu.

-

Alpski teden - Alpe bodoče generacije, september 2004: na konferenci o prihodnosti
Alp je bilo predstavljeno življenje v Alpah, katerega okvir predstavlja AK.

-

Kamniško-Savinjski regijski park: CIPRA Slovenija je pred dvema letoma oživila idejo
o Kamniško-Savinjskem regijskem parku. Od tedaj so oživele številne aktivnosti v
smeri promocije in organizacije parka. CIPRA Slovenija je pripravila tudi analizo
varovalnih režimov na območju, predvidenem za park in priložnosti, ki bi jih
ustanovljeni park prinesel.

-

Prihodnost v Alpah: mednarodni projekt CIPRE International z naslovom Prihodnost v
Alpah, katerega cilj je vzpostaviti mrežo znanj za sonaravni razvoj v Alpah, kar je eden
glavnih ciljev Alpske konvencije.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
Na vprašanji o bruto domačem proizvodu naše dežele v alpskem prostoru ter o deležu BDP v
alpskem prostoru, glede na celoten BDP, ne moremo podati odgovora. Glede na vire in
metodologijo izračunavanja BDP-ja je najnižja možna raven za izkazovanje podatkov statistična
regija (SKTE 3 oziroma NUTS 3). Ker je območje Alp po Alpski konvenciji opredeljeno z
občinami (12 občin v 5ih različnih statističnih regijah) in krajevnimi skupnosti podatka za BDP
za to območje ne moremo podati.
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B. Splošne obveznosti iz Alpske konvencije
I. 2. odst. 2. člena črka a AK – Splošne obveznosti na področju prebivalstva
in kulture
2. odst. 2. člena črka a AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, ki so navedeni v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih:
a) Prebivalstvo in kultura – s ciljem spoštovanja, ohranjanja in podpiranja kulturne in
družbene samobitnosti avtohtonega prebivalstva ter zagotavljanja njegove življenjske
osnove, še posebno poselitve in gospodarskega razvoja, ki sta znosna okolju ter
pospeševanja medsebojnega razumevanja in partnerskega vedenja med alpskim in
zunajalpskim prebivalstvom“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka a AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o Triglavskem narodnem parku,
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva,
Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007,
Program razvoja podeželja.
2. Kakšne ukrepe ste sprejeli za spoštovanje, ohranitev in/ali spodbujanje kulturne in družbene
samobitnosti stalnega prebivalstva v Alpah?
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo določa interes za ustvarjanje, posredovanje in
varovanje kulturnih dobrin ter določa javno kulturno infrastrukturo in izvajanje kulturnih
dejavnosti. Zakon določa, da se javni interes za kulturo uresničuje z določanjem pogojev za
kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, slovensko kulturno
identiteto in skupni slovenski kulturni prostor. Za kulturni interes skrbijo Republika Slovenija in
lokalne skupnosti.
Bolj konkreten je Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki pokriva kulturno dediščino in kulturne
spomenike. Z zaščito pomembnih kulturnih etnoloških znamenitosti se posredno vzpodbuja
avtohtone prebivalce k ohranjanju tradicije okolja iz katerega izhajajo.
Program razvoja podeželja implementira enega od ključnih ciljev strategije in sicer, ohranjanje
poseljenosti in kulturne krajine. Ta cilj se izvaja preko slovenskega kmetijskega okoljskega
programa, ki z izravnalnimi plačili priznava pomembno multifunkcionalno vlogo kmetijstva v
družbi. Program razvoja podeželja podpira dopolnilne dejavnosti na kmetijah kot dodaten vir
zaslužka, zlasti v gorskih in hribovitih območjih.
Za skladen in uravnotežen prostorski razvoj določa Strategija prostorskega razvoja Slovenije
razvoj policentričnega urbanega sistema, v okviru katerega se zagotavlja ustrezno dostopnost do
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javnih funkcij in storitev znotraj urbanih središč. Na ta način se zagotavlja kvaliteta bivanja na
vseh območjih alpskega prostora Slovenije.
Tako usmeritev podpirajo tudi ukrepi iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Pri vsakokratnih letnih ali dvoletnih razpisih s področja kulture se pri obravnavi prispelih vlog
prednostno obravnavajo programi in projekti iz goratega področja z namenom ohranjanja in
pospeševanja kulturne dejavnosti kot tudi pri obnovi spomenikov, ter kulturne dediščine in
vzpostavljanju primerne kulturne infrastrukture.
3. Kakšne ukrepe ste sprejeli za zagotavljanje eksistenčnih osnov stalnega prebivalstva v Alpah,
predvsem za okoljsko sprejemljivo poseljevanje in gospodarski razvoj?
Agencija za regionalni razvoj se pri izvajanju nalog deloma povezuje s Skladom za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter z regionalnimi razvojnimi agencijami
in drugimi institucijami, pomembnimi za skladen regionalni razvoj. Pri vodenju politike
skladnega regionalnega razvoja se na območjih s posebnimi razvojnimi problemi zasledujejo
naslednji cilji:
- zmanjševanje razlik v razvitosti območja v odnosu do povprečja države,
- dvig splošne ravni razvitosti,
- odpravljanje strukturnih problemov in visoke brezposelnosti,
- preprečevanje neugodnih demografskih gibanj, zlasti v obmejnih območjih in območjih z
omejenimi dejavniki.
Navedena so tudi merila za določanje območij s posebnimi razvojnimi problemi. Taka območja
prejemajo državne finančne spodbude za uresničevanje skladnega regionalnega razvoja
Slovenije. Spodbude se z javnim razpisom dodeljujejo občinam ter pravnim in fizičnim osebam
na podlagi regionalnega razvojnega programa oziroma skupnega razvojnega programa.
V programu razvoja podeželja je za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
kamor sodijo tudi gorska in hribovska območja, omogočeno prejemanje izravnalnih plačil na
podlagi razpisov, ki prispevajo k povečanju dohodkov kmetov na teh območjih.
Lokalne skupnosti, zlasti v letih po osamosvojitvi, vzorneje skrbijo za prometno in ostalo
infrastrukturo, tako da so vsa gorska naselja opremljena z električno energijo, vodovodi,
telekomunikacijsko infrastrukturo.
4. Kakšne ukrepe ste sprejeli za spodbujanje medsebojnega razumevanja in partnerskega odnosa
med alpskim in zunajalpskim prebivalstvom?
Strategija prostorskega razvoja spodbuja celovit razvoj podeželja v povezavi z urbanimi
območji. Uresničevanje teh usmeritev se izvaja skozi prostorsko načrtovanje in izdelovanje
prostorskih aktov na regionalni (regionalna zasnova prostorskega razvoja) in lokalni ravni
(strategija prostorskega razvoja občin, prostorski red občin, občinski lokacijski načrti). V
pripravi so regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske, Koroške in Gorenjske regije.
CIPRA Slovenija ima v organizacijskem ustroju telo z imenom Forum gorskih skupnosti,
katerega namen je združiti okolje-varstveni in razvojni potencial različnih lokalnih skupnosti in
skupin, ki ne prihajajo iz gorskega sveta.
Prostor za morebitne dodatne opombe:
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II. 2. odst. 2. člena črka b AK – Splošne obveznosti na področju urejanja
prostora
2. odst. 2. člena črka b AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
b) Prostorsko načrtovanje – s ciljem zagotavljanja varčne in preudarne rabe ter zdravega
usklajenega razvoja celostnega prostora. Pri tem se posebej upošteva nevarnosti naravnih
katastrof, preprečuje preveliko ali premajhno rabo ter ohranja oziroma obnavlja naravne
življenjske prostore. Zato sta potrebni celovita spoznava in ocena potreb po rabi,
daljnovidno integralno načrtovanje in določitev iz tega izhajajočih ukrepov“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka b AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o graditvi objektov,
Politika urejanja prostora RS,
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
Uredba o prostorskem redu Slovenije.
2. Ali se določitve za trajnostni razvoj in vzdržno prostorsko planiranje za povezana območja
opredeljujejo z načrti in/ali programi prostorskega planiranja oziroma trajnostnega razvoja?
Da

X

Ne

Če je odgovor ne, navedite kako drugače? Če je odgovor da, navedite primere.
Vsi prostorski akti in izvedbeni načrti:
Strategija prostorskega razvoja Slovenije je skupaj s Strategijo razvoja Slovenije krovni
dokument za usmerjanje razvoja in osnova za usklajevanje sektorskih politik. Opredeljuje
izhodišča, cilje razvoja in globalno zasnovo prostorskega razvoja države, podaja razvojne
usmeritve za posamezne prostorske sisteme - poselitev, infrastruktura, krajina ter določa ukrepe
za njihovo izvajanje. S Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskim redom Slovenije
morajo biti usklajeni hierarhično nižji prostorski akti in sicer, strategije prostorskega razvoja
občin, prostorski redi občin in lokacijski načrti na lokalni ravni, s katerimi se izvaja prostorsko
načrtovanje na lokalni ravni; regionalne zasnove prostorskega razvoja, s katerimi se uresničuje
prostorsko načrtovanje na regionalni ravni, ter državni lokacijski načrti.
3. Ali vsebujejo načrti in/ali programi prostorskega planiranja ali drugi ukrepi, Da
sprejeti za varčno in racionalno rabo in zdrav usklajen razvoj celotnega prostora,
predvsem naslednje?
Podrobno razčiščevanje in presojo zahtevkov v zvezi z rabo

X

Daljnovidno integralno planiranje

X

Ne
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Usklajevanje ukrepov, ki sledijo iz tega

X

Če je odgovor da, kako se vključujejo ti vidiki?
Vsi resorji /sektorji sodelujejo skozi postopek medsektorskega usklajevanja pri pripravi
prostorskih aktov (PA) na vseh ravneh. Proceduro medsektorskega usklajevanja določa Zakon o
urejanju prostora (ZUreP). Sektorji so v pripravo PA vključeni s strokovnimi podlagami,
smernicami in mnenji na predlog PA. Temeljni cilji prostorskega razvoja so zapisani v ZUreP in
so med drugim tudi zagotavljati racionalno rabo prostora, dosegati prostorsko usklajeno in med
seboj dopolnjujočo razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, zagotavljati varstvo okolja in
ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, omogočanje trajnostne rabe naravnih dobrin in
varovanje drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja.
4. Ali se v mejnem območju prostorsko planiranje usklajuje z drugimi pogodbenicami?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, v kateri fazi planiranja in na kateri državni ravni?
V skladu s Strategijo prostorskega razvoja se spodbuja enakovredno vključenost Slovenije v
Evropski prostor. Konkretna prostorsko razvojna vprašanja se razrešuje na bilateralni ravni ali v
okviru programov transnacionalnega in čezmejnega sodelovanja.
Primeri transnacionalnih projektov v okviru INTERREG III B Programa za območje Alp
(ALPENCORS, MARS, DIAMONT...) in programa CADSES (ISA – MAP, IMONODE,
CONSPACE, PLANET CENSE, ESTIA-SPOSE ...) kažejo na sodelovanje Slovenije z ostalimi
pogodbenicami na področju iskanja skupnih strateških prostorsko razvojnih rešitev.
5. Ali obstajajo posebni programi v alpskem prostoru, ki koristijo varstvu pred naravnimi
nesrečami, predvsem pred visokimi vodami, padanjem kamenja, plazovi in usadi?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kateri?
V primeru naravnih nesreč se sprejme zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, kot na primer
Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja Posočja. V skladu z zakonom o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami so občine dolžne pripraviti občinske načrte zaščite
in reševanja, ki predstavljajo podlago za pripravo prostorskih aktov.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije določa, da se pri načrtovanju prostorskega razvoja
upoštevajo omejitve, ki izhajajo iz ogroženosti območij zaradi naravnih ali drugih nesreč. S tem
se vzpostavlja sistem preventivnega varstva.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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III. 2. odst. 2. člena črka c AK – Splošne obveznosti na področju varstva
zraka
2. odst. 2. člena črka c AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
c) Ohranjanje čistega zraka – s ciljem drastičnega zmanjšanja emisij škodljivih snovi in
obremenitev z njimi v alpskem okolju ter njihovega vnašanja od zunaj do mere, ki ni
škodljiva za ljudi, živali in rastline“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka c AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Zakon o varstvu okolja in v skladu z njim podzakonski predpisi za področje zraka.
2. Ali ste sprejeli posebne ukrepe za znižanje emisij škodljivih snovi in obremenitev z njimi v
alpskem prostoru na mero, ki ni škodljiva za ljudi, živali in rastline?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Vzpostavitev informacijskih sistemov onesnaževalcev zraka ter informiranje in ozaveščanje
glede zmanjševanja emisij so del lokalne agende 21.
3. Ali ste sprejeli posebne ukrepe za zmanjšanje transporta škodljivih snovi od zunaj na mero, ki
ni škodljiva za ljudi, živali in rastline?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Obvezne ocene vplivov na okolje pri projektih na področju prometne infrastrukture in urejanje
prometa ter ukrepi lokalnih oblasti v urbanih in ruralnih območjih (omejevanje prometa).
Prostor za morebitne dodatne opombe:
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IV. 2. odst. 2. člena črka d AK – Splošne obveznosti na področju varstva tal
2. odst. 2. člena črka d AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
d) Varstvo tal – s ciljem zmanjševanja kvantitativnega in kvalitativnega poškodovanja tal,
še posebno z uporabo za tla neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov,
varčnim ravnanjem z zemljiščem in tlemi, zajezitvijo erozije kot tudi z omejitvijo zaprtja
tal,“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka d AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gozdovih,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Strategija Prostorskega razvoja Slovenije,
Uredba o podrobnejših merilih za presojo ali obdelovalec ravna kot dober gospodar,
Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla,
Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh,
Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju.
2. Ali spodbujate varčno ravnanje s tlemi?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Z usmeritvami državnih strateških prostorskih aktov – Strategija prostorskega razvoja
Slovenije, Prostorski red Slovenije:
- spodbuja se širitev naselij predvsem navznoter – notranji razvoj naselja ima prednost pred
širjenjem na nova območja, na nova zemljišča,
- usmeritve za rabo naravnih virov, usmeritve za rabo tal.
Naravni viri – med njimi tudi tla, so pomembni za prostorski razvoj države in kvaliteto
bivanja. Zagotavlja se gospodarno, preudarno in prostorsko racionalno rabo naravnih virov,
da se ohranjajo potenciali, obnovljivost in kvaliteta, da se zagotovi njihov dolgoročni obstoj.
3. Ali omejujete trajno izgubo tal zaradi prometnih površin in stavbnih objektov?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Z načrtovanjem prostorskega razvoja, skladno z Zakonom o urejanju prostora in Strategijo
prostorskega razvoja Slovenije, na način kot je že navedeno v odgovorih 1 in 2.
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4. Ali spodbujate uporabo kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov, ki ne
obremenjujejo tal?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
V okviru Programa razvoja podeželja se izvajajo kmetijsko okoljski ukrepi ki temeljijo na
sonaravnem načinu kmetovanja.
5. Ali sprejemate ukrepe za zajezitev erozije?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
V javni razpravi in usklajevanju je resolucija o odpravi posledic plazenja tal na podlagi
katere so določena merila za določanje prioritet pri financiranju odprave posledic iz
državnega proračuna, kot priloga, pa je izdelan opis vseh večjih erozijskih območij ogroženih
zaradi plazenja tal.
Na podlagi zakona o vodah je pripravljen podzakonski akt o metodologiji določanja
ogroženih območij zaradi plazenja tal. Izdelava predpisov o režimih poseganja v okolje na
plazovitih območjih je načrtovana predvsem za severozahodni del Slovenije v obdoju 2006 2009.
Prostor za morebitne dodatne opombe:
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V. 2. odst. 2. člena črka e AK – Splošne obveznosti na področju vodnega
gospodarstva
2. odst. 2. člena črka e AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
e) Vodno gospodarstvo – s ciljem ohranjanja ali obnove zdravih vodnih sistemov, še
posebno z ohranjanjem čistoče vodovja, sonaravno gradnjo hidroelektrarn in s takim
izkoriščanjem vodne sile, ki v enaki meri upošteva interese ohranjanja avtohtonega
prebivalstva in ohranjanja okolja“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka e AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Zakon o vodah,
Zakon o varstvu okolja.
2. Ali sprejemate primerne ukrepe za ohranitev čistoče voda, vključno z ukrepi za odvajanje
odpadnih voda na celotnem območju?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Ukrepi so določeni v Nacionalnem programu varstva okolja, ki obsega tudi program upravljanja
z vodami in določa, da se ukrepi podrobneje določijo v operativnih programih vlade RS, kot je
na primer operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih voda.
3. Obstajajo predpisi, ali sprejemate posebne ukrepe za zavarovanje izvirov pitne vode?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kateri oziroma katere?
Na podlagi Zakona o vodah se določijo varstvena območja za zavarovanje virov pitne vode.
Gozdovi imajo po zakonu o gozdovih priznano hidrološko funkcijo. Prva stopnja poudarjenosti
hidrološke funkcije, ki pomeni varovanje virov pitne vode, po posameznih gozdnogospodarskih
območjih v prostoru AK, je bila evidentirana leta 2000.
4. Ali izvaja vaša dežela sonaravne vodogradbene ukrepe?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Strateška usmeritev države je, da se spodbuja tako gospodarjenje z vodami, da se ohranja dobro
kemijsko in ekološko stanje ter obnovljivost naravnega vira. Z vodno infrastrukturo se zagotavlja
ustrezno upravljanje vodnih sistemov s tem, da se omogoči delovanje naravnih procesov na
vodah ali ob njih, pri čemer se upošteva naravno morfologijo.
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5. Ali upoštevate interese stalnega prebivalstva v postopkih odločanja?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Na institucionalni ravni se interes prebivalstva zagotavlja v občinskih svetih lokalnih skupnosti
ter z vključevanjem lokalnih interesnih združenj, nevladnih organizacij in drugih pri sprejemanju
odločitev in zakonodaje.
Prostorske ureditve s področja urejanja voda se načrtuje s prostorskimi akti (PA). Za sprejem PA
so predpisane procedure, ki vključujejo sodelovanje javnosti vključno z lokalnim prebivalstvom,
interesnih združenj in sektorjev. V postopku priprave PA sta predvideni dve prostorski
konferenci in javna razgrnitev z javno obravnavo.
6. Ali obstajajo predpisi in stimulacije za okolju prijazno rabo vodne energije?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kateri oziroma kakšne?
Predpisi so izdani na podlagi Zakona o vodah in Zakona o varstvu okolja, finančno spodbujanje
pa preko Ekološko razvojnega sklada.
Prostor za morebitne dodatne opombe:
Poleg operativnih programov iz Nacionalnega programa upravljanja z vodami bo celovito in
trajnostno naravnano upravljanje z vodami zagotovljeno na podlagi Načrtov upravljanja vodnih
območij s pripadajočimi Programi ukrepov, na podlagi katerih bo v okviru ekonomskih možnosti
doseženo dobro stanje vode do leta 2015.
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VI. 2. odst. 2. člena črka f AK – Splošne obveznosti na področju varstva
narave in urejanja krajine
2. odst. 2. člena črka f AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
f) Varstvo narave in krajinska nega – s ciljem takega varovanja in negovanja, po potrebi pa
tudi obnavljanja narave in krajine, ki naj trajno zagotavlja sposobnost delovanja
ekosistemov, ohranja živalstvo in rastlinstvo, vključno z njunim življenjskim okoljem,
sposobnost obnavljanja in trajnega ustvarjanja naravnih dobrin ter različnost, svojevrstnost
in lepoto narave in krajine v njuni celoti“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka f AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Zakon o ohranjanju narave,
Zakon o Triglavskem narodnem parku,
Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
Prostorski red Slovenije,
Uredba o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000,
Uredba o ekološko pomembnih območjih,
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah,
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot,
ter več odlokov o razglasitvi naravnih spomenikov oz. naravnih znamenitosti na območju občin,
ki ležijo na območju AK, npr. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov na območju občine Mozirje s katerim je zavarovan krajinski park Logarska dolina.
2. Katere izmed naslednjih, samo kot primer navedenih, ukrepov ste izvedli za zavarovanje
narave in krajine? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Ponovna vzpostavitev posebnih naravnih in sonaravnih strukturnih prvin krajine, X
biotopov, ekosistemov in tradicionalnih kulturnih krajin, kolikor je to mogoče
Načrtna uporaba subvencijskih in spodbujevalnih ukrepov za kmetijstvo in gozdarstvo X
ter druge uporabnike tal
Vzpostavljanje območij, v katerih imata varstvo narave in krajine prednost pred drugimi X
dobrinami
Povezovanje življenjskih prostorov

X

Drugi

X

Navedite podrobnosti sprejetih ukrepov.
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- Vlada RS je z uredbo določila ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja.
- Pripravljene so strokovne podlage za zavarovanje kulturnih krajin.
- Program razvoja podeželja 2004 - 2006 ukrepi iz skupine II. so ohranjanje naravnih danosti,
biotske raznovrstnosti in rodovitnosti tal ter ohranjanje tradicionalne kulturne krajine; ter
varovanje zavarovanih območij v okviru skupine III.
- Zakon o gozdovih določa da imajo lastniki gozdov pravico do ustrezne davčne olajšave ali
izplačila odškodnine zaradi omejitve uživanja lastninske pravice v gozdovih s posebnim
namenom iz sredstev proračuna RS ali proračuna lokalne skupnosti, ki je tak gozd razglasila.
Lastnikom gozda se na podlagi zakona o gozdovih sofinancirajo tudi dela, potrebna za ohranjanje
biotske raznovrstnosti, v okviru vzdrževanja življenjskega okolja prostoživečih živali.
3. Katere izmed naslednjih, samo kot primer navedenih, ukrepov ste sprejeli za ohranitev
živalskega in rastlinskega sveta, vključno z njunimi habitati? (Naredite križec pri ustreznem
odgovoru.)
Sprejetje določil, ki predvidevajo presojo ukrepov in projektov, ki lahko pomembno ali X
trajnostno škodujejo življenjskim prostorom za živali in rastline.
Prepovedi ali predpisi za preprečevanje obremenitev in škodljivih vplivov na življenjske X
prostore za živali in rastline
Ustanavljanje narodnih parkov in/ali drugih zavarovanih območij

X

Določitev varstvenih območij in območij miru, v katerih imajo prosto živeče živalske in X
rastlinske vrste prednost pred drugimi interesi
Renaturacija prizadetih življenjskih prostorov

X

Prepoved odvzema zaščitenih prosto živečih živali in rastlin in trgovina z njimi

X

Ponovno naseljevanje domorodnih vrst

X

Prepoved naseljevanja za živali in rastline na območja, kjer se že dalj časa niso X
pojavljale
Presoja tveganja pri vnašanju z genetsko tehniko spremenjenih organizmov v okolje

X

Drugi
Navedite podrobnosti sprejetih ukrepov.
- Zakon o gozdovih določa, da je ena od nalog gozdnogospodarskega načrtovanja tudi določitev
območij, pomembnih za ohranjanje življenjskega prostora prostoživečih organizmov. Po zakonu
o gozdovih, čl. 36, se v gozdovih v skladu z gozdnogospodarskimi načrti ohranjajo oziroma
ponovno vzpostavljajo habitati avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst. V gozdovih s spremenjeno
sestavo gozdnih življenjskih združb se postopno ponovno vzpostavlja njihova naravna sestava.
- Zakon o divjadi in lovstvu določa, da se ponovno naseljevanje domorodnih vrst divjadi ter
naseljevanje in doseljevanje domorodnih ali tujerodnih vrst divjadi izvaja na osnovi načrtov
lovsko upravljavskih območij ter v skladu s predpisi s področja veterinarstva in ohranjanja
narave.
Prostor za morebitne dodatne opombe:
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VII. 2. odst. 2. člena črka g AK – Splošne obveznosti na področju
hribovskega kmetijstva
2. odst. 2. člena črka g se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
g) Gorsko kmetijstvo – s ciljem ohranjanja in pospeševanja gospodarjenja tradicionalnih
kulturnih krajin ter kraju primernega in okolju znosnega kmetijstva v splošnem interesu. Pri
tem upošteva otežene gospodarske pogoje v alpskem svetu“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka g AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Zakon o kmetijstvu,
Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo za l. 2004 – 2006.
2. Kakšne ukrepe sprejemate za ohranitev tradicionalnih kulturnih krajin?
Program razvoja podeželja 2004 – 2006, kmetijsko okoljski ukrepi iz skupine II.: ohranjanje
naravnih danosti, biotske raznovrstnosti in rodovitnosti tal ter ohranjanje tradicionalne
kulturne krajine.
3. Katere izmed naslednjih, samo kot primer navedenih, ukrepov izvajate za ohranitev
kmetijstva, ki je primerno kraju in sprejemljivo za okolje, ob upoštevanju oteženih pogojev
proizvodnje? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Pomoč kmetijam, ki zagotavljajo minimalno kmetijsko dejavnost v ekstremnih legah

X

Spodbujanje kraju primerne živinoreje na razpoložljivih površinah

X

Spodbujanje tradicionalne živinoreje in tradicionalne raznovrstnosti značilnih pasem

X

Spodbujanje in pomoč pri ohranitvi raznovrstnosti kulturnih rastlin

X

Pomoč pri trženju tipičnih proizvodov hribovskega kmetijstva ter zavarovanju X
kakovosti in tipičnih lastnosti teh proizvodov
Spodbujanje ustvarjanja in razvijanja dodatnih virov zaslužka na območjih, kjer je to X
potrebno za ohranitev tradicionalnega kmetijstva
Zagotavljanje potrebnih storitvenih dejavnosti za premagovanje neugodnih razmer v
hribovskih območjih
Drugi
Navedite podrobnosti sprejetih ukrepov.
Program razvoja podeželja za RS: izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi,
kmetijsko okoljski ukrepi (podpore za sonaravno rejo domačih živali, rejo avtohtonih in
tradicionalnih pasem domačih živali, pridelavo avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih
rastlin, ohranjanje ekstenzivnega travinja, planinsko pašo). Spodbujanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah.
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Prostor za morebitne dodatne opombe:
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VIII. 2. odst. 2. člena črka h AK – Splošne obveznosti na področju gorskega
gozda
2. odst. 2. člena črka h AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
h) Gorski gozd – s ciljem ohranjanja, krepitve in obnavljanja gozdnih funkcij, še posebno
varovalnih funkcij z izboljšanjem odpornosti gozdnih ekosistemov, zlasti s sonaravnim
gozdnim gospodarjenjem in preprečevanjem gozdu škodljive rabe. Pri tem se upošteva
otežene gospodarske pogoje v alpskem svetu“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka h AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Zakon o gozdovih,
Program razvoja gozdov v Sloveniji,
Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih
sortimentov,
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike
Slovenije.
2. Katere izmed naslednjih, samo kot primer navedenih, ukrepov izvajate za izboljšanje
odpornosti gozdnih ekosistemov s sonaravnim gospodarjenjem z gozdom? (Naredite križec
pri ustreznem odgovoru.)
Izvajanje postopkov naravnega pomlajevanja gozdov

X

Uvajanje/ohranitev dobro strukturane stopničaste zgradbe sestojev z rastišču X
primernimi drevesnimi vrstami
Dajanje prednosti varovalni funkciji

X

Izvajanje projektov za nego in izboljšanje varovalnih gozdov

X

Določanje naravnih gozdnih rezervatov

X

Drugi

X

Navedite podrobnosti sprejetih ukrepov.
V Programu razvoja gozdov Slovenije je zapisano:
Pri usmerjanju razvoja gozdov s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami ter pri
usmerjanju njihove sočasne in usklajene rabe je treba:
- gospodariti izrazito malopovršinsko z zelo dolgimi obdobji pomlajevanja in oblikovati
izrazito raznoliko zgradbo gozda,
- izdelati merila za določitev varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom,
- ohranjati in pospeševati naravno sestavo in pestrost drevesnih vrst ter upoštevati naravni
sukcesijski razvoj gozdne vegetacije,
- doseči čim višje lesne zaloge sestojev razen v ekstremnih rastiščnih razmerah in v
varovalnih gozdovih, kjer ima izrazito prednost strukturna pestrost,
- prepuščati ekološko zelo ranljive sestoje na ekstremnejših rastiščih naravnemu razvoju
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(razen nujnih sonaravnih sanacij),
- biološko in ekološko labilnih (npr. zasmrečenih) sestojih izvajati postopno biološko
stabilizacijo (z vnašanjem naravnih drevesnih vrst).
V poglavju o gojenju gozdov pa je zapisano:
Usmerjanje razvoja gozdov mora temeljiti na načelih trajnosti, sonaravnosti in več
namenskosti. Takšnemu delu z gozdom ustrezajo malopovršinski sistemi gospodarjenja, ki
omogočajo prožno prilagajanje naravnim rastiščnim razmeram in naravnim razvojnim
težnjam gozdov. Pri tem je zlasti pomembno ohranjati naravne populacije gozdnega drevja,
ohranjati in vzpostavljati naravno pestrost ter krepiti lesno zalogo gozdov, s tem pa tudi
njihovo bioekološko in gospodarsko stabilnost. Z nego v vseh razvojnih obdobjih oziroma
oblikah gozda je treba pospeševati razvoj vitalnejšega in bolj kakovostnega drevja in tako
povečati stabilnost in gospodarsko vrednost gozdov ter hkrati oblikovati gozdove tako, da
bodo v danih razmerah optimalno izpolnjevali vse funkcije.
Usmeritve:
- drevesno sestavo in zgradbo je treba še bolj približati naravni,
- večje površine enomernih sestojev je treba (s premenilnimi redčenji) postopno
preoblikovati v sestoje bolj raznolike zgradbe,
- gozdove je treba obnavljati naravno in malo površinsko, obnova s sajenjem pa je le
izjemni ukrep v razmerah, ko gozda ni mogoče naravno obnoviti,
- naravno obnavljanje naj praviloma poteka pod zastorom starejšega drevja s primerno
dolgimi pomladitvenimi dobami,
- pri obnavljanju sestojev s sajenjem je treba uporabljati sadike rastišču primernih vrst
in ustreznih provenienc.
3. Ali ste izvedli ukrepe za preprečevanje gozdu škodljive rabe ob upoštevanju oteženih pogojev
gospodarjenja v alpskem prostoru?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Po Zakonu o gozdovih je prepovedano:
- vsako dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost
gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali namen (18.člen),
- posek na golo kot način gospodarjenja z gozdovi (22.člen),
- paša v gozdovih (32.člen),
- poraba kemičnih sredstev (31.člen),
- vožnja z vozili nad določeno težo ob veliki razmočenosti gozdnih cest in vožnja v gozdu
izven gozdnih cest, razen za gospodarjenje z gozdovi ali za reševanje ljudi oz. premoženja
(40.člen),
- kurjenje v gozdu ter na traviščih in njivah, kjer bi ogenj lahko ogrozil gozd.(33.člen).
V Pravilniku o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih
sortimentov je nadalje določeno:
- Pri spravilu gozdnih lesnih sortimentov je treba uporabljati spravilna sredstva in tehnologijo,
ki so prilagojena naravnim razmeram oziroma občutljivosti gozdnih sestojev in tal.
- Gozdni lesni sortimenti se morajo spravljati tako, da se ne poškodujejo podmladek, drevje,
gozdna tla, gozdne vlake, poti in ceste ter da se ne poslabša režim odtoka voda v večji meri,
kot je to neizogibno. Takoj po končanem spravilu je treba sanirati poškodbe na podmladku in
drevju ter odpraviti poškodbe na gozdnih tleh ter gozdnih vlakah, poteh, stezah in cestah ter
vzpostaviti čim ugodnejši režim odtoka vode.
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-

-

Pri spravilu s traktorji in drugimi samohodnimi stroji je dovoljeno vlačiti ali prevažati
gozdne lesne sortimente le po gozdnih vlakah oziroma poteh. Po gozdnih cestah je dovoljeno
vlačiti gozdne-lesne sortimente samo zaradi njihovega sortiranja in zlaganja. Poškodbe na
cestišču mora povzročitelj odpraviti takoj po končanem delu.
Gozdnih lesnih sortimentov ni dovoljeno spravljati po tleh v hudourniških jarkih in po
njihovih pobočjih, po plazovitih tleh in po strmih, erodibilnih pobočjih (npr. na dolomitnih
rendzinah, koluvialnih tleh ipd.).
Gozdnih lesnih sortimentov in sečnih ostankov ni dovoljeno zlagati in puščati v strugah
potokov in hudournikov, v jarkih, na pasiščih prosto živečih živali, v kalih ali kalužah, ob
vodnih izvirih in na gozdnih prometnicah.
Gozdne lesne sortimente je dovoljeno zlagati pod in nad cesto le tako, da ne ogrožajo
prometa in da je zagotovljena varnost pred njihovim proženjem na cesto ali po pobočju in da
je drevje zavarovano pred poškodbami.
V gozdu ni dovoljeno izkopavati panjev posekanih ali kako drugače podrtih dreves v
strminah, v območju hudournikov in v gozdovih na sušnih oziroma drugih ranljivih rastiščih.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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IX. 2. odst. 2. člena črka i AK – Splošne obveznosti na področju turizma in
prostega časa
2. odst. 2. člena črka i AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
i) Turizem in prosti čas – s ciljem usklajevanja turističnih in sprostitvenih dejavnosti z
ekološkimi in socialnimi zahtevami, z omejevanjem takšnih, ki škodijo okolju ter še
posebno z določanjem območij miru“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka i AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Predpisi s področja varstva okolja, ki predpisujejo mejne vrednosti emisij.
2. Katere izmed naslednjih, samo kot primer navedenih, ukrepov ste izvedli za omejitev
okolju škodljivih dejavnosti? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Omejevanje individualnega prometa z motornimi vozili

X

Omejevanje spreminjanja terena pri urejanju in vzdrževanju smučarskih prog

X

Prepoved motoriziranih športov
Omejitev motoriziranih športov na določena območja

X

Prepoved izkrcanja iz zrakoplovov v športne namene zunaj letališč
Omejitev izkrcanja iz zrakoplovov v športne namene zunaj letališč
Spodbujanje pobud za izboljševanje dostopnosti turističnih krajev in središč z javnimi
prevoznimi sredstvi za turiste
Drugi
Navedite podrobnosti sprejetih ukrepov.
Uredba o vožnji z vozili v naravnem okolju, ki vključuje tudi motorne sani.
Omejitve prometa v zavarovanih območjih s plačilom cestnin in parkirnin.
3. Ali upoštevate pri razvoju turističnih in prostočasnih dejavnosti socialne zahteve?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Z vključevanjem sonaravnih kriterijev pri dodeljevanju razvojnih spodbud za razvoj podjetništva
in turistične industrije, še posebej pri investicijah v turistično infrastrukturo (namestitveno in
rekreacijsko).
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4. Ali ste območja miru, na katerih se odpovedujejo turističnim dejavnostim, določali po
okoljskih vidikih?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite kriterije za njihovo določanje ter velikost in lego teh območij miru.
Merila za določanje območij miru so določena v predpisu o hrupu v okolju. Območja miru so
zavarovana območja po predpisih o varstvu narave izven naselij in posebna območja znotraj
naselij, če so kot območja miru določena na podlagi predpisov, ki jih sprejme lokalna skupnost
na podlagi zakona o urejanju prostora.
Prostor za morebitne dodatne opombe:
Vprašanja, ki zadevajo ta sklop, so nerazumljiva.
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X. 2. odst. 2. člena črka j AK – Splošne obveznosti na področju prometa
2. odst. 2. člena črka j AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
j) Promet – s ciljem zmanjševanja obremenitve in nevarnosti v prometu čez Alpe in znotraj
njih do mere, ki je znosna človeku, živalim, rastlinam ter njihovim življenjskim prostorom.
To se med drugim doseže s povečano prestavitvijo prometa na železnico ter z ustvarjanjem
primernih infrastruktur in trgu prilagojenih spodud brez narodnostne diskriminacije“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka j AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
V pripravi je Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, ki na načelni ravni ureja
varovanje občutljivih okolij in vzpodbujanje železniškega prometa.
Dokončno udejanjanje ukrepov se bo odrazilo s sektorskimi strategijami z opredelitvijo nosilci
in roki za izvedbo ukrepov.
2. Ali si prizadevate za ukrepe, da bi obremenitve in tveganja na področju znotrajalpskega in
čezalpskega prometa zadržali na nizki ravni ali jih znižali?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, za kakšne?
Urejanje in omejevanje različnih vrst prometa (omejevanje prevozov nevarnih snovi, izredni
prevozi….).
CIPRA Slovenija si prizadeva za: natovarjanje tovornjakov na železnice; zaustavitev novih
gradenj avtocest in hitrih cest znotraj alpskega sveta; spodbujanje in promocija javnega prometa,
kolesarjenja in peš hoje na kratke razdalje; dograditev ustrezne infrastrukture; ozaveščanje
javnosti in politične sfere o eksternih stroških prometa in škodljivih vplivih prometa na okoljske
sestavine.
3. Ali izvajate ukrepe za znižanje emisij iz prometa v alpskem prostoru?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšne? Opozorite tudi na obstoječe analize primerov, ki omogočajo izjave o
kakovosti.

4. Ali ste izvajali ukrepe za varstvo pred hrupom, ki so posebej prilagojeni topografiji alpskega
prostora?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
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Deloma – zaščitne ograje (protihrupne) in drugi tehnični ukrepi v skladu z Uredbo o varstvu pred
hrupom v naravnem in življenjskem okolju in Uredbo o varstvu pred hrupom zaradi cestnega in
železniškega prometa.
5. Ali ste izvajali primerne infrastrukturne ukrepe, da bi dosegli večje preusmerjanje prometa,
zlasti tovornega prometa, na železnico?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?

6. Ali ste uvedli trgu prilagojene stimulacije, da bi dosegli večje preusmerjanje prometa, zlasti
tovornega prometa, na železnico?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Stimuliranje uporabe oprtnih vlakov (Ljubljana – Salzburg-München, Maribor – Wels, Sežana –
Szeged). Izboljšanje železniške infrastrukture.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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XI. 2. odst. 2. člena črka k AK – Splošne obveznosti na področju energije
2. odst. 2. člena črka k AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
k) Energija – s ciljem uvedbe pridobivanja, razdeljevanja in izkoriščanja energije na način,
ki prizanaša naravi in krajini ter je neškodljiv okolju in pospeševanja ukrepov za varčevanje
z energijo“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka k AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Resolucija o nacionalnem energetskem programu 2004.
2. Katere ukrepe zasleduje vaša dežela za udejanjanje načinov pridobivanja, rabe in distribucije
energije, ki prizanašajo naravi in krajini ter so sprejemljivi za okolje?
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira izrabo lesne biomase kot vira
energije s sofinanciranjem redčenj v tistih zasebnih gozdovih, kjer prihodek od lesa ne pokriva
stroškov proizvodnje (nega mlajšega drogovnjaka).
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.
- Načrtovanje objektov in naprav za pridobivanje, prenos in distribucijo energije v skladu s
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije.
- Priprava državnih lokacijskih načrtov za objekte in naprave prostorskih ureditev državnega
pomena.
3. Ali ste izvedli ukrepe za prihranek pri rabi energije in za povečevanje učinkovitosti virov
energije?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Energetsko dovoljenje se ne izda, če izkoristek pretvorbe primarnega fosilnega goriva ter
obremenjevanje okolja nista na nivoju zadnjega stanja okoljske tehnike. (Pravilnik o pogojih za
izdajo energetskega dovoljenja).
Energijske nalepke (učinkovita raba).

4. Ali ste izvedli ukrepe za upoštevanje realnih stroškov?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Uvedba trga z električno energijo in plinom, skladno z EU direktivo.
Spodbujanje zelenih virov elektrike, stroški za spodbude so porazdeljeni na vse odjemalce.
Ratifikacija Kiotskega sporazuma.
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5. Ali v vaši deželi spodbujate okolju prijazno uporabo obnovljivih virov energije?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katerih virov energije in kako?
Subvencioniranje študij izvedljivosti za investicijske projekte OVE (biomasa, sonce, toplotne
črpalke, izraba geotermalne energije).
Sofinanciranje investicijskih projektov (sonce, biomasa, toplotne črpalke, izraba geotermalne
energije).
Ugodne odkupne cene za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije.
Prostor za morebitne dodatne opombe:
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XII. 2. odst. 2. člena črka l AK – Splošne obveznosti na področju ravnanja z
odpadki
2. odst. 2. člena črka l AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, ki so navedeni v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
l) Gospodarjenje z odpadki – s cilejm zagotavljanja zajemanja, predelave in odstranjevanja
odpadkov, ki je prilagojeno posebnim topografskim, geološkim in klimatskim potrebam
alpskega okolja in s posebnim upoštevanjem omejevanja odpadkov“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka l AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Zakon o varstvu okolja,
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki,
Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki,
Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi,
Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost,
Pravilnik o odlaganju odpadkov,
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi.
2. Kako ravnate z odpadki v odročnih regijah alpskega prostora?
S predpisi o ravnanju z odpadki ni za odročne kraje v slovenskih Alpah določenih nikakršnih
olajšav ali milejših pogojev ravnanja z odpadki. Ključno je ravnanje z odpadki kot določa
predpis o ločenem zbiranju odpadkov v okviru izvajanja lokalnih javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki.
Ravnanje se nanaša na ločeno zbrane frakcije kot del komunalnih odpadkov, ki nastajajo na
območju lokalne skupnosti – občine, kot odpadki v gospodinjstvu in kot po naravi in sestavi
gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnostih.
V okviru opravljanja javne službe se iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov izločajo
ločene in nevarne frakcije, in sicer se za izločanje ločenih frakcij zagotavlja ločeno zbiranje in
prevzemanje v zbiralnicah ločenih frakcij, ločeno zbiranje in prevzemanje v zbirnih centrih,
prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov
in razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici, za izločanje nevarnih frakcij pa se
zagotavlja ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah nevarnih frakcij, ločeno zbiranje in
prevzemanje v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, prevzem opreme, ki se uporablja v
gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, in razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov v
sortirnici. Z razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici se zagotavlja izločanje papirja in
lepenke ter ločenih frakcij, ki so odpadna embalaža
Zbiralnice so praviloma urejena v stanovanjskih območjih, pa tudi ob večjih trgovinah ali
trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih. Na območju
mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja so zbiralnice urejene na vsakih 500
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prebivalcev.
Za ločeno zbiranje nevarnih frakcij so praviloma urejena in opremljena po najmanj ena
zbiralnica nevarnih frakcij v naselju z več kot 25.000 prebivalci, dve zbiralnici nevarnih frakcij v
naselju z več kot 60.000 prebivalcev, in ena zbiralnico nevarnih frakcij na vsakih 60.000
prebivalcev v naselju z več kot 100.000 prebivalci.
Zbirni centri so opremljeni za ločeno zbiranje: papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno
z odpadno embalažo iz papirja in lepenke, stekla vseh velikosti in oblik, vključno s odpadno
embalažo iz stekla, plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, lesa, vključno z odpadno embalažo iz
lesa, oblačil, tekstila, jedilnega olja in maščob, barv, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo
nevarnih snovi, detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, baterij in akumulatorjev, ki niso
razvrščene med nevarne odpadke, električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih
snovi, in kosovnih odpadkov. Najmanj en zbirni center je praviloma urejen na območju vsake
občine in za vsako naselje z več kot 8.000 prebivalci. Za naselje z več kot 25.000 prebivalci so
praviloma urejena najmanj dva zbirna centra, za naselje z več kot 100.000 prebivalci pa najmanj
en zbirni center na vsakih 80.000 prebivalcev.
Prostor za morebitne dodatne opombe:
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C. Obveznosti iz Alpske konvencije, ki veljajo za vse izvedbene
protokole
Upoštevanje ciljev vseh področij, navedenih v 2. odst. 2. člena AK, na vseh področjih
1. Ali upoštevate politike vseh področij, navedenih v 2. odst. 2. člena, vsakokrat
tudi na naslednjih področjih?
Da
Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Varstvo zraka

X

Varstvo tal

X

Vodni režim

X

Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija

X

Ravnanje z odpadki

X

Ne

Navedite nekaj primerov
Spodbujanje ekoturističnih blagovnih znamk in brandinga ,ekoturistično certificiranje
turističnih produktov, določanje območij miru, vzpostavljanje narodnih in krajinskih parkov.
V okviru priprave prostorskih aktov se skladno z Zakonom o urejanju prostora usklajujejo
razvojne potrebe z varstvenimi zahtevami, pri čemer se upoštevajo okoljevarstveni,
naravovarstvenimi in kulturovarstvenimi interesi.
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Sodelovanje med pogodbenicami
2. Ali se je mednarodno in čezmejno sodelovanje na naslednjih področjih
okrepilo ter prostorsko in strokovno razširilo?
Da
Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Ne

Varstvo zraka
Varstvo tal

X

Vodni režim

X

Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija

X

Ravnanje z odpadki
3. Ali so bile odpravljene morebiti še obstoječe ovire za mednarodno sodelovanje med
regionalnimi upravami in teritorialnimi skupnostmi alpskega prostora?
Da

X

Ne

4. Ali spodbujate reševanje skupnih problemov v mednarodnem sodelovanju na
najprimernejši teritorialni ravni?
Da

X

Ne

5. Ali spodbujate okrepljeno mednarodno sodelovanje med pristojnimi institucijami?
Da

X

Ne

6. Ali dajete teritorialnim skupnostim, če same ne morejo izvesti ukrepov, ker so v državni ali
mednarodni pristojnosti, možnost za učinkovito zastopanje interesov prebivalstva?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite ustrezne predpise in njihovo vsebino.
Po Zakonu o lokalni samoupravi lahko občani v samoupravnih lokalnih skupnostih odločajo o
zadevah lokalne samouprave tudi neposredno - na svojih zborih z referendumom in preko
ljudske iniciative.
Prostor za morebitne dodatne opombe:
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Sodelovanje teritorialnih skupnosti
7. Ali ste na naslednjih področjih določili primerne ravni usklajevanja in
sodelovanja med neposredno prizadetimi institucijami in teritorialnimi Da
skupnostmi, da bi spodbudili skupno odgovornost in izkoristili ter razvijali
sinergijo pri izvajanju politik ter iz tega izhajajočih ukrepov?
Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Ne

Varstvo zraka
Varstvo tal

X

Vodni režim
Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija
Ravnanje z odpadki

X

8. Ali neposredno prizadete teritorialne skupnosti sodelujejo v različnih fazah
priprave in uresničevanja politik in ukrepov ob upoštevanju svojih pristojnosti v Da
okviru veljavne državne ureditve na naslednjih področjih?

Ne

Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Varstvo zraka
Varstvo tal

X

Vodni režim
Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija
Ravnanje z odpadki

X

Prostor za morebitne dodatne opombe:
Lokalne skupnosti so obvezni dajalci mnenja v postopku sprejemanja gozdnogospodarskih
načrtov. Prav tako predstavniki občin sestavljajo svete območnih enot Zavoda za gozdove
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Slovenije, kjer soodločajo o vsebinah s področja gozdarstva in lovstva na lokalnem nivoju.
Lokalne skupnosti sodelujejo pri pripravi državnih prostorskih aktov (Strategija prostorskega
razvoja Slovenije, Prostorski red Slovenije) na prostorskih konferencah s podajanjem pripomb in
predlogov. Pri pripravi državnega lokacijskega načrta lokalne skupnosti sodelujejo kot nosilci
urejanja prostora s podajanjem smernic in mnenj k prostorskemu aktu. Pri pripravi regionalne
zasnove prostorskega razvoja so lokalne skupnosti v partnerskem odnosu z državo in so članice
programskega sveta za pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja.
3. člen AK – Raziskave, znanstveno ovrednotenje in sistematično opazovanje
9. Ali potekajo raziskave in znanstvena ocenjevanja na naslednjih področjih z
upoštevanjem ciljev, navedenih v 2. členu AK?
Da

Ne

Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Varstvo zraka

X

Varstvo tal

X

Vodni režim
Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas
Promet

X
X

Energija
Ravnanje z odpadki
10. Ali ste z drugimi pogodbenicami razvili skupne ali dopolnitvene programe za
sistematično opazovanje na naslednjih področjih?
Da

Ne

Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Varstvo zraka
Varstvo tal

X

Vodni režim
Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X
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Energija
Ravnanje z odpadki
11. Ali se rezultati nacionalnih raziskav in sistematičnega opazovanja na
naslednjih področjih zbirajo v sistem za stalno opazovanje in informiranje v Da
harmonizirani obliki?

Ne

Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Varstvo zraka
Varstvo tal

X

Vodni režim
Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija
Ravnanje z odpadki

X

12. Navedite podrobnosti o izvedenih raziskavah in sistematičnem opazovanju ter sodelovanju
na tem področju.
Če v vaši deželi velja eden ali več protokolov, opišite tudi, v kolikšni meri ustrezata raziskovalna
dejavnost in sistematično opazovanje določilom ustreznih protokolov.
Sodelovanje v skupnih projektih za harmonizacijo kazalnikov za spremljanje stanja v prostoru
(primer projektov INTERREG III B „Območje Alp“: DIAMONT, MARS). Nastajajo
informacijske podlage za spremljanje posegov v prostor, izveden je bil mednarodni seminar
„Razvoj in planiranje prostora v Alpah“. Slovenija sodeluje v „Mreži zavarovanih območij v
Alpah“, izvedla je raziskavo“Čezmejno sodelovanje občin“ na področju urejanja prostora. V 5.
okvirnem programu EU je bil izveden mednarodni projekt REGALP - Regionalni razvoj in
spremembe kulturne krajine: primer Alp. V preteklosti je bilo uspešno znanstveno sodelovanje v
okviru 'Alpes Orientales' z znanstvenimi seminarji in je izšlo več strokovnih zbornikov.

4. člen AK – Sodelovanje in informiranje na pravnem, znanstvenem, gospodarskem in
tehničnem področju
13. Ali olajšujete in spodbujate izmenjavo pravnih, znanstvenih, gospodarskih in tehničnih
informacij, pomembnih za Alpsko konvencijo, med pogodbenicami?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
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Delo v delovni skupini Alpe-Jadran.
Sodelovanje v skupnih projektih za harmonizacijo kazalnikov za spremljanje stanja v prostoru
(primer projektov INTERREG III B „Območje Alp“: DIAMONT, MARS).
CIPRA Slovenija ves čas sodeluje z ostalimi nacionalnimi odbori CIPRE International.
14. Ali obveščate druge pogodbenice o načrtovanih pravnih ali gospodarskih ukrepih, ki bi lahko
posebej vplivali na alpski prostor ali njegove dele, da bi zagotovili čim večje upoštevanje
regionalnih potreb?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.

15. Ali obveščate druge pogodbenice o projektih, ki lahko posebej vplivajo na alpski prostor ali
njegove dele?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
Primer tovrstnega obveščanja je priprava skupnih projektov v programih namenjenih
transnacionalnemu (INTERREG III B ) in čezmejnemu sodelovanju (INTERREG III A Avstrija
- Slovenija in Italija – Slovenija). Primer priprave in izvedbe skupnega transnacionalnega
projekta je ALPENCORS, ki se ukvarja s tematiko V. koridorja.
Preko informacijske službe Alpmedia, preko sodelovanj v projektu „Prihodnost v Alpah“ in
preko oglaševanja v glasilu CIPRA Info, CIPRA Slovenija sodeluje in informira alpski prostor o
dogodkih, projektih, primerih dobre prakse in problemih v Sloveniji.
16. Ali so druge pogodbenice vašo deželo v zadostni meri obveščale o projektih, ki lahko
posebej vplivajo na alpski prostor ali njegove dele?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere. Če ste naredili križec pri „ne“, navedite primer ali primere,
v katerih vaše dežele niso obvestili, z navedbo pogodbenice in približnega datuma, ko je bil
projekt, o katerem vas niso obvestili, udejanjen.
Obveščanje v okviru sodelovanja na regionalni ravni (bilateralno sodelovanje) in projektni ravni.
17. Ali pri izvajanju obveznosti iz Alpske konvencije (in protokolov) sodelujete z mednarodnimi
vladnimi organizacijami in/ali nevladnimi organizacijami?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, na katerih področjih? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X
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Varstvo zraka

X

Varstvo tal

X

Vodni režim

X

Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija

X

Ravnanje z odpadki
Če sodelujete z mednarodnimi vladnimi in/ali nevladnimi organizacijami, navedite organizacije
in predmet sodelovanja.
Vladne: Svet Evrope - CEMAT, Delovna skupnost Alpe-Jadran.
Nevladne: CIPRA, EUROMONTANA - članstvo, Svetovna turistična organizacija (WTO) –
članstvo.
CIPRA Slovenija sodeluje z: CIPRA International trajnostni razvoj Alp: Alpmedia, “Prihodnost
v Alpah, CLIMALP; WWF Švica: Promet; CIPRA Nemčija: AK.
4. člen AK – Obveščanje javnosti o raziskavah in sistematičnih opazovanjih
18. Ali so rezultati raziskav in sistematičnih opazovanj redno dostopni javnosti?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako? Navedite podrobnosti.
Raziskave s področja urejanja prostora so dostopne na spletni strani Ministrstva za okolje in
prostor.
19. Ali pri raziskavah in zbiranju podatkov ter pri zagotavljanju dostopa do teh podatkov zaupno
obravnavate informacije, ki so označene kot zaupne?
Da

X

Ne

20. Ali ste sprejeli primerne ukrepe za obveščanje javnosti?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Vse informacije za javnost v zvezi s postopki prostorskega načrtovanja so objavljene v medijih.
CIPRA Slovenija o svojih dejanjih, akcijah in stališčih redno obvešča javnost preko tiskovnih
konferenc in sporočil za medije. Urejeno ima tudi novo spletno stran, www.cipra.si .
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Prostor za morebitne dodatne opombe:

Sklepi Alpske konference
21. Poročajte o izpolnjevanju sklepov, ki jih je sprejela Alpska konferenca in jih izrecno označila
za sklepe, o katerih je potrebno poročati.
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D. Dodatna vprašanja
Težave pri izvajanju AK
Opomba: Pogodbenice protokolov Alpske konvencije lahko, če se težave nanašajo na
področje, za katero so že sklenile protokol, opozorijo na odgovor, ki so ga dale na
ustrezno vprašanje v posebnem delu.
1. Ali so obstajale in še obstajajo težave pri izvajanju obveznosti iz Alpske konvencije?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Problemi poznavanja AK na lokalni ravni so zelo veliki. Še večji problemi so pri udejanjanju in
uresničevanju določil AK skozi konkretne primere, saj je potreben izrazito interdisciplinaren in
medsektorski pristop. Obstajajo tudi težave v zvezi s poročanjem, spremljanjem in
harmonizacijo vsebin.
Težave pri izpolnjevanju celotnega vprašalnika
2. Ali ste imeli težave pri izpolnjevanju vprašalnika? To vprašanje se nanaša na vse dele
vprašalnika, tako splošnega, kot tudi posebnega.
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne? Imate predloge za izboljšave?
Vprašalnik je preobsežen. Vprašanja se vsebinsko ponavljajo in niso jasno in razumljivo
zastavljena. Pri odgovorih z DA ali NE ni dopuščena vmesna možnost. Pri nekaterih odgovorih
samo z DA ali NE se ne ve točno na kaj se odgovor nanaša. Pripravo odgovorov otežuje tudi
nejasna razmejitev vprašanj, ki se nanašajo na pristojnost različnih nivojev (lokalni in nacionalni
nivo).
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2. del: Poseben del v zvezi s posebnimi obveznostmi iz protokolov
Opomba: Na vprašanja v posebnem delu morajo odgovoriti samo pogodbenice, ki jih
ustrezni protokoli mednarodnopravno zavezujejo. Vrstni red, po katerem se
obravnavajo posamezni protokoli, sledi vrstnemu redu popisa strokovnih področij v 2.
odst. 2. člena AK.

A. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
urejanja prostora in trajnostnega razvoja (Protokol z dne
20.12.1994)
4. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – mednarodno sodelovanje
1. Ali spodbujate okrepljeno mednarodno sodelovanje med posameznimi pristojnimi
institucijami pri pripravi načrtov in/ali programov za urejanje prostora in trajnostni razvoj (v
smislu 8. člena Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj) za državno in regionalno
raven?
Da

X

Ne

2. Ali vaša dežela spodbuja okrepljeno mednarodno sodelovanje med posameznimi
pristojnimi institucijami pri opredeljevanju sektorskega planiranja, ki pomembno vpliva na
prostor?
Da

X

Ne

3. Ali si v okviru sodelovanja v mejnih območjih prizadevate za usklajevanje prostorskega
planiranja, gospodarskega razvoja in okoljskih zahtev?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako? Navedite primere.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije, RRP, Strategija slovenskega turizma 2002-2006,
INTERREG III A SLO-IT, INTERREG III A SLO-A, INTERREG III B.
4. Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi
Multilateralni sporazumi

X

Finančna pomoč
Dodatno izobraževanje/usposabljanje

X

Skupni projekti

X

Druge oblike
Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.
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Pojasnite, katera oblika (oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.
Najboljše je sodelovanje v okviru programov in projektov INTERREGA III A in INTERREG
III B, pri ukrepih spodbujanja razvoja okolja, turizma in kulture, še posebej pri skupnih
projektih.
6. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Usklajevanje politike na
različnih področjih
5. Ali obstajajo potrebni instrumenti za usklajevanje sektorskih politik, da bi pospešili trajnostno
rabo v alpskem prostoru?
Da

X

Ne

6. Ali so obstoječi instrumenti primerni za preprečevanje nevarnosti zaradi enostranske rabe
prostora?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
V okviru prostorskih aktov se zagotavlja usklajeno interdisciplinarno načrtovanje prostorskega
razvoja na horizontalni in vertikalni ravni.
8. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Priprava načrtov in/ali
programov za urejanje prostora in trajnostni razvoj
7. Odgovorite na naslednja vprašanja tako, da naredite križec pri „da“ ali „ne“.

Da

Ne

Ali opredeljujete usmeritve trajnostnega razvoja in urejanja prostora za med X
seboj povezana območja z načrti in/ali programi za urejanje prostora in
trajnostni razvoj?
Ali pripravljajo načrte in/ali programe za urejanje prostora in/ali trajnostni X
razvoj za ves alpski prostor za to pristojne teritorialne skupnosti?
Ali sodelujejo pri pripravi načrtov in/ali programov, po potrebi tudi čezmejno, X
sosednje teritorialne skupnosti?
Ali se načrti in/ali programi za urejanje prostora in trajnostni razvoj usklajujejo X
med različnimi teritorialnimi ravnimi?
Ali izdelujete pred pripravo in uresničevanjem načrtov in/ali programov X
posnetke stanja in študije, da bi opredelili posebne značilnosti določenih
območij?
Ali upoštevate pri pripravi in izvedbi načrtov in/ali programov posebnosti X
območja, ugotovljene v predhodnih posnetkih stanja in študijah?
Ali redno preverjate načrte in/ali programe?

X

8. Če redno preverjate načrte in programe, v kakšnih časovnih presledkih jih preverjate oziroma
kaj je razlog za preverjanje?
V okviru priprave prostorskega akta (PA) nosilci urejanja prostora z vseh resorjev podajo
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smernice, katerih upoštevanje preverijo z mnenjem v fazi predloga PA. Dopolnjenj predlog PA,
na podlagi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora, potrdi minister s sklepom.
Programi se preverjajo v okviru medsektorskega sodelovanja.
9. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Vsebina načrtov in/ali
programov za urejanje prostora in trajnostni razvoj
9. Ali obsegajo načrti in/ali programi za urejanje prostora in trajnostni razvoj na Da
najustreznejši teritorialni ravni in v skladu s posameznimi prostorskimi
danostmi v zvezi s posameznimi (podčrtanimi) naslovi zlasti naslednje?

Ne

V zvezi z regionalnim gospodarskim razvojem:
Ukrepi, ki tam živečemu prebivalstvu omogočajo zadovoljive možnosti za X
zaslužek in zagotavljajo oskrbo z blagom in storitvami, potrebnimi za družbeni,
kulturni in gospodarski razvoj ter enake možnosti
Ukrepi, ki pospešujejo gospodarsko raznovrstnost zaradi odpravljanja X
strukturnih slabosti in nevarnosti enostranske rabe prostora
Ukrepi, ki krepijo sodelovanje med turizmom, kmetijstvom in gozdarstvom ter
obrtjo, še posebej s povezovanjem dejavnosti, ki ustvarjajo nova delovna mesta

X

V zvezi s podeželskim prostorom:
Ohranitev površin, primernih za kmetijstvo, pašništvo in gozdarstvo

X

Opredelitev ukrepov za ohranjanje in nadaljnji razvoj kmetijstva in gozdarstva X
na hribovitem območju
Ohranitev in ponovna vzpostavitev območij z visoko ekološko in kulturno X
vrednostjo
Opredelitev potrebnih površin in naprav za prostočasne dejavnosti, ki so X
združljive z drugimi rabami tal
Opredelitev območij, na katerih se je potrebno zaradi naravnih nevarnosti v X
največji možni meri izogibati gradnji objektov in naprav
V zvezi s poselitvenim prostorom:
Ustrezna in gospodarna omejitev poselitvenih območij, vključno z ukrepi, ki X
zagotavljajo njihovo dejansko pozidavo
Zagotovitev potrebnih lokacij za gospodarske in kulturne dejavnosti, oskrbo ter X
prostočasne dejavnosti
Opredelitev območij, na katerih se je potrebno zaradi naravnih nevarnosti v X
največji možni meri izogibati gradnji objektov in naprav
Ohranjanje in urejanje zelenih površin v naseljih in rekreacijskih površin na X
obrobju naselij
Omejevanje gradnje počitniških stanovanj

X

Usmerjanje in zgostitev naselij ob prometnicah in/ali ob že obstoječih X
pozidavah
Ohranjanje značilnih naselbinskih zasnov

X
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Ohranjanje in ponovna vzpostavitev značilne stavbne dediščine

X

V zvezi z varstvom narave in krajine:
Določitev območij varstva narave in krajine ter sektorjev varstva voda in drugih X
naravnih življenjskih osnov
Določitev območij miru in drugih območij, na katerih so objekti in naprave ter X
druge moteče dejavnosti omejene ali prepovedane
V zvezi s prometom:
Ukrepi za izboljšanje regionalnih in medregionalnih povezav

X

Ukrepi za spodbujanje uporabe prometnih sredstev, ki so sprejemljiva za okolje X
Ukrepi za krepitev usklajevanja in sodelovanja med različnimi prometnimi X
sredstvi
Ukrepi za umiritev prometa in po potrebi za omejitev prometa z motornimi X
vozili
Ukrepi za izboljšanje ponudbe javnih prometnih sredstev za tam živeče X
prebivalstvo in goste
Prostor za morebitne dodatne opombe k 9. vprašanju:

10. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Sprejemljivost projektov
10. Ali ste zagotovili potrebne pogoje za presojo neposrednih in posrednih vplivov projektov, ki
lahko bistveno in trajno vplivajo na naravo, krajino, stavbno dediščino in prostor?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Zakon o urejanju prostora – študija ranljivosti okolja, analiza stanja in teženj v prostoru, analiza
razvojnih možnosti dejavnosti v prostoru – vse so obvezne strokovne podlage za pripravo
prostorskih aktov. Vse navedene študije so strokovne podlage, na osnovi katerih se zagotavlja
usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami.
Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave – celovita presoja vplivov na okolje.
11. Ali pri tej presoji upoštevate življenjske razmere tam živečega prebivalstva (še posebej
njegove želje na področju gospodarskega, družbenega in kulturnega razvoja)?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Po Zakon o urejanju prostora se za pripravo prostorskih aktov vključuje vse resorje in njihove
vsebine ter lokalno prebivalstvo na javnih razgrnitvah prostorskih aktov z možnostjo podajanja
mnenj in pripomb.
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12. Ali upoštevate rezultat te presoje neposrednih in posrednih vplivov projektov pri odločanju o
izdaji dovoljenj za projekte ali o njihovem izvajanju?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Prostorski akt je osnova za izdajo lokacijske informacije, na osnovi katere se izda gradbeno
dovoljenje za posamezne prostorske ureditve oziroma gradnjo objektov.

13. Ali pravočasno obveščate pristojne organe sosednje pogodbenice, kadar določen projekt
vpliva na ureditev prostora in trajnostni razvoj ter na okoljske razmere te pogodbenice? (Za
pravočasno obveščanje v tem smislu gre le v primeru, če se informacija posreduje tako zgodaj,
da lahko prizadeta pogodbenica presodi projekt in zavzame stališče ter se to stališče upošteva pri
sprejemanju odločitve.)
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite enega ali več primerov, v katerih je prišlo do pravočasnega
obveščanja. Navedite tudi, če ste in kako ste nato upoštevali morebitno stališče.
Zakon o varstvu okolja iz leta 2004 določa postopek v primeru načrtovanja planov in projektov,
ki bi lahko imeli čezmejne vplive.
Slovenija je leta 1998 ratificirala Konvencijo o presoji čezmejnih vplivov na okolje, ki
predvideva postopek in obliko obveščanja v primeru, ko poseg na ozemlju ene pogodbenice
lahko vpliva na ureditev prostora in okoljske razmere sosednje pogodbenice.
14. Ali sosednje pogodbenice pravočasno obveščajo vašo deželo, če njihov projekt vpliva
oziroma bi lahko vplival na ureditev prostora in trajnostni razvoj ter okoljske razmere v vaši
deželi? (Za pravočasno obveščanje v tem smislu gre le v primeru, če se informacija posreduje
tako zgodaj, da lahko prizadeta pogodbenica presodi projekt in zavzame stališče ter se to stališče
upošteva pri sprejemanju odločitve.)
Da

X

Ne vedno

Ne

Če je odgovor da, navedite primer. Če ste naredili križec pri „ne“ ali „ne vedno“, navedite primer
ali primere, ko vaša dežela ni bila obveščena, z navedbo posamezne pogodbenice, in približen
datum, ko je bil izveden projekt, za katerega niste dobili nobenega obvestila.
Obveščanje v okviru sodelovanja na regionalni ravni (bilateralno sodelovanje) in projektni ravni.
Primer vzpostavitve hitre železnice, primer predora Karavanke.
11. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Raba virov, storitve
splošnega pomena, naravne ovire za proizvodnjo in omejitve rabe virov
15. Ali ste proučili, če je glede na notranje pravne predpise možno zaračunati uporabnikom
alpskih virov tržno ceno, ki vključuje stroške razpoložljivosti omenjenih virov glede na
njihovo gospodarsko vrednost?
Da

Ne

X
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Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?

16. Ali ste proučili, če je glede na notranje pravne predpise možno povrniti stroške za storitve
splošnega pomena?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?

17. Ali ste proučili, če je glede na notranje pravne predpise možno zagotoviti primerno
nadomestilo gospodarskim dejavnostim, ki so prizadete zaradi naravnih ovir za proizvodnjo,
zlasti v kmetijstvu in gozdarstvu?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
Kmetijska gospodarstva so upravičena do izravnalnih plačil zaradi težjih pridelovalnih
pogojev kmetovanja.
18. Ali ste proučili, če je glede na notranje pravne predpise možno zagotoviti primerno
odškodnino na temelju pravnih predpisov ali pogodb, kadar je za okolje sprejemljiva
gospodarska raba potenciala naravnega prostora dodatno bistveno omejena?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
V okviru Programa razvoja podeželja za RS se na vodovarstvenih območjih izvajata ukrepa
„Pokritost tal na vodovarstvenem območju“ in „Zatravljanje in zelena praha“. Tako se
zmanjša možnost onesnaženja podtalnice. Zaradi teh omejitev je kmetija upravičena do
dodatnega plačila na hektar.
12. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Ukrepi gospodarske in
finančne politike
19. Ali ste proučili, če lahko v tem protokolu opredeljen trajnostni razvoj alpskega prostora
podprete s kompenzacijskimi ukrepi med teritorialnimi skupnostmi na ustrezni ravni?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?

20. Ali ste proučili, če lahko spodbujate v tem protokolu opredeljen trajnostni razvoj alpskega
prostora s preusmeritvijo politik na tradicionalnih področjih in smiselno uporabo obstoječih
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subvencijskih sredstev?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
Z obstoječimi subvencijskimi sredstvi za ukrepe Programa razvoja podeželja se spodbuja
sonaravno in trajnostno kmetovanje.
21. Ali ste proučili, če lahko spodbujate v tem protokolu opredeljen trajnostni razvoj alpskega
prostora s podpiranjem čezmejnih projektov?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
Slovenija se že od začetka trajanja programskega obdobja 2000 – 2006 aktivno vključuje v
program INTERREG III B »Območje Alp«, kjer je bilo v okviru štirih do sedaj izvedenih
razpisov odobrenih 35 projektov v katerih sodeluje 44 slovenskih projektnih partnerjev.
Čezmejno sodelovanje v alpskem območju se spodbuja tudi s sofinanciranjem projektov v
okviru programov INTERREG III A Avstrija – Slovenija in Italija – Slovenija.
22. Ali ste proučili/ali proučujete posledice obstoječih in prihodnjih ukrepov gospodarske in
finančne politike na okolje in prostor?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali dajete prednost tistim ukrepom, ki so združljivi z varstvom okolja in s
cilji trajnostnega razvoja?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
Strategija razvoja Slovenije, Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Strategija
prostorskega razvoja Slovenije in Strategija slovenskega turizma temeljijo na paradigmi
trajnostnega razvoja.
13. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Dopolnilni ukrepi
23. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?

Težave pri izvajanju Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj
24. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšne?
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Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
25. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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B. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
varstva tal (Protokol z dne 16.10.1998)
2. člen Protokola Varstvo tal – Temeljne obveznosti
1. Ali dajejo pravni in upravni ukrepi vidikom varovanja prednost pred vidiki rabe, če obstaja
nevarnost težje in trajne prizadetosti funkcijske sposobnosti tal?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako to zagotavljate? Navedite tudi ustrezne predpise.
Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla omejuje gnojenje in vnašanje snovi
v tla (zaradi varstva tal), v kolikor obstaja nevarnost, da pride do prizadetosti funkcijske
sposobnosti tal.
2. Ali ste proučili, če je možno z davčnimi in/ali finančnimi ukrepi podpreti ukrepe za varstvo
tal, opredeljene kot cilj pri udejanjanju tega protokola?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?

3. Ali posebej spodbujate ukrepe, ki so v skladu z varčno in okolju prijazno rabo tal?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
S predpisi na tem področju in še posebej je okolju prijazno kmetovanje in raba tal spodbujena
finančno (subvencije kmetom) za različne okoljske programe v okviru Programa razvoja
podeželja.
5. člen Protokola Varstvo tal – Mednarodno sodelovanje
4. Na katerih izmed naslednjih področij spodbujate okrepljeno mednarodno sodelovanje med
ustreznimi pristojnimi institucijami?
Sestavljanje katastrov tal
Opazovanje tal

X

Opredelitev in nadzorovanje območij varstva tal in obremenjenih tal
Opredelitev in nadzorovanje območij ogroženosti
Zagotovitev in usklajevanje podatkovnih baz
Usklajevanje raziskav o varstvu tal v alpskem prostoru
Medsebojno poročanje
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5. Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi
Multilateralni sporazumi
Finančna pomoč
Dodatno izobraževanje/usposabljanje
Skupni projekti

X

Druge oblike
Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.

Pojasnite, katera oblika (katere oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.

6. člen Protokola Varstvo tal – Določitev zavarovanih območij
6. Ali upoštevate pri določitvi zavarovanih območij tudi tla, ki jih je vredno varovati?
Da

Ne

X

Ali pri tem ohranjate tudi pedološke in skalnate tvorbe z izredno značilnimi posebnostmi ali
posebnim pomenom za dokumentiranje zgodovine zemlje?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
V primeru varovane geološke dediščine.
7. člen Protokola Varstvo tal – Varčno in neškodljivo ravnanje s tlemi
7. Ali pri izdelavi in uresničevanju načrtov in/ali programov za urejanje prostora upoštevate
potrebe varstva tal, zlasti varčno ravnanje s tlemi?
Da

X

Ne

8. Ali usmerjate razvoj naselij predvsem v notranjost naselij, da bi omejili širitev naselij
navzven?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite ustrezne predpise/postopke.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije z usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni
ravni usmerja razvoj poselitve. Med usmeritvami je navedeno, da ima notranji razvoj naselja
prednost pred širjenjem na nova območja.
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9. Ali upoštevate varstvo tal in omejeno ponudbo površin v alpskem prostoru pri presoji
vplivov na prostor in okolje pri velikih projektih v industriji, gradbeništvu in infrastrukturi
(zlasti pri projektih na področju prometa, energije in turizma)?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite ustrezne predpise/postopke.
Zakon o varstvu okolja, Navodila o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje.
Tla so kot sestavina okolja eden od elementov vrednotenja vplivov dejavnosti na sestavine
okolja/prostora. Vrednotenje vplivov dejavnosti na okolje/prostor je del študije ranljivosti
prostora, ki je obvezna strokovna podlaga za pripravo prostorskih aktov na vseh ravneh
načrtovanja in zagotavljan optimalno umeščanje dejavnosti v prostor.
Posegi, za katere je treba obvezno izdelati presojo vplivov na okolje (PVO), so določeni z
uredbo. Izdelava celovite presoje vplivov na okolje je določena z Zakonom o varstvu okolja.
10. Ali se opuščena ali razvrednotena tla, zlasti odlagališča odpadkov, rudniška jalovišča,
infrastrukturni objekti in smučarske proge renaturirajo ali rekultivirajo, če to dopuščajo
naravne danosti?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite ustrezne predpise/postopke.
O tem govori Zakon o varstvu okolja.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije usmerja k saniranju degradiranih območij,
Prostorski red Slovenije pa določa pravila za urejanje takih območij.
Zakon o rudarstvu določa sanacijo po končanem izkoriščanju mineralnih surovin.
8. člen Protokola Varstvo tal – Varčna uporaba in tlom neškodljiv izkop rudnega
bogastva
11. Ali skrbite za varčno ravnanje z rudnim bogastvom?
Da

X*

Ne

12. Ali se za varovanje rudnega bogastva prednostno uporabljajo primerni nadomestki?
Da

X**

Ne

13. Ali si prizadevate, da bi izčrpali možnosti predelave odpadnih snovi za ponovno uporabo
in spodbujate razvoj v tej smeri?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite materiale, ki jih predelujete/reciklirate, da bi obvarovali rudno
bogastvo.
Možnost predelave odpadnih snovi za ponovno uporabo, oziroma izraba sekundarnih ali
trenutno odpadnih snovi v rudarstvu je možna v skladu z določbami podzakonskega akta
(tehnični pravilnik). To so predvsem gradbeni odpadki (objekti, infrastruktura, …) in
rudarski odpadki.
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14. Ali skrbite pri izkopu, predelavi in uporabi surovin za čim manjšo obremenitev drugih
funkcij tal?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Izvajalec rudarskih del je zakonsko obvezan, da zagotavlja monitoring o vplivih svoje
dejavnosti na okolje, skladno s predpisi na področju varstva okolja, hkrati pa mora zagotoviti
izvajanje rudarskih del v skladu z dovoljenjem za poseg v prostor tako, da ta dela ne
presegajo dopustne obremenitve okolja. Nadzorstvo nad izvajanjem teh določil izvaja
rudarska inšpekcija.
15. Ali se odpovedujete izkopu rudnega bogastva na območjih, ki so posebno pomembna za
varstvo funkcij tal, in na območjih, ki so opredeljena kot nahajališča pitne vode?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako? Navedite ustrezne predpise.
Država pri podeljevanju rudarskih pravic za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih
surovin sledi ciljem, usmeritvam in pogojem iz državnega programa gospodarjenja z
mineralnimi surovinami. V postopku podelitve rudarske pravice mora pristojni organ
pridobiti okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima in pogoje načina upravljanja,
rabe ali izkoriščanja mineralne surovine, v skladu z zakonodajo s področja narave in okolja
(Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, različni podzakonski
akti, npr. Natura 2000 …).
Na območju, ki je z zakonom razglašeno za naravno bogastvo ali zavarovano naravno
vrednoto, se lahko podeli rudarska pravica le v skladu z zakonom in s predpisanim režimom
varstva.
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskem redu Slovenije so z vidika
izkoriščanja mineralnih surovin opredeljene usmeritve, ki določajo prostorsko racionalno
razporeditev izkoriščanja surovin, zmanjšujejo število površinskih kopov in se stremi k
optimizaciji pridobivanja mineralnih surovin.
9. člen Protokola Varstvo tal – Ohranjanje tal na mokriščih in barjih
16. Ali zagotavljate ohranitev visokih in nizkih barij?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Vsa visoka barja in večina pomembnejših nizkih barij je vključenih v ekološko omrežje
Natura 2000, nekatera so tudi zavarovana (npr. Pokljuška in Jelovška barja).
17. Ali se reže šota?
Da

Ne

X

18. Ali obstajajo konkretni načrti, da v celoti nadomestite uporabo šote?
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Da

Ne

X

Če je odgovor da, kako?
Rezanja šote na aktivnih visokih barjih ni.

19. Ali omejujete izsuševalne ukrepe na mokriščih in barjih, razen v utemeljenih izjemnih
primerih, na vzdrževanje obstoječih omrežij?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, v katerih izjemnih primerih so izsuševalni ukrepi na mokriščih in barjih še
dopustni?
V primerih prevlade javne koristi po Zakonu o ohranjanju narave.
20. Ali izvajate ukrepe za vzpostavitev prvotnega stanja?3
Da

Ne

X

Ne

X

21. Ali uporabljate barjanska tla?
Da
Če je odgovor da, kako?

10. in 11. člen Protokola Varstvo tal – Določitev in obravnavanje ogroženih območij in
območij, ogroženih zaradi erozije
22. Ali kartirate alpska območja, ki jih ogrožajo geološke, hidrogeološke in hidrološke
nevarnosti, zlasti premiki mas (premikanje pobočij, hudourniški nanosi, zemeljski usadi),
plazovi in poplave, in jih vključujete v katastre?
Da

X

Ne

Ali pri tem po potrebi določate območja ogroženosti?
Da

X

Ne

Ali pri tem določate oziroma upoštevate tudi potresne nevarnosti?
Da

X

Ne

23. Ali kartirate alpska območja, prizadeta zaradi večje erozije, po primerljivih kriterijih za
določitev obsega erozije tal in jih vključujete v katastre tal?
Da

3

X

Ne

Ni primera, je pa ta možnost predvidena v Zakonu o ohranjanju narave.
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Kateri organi/institucije hranijo te karte?
Geološki zavod RS, Agencija za varstvo okolja - služba za odpravo posledic naravnih nesreč.
24. Ali na ogroženih območjih uporabljate čim bolj sonaravne inženirske tehnike?
Da

X

Ne

25. Ali na ogroženih območjih uporabljate lokalne in tradicionalne, krajinskim danostim
prilagojene gradbene materiale?
Da

X

Ne

26. Ali izvajate na ogroženih območjih primerne gozdnogojitvene ukrepe?
Da

X

Ne

27. Ali sanirate površine, prizadete zaradi erozije in plazenja, če je to potrebno za zaščito
ljudi in dobrin?
Da

X

Ne

28. Ali pri ukrepih za zajezitev erozije zaradi voda in za zmanjševanje površinskega
odtekanja prednostno uporabljate sonaravne vodnogospodarske, inženirskogradbene in
gozdarske tehnike?
Da

X

Ne

12. člen Protokola Varstvo tal – Kmetijstvo, pašništvo in gozdarstvo
29. Ali obstajajo pravne osnove, ki predpisujejo dobro, krajevnim razmeram prilagojeno
poljedelsko, pašniško in gozdarsko prakso za varstvo pred erozijo in škodljivimi zbijanji tal?
Da

X

Ne

30. Ali ste skupaj z drugimi pogodbenicami pripravili in izvajali standarde za dobro
strokovno prakso glede uporabe gnojil in sredstev za zaščito rastlin ter za uporabo
kmetijstva, pašništva in gozdarstva?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.

31. Ali spodbujate uporabo lahkih kmetijskih strojev za preprečevanje zbijanja tal?
Da

Ne

X
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32. Katere izmed naslednjih sredstev/snovi uporabljate na alpskih pašnikih? (Naredite križec
pri ustreznem odgovoru.) ***
Mineralna gnojila
Sintetična sredstva za zaščito rastlin
Gošča iz čistilnih naprav
Če uporabljate vse, ali nekatere izmed navedenih sredstev, ali se je njihova uporaba v
obdobju poročanja znižala?
Da

Ne

13. člen Protokola Varstvo tal – Gozdnogojitveni in drugi ukrepi
33. Ali ohranjate gorske gozdove, ki v veliki meri varujejo lastno rastišče ali predvsem
naselja, prometne infrastrukture, kmetijske obdelovalne površine in podobno, tam, kjer so?
Da

X

Ne

34. Ali priznavate varovalnemu učinku gorskih gozdov prednostni položaj in ali je ravnanje s
temi gozdovi usmerjeno k varovalnemu cilju?
Da

X

Ne

35. Ali gozd tako izkoriščate in negujete, da se preprečujeta erozija in škodljivo zbijanje tal?
Da

X

Ne

36. Ali zaradi varovalnega učinka spodbujate kraju primerno gojenje gozdov in njihovo
naravno pomlajevanje?
Da

X

Ne

14. člen Protokola Varstvo tal – Učinki turistične infrastrukture
37. Ali ste izdajali dovoljenja za gradnjo in izravnavanje smučarskih prog v gozdovih z
varovalno funkcijo?****
Da

Ne

Če je odgovor da, ali je bil v dovoljenjih opredeljen pogoj, da je potrebno izvesti
kompenzacijske ukrepe?
Da

Ne

Če je odgovor da, navedite ta dovoljenja in v njih predvidene kompenzacijske ukrepe.
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38. Ali ste izdajali dovoljenja za gradnjo in izravnavanje smučarskih prog v labilnih
območjih?
Da

Ne

Če je odgovor da, kakšna?

39. Ali ste po pričetku veljave Protokola Varstvo tal dopuščali uporabo kemičnih in bioloških
dodatkov za pripravo smučišč?
Da

Ne

X

Ali so za dopuščene kemične in biološke dodatke dokazali njihovo sprejemljivost za okolje?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, navedite institucijo (institucije), ki je dokazala (so dokazale) sprejemljivost
za okolje.

40. Ali ste ugotovili pomembne poškodbe tal in vegetacije na območju smučišč?
Da

Ne

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

Ne

Če je odgovor da, navedite poškodbe in sprejete ukrepe.

15. in 16. člen Protokola Varstvo tal – Omejevanje vnašanja škodljivih snovi in
zniževanje uporabe sredstev za posipavanje
41. Kaj ste storili, da bi v čim večji meri in preventivno zmanjšali vnašanje škodljivih snovi v
tla po zraku, z vodo, odpadki in snovmi, ki obremenjujejo okolje?
Vnos nevarnih snovi v tla je omejen z Uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v
tla. V gozdovih velja splošna prepoved uporabe kemičnih sredstev, razen v izjemnih primerih.
Spodbuja se uporaba biomineralnih olj v motornih žagah.
42. Ali ste pri ravnanju z nevarnimi snovmi sprejeli tehnične predpise, predvideli kontrole ter
izvedli raziskovalne programe in ukrepe informiranja, da bi preprečili kontaminacijo tal?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?
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43. Ali po pričetku veljave protokola še uporabljate sol kot sredstvo za posipavanje?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali je predvideno, da se jo bo zamenjalo s sredstvi proti drsenju, ki manj
onesnažujejo?
Da

Ne

Navedite podrobnosti.

17. člen Protokola Varstvo tal – Onesnažena tla, stara ekološka bremena, koncepti za
ravnanje z odpadki
44. So znana kakšna stara ekološka bremena ali površine, za katere sumite, da so ekološko
obremenjene?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali ste jih evidentirali in katalogizirali?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, v katerih uradih/institucijah se nahajajo katastri starih ekoloških bremen?
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.

45. Če so znana stara ekološka bremena ali površine, za katere sumite, da so ekološko
obremenjene, ali ocenjujete njihov potencial ogrožanja z metodami, ki so primerljive z
metodami drugih pogodbenic?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, navedite metode in opišite njihovo primerljivost.

46. Ali ste za preprečevanje onesnaževanja tal ter za okoljsko sprejemljivo predhodno
obdelavo, obdelavo in odlaganje odpadkov ter ostankov izdelali in izvajali koncepte za
ravnanje z odpadki?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite koncepte.
Operativni programi na področju ravnanja z odpadki (odstranjevanje odpadkov, ravnanje z
nevarnimi odpadki, zbiranje komunalnih odpadkov, ravnanje z odpadnimi olji, baterijami in
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akumulatorji, PCB/PCT, gradbenimi odpadki).
47. Ali ste uredili površine za trajno opazovanje za omrežje za opazovanje tal v celotnih
Alpah?
Da

Ne

X

48. Ali usklajujete opazovanje tal na nacionalni ravni z institucijami opazovanja okolja na
področjih zraka, vode, rastlinstva in živalstva?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?

18. člen Protokola Varstvo tal – Dopolnilni ukrepi
49. Ali ste sprejeli strožje ukrepe kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?

Težave pri izvajanju Protokola Varstvo tal
50. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

Ne

Če je odgovor da, kakšne?

Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
51. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!

Prostor za morebitne dodatne opombe:
* VPRAŠANJE št. 11.:
Sektor za rudarstvo ne skrbi samo “za varčno ravnanje z rudnim bogastvom”, ampak je
njegova naloga tudi, da bodo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in
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izkoriščanje mineralnih surovin v državi, najvišja možna stopnja njihovega izkoriščanja in
pogoji za njihovo smotrno izkoriščanje v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z
neobnovljivim naravnim virom (načelo šibke trajnosti).
** VPRAŠANJE št. 12:
Uporaba primernih nadomestkov za prednostno varovanje rudnega bogastva, oziroma izraba
sekundarnih oziroma trenutno odpadnih mineralnih surovin, je vključena v načelo
trajnostnega gospodarjenja z mineralnimi surovinami, katero je eno izmed osnovnih načel
državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami.
*** VPRAŠANJE št. 32:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nima podatkov, da bi se tri omenjene snovi
pojavljale na alpskih pašnikih.
*** *VPRAŠANJE št. 37:
Zavod za gozdove izdaja soglasja k dovoljenjem za gradnjo in izravnavanje smučarskih prog.
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C. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
varstva narave in urejanja krajine (Protokol z dne 20.12.1994)
3. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Mednarodno sodelovanje
1. Na katerih izmed naslednjih področij spodbujate okrepljeno mednarodno sodelovanje med
pristojnimi institucijami? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Kartiranje
Opredeljevanje, urejanje in nadzorovanje zavarovanih območij in vseh preostalih X
prvin naravne in kulturne krajine, ki jih je vredno varovati
Vzpostavljanje mrež biotopov
Izdelava zasnov, programov/načrtov za urejanje krajine

X

Preprečevanje poškodb narave in krajine ter nadomestila zanje
Sistematično opazovanje narave in krajine

X

Raziskovanja

X

Drugi ukrepi za varstvo prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, njihove X
raznovrstnosti in življenjskih prostorov, vključno z določanjem primerljvih kriterijev
2. Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi
Multilateralni sporazumi
Finančna pomoč
Dodatno izobraževanje/usposabljanje
Skupni projekti

X

Druge oblike
Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.

Pojasnite, katera oblika (oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.
Skupni projekti zaradi podobnih interesov. To predvsem velja za zavarovana območja (npr.
Krajinski park Logarska dolina z Železno Kaplo; Triglavski narodni park…) in skupne
projekte lokalnih skupnosti (npr. Omrežje alpskih občin).
3. Ali ste vzpostavili čezmejna zavarovana območja?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katera?
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4. Ali prihaja v skladu s cilji tega protokola do usklajevanja okvirnih pogojev za omejevanje
rabe virov z drugimi pogodbenicami?
Da

Ne

X

Zanemarljivo

Navedite podrobnosti.

6. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Inventarizacija
Opomba: Na naslednja vprašanja odgovarjate le v primeru, da protokol v vaši deželi
velja že več kot tri leta.
5. Ali ste prikazali stanje varstva narave in urejanja krajine k v nadaljevanju naštetim
vsebinam (v skladu s prilogo I, vključno s tam naštetimi podtočkami)? Navedite
inventarizacijo ter datum njene prve izdelave oziroma zadnjega ažuriranja.
Vsebine v skladu s prilogo I

Inventarizacija

Datum izdelave oziroma
zadnjega ažuriranja

„1. Stanje prosto živečih
rastlinskih in živalskih vrst ter
njihovih biotopov“
„2. Zavarovana območja
(površine, deleži zavarovanih
površin v celotnem prostoru,
namen varstva, vsebina varstva,
rabe, porazdelitev rabe, lastninska
razmerja) “
„3. Organizacija varstva narave in
urejanja krajine (struktura,
pristojnosti ali dejavnosti, osebje
in finančna sredstva)“
„4. Pravne podlage (na pristojnih
ravneh)“
„5. Dejavnosti varstva narave
(splošni pregled)“
„6. Obveščanje javnosti (uradno,
prostovoljno)“
„7. Sklepi, priporočeni ukrepi“
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7. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Krajinsko planiranje
Opomba: Na naslednja vprašanja k 7. členu odgovarjate le v primeru, da protokol v vaši
deželi velja že več kot pet let.
6. Ali obstajajo zasnove, programi in/ali načrti, v katerih so opredeljene zahteve in ukrepi za
uresničitev ciljev varstva narave in urejanja krajine v alpskem prostoru?
Da

Ne

Navedite podrobnosti.

7. Če obstajajo zasnove, programi in/ali načrti ali pa so v pripravi, ali vsebujejo prikaze
naslednjih elementov?
a) obstoječe stanje narave in krajine ter njuno ovrednotenje
b) prikaz želenega stanja narave in krajine ter za to potrebnih ukrepov, predvsem:
- splošnih ukrepov za varovanje, urejanje in razvoj
- ukrepov za varstvo, urejanje in razvoj določenih delov narave in krajine
- ukrepov za varstvo in urejanje prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
8. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Načrtovanje
8. Ali usklajujete krajinsko in prostorsko načrtovanje?
Da, v znatnem obsegu

X

Da, v majhnem obsegu
Ne
Če usklajujete krajinsko in prostorsko načrtovanje, navedite podrobnosti.
Krajinsko načrtovanje je del sistema prostorskega načrtovanja in je vključeno v predpise o
urejanju prostora ter prostorske akte na vseh ravneh (državni, regionalni in lokalni).
9. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Posegi v naravo in krajino
9. Ali ste ustvarili pogoje za presojo neposrednih in posrednih vplivov, ki jih imajo na
naravno ravnovesje in krajinsko podobo zasebni in javni ukrepi ter projekti, ki bi lahko
bistveno ali trajno vplivali na naravo in krajino?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, za katere projekte je presoja obvezna?
Sprejet je Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana območja.
Celovita presoja vplivov na okolje (PVO) je obvezna za vse objekte in posege, ki bi lahko
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vplivali na območja Natura 2000.
Presoja je obvezna za plane in spremembe plana s področja urejanja prostora, upravljanja
voda, gospodarjenja z gozdovi, lova, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije,
transporta, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo,
telekomunikacij in turizma.
10. Ali rezultat presoje zasebnih in javnih ukrepov in projektov, ki bi lahko bistveno ali
trajno vplivali na naravo in krajino, vpliva na izdajanje dovoljenj za projekte/njihovo
izvedbo?
Da

X

Ne

11. Ali ste zagotovili, da ne pride do škodljivih vplivov, ki se jim da izogniti?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako? Navedite tudi ustrezne predpise.
Zakon o ohranjanju narave,
Zakon o varstvu okolja,
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
območja.
Vrednotenje vplivov dejavnosti na okolje/prostor je del študije ranljivosti prostora, ki je
obvezna strokovna podlaga za pripravo prostorskih aktov na vseh ravneh načrtovanja in
zagotavlja optimalno umeščanje dejavnosti v prostor.
12. Ali notranji pravni predpisi predvidevajo za neizogibne škodljive posege obvezne
kompenzacijske ukrepe?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kateri? Navedite tudi ustrezne predpise.
Zakon o ohranjanju narave.
13. Ali dovoljujete škodljive posege, pri katerih posledic ni mogoče kompenzirati?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, pod kakšnimi pogoji? Navedite tudi ustrezne predpise.
Zakon o ohranjanju narave predvidena postopek prevlade druge javne koristi nad javno
koristjo ohranjanja narave. Nosilec posega v naravo mora poskrbeti za izvedbo določenih
izravnalnih ukrepov (npr. vzpostavitev nadomestnega območja; vzpostavitev drugega
območja, pomembnega za ohranjanje biotske raznovrstnosti oz. varstvo naravnih vrednot;
plačilo denarnega zneska).
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10. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Temeljno varstvo
14. Ali sprejemate ukrepe za zmanjšanje obremenitev in škodljivih vplivov na naravo in
krajino?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
Omilitveni ukrepi pri urejanju prostora so sestavni del lokacijskih načrtov.
Sprejeta je Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju.
15. Kako upoštevate pri ukrepih za zmanjšanje obremenitev in škodljivih vplivov na naravo
in krajino tudi interese tam živečega prebivalstva?
Z izvajanjem slovenskih kmetijsko okoljskih programov.
16. Ali sprejemate ukrepe za ohranjanje in ponovno vzpostavitev posebnih naravnih in
sonaravnih strukturnih prvin krajine, biotopov, ekosistemov in tradicionalne kulturne
krajine?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Ohranjanje in ponovna vzpostavitev tradicionalne kulturne krajine.
Strategija prostorskega razvoja (SPRS) spodbuja kmetijsko dejavnost na območjih s slabšim
pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo, kadar se s tem omogoča ohranjanje
kulturnih in simbolnih kakovosti krajine ali biotske raznovrstnosti ter kulturnih vrednot.
SPRS določa tudi krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na
nacionalni ravni. Med njimi so tudi območja alpske krajinske regije. Ohranjanje in razvoj teh
krajinskih območij se prvenstveno zagotavlja z ustreznim načrtovanjem in se jih lahko tudi
zavaruje, če se s tem zagotovi dodatne možnosti za njihovo uspešnejše upravljanje. V
postopkih prostorskega načrtovanja se krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi
obravnava kot zaokrožena krajinska območja in v njih zagotavlja tak prostorski razvoj, ki
ohranja njihovo celovito prepoznavnost.
Temeljna in podrobnejša pravila za urejanje območij prepoznavnosti krajine določa tudi
Prostorski red Slovenije, ki poleg območij nacionalne prepoznavnosti določa tudi lokalno
pomembna območja prepoznavnosti krajine.
17. Ali obstajajo dogovori z zemljiškimi lastniki ali uporabniki kmetijskih ali gozdarskih
površin za zagotavljanje varovanja, ohranjanja in urejanja sonaravnih biotopov in biotopov,
ki jih je vredno varovati?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
V okviru Slovenskega kmetijsko okoljskega programa se lastniki zemljišč s pogodbo
zavezujejo za izvajanje določenih kmetijskih dejavnosti. Slovenski kmetijsko okoljski
program se, med drugim, uveljavlja na vodovarstvenih in zavarovanih območjih in na
območjih življenjskega prostora medveda.
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18. Kakšne gospodarske spodbude in nadomestila, ki so v skladu s tržnimi pravili, uporabljate za
zagotavljanje ustrezne kmetijske in gozdarske rabe?
Spodbude in nadomestila izhajajo iz Slovenskega kmetijsko okoljskega programa in Uredbe o
plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za RS 2004 - 2006 (npr: podpora za travniške
sadovnjake, košnjo strmih travnikov, ekstenzivnih travnikov, planinsko pašo…).
19. Ali zagotavljate za uresničitev ciljev protokola ukrepe za pospeševanje in pomoč
kmetijstvu in gozdarstvu (ter drugim uporabnikom prostora)?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
II. skupina kmetijsko okoljskih ukrepov je namenjena ohranjanju naravnih danosti, biotske
raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.
11. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Zavarovana območja
20. Katere izmed naslednjih ukrepov ste sprejeli v obdobju poročanja? (Naredite križec pri
ustreznem odgovoru.)
Ohranili in negovali ste obstoječa zavarovana območja v skladu z namenom njihovega X
varovanja
Opredelili ste nova zavarovana območja
Razširili ste obstoječa zavarovana območja
Če se je položaj spremenil, navedite podrobnosti (naziv zavarovanega območja, kategorijo
zavarovanih območij v skladu z nacionalnimi pravnimi predpisi oziroma kategorizacijo
IUCN-a, Direktivo o ohranjanju naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih
vrst ali Direktivo o ohranjanju prosto živečih ptic, geografsko lego, velikost, razdelitev v
območja, datum določitve/širitve).
Triglavski narodni park je vključen v omrežje MAB pri UNESCU in ima tudi diplomo Sveta
Evrope.
Sprejete so bile naslednje uredbe in pravilnik:
-

Uredba o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000 ,
Uredba o ekološko pomembnih območjih,
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah,

-

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,

-

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot.

Pripravlja se sprememba Zakona o Triglavskem narodnem parku.
21. Kakšne ukrepe ste sprejeli za preprečevanje nastajanja škode ali uničevanj zavarovanih
območij v alpskem prostoru (v lastni deželi ali v neki drugi)?
Sprejete so bile spremembe Zakona o ohranjanju narave in nov Zakon o varstvu okolja, kjer
so natančnejše opredeljene presoje vplivov na naravo, presoje vplivov na okolje, celovite
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presoje ter izravnalni in omilitveni ukrepi.
22. Ali ste pospeševali ustanavljanje ali upravljanje narodnih parkov?
Da, v znatnem obsegu
Da, v majhnem obsegu

X

Ne
Navedite podrobnosti.
V pripravi je sprememba Zakona o Triglavskem narodnem parku.
23. Ali ste ustanovili varovana območja in območja miru, v katerih imajo prosto živeče
živalske in rastlinske vrste prednost pred drugimi interesi?
Da

X

Ne

Navedite podrobnosti.
Sprejeta je bila Uredba o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000.
24. Ali ste proučili, v kolikšni meri je potrebno tam živečemu prebivalstvu v skladu z
notranjimi pravnimi predpisi plačati nadomestila za posebne storitve?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat proučitve in ali ste nato sprejeli ustrezne ukrepe?
V okviru opredelitve Natura območij je bila pripravljena študija ekonomskih in socialnih
vplivov.
12. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Ekološko omrežje
25. Ali ste izvajali ukrepe za povezanost določenih zavarovanih območij, biotopov in drugih
zavarovanih ali zavarovanja vrednih objektov na državni ravni?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
Sprejeti sta bili:
- Uredba o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000 in
- Uredba o ekološko pomembnih območjih.
26. Ali ste izvajali ukrepe za čezmejno povezanost določenih zavarovanih območij,
biotopov in drugih zavarovanih ali zavarovanja vrednih objektov čezmejno?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
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27. Ali usklajujete cilje in ukrepe za čezmejno zavarovana območja?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kako? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Z bilateralnimi razpravami/izmenjavo
Z multilateralnimi razpravami/izmenjavo
Z usklajevanjem ciljev in ukrepov za posamezne projekte
Drugo
Navedite podrobnosti.

13. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Varstvo tipov biotopov
28. Ali ste izvajali ukrepe za trajno ohranitev naravnih in sonaravnih tipov biotopov v
zadostnem obsegu ter primerni funkcionalni prostorski porazdelitvi?
Da

X

Ne

Navedite podrobnosti.
Z Uredbo o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000 so bila opredeljena posebna
varstvena območja tudi v alpskem prostoru, kjer obsegajo 57,8% celotne površine.
29. Ali spodbujate obnavljanje prizadetih življenjskih prostorov?
Da

Ne

X

Navedite podrobnosti.

Opomba: Na naslednje vprašanje odgovarjate le v primeru, da protokol v vaši deželi
velja že več kot dve leti.
30. Ali ste za izdelavo seznamov za celoten alpski prostor navedli tiste tipe biotopov, za katere je
potrebno sprejeti ukrepe za trajno ohranitev naravnih in sonaravnih tipov biotopov v zadostnem
obsegu ter v primerni funkcionalni prostorski porazdelitvi?
Da*

Ne

Če je odgovor da, kdaj ste tipe biotopov navedli?

* Seznam navedenih tipov biotopov je potrebno priložiti.
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14. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Varstvo vrst
31. Ali ste sprejeli ukrepe, s katerimi ohranjate domorodne prosto živeče živalske in rastlinske
vrste v njihovi raznovrstnosti z zadostno populacijo in dovolj velikimi življenjskimi prostori?
Da

X

Ne

Navedite podrobnosti.
Sprejete so bile naslednje uredbe:
Uredba o habitatnih tipih,
Uredba o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000,
Uredba o ekološko pomembnih območjih,
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah,
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.
Opomba: Na naslednje vprašanje odgovarjate le v primeru, da protokol v vaši deželi
velja že več kot dve leti.
32. Ali ste za pripravo seznamov za celotne Alpe navedli tiste vrste, za katere so zaradi njihove
specifične ogroženosti potrebni posebni varstveni ukrepi?
Da

Ne

Če je odgovor da, kdaj?
15. člen Protokola Varstvo narave in urejanje prostora – Prepoved odvzema in
trgovanja
33. Ali obstajajo pravni predpisi, ki prepovedujejo naslednje?

Da

Ne

Lov, prilaščanje, poškodovanje, ubijanje ter še zlasti motenje določenih X
živalskih vrst med razmnoževanjem, odraščanjem in prezimovanjem
Vsako uničevanje, pobiranje jajc v naravi in njihovo hranjenje

X

Posedovanje, ponujanje, nakupovanje in prodajanje iz narave odvzetih X
primerkov navedenih živalskih vrst ali njihovih delov
Trganje, zbiranje, rezanje, izkopavanje ali ruvanje določenih rastlin ali
njihovih delov na naravnem rastišču

X

Posedovanje, ponujanje, nakupovanje in prodajanje primerkov določenih X
rastlin, vzetih iz narave
Če je odgovor da, kateri? Navedite določila.
Navedeno velja za rastlinske in živalske vrste, ki so zavarovane z:
Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah,
Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,
Uredbo o zavarovanju samoniklih gliv,

vsebino pa ureja tudi Zakon o ohranjanju narave.
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Opomba: Na naslednje vprašanje odgovarjate le v primeru, da protokol v vaši deželi
velja že več kot dve leti.
34. Ali ste določili živalske in rastlinske vrste, za katere veljajo ukrepi iz 1. in 2. odst. 15. člena
Protokola Varstvo narave in urejanje krajine?
Da*

Ne

Če je odgovor da, kdaj?
*Seznam določenih živalskih in rastlinskih vrst je potrebno priložiti.
35. Če ste izdali prepoved odvzema in trgovanja v skladu s 15. členom Protokola Varstvo
narave in urejanje krajine, ali ste dovolili izjeme k tem prepovedim?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
V skladu z direktivama EU o ohranjanju prostoživečih ptic in o ohranjanju naravnih habitatov
ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, ki določajo tudi izjeme, so te izjeme povzete v
uredbah o zavarovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrstah.
36. Ali ste opredelili pojme „razmnoževanje, odraščanje in prezimovanje“, navedene v 1. odst.
15. člena Protokola Varstvo narave in urejanje krajine?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kako? Podajte opredelitve.
Vsi ti pojmi niso posebej definirani, so pa smiselno pravno opredeljeni z razlago pojmov v 11.
členu Zakona o ohranjanju narave in Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.
37. Ali ste pojasnili druge izraze, ki bi lahko povzročali težave pri znanstveni razlagi?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere izraze in kako ste jih opredelili?
Razlaga pojmov je v 11. členu Zakona o ohranjanju narave, v 4. členu Uredbe o zavarovanih
prosto živečih živalskih vrstah in v različnih členih Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih
vrstah.

16. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Ponovno naseljevanje
domorodnih vrst
38. Ali spodbuja vaša dežela ponovno naseljevanje in razširjanje domorodnih prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst, podvrst, pasem in ekotipov, če so izpolnjeni pogoji iz 1. odst. 16.
člena Protokola Varstvo narave in urejanje krajine?
Da

Ne

X

Navedite podrobnosti.
Slovenija ne spodbuja, ampak omogoča ponovno naseljevanje in razširjanje domorodnih
prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.
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39. Ali potekata ponovno naseljevanje in razširjanje na temelju znanstvenih spoznanj?
Da

X

Ne

Navedite podrobnosti.
Ponovno naselitev opredeljuje 26. člen Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah na
podlagi strokovnega mnenja strokovne organizacije za ohranjanje narave.
40. Ali po ponovni naselitvi nadzirate in po potrebi uravnavate nadaljnji razvoj teh živalskih in
rastlinskih vrst?
Da

Ne

Ne pride v poštev

17. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Prepoved naseljevanja
41. Ali ste sprejeli notranje pravne predpise, ki zagotavljajo, da prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst ne boste naseljevali na tista območja, na katerih se v preteklosti, kolikor je do
sedaj znano, niso naravno pojavljale?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali predvidevajo ti predpisi izjeme?
Da

X

Ne

Ne pride v poštev.

Če takšni predpisi obstajajo, navedite ustrezne predpise in določila o morebitnih izjemah, če
so le-ti pomembni.
28. člen Zakona o ohranjanju narave določa postopek presoje tveganja za naravo na podlagi
katerega je bil sprejet Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi
pooblastila.
18. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Širjenje gensko spremenjenih
organizmov
42. Obstajajo pravni predpisi, ki pred vnašanjem z genetskimi tehnikami spremenjenih
organizmov v okolje predvideva preverjanje njihovega ogrožanja človeka in okolja?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kateri? Navedite predpise ter njihovo vsebino.
Sprejet je Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi.
Na podlagi 7. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) se na
Natura območja ne vnaša gensko spremenjenih organizmov.
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?
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Težave pri izvajanju Protokola Varstvo narave in urejanje krajine
44. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Izvajanje protokola je vključeno v pravni sistem varstva narave v Slovenije, kjer glavnino
vsebin ureja Zakon o ohranjanju narave. Težave pa so pri financiranju, komuniciranju,
nadzoru in še kje.
Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
45. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!
Za začetno obdobje je bila značilna vzpostavitev pravnega sistema. Končna učinkovitost
ukrepov pa bo odvisna od organiziranosti in izvajanja pravnih določil.
Prostor za morebitne dodatne opombe:
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D. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
hribovskega kmetijstva (Protokol z dne 20.12.1994)
4. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Vloga kmetov
1. Ali priznavate kmetom v alpskem prostoru zaradi njihovih raznovrstnih nalog odločilno
vlogo pri ohranjanju naravne in kulturne krajine?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
V okviru programa razvoja podeželja 2004-2006 so namenjene podpore kmetovanju na
območjih s težjimi razmerami, kot tudi podpore za kmetijsko okoljske ukrepe, ki v svojih
ciljih zasledujejo ohranjanje naravne in kulturne krajine.
2. Ali ste vključili kmete v alpskem prostoru v sprejemanje odločitev in ukrepov za hribovita
območja?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Preko svojih predstavnikov v Kmetijsko gozdarski zbornici, ki sodeluje v procesu priprave
ukrepov kmetijske politike.
6. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Mednarodno sodelovanje
3. Katere izmed naslednjih dejavnosti zasledujete pri mednarodnem sodelovanju na področju
hribovskega kmetijstva (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Skupna presoja razvoja kmetijske politike

X

Medsebojni posveti pred vsako s kmetijsko politiko povezano pomembno X
odločitvijo za izvajanje tega protokola
Čezmejno sodelovanje vseh pristojnih oblasti, posebej regionalnih uprav in X
lokalnih teritorialnih skupnosti zaradi uresničevanja ciljev tega protokola
Spodbujanje mednarodnega sodelovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi
zavodi
Spodbujanje mednarodnega
organizacijami

sodelovanja

med

kmetijskimi

in

okoljskimi X

Spodbujanje skupnih pobud
Spodbujanje mednarodnega sodelovanja med občili
Spodbujanje izmenjave znanja in izkušenj
4. Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi
Multilateralni sporazumi

X
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Finančna pomoč
Dodatno izobraževanje/usposabljanje

X

Skupni projekti
Druge oblike
Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.

Pojasnite, katera oblika (katere oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.

7. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Pospeševanje hribovskega kmetijstva
5. Ali izvajate naslednje ukrepe za pospeševanje hribovskega kmetijstva Da
(Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)

Ne

Diferencirano subvencioniranje ukrepov kmetijske politike na vseh ravneh X
glede na različne krajevne razmere
Pospeševanje hribovskega kmetijstva z upoštevanjem težjih naravnih razmer

X

Posebna pomoč kmetijam, ki zagotavljajo minimalno kmetijsko dejavnost v
ekstremnih legah
Ustrezno nadomestilo za prispevek hribovskega kmetijstva pri ohranjanju in
urejanju naravne in kulturne krajine ter varovanju pred naravnimi nesrečami,
kar je v splošnem interesu in presega splošne okvire obveznosti, na temelju
sporazumov o konkretnih projektih in storitvah.
Če ste sprejeli enega ali več pospeševalnih ukrepov, navedite podrobnosti.
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.
8. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Urejanje prostora in kulturna krajina
6. Ali upoštevate posebne razmere na hribovitih območjih pri urejanju prostora, namenski rabi
tal, komasaciji in izboljševanju plodnosti tal ob upoštevanju naravne in kulturne krajine?
Da

X

Ne

Navedite podrobnosti.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije določa med prioritetami usmeritve za prostorski
razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi.
II/8. (8)“Hribovita in gorska območja se zaradi naravno-geografskih značilnosti kot so višina,
strmine, relief in podnebje, posledice naravnih nesreč, zmanjševanja poseljenosti soočajo z
gospodarskimi, družbenimi in okoljevarstvenimi problemi. Na takih območjih se zagotavlja
osnovno gospodarsko in družbeno infrastrukturo, ustrezno upravljanje z naravnimi viri, pri
čemer se upošteva ohranjanje narave in kulturne dediščine. Spodbuja se ekološko naravnan
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turizem, ekološki način kmetovanja, uporabo obnovljivih virov energije, za kar je na teh
območjih praviloma več možnosti, ter zagotavlja podporo gorskim in hribovskim
skupnostim.”
7. Ali ste za hribovsko kmetijstvo, da bi lahko izpolnilo svoje raznovrstne naloge, predvideli
potrebne površine za kmetijsko rabo, ki bo primerna kraju in sprejemljiva za okolje?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, po kakšnih kriterijih izbirate te površine?

8. Ali skrbite za ohranjanje oziroma obnavljanje tradicionalnih prvin kulturne krajine
(gozdov, gozdnih robov, gozdičevja, grmičevja, močvirnih, suhih in pustih travnikov,
planinskih pašnikov) kot tudi gospodarjenja z njimi?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
Nekateri kmetijsko okoljski ukrepi iz Program razvoja podeželja 2004-2006 podpirajo
ohranjanje teh tradicionalnih prvin (predvsem iz II. skupine kmetijsko okoljskih ukrepi ).
9. Ali izvajate posebne ukrepe za ohranjanje tradicionalnih kmečkih poslopij in arhitekturnih
elementov ter za nadaljnjo uporabo značilnih načinov gradnje in gradbenega materiala?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
V okviru Celostnega razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV) so na voljo ukrepi tudi za
ohranjanje tradicionalnih kmečkih poslopij in arhitekturnih elementov ter za nadaljnjo
uporabo značilnih načinov gradenj in gradbenega materiala.
9. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Sonaravne metode gospodarjenja in značilni
proizvodi
10. Ali ste izvedli vse potrebne ukrepe, da bi tako olajšali uporabo in širjenje ekstenzivnih,
sonaravnih in za območje značilnih metod gospodarjenja na hribovitih območjih in varovali
značilne kmetijske proizvode, ki se odlikujejo po lokalno omejenem, edinstvenem in
sonaravnem načinu proizvodnje, ter taki proizvodnji dvigali vrednost?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, za katere ukrepe gre?
Ukrepi Programa razvoja podeželja 2004-2006.
Zakon o kmetijstvu s podzakonskimi akti omogoča zavarovanje tradicionalnih ali geografsko
značilnih kmetijskih proizvodov.
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11. Ali ste si z drugimi pogodbenicami prizadevali za oblikovanje skupnih kriterijev, da bi
tako olajšali uporabo in širjenje ekstenzivnih, sonaravnih in za območje značilnih metod
gospodarjenja na hribovitih območjih in varovali značilne kmetijske proizvode, ki se
odlikujejo po lokalno omejenem, edinstvenem in sonaravnem načinu proizvodnje, ter taki
proizvodnji dvigali vrednost?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, za katere kriterije gre?

10. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Kraju primerna živinoreja in genetska
raznolikost
12. Kakšne ukrepe ste sprejeli za ohranitev živinoreje z njeno raznovrstnostjo značilnih
pasem, vključno s tradicionalnimi domačimi živalmi ter z njihovimi značilnimi proizvodi,
tako da je primerna kraju, razpoložljivim površinam in sprejemljiva za okolje?
Spodbude za rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali v okviru Programa
razvoja podeželja 2004-2006.
13. Ali ohranjate strukturo poljedelskih, pašnih in gozdnih površin, potrebno za tradicionalno
živinorejo?
Da

X

Ne

14. Ali pri ekstenzivni živinoreji ohranjate za posamezne kraje primerno razmerje med
staležem živine in površinami za pridelavo krme?
Da

X

Ne

15. Ali ste izvedli potrebne ukrepe za ohranjanje tradicionalne živinoreje (zlasti na področju
raziskav in strokovne pomoči v zvezi z ohranjanjem genetske raznolikosti živine in kulturnih
rastlin)?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere ukrepe ste sprejeli? Navedite predvsem tudi morebitne rezultate
raziskav in strokovne pomoči.
V okviru programa živinorejskih genskih bank že vrsto let ohranjamo avtohtone pasme
goveda, konjev, prašičev, ovac, koz, in kokoši, med kmetijskimi rastlinami pa so v programu
genskih bank vrtnine, krompir, pšenica, krmne rastline, jagodičja in vinska trta, ajda, koruza,
sadne rastline ter trave in detelje, hmelja, zdravilne in aromatične rastline.
V letu 2004 so bile izvedene na področju živinorejskih genskih bank sledeče pomembnejše
aktivnosti:
- strokovna pomoč pri ureditvi tekališča v avtohtonem okolju za rejo plemenskega pomladka
za potrebe genske banke za slovensko avtohtono pasmo krškopoljski prašič
- opravljene so tudi nekatere raziskave bioloških značilnosti slovenskih avtohtonih in
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tradicionalnih pasem domačih živali:
1. primerjava maščobnokislinske sestave jajc jerebičaste štajerke in jajc ISA kokoši
2. maščobnokislinska sestava kopunov jerebičaste štajerke in prelux-g
3. analiza zunanjosti cikastega goveda v Sloveniji
4. primerjava maščobnokislinske sestave kravjega mleka, prirejenega na gorskovišinskem
in nižinskem območju in drugo.
Zakonska ureditev – Zakon o kmetijstvu, Zakon o živinoreji - poglavje 4: sonaravna
živinoreja; Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (še posebej določila za
ohranjanje slovenskih avtohtonih živalskih genskih virov in situ v avtohtonem okolju, ...).
11. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Trženje
16. Ali ste izvedli ukrepe za ustvarjanje ugodnih razmer za trženje proizvodov hribovskega
kmetijstva?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Na podlagi Zakona o kmetijstvu in podzakonskih aktov je določeno, kdaj lahko nek proizvod
pridobi oznako tradicionalni ugled, geografska označba ali geografsko poreklo, kar ustvarja
dodatne ugodne razmere pri trženju le tega.
17. Ali obstajajo blagovne znamke s kontroliranim poreklom in z jamstvom kakovosti, ki
enako ščitijo proizvajalce in potrošnike?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere? Naštejte blagovne znamke in navedite vsakokrat tudi datum
njihove uvedbe.
Pravilnik o geografski označbi Šebreljski želodec, 12.12.2003;
Pravilnik o označbi geografskega porekla Tolminc, 21.10.2003;
Pravilnik o označbi geografskega porekla Nanoški sir, 14.02.2003;
Pravilnik o geografski označbi Zgornjesavinjski želodec, 30.04.2004;
Pravilnik o označbi geografskega porekla Bovški sir, 30.04.2004;
Pravilnik o označbi geografskega porekla Mohant, 30.04.2004;
12. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Omejitev proizvodnje
18. Ali ste pri morebitni uvedbi omejitev kmetijske proizvodnje upoštevali posebne potrebe
kmetovanja na hribovitih območjih, primernega kraju in sprejemljivega za okolje?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kako?
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13. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo - Dopolnjevanje kmetijstva in gozdarstva
19. Ali pospešujete sonaravno gospodarjenje z gozdovi kot dodatni vir dohodka na kmetijah
ter kot dopolnilno dejavnost zaposlenih v kmetijstvu?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
V Uredbi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji so
določeni pogoji za tako dejavnost.
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?

21. Ali tako uravnavate pašništvo in stalež divjadi z ustreznimi predpisi, da ne prihaja do
nesprejemljive škode v gozdu in na kmetijskih zemljiščih?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako? Navedite ustrezne predpise.
Z Zakonom o gozdovih je paša v gozdu prepovedana. Izjemoma je na podlagi kriterijev,
določenih v predpisu o varstvu gozdov, paša lahko dovoljena z gozdnogojitvenim načrtom.
14. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Dodatni viri dohodka
22. Ali spodbujate ustvarjanje in razvoj dodatnih virov zaslužka na hribovskih območjih,
predvsem na pobudo in v dobro tamkajšnjega prebivalstva, posebej na področjih, povezanih s
kmetijstvom, kot so gozdarstvo, turizem in obrt, da bi ohranili kmetije kot nosilce osnovne,
dopolnilne ali postranske gospodarske dejavnosti v skladu z varovanjem naravne in kulturne
krajine?
Da

X

Ne

Navedite podrobnosti in morebitne primere spodbujanja.
Spodbujanje razvoja turistične ponudbe na kmetijah, kot dopolnilno kmetijsko dejavnost,
urejata Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in Zakon o gostinstvu ter njegova
podzakonska akta in sicer, Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu
storitev za opravljanje gostinske dejavnosti na kmetijah ter Pravilnik o kategorizaciji
namestitvenih zmogljivosti (ureja kakovostne standarde nastanitvenih turističnih kmetij).
Specializacija turistične ponudbe na kmetijah in certificiranje turistične ponudbe na kmetijah
in podeželju ter ukrepi spodbujanja razvoja te dejavnosti na kmetijah so izključno vezani na
kmetijski resor, dokler so omejeni na dejavnost v obsegu dopolnilne kmetijske dejavnosti, v
kolikor, pa obseg poslovanja iz dopolnilne dejavnosti presežejo, pa je ta gospodarska
dejavnost deležna ukrepov in spodbud namenjenih spodbujanju podjetništva in politike
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podpore horizontalnim programom spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva usklajenimi z
EU ukrepi in politikami na tem področju.
15. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
23. Katere izmed naslednjih ukrepov ste sprejeli, da bi izboljšali razmere zaposlenih v
kmetijstvu in gozdarstvu na hribovitih območjih in povezali njihove življenjske in delovne
razmere z gospodarskim in družbenim razvojem na drugih območjih in predelih alpskega
prostora?
Izboljšanje prometnih povezav
Gradnja in obnova stanovanjskih in gospodarskih poslopij
Nabava in vzdrževanje tehničnih naprav in strojev

X

Drugi
Navedite podrobnosti sprejetih ukrepov.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skozi javne razpise namenja sredstva za
specialno hribovsko mehanizacijo v kmetijstvu.
16. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Dopolnilni ukrepi
24. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?

Težave pri izvajanju Protokola Hribovsko kmetijstvo
25. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Predvsem pred vstopom v EU, je bila Slovenija pri podporah za hribovsko kmetijstvo močno
omejena z državnim proračunom. Z vstopom v EU so podpore sofinancirane iz EAGGF
sklada.
Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
26. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!
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Prostor za morebitne dodatne opombe:

79

E. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
gorskega gozda (Protokol z dne 27.2.1996)
1. člen Protokola Gorski gozd – Cilji
1. Ali skrbite z naslednjimi ukrepi za udejanjanje cilja, da se gorski gozd Da
kot sonaravni življenjski prostor ohrani, po potrebi razvije ali poveča in da
se izboljša njegova stabilnost?
Gozdove pomlajujete naravno.

Ne

X

Prizadevate si za dobro strukturirano, stopničasto zgradbo sestojev z X
rastišču primernimi drevesnimi vrstami.
Uporabljate semena in sadike domorodnih gozdnih vrst.

X

Preprečujete erozijo in zbitje tal z neškodljivimi načini sečnje in spravila X
lesa.
Prostor za morebitne dodatne opombe:

2. člen Protokola Gorski gozd – Upoštevanje ciljev v politiki na drugih področjih
2. Ali upoštevate naslednje cilje/obveznosti Protokola Gorski gozd v svojih Da
politikah na drugih področjih?

Ne

Obremenitve zraka s škodljivimi snovmi je potrebno postopno zmanjšati na
mero, ki ni škodljiva za gozdne ekosisteme. To velja tudi za obremenitve
zraka s škodljivimi snovmi, ki prihajajo čez meje.

X

Stalež parkljaste divjadi je potrebno omejiti na mero, ki brez posebnih
varovalnih ukrepov omogoča naravno pomlajevanje rastišču primernih
gorskih gozdov.

X

Za mejna območja pogodbenice medsebojno usklajujejo ukrepe za X
uravnavanje staleža divjadi.
Da bi bila ponovno vzpostavljena naravna selekcija pri staležu parkljaste
divjadi ter v interesu varstva okolja se spodbuja ponovna naselitev
plenilcev v skladu s celotnimi potrebami območja.

X

Ohranitev gorskega gozda, ki je sposoben opravljati svojo vlogo, ima X
prednost pred gozdno pašo. Gozdno pašo je potrebno zato tako omejiti ali
po potrebi v celoti odpraviti, da se omogoči pomlajevanje gozdov, ki
ustrezajo rastišču, preprečujejo poškodbe tal in predvsem ohrani varovalna
vloga gozda.
Raba gorskega gozda za sprostitev in oddih se usmerja in po potrebi tako X
omeji, da ne ogroža ohranjanja in pomlajevanja gorskih gozdov. Pri tem je
potrebno upoštevati potrebe gozdnih ekosistemov.
Zaradi pomena trajne rabe lesa za narodno gospodarstvo in nego gozdov
pogodbenice spodbujajo večjo uporabo lesa iz gozdov, s katerimi se
trajnostno gospodari.

X
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Skrbeti je potrebno za zmanjševanje nevarnosti gozdnih požarov s X
primernimi preventivnimi ukrepi in učinkovitim bojem proti požarom.
Ker sonaravno in v izpolnjevanje vseh gozdnih funkcij usmerjeno gojenje X
gozdov ni možno brez strokovno usposobljenega osebja, je potrebno
poskrbeti za zadostno število strokovnega osebja.
Prostor za morebitne dodatne opombe:
Da je stalež parkljaste divjadi še vedno previsok, in naravno pomlajevanje brez posebnih
varstvenih ukrepov ni možno, kažejo podatki o zaščiti mladja pred divjadjo, izvedeni v obdobju
1991-2000 (s premazom, ograjo, količenjem ali tulci), o načrtovani zaščiti za obdobje 2001-2010
ter podatki o objedenosti gozdnega mladja na vzorčnih ploskvah v 5 gozdnogospodarskih
območjih v prostoru alpske konvencije.
Karavanški sporazum med Avstrijo in Slovenijo o enotnem upravljanju z divjadjo v obmejnem
prostoru (Gorenjsko in Slovenjgraško lovsko upravljavsko območje) je bil sklenjen leta 1976.
Medved in volk sta v alpskem prostoru že dolgo naravno prisotna. Njuna populacija je viabilna.
Zaradi konfliktov med različnimi rabami prostora (ovčereja, govedoreja) se v populacijah teh vrst
izvaja selekcija, kot to omogoča Bernska konvencija. Ris je bil v slovenskem prostoru prisoten
do srede 19. stoletja, ko je bil iztrebljen. V skladu z naravovarstveno usmerjenostjo upraviteljev
gojitvenih lovišč se je v letu 1973 v naravo ponovno naselilo 3 pare risov, pripeljanih iz
Slovaške. Od takrat naprej je populacija risa v porastu.
4. člen Protokola Gorski gozd – Mednarodno sodelovanje
3. Katere izmed naslednjih dejavnosti zasledujete pri mednarodnem sodelovanju? (Naredite
križec pri ustreznem odgovoru.)
Skupno vrednotenje razvoja gozdarske politike.
Medsebojni posveti pred pomembnimi odločitvami za izvajanje tega protokola.
Čezmejno sodelovanje vseh pristojnih oblasti, posebej regionalnih uprav in
lokalnih skupnosti, za zagotavljanje uresničevanja ciljev tega protokola.
Spodbujanje mednarodnega sodelovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi X
institucijami.
Spodbujanje mednarodnega sodelovanja med gozdarskimi in okoljevarstvenimi
organizacijami.
Spodbujanje skupnih pobud.
Spodbujanje mednarodnega sodelovanja med občili.
Spodbujanje izmenjave znanja in izkušenj.

X

4. Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi
Multilateralni sporazumi
Finančna pomoč
Dodatno izobraževanje/usposabljanje
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Skupni projekti

X

Druge oblike
Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.

Pojasnite, katera oblika (oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.
INTERREG III projekti, ki pomenijo dodaten vir financiranja
5. člen Protokola Gorski gozd – Podlage za načrtovanje
5. Ali ste izdelali podlage za načrtovanje, ki so potrebne za uresničevanje ciljev, navedenih v tem
protokolu?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali te zajemajo tudi raziskavo gozdnih funkcij s posebnim upoštevanjem
varovalne funkcije ter zadostno poznavanje gozdnih rastišč?
Da

X

Ne

Katere službe so/so bile za to pristojne?
Zavod za gozdove Slovenije izdeluje gozdnogospodarske načrte in v okviru te naloge tudi kartira
funkcije gozdov. Načrte na nivoju gozdnogospodarskih enot sprejme minister, pristojen za
gozdarstvo, na nivoju gozdnogospodarskih območij pa Vlada RS. Izvedbene načrte izdela Zavod
za gozdove Slovenije v sodelovanju z lastniki gozda.

6. člen Protokola Gorski gozd – Varovalna funkcija gorskega gozda
6. Ali priznavate varovalnemu učinku gorskih gozdov, ki v veliki meri varujejo svoje lastno
rastišče in predvsem naselja, prometno infrastrukturo, kmetijske površine ipd., prednostni
položaj?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali je ravnanje s temi gozdovi usmerjeno k varovalnemu cilju?
Da

X

Ne

7. Ali ohranjate gorske gozdove, ki v veliki meri varujejo svoje lastno rastišče in predvsem
naselja, prometno infrastrukturo, kmetijske površine ipd., tam, kjer so?
Da

X

Ne

8. Ali v gorskih gozdovih v alpskem prostoru vaše dežele izvajate projekte za nego in izboljšanje
varovalnih gozdov?
Da

Ne

X
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Če je odgovor da, kakšne?

9. Ali v okviru projektov za nego oziroma izboljšanje varovalnih gozdov strokovno načrtujete in
izvajate ukrepe, ki so potrebni za ohranitev gorskih gozdov, ki v veliki meri varujejo svoje lastno
rastišče in predvsem naselja, prometno infrastrukturo, kmetijske površine ipd.?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, ali pri projektih za nego in izboljšanje varovalnih gozdov upoštevate cilje
varstva narave in urejanja krajine?
Da

Ne

7. člen Protokola Gorski gozd – Gospodarska funkcija gorskega gozda
10. Ali si v gorskih gozdovih, v katerih prevladuje gospodarska funkcija in kjer to zahtevajo
regionalne gospodarske razmere, prizadevate, da bi se gospodarjenje z gorskim gozdom lahko
razvilo kot vir zaposlitve in dohodka za lokalno prebivalstvo?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
S spodbujanjem razvoja podjetništva in obrti v lesno-predelovalni industriji.
11. Ali pomlajujete gorske gozdove z rastišču primernimi drevesnimi vrstami?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
Ena od usmeritev za gojenje gozdov, zapisana v Programu razvoja gozdov, se glasi: „Pri
obnavljanju sestojev s sajenjem je treba uporabljati sadike rastišču primernih vrst in ustreznih
provenienc“.
Za sadnjo v gozdovih, ki se odvija na podlagi gozdnogospodarskih načrtov, se uporabljajo le tiste
sadike, ki jih zagotovi Zavod za gozdove Slovenije in brezplačno razdeli lastnikom gozdov.
Naloga ZGS je, da pri tem upošteva gornjo usmeritev.
Podatki o deležu drevesnih vrst v skupnem obsegu načrtovanega sajenja po gozdnogospodarskih
območjih v alpskem prostoru za obdobje 2001-2010 kažejo, da se nedomorodne vrste za sadnjo v
gozdovih ne uporabljajo in da je ponekod delež smreke še vedno precejšen kljub prevladujočim
rastiščem listavcev. Ker pa je delež obnove s sajenjem v primerjavi z naravnim pomlajevanjem
relativno majhen, so temu ustrezno majhne tudi posledice vnašanja smreke.
12. Ali pri gospodarskem izkoriščanju gorskih gozdov izvajate to z negovalnim gospodarjenjem,
ki varuje tla in gozdne sestoje?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
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Pridobivanje lesa se izvaja prek redčenj v drogovnjakih in debeljakih ter prebiralnih in
pomladitvenih sečenj. Pri slednjih so sečnje na golo le izjeme, kajti posek na golo kot sistem
gospodarjenja je z zakonom prepovedan. Kot posek na golo se šteje odstranitev vsega gozdnega
drevja v nepomlajenem sestoju na površini, kjer je razdalja med obema robovoma večja od višine
odraslega drevja (npr. Pri višini drevja 30 m > P =0,09 ha).
8. člen Protokola Gorski gozd – Družbene in ekološke funkcije gorskega gozda
13. Ali ste izvedli ukrepe za zagotavljanje pomembnih socialnih in okoljskih funkcij
gorskega gozda, kot so zagotavljanje njegovega vplivanja na vodne vire, na podnebno
ravnovesje, na varstvo zraka in na varstvo pred hrupom?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Določitev vodovarstvenih območij za zaščito virov pitne vode in omejitev rabe znotraj teh
območij.
14. Ali izvajate ukrepe za zagotavljanje biotske raznovrstnosti gorskega gozda?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Dela za izboljšanje življenjskih razmer prostoživečih živali in dela nege gozda, s katerimi se
oblikuje drevesno sestavo v skladu z gozdnogospodarskim ciljem. Biotska raznovrstnost je
eden od ciljev v sistemu večnamenskega gozdarstva.
15. Ali izvajate ukrepe za zagotavljanje rabe gozda za sprostitev in doživljanje narave?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Vsem posameznikom, ki se želijo rekreirati, Zakon o gozdovih (čl. 5) zagotavlja prost dostop
in gibanje v gozdu ter rekreativno nabiranje gozdnih plodov. Z vidika turizma so izjemno
zanimive številne „Učne gozdne poti“, ki so bile oblikovane v lokalnih gozdovih predvsem
na pobudo lokalnih turističnih društev in ki ne služijo zgolj namenu izobraževanja temveč
tudi rekreacije in sproščanja.
9. člen Protokola Gorski gozd – Odpiranje gozda
16. Ali sprejemate za preprečevanje škod, za sonaravno gospodarjenje in nego ukrepe za
odpiranje gozda, ki jih skrbno načrtujete in izvajate, in ki upoštevajo zahteve varstva narave in
krajine?
Da

X

Ne

10. člen Protokola Gorski gozd – Naravni gozdni rezervati
17. Ali ste določili naravne gozdne rezervate v zadostnem obsegu in številu ter z njimi ravnali
tako, da lahko zagotovijo naravno dinamiko in raziskovanje, in ste v njih načelno ustavili vsako
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rabo ali jo prilagodili cilju rezervata?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, koliko naravnih gozdnih rezervatov ste določili v alpskem 64
gozdnih
prostoru vaše dežele in kako velik je njihov delež v celotni gozdni površini?
rezervatov
se
nahaja
v
5
gozdnogospodars
kih območjih, ki
smo jih izbrali,
ker se nahajajo na
območju AK.
Ti
gozdni
rezervati skupno
obsegajo 4844 ha
oz. 1,2 % gozdne
površine.
18. Če ste določili naravne gozdne rezervate, ali so v njih zastopani po možnosti vsi ekosistemi
gorskega gozda?
Da

X

Ne

19. Ali zagotavljate potrebno varovalno funkcijo gozdnega sestoja naravanih gozdnih rezervatov?
Da

X

Ne

20. Ali določate naravne gozdne rezervate v zasebnem gozdu načelno v skladu z dolgoročno
učinkovitim dogovorjenim varstvom narave?
Da

Ne

X

21. Ali sodelujete in ali ste pri načrtovanju in določanju čezmejnih naravnih gozdnih rezervatov
sodelovali z drugimi pogodbenicami, kolikor je bilo to potrebno?
Da

Ne

X

11. člen Protokola Gorski gozd – Spodbude in nadomestila
22. Ali zadostno spodbujate gospodarjenje z gozdovi – še posebej ukrepe, navedene v 6. do 10.
členu Protokola Gorski gozd - ob upoštevanju oteženih gospodarskih razmer v alpskem prostoru
in glede na storitve, ki se opravljajo pri gospodarjenju z gorskimi gozdovi?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, navedite podrobnosti (pogoji za subvencije, vrsta subvencij, uporabljena
finančna sredstva itd.)
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23. Ali imajo lastniki gozda pravico do primernega in storitvi ustreznega nadomestila, če se v
okviru gospodarjenja z gorskimi gozdovi zahtevajo storitve, ki presegajo obstoječe s pravnimi
predpisi predvidene obveznosti, in katerih nujnost je utemeljena v projektih?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
Te pravice izhajajo iz Ustave RS, Zakona o gozdovih in Zakona o ohranjanju narave.
46. člen Zakona o gozdovih:
»S predpisom, s katerim se gozd razglasi za varovalni gozd ali za gozd s posebnim namenom, se
določijo režim gospodarjenja s takim gozdom, izvajalec tega režima in zavezanec za zagotovitev
sredstev za stroške, ki nastajajo zaradi posebnega režima gospodarjenja ali posebnega režima
ureditve in opreme gozda s posebnim namenom.
Če se z razglasitvijo gozda za varovalni gozd ali za gozd s posebnim namenom omeji uživanje
lastnine oziroma uveljavljanje lastninske pravice na gozdu, ima lastnik pravico zahtevati ustrezne
davčne olajšave ali pravico do odškodnine po predpisih o razlastitvi oziroma lahko zahteva, da
mu Republika Slovenija ali lokalna skupnost, ki je gozd razglasila za varovalni gozd ali gozd s
posebnim namenom, ta gozd odkupi. Če lastnik to zahteva, je razglasitelj dolžan odkupiti ta gozd.
Dela, potrebna zaradi zagotovitve posamezne izjemno poudarjene socialne funkcije v gozdu, ki ni
razglašen za gozd s posebnim namenom, se določijo s pogodbo med lastnikom takega gozda in
državo oziroma lokalno skupnostjo. V pogodbi se določi lastniku gozda tudi višina odškodnine za
zmanjšano lesnoproizvodno funkcijo in višina povračila za izvedbo v pogodbi določenih del.«
24. Ali ste ustvarili potreben instrumentarij za financiranje ukrepov za spodbude in nadomestila?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali upoštevate pri financiranju poleg narodnogospodarskih prednosti za celotno
prebivalstvo tudi interese posameznika?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite vzpostavljen instrumentarij za financiranje ukrepov za spodbude in
nadomestila.
Zakon o gozdovih, čl. 48:
V proračunu Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva za načrtovana dela v varovalnih
gozdovih in hudourniških območjih v zasebnih gozdovih ter za izplačila odškodnin in povračil v
skladu s 46. členom tega zakona in za nakup gozdov, ki jih Republika Slovenija razglasi za
varovalne gozdove oziroma za gozdove s posebnim namenom. V proračunu Republike Slovenije
se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje gojitvenih in varstvenih del ter del za vzdrževanje
življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih.
Sredstva iz prejšnjih odstavkov se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo po programu
vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi programa razvoja gozdov Slovenije pripravi Zavod za
gozdove Slovenije.
Pri sofinanciranju del v gozdovih se upoštevajo vrsta dela, poudarjenost funkcij gozdov, velikost
posesti in socialnoekonomski položaj lastnika gozda. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju
vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije podrobneje določa vrste del in način
pridobivanja teh sredstev.
12. člen Protokola Gorski gozd – Dopolnilni ukrepi
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25. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
-

Prepoved golosečnje kot načina gospodarjenja z gozdom (glej odgovor pri 7. členu
protokola),

-

prepoved uporabe kemičnih sredstev,

-

prepoved vožnje z motornimi vozili izven gozdnih cest,

-

prepoved postavljanja ograj v gozdu (razen izjemoma), zlasti so prepovedane obore za
gojitev divjadi,

-

prepoved paše v gozdu,

-

lastnik gozda je dolžan gospodariti v skladu z načrtom, ki ga izdela javna gozdarska
služba – odkazilo drevja pred posekom je obvezno,

-

pri uporabi sadik za sadnjo v gozdu je treba upoštevati tudi ustrezno provenienčno
območje, ne le avtohtonost drevesne vrste.

Težave pri izvajanju Protokola Gorski gozd
26. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Zbiranje podatkov v gozdarstvu poteka na drugih administrativnih nivojih
(gozdnogospodarska območja, gozdnogospodarske enote), ki niso direktno primerljiva z
območjem alpske konvencije.
Usklajevanje različnih interesov med gozdarstvom, lovstvom, kmetijstvom in varstvom
narave pri vsebinah, kot so npr.:
- omejevanje staleža divjadi,
- paša v gozdu,
- prisotnost divjih zveri v prostoru ekstenzivne živinoreje (napadi medveda na
drobnico).
Pomanjkanje sredstev, zlasti za:
- spodbujanje gospodarske vloge gorskega gozda,
- vlaganje v infrasktrukturo (ceste).
Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
27. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!
Na splošno smo z izvajanjem protokola zadovoljni, glede na to, da je bil ratificiran šele pred
kratkim.
Prostor za morebitne opombe:
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F. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
turizma (Protokol z dne 16.10.1998)
2. člen Protokola Turizem – Mednarodno sodelovanje
1. Ali si prizadevate za okrepljeno mednarodno sodelovanje med posameznimi pristojnimi
institucijami, katerega cilj je povečanje veljave mejnih območij z usklajevanjem turističnih in
prostočasnih dejavnosti, ki so sprejemljive za okolje?
Da

X

Ne

Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi
Multilateralni sporazumi
Finančna pomoč
Dodatno izobraževanje/usposabljanje
Skupni projekti

X

Druge oblike
Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.

Pojasnite, katera oblika (katere oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.
Skupni projekti v okviru Pobude Skupnosti INTERREG III A Italija - Slovenija in Avstrija Slovenija, PHARE CBC, INTERREG III B.
5. člen Protokola Turizem – Obvladovanje ponudbe
2. Ali ste razvili smernice, razvojne programe, sektorske načrte za trajnosten turistični razvoj v
skladu s cilji protokola?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali ste jih že udejanjili?
Da

Ne

X

Ali sta razvoj in udejanjanje potekala na za to najprimernejši ravni?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali smernice, razvojni programi in sektorski načrti Da
omogočajo presojo in primerjavo prednosti in slabosti načrtovanega
razvoja z naslednjih vidikov?
Z vidika družbenogospodarskih posledic za tamkajšnje prebivalstvo.

X

Z vidika posledic za tla, vodo, zrak, naravno ravnovesje in krajino ob
upoštevanju posebnih ekoloških danosti, naravnih virov in meja
sprejemljivosti ekosistemov.
Z vidika posledic za javne finance.

Ne

X

X
88

3. Ali ste za celotno območje pripravili načrte, ki zagotavljajo trajnostni regionalni razvoj ob
upoštevanju vseh zahtev glede rabe (turizem, promet, kmetijstvo in gozdarstvo, poselitveni
prostor)?
Da

X

Ne

4. Ali izvajate pri načrtovanju in urejanju površin za turistično rabo presoje vplivov na okolje?
Da

X

Ne

Ali obstajajo za to pravni predpisi?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kateri?
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o ohranjanju narave,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o Triglavskem narodnem parku.
5. Če ste razvili smernice za trajnosten razvoj turističnih destinacij, pojasnite katere.
V okviru temeljnega turističnega razvojnega območja Julijskih Alp, ki ga opredeljuje Strategija
slovenskega turizma 2002-2006 in ki pokriva četrtino vseh slovenskih turističnih kapacitet,so
podane osnovne smernice razvoja na tem področju. Smernice temeljijo na usklajenosti
prostočasne aktivnosti z ekološkimi in socialnimi potrebami tega območja, kjer Triglavski
narodni park predstavlja povezovalno točko celotnega območja Julijskih Alp. Pri razvoju
turističnih kapacitet smernice usmerjajo razvoj od kvantitete h kvaliteti in visokim standardom
ekoturizma kot so: usmeritve k manjšim družinskim hotelom in prenočiščem, izgrajenimi v
skladu z območno arhitekturno in kulturno dediščino,tradicionalna gostišča s tradicionalno
kulinariko, razvoj turističnih kmetij z upoštevanjem eko-etno-ponudbe,ohranjanje običajev, navad
in alpskega načina življenja, izgradnja okolju prijaznih kampov in ekološka posodobitev
planinskih postojank ter gorskih počivališč, pospeševanje naravi prijaznih »out-door« aktivnosti
na tem območju.
6. Ali ste lokalno prebivalstvo vključili v razvoj smernic?
Da

X

Ne

7. Če ste razvili smernice, razvojne programe in sektorske plane, ali vsebujejo naslednje?
(Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Razvoj konceptov in ponudb za sonaraven turizem.
Izdaja certifikatov in okoljskih znakov za turistične ponudbe.
Spodbujanje in uvajanje sistemov za okoljski menedžment.
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Drugo
Če ste naredili križec pri eni ali več navedenih možnosti, navedite podrobnosti.
Vse navedene aktivnosti se izvedbeno načrtujejo za obdobje letne turistične politike 2005/2006
v okviru vzpostavitve in uveljavitve celovitega sistema kakovosti slovenske turistične ponudbe, ki
je eden izmed prioritetnih ukrepov slovenskega turizma.
6. člen Protokola Turizem – Usmeritve razvoja turizma
8. Ali pri razvoju turizma upoštevate načela varstva okolja in ohranjanja krajine?
Da

X

Ne

9. Ali spodbujate turistične projekte, ki varujejo krajino in so sprejemljivi za okolje?
Da

X

Ne

10. Ali s politiko krepite konkurenčno sposobnost sonaravnega turizma v alpskem prostoru?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Z dodatnimi točkami pri kriterijih razpisov in dodeljevanja razvojnih spodbud za to območje.
11. Ali dajete prednost ukrepom, ki spodbujajo inovacije in uvajanje novih oblik ponudbe?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katerim? Navedite tudi primere.

12. Ali si na območjih z močnim turističnim prometom prizadevate za uravnoteženost med
intenzivnimi in ekstenzivnimi oblikami turizma?
Da

X

Ne

13. Ali upoštevate pri ukrepih, ki jih je potrebno spodbujati in ki jih Da
spodbujate, naslednje vidike?

Ne

Pri intenzivnem turizmu: prilagoditev obstoječih turističnih objektov in X
njihove opreme ekološkim zahtevam.
Pri intenzivnem turizmu: razvoj novih objektov v skladu s cilji protokola.

X

Pri ekstenzivnem turizmu: ohranjanje ali razvoj sonaravne in za okolje X
sprejemljive turistične ponudbe.
Pri ekstenzivnem turizmu: dviganje vrednosti naravne in kulturne dediščine X
turističnih območij.
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7. člen Protokola Turizem – Pospeševanje kakovosti
14. Ali je politika vaše dežele stalno in dosledno usmerjena v kakovostno turistično ponudbo v
celotnem alpskem prostoru in ali upošteva zlasti ekološke zahteve?
Da

X

Ne

15. Ali spodbujate izmenjavo izkušenj z drugimi pogodbenicami in Da
izvajanje skupnih programov za izboljšanje kakovosti predvsem na
naslednjih področjih?

Ne

Vključitev turističnih objektov in naprav v krajino in naravno okolje.

X

Urbanizem, arhitektura (novogradnje in prenova vasi).

X

Nastanitveni objekti in ponudbe turističnih storitev.

X

Uvajanje novih oblik turistične ponudbe v alpskem prostoru z večjim X
poudarkom na kulturnih prireditvah na posameznih območjih.
Navedite primere za področja, pri katerih ste odgovorili pritrdilno.
Romanja treh dežel (Italije, Slovenije, Avstrije) – tromeja Višarji, trilateralne planinske in
pohodne poti na področju Alp, na meji z Italijo in Avstrijo, skupne pohodne ture in planinska
srečanja treh dežel, skupni spominski parki (Soška fronta). Transnacionalni projekti, kot je
projekt vzpostavitve skupne pešpoti na območju celotnega alpskega loka ter predstvitev ponudbe
ob tej pešpoti (prenočišča, kulturne in naravne znamenitosti, druge storitve…) imenovan VIA
ALPINA in njegovo nadaljevanje v okviru projekta VIADVENTURE, ki je namenjen predvsem
promociji vzpostavljene pešpoti in »pripadajoče« ponudbe.
8. člen Protokola Turizem – Usmerjanje turističnih tokov
16. Ali izvajate ukrepe za usmerjanje turističnih tokov v zavarovanih območjih?
Da

X

Ne

17. Ali izvajate ukrepe za usmerjanje turističnih tokov zunaj zavarovanih območij?
Da

X

Ne

9. člen Protokola Turizem – Omejitve razvoja zaradi naravnega okolja
18. Ali usklajujete razvoj turizma s posebnostmi okolja in razpoložljivimi viri kraja in regije?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Z usklajevanjem regionalnih razvojnih programov, področnih turističnih razvojnih načrtov s
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije.
19. Ali projekte, ki bi lahko znatno vplivali na okolje, predhodno ovrednotite?
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Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali upoštevate rezultate tega ovrednotenja pri odločanju?
Da

X

Ne

10. člen Protokola Turizem – Območja miru
20. Ali ste določili območja miru, na katerih se odpovedujejo urejanju prostora v turistične
namene?
Da

X

Ne

11. člen Protokola Turizem – Politika razvoja nastanitvenih zmogljivosti
21. Ali pri politiki razvoja nastanitvenih zmogljivosti z naslednjimi ukrepi Da
upoštevate omejenost razpoložljivega prostora?
Dajanje prednosti komercialnim nastanitvenim enotam.

Ne

X

Obnova in uporaba obstoječih objektov.
Posodabljanje in izboljšanje kakovosti obstoječih nastanitvenih zmogljivosti.
12. člen Protokola Turizem - Žičnice
22. Ali zagotavljate, da se pri izdajanju novih dovoljenj za žičnice upoštevajo tudi ekološke in
krajinske zahteve?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, s katerimi instrumenti oziroma pravnimi predpisi?
Namenska raba prostora se določa že v prostorskih aktih, kjer se preverja usklajenost z
ekološkimi in krajinskimi zahtevami pri uvrščanju dejavnosti v prostor, kamor spadajo tudi
žičnice. Dovoljenja za slednje pa se izdajajo na podlagi Zakona o žičničnih napravah za prevoz
oseb.
23. Ali predvidevajo nova obratovalna dovoljenja in koncesije za žičnice razstavitev in
odstranitev starih naprav?
Da

X

Ne

24. Ali predvidevajo nova obratovalna dovoljenja in koncesije za žičnice zasaditev sproščenih
površin predvsem z domorodnimi rastlinskimi vrstami?
Da

Ne

X

13. člen Protokola Turizem – Promet in prevoz turistov
25. Ali ste v obdobju poročanja spodbujali ukrepe, katerih cilj je omejevanje prometa z
motornimi vozili v turističnih krajih?
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Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Omejitve in prepovedi vožnje z motornimi vozili na podlagi Zakona o prometu z motornimi
vozili, s finančnimi ukrepi, časovnimi omejitvami vožnje z motornimi vozili ter na podlagi
Uredbe o urejanju prometa in Uredbe o prepovedi vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju
(motorne sani, motokros itd..).
26. Ali ste omejili individualen promet z motornimi vozili?
Da

X

Ne

27. Ali podpirate zasebne ali javne pobude za boljšo dostopnost turističnih krajev in središč z
javnimi prevoznimi sredstvi in spodbujate turiste k uporabi takega prevoza?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Organiziranje sistema javnih prevozov, podeljevanje koncesij, subvencioniranje javnih prevozov
po potniškem kilometru.
Posamični ukrepi in odloki lokalne skupnosti o omejevanju prometa na lokalni ravni
14. člen Protokola Turizem – Posebne tehnike urejanja površin
28. Ali potekajo gradnja, vzdrževanje in obratovanje smučišč tako, da se čim bolj varuje krajina?
Da

X

Ne

Ali pri tem upoštevate naravno ravnovesje in občutljivost biotopov?
Da

X

Ne

29. Ali je dovoljena uporaba naprav za zasneževanje?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, pod kakšnimi pogoji izdajate dovoljenja za uporabo naprav za zasneževanje in
kateri pravni predpisi urejajo njihovo uporabo? Pojasnite predvsem, kako ugotavljate primernost
vodnih in ekoloških razmer za uporabo naprav za zasneževanje.

30. Ali omejujete spreminjanje terena?
Da

X

Ne

31. Ali se preurejene površine zazelenijo predvsem z domorodnimi rastlinskimi vrstami?
Da

X

Ne
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15. člen Protokola Turizem – Športne dejavnosti
32. Ali ste izvajali ukrepe za usmerjanje športnih dejavnosti na prostem?
Da

Ne

Če je odgovor da, kako?

33. Ali obstajajo omejitve za motorizirane športe?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Posamične omejitve na lokalnih (občinskih) ravneh na podlagi odločitev UO.
16. člen Protokola Turizem – Dovoz z zračnimi plovili
34. Ali je dovoljeno izkrcanje iz zrakoplovov v športne namene zunaj letališč?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, pod kakšnimi pogoji? Navedite predvsem kraje in krajevne danosti, kjer je to
dovoljeno ter obseg, v katerem je to dovoljeno. Navedite tudi predpise, ki urejajo izkrcanje iz
zrakoplovov v športne namene zunaj letališč.

17. člen Protokola Turizem – Razvoj gospodarsko manj razvitih območij
35. Ali ste proučili in razvili rešitve, ki omogočajo uravnovešen razvoj gospodarsko manj razvitih
območij?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Zakon in podzakonski akti o skladnem regionalnem razvoju.

18. člen Protokola Turizem – Razporejanje počitnic
36. Ali ste sprejeli ukrepe za izboljšanje prostorske in časovne razporeditve turističnega
povpraševanja na turističnih območjih?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali ste to dosegli v okviru meddržavnega sodelovanja?

94

Da

Ne

X

37. Če ste sprejeli ukrepe za izboljšanje prostorske in časovne razporeditve turističnega
povpraševanja, za kakšne ukrepe je šlo pri tem?
Časovna razporeditev zimskih šolskih počitnic po regijah.

19. člen Protokola Turizem – Spodbujanje inovacij
38. Ste razvili primerne spodbude za uresničevanje usmeritev tega protokola?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšne? Navedite tudi primere.

39. Kakšne inovacije je spodbudilo udejanjanje Protokola Turizem?
Izvajanje Protokola pomeni spodbudo za pospešitev inovativnosti in spremembo turistične
politike na področju ekoturističnih produktov, visoke specializacije ter certifikacije turistične
ponudbe alpskega prostora z namenom doseganja večje kakovosti turistične ponudbe ob hkratni
ohranitvi naravnih in kulturnih vrednot alpskega prostora.
20. člen Protokola Turizem – Sodelovanje med turizmom, kmetijstvom, gozdarstvom in
obrtjo
40. Ali spodbujate sodelovanje med turizmom, kmetijstvom, gozdarstvom in obrtjo?
Da

Ne

X

Ali spodbujate pri tem predvsem povezave dejavnosti, ki ustvarjajo delovna mesta v smislu
trajnostnega razvoja?
Da

Ne

X

Če vaša dežela spodbuja sodelovanje med turizmom, kmetijstvom, gozdarstvom in obrtjo,
pojasnite, kako.
S spodbujanjem razvoja podeželja s pomočjo uveljavljanja dopolnilne turistične dejavnosti na
kmetijah, z vzpostavljanjem podeželske turistične ponudbe, ki temeljni na etnoloških, enoloških
in ekoloških principih, z ukrepi ohranjanja tradicionalne drobne in umetne obrti, kot
najpomembnejših virov spominkarske dejavnosti in spominkarske turistične ponudbe Slovenije, z
vzpostavljanjem gozdnih učnih poti.
21. člen Protokola Turizem – Dopolnilni ukrepi
41. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
95

Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?

Težave pri izvajanju Protokola Turizem
42. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Premalo je skupnih medresorskih in konkretnih akcijskih razvojnih načrtov in izvedbenih ukrepov
vseh tistih resorjev, ki sinergijsko vplivajo na turizem, zato področna turistična politika in njeni
cilji pogosto niso doseženi oziroma izvedbeni ukrepi niso učinkoviti, kar pomeni tudi oteženo
izvajanje protokola.
Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
43. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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G. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
prometa (Protokol z dne 31.10.2000)
7. člen Protokola Promet – Splošna prometnopolitična strategija
1. Ali udejanjate racionalno in varno odvijanje prometa v prometnem omrežju, ki je čezmejno
med seboj usklajeno?
Da

X

Ne

2. Ali v čezmejno med seboj usklajenem prometnem omrežju udejanjate Da
naslednje ukrepe?

Ne

Med seboj usklajujete nosilce prometa, prometna sredstva in zvrsti prometa ter X
dajete prednost intermodalnosti.
Obstoječe prometne sisteme in infrastrukture v alpskem prostoru čim bolje
izkoriščate, med drugim tudi z uporabo telematike.

X

Povzročitelju zaračunavate eksterne
diferencirane po obremenitvah.

X

stroške

in

stroške

infrastrukture,

Z ukrepi urejanja prostora in s strukturnimi ukrepi vplivate na promet v korist X
preusmeritve prevoznih storitev v potniškem in tovornem prometu na okolju
prijaznejša prometna sredstva in dajete prednost intermodalnim prevoznim
sistemom.
Evidentirate in izkoriščate potenciale za zmanjšanje prometa.

X

3. Ali izvajate, če je to potrebno, po najboljših močeh naslednje ukrepe?

Da

Zavarovanje prometnih poti pred naravnimi nevarnostmi

X

Ne

Ukrepi za zaščito ljudi in okolja v območjih s posebnimi obremenitvami iz X
prometa
Postopno zmanjševanje emisije škodljivih snovi in hrupa vseh nosilcev prometa X
tudi na osnovi najboljše razpoložljive tehnologije
Povečanje prometne varnosti

X

8. člen Protokola Promet – Postopek za evalvacijo projektov in za meddržavno
konzultacijo
4. Ali pri velikih novogradnjah in pomembnih spremembah ali rekonstrukcijah Da
obstoječih prometnih infrastruktur opravljate naslednje presoje/analize?
Presoje smotrnosti

X

Presoje vplivov na okolje

X

Analize tveganj

X

Druge presoje

Ne

X
97

Če ste naredili križec pri odgovoru „druge presoje“, navedite vrsto teh presoj.

Če je bil zgoraj odgovor da: Ali upoštevate rezultate opravljenih presoj/analiz v pogledu ciljev
tega protokola?
Da

X

Ne

5. Ali usklajujete in koncentrirate projekte za prometne infrastrukture v alpskem prostoru z
drugimi pogodbenicami?
Da

X

Ne

6. Ali opravljate pri projektih, ki imajo pomemben čezmejni vpliv, pred izvajanjem projekta in
najpozneje po predložitvi zgoraj navedenih presoj konzultacije s pogodbenicami, ki jih to zadeva?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
Posodobitev predora Ljubelj.

7. Ali so pri projektih, ki imajo pomemben čezmejni vpliv in ki jih je načrtovala ali izvedla druga
pogodbenica, konzultirali vašo deželo pred izvajanjem projekta?
Da

X

Ne vedno

Ne

Če ste naredili križec pri odgovoru „ne“ ali „ne vedno“, navedite primer ali primere, v katerih
vaše dežele niso konzultirali, z navedbo pogodbenice, in približni datum izvedbe projekta, za
katerega vas niso konzultirali.

8. Ali spodbujate močnejše vključevanje prevozne komponente v okoljski menedžment podjetij v
svoji deželi?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kako?
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9. člen Protokola Promet – Javni promet
9. Ali spodbujate vzpostavitev in razširitev uporabnikom prijaznih in okolju primernih sistemov
javnega prometa?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Prometna politika,
spodbijanje javnega potniškega prometa,
enotna vozovnica,
legislativno urejanje področja,
strategija podeljevanja koncesij.
10. Ali sta vzpostavitev in razširitev uporabnikom prijaznih in okolju primernih sistemov javnega
prometa prispevala k trajnostni ohranitvi in izboljšanju poselitvene in gospodarske strukture kot
tudi rekreacijskih in prostočasnih aktivnosti v alpskem prostoru?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kako?

10. člen Protokola Promet – Železniški in ladijski promet
11. Ali ste spodbujali/spodbujate naslednje ukrepe, da bi se bolje izkoristila Da
posebna primernost železnice za obvladovanje prometa na velike razdalje kot
tudi njeno omrežje za prometno povezanost gospodarstva in turizma alpske
regije?

Ne

Izboljševanje železniških infrastruktur z gradnjo in razvojem velikih čezalpskih X
osi, vključno z dovoznimi odseki in prilagojenimi terminali.
Nadaljnja optimizacija obratovanja, kot tudi posodabljenje železnice, predvsem v X
čezmejnem prometu.
Ukrepi s ciljem, da se preusmeri predvsem tovorni promet na večje razdalje na X
železnico in močneje harmonizira določanje tarif za prometne infrastrukture.
Vzpostavitev intermodalnih prevoznih sistemov, kombinirani promet.

X

Nadaljnji tehnični razvoj železnice za povečanje zmogljivosti ob istočasnem
zmanjšanju emisije hrupa.

X

Povečana uporaba železnice in vzpostavitev uporabnikom prijaznih sinergij med X
potniškim daljinskim in regionalnim ter lokalnim prometom.
12. Ali spodbujate prizadevanja, da se za zmanjšanje deleža tranzitnega tovornega prometa po
kopnem bolj uporabljajo zmogljivosti plovbe?
Da

Ne

X
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Če je odgovor da, kako?

11. člen Protokola Promet – Cestni promet
13. Ali ste v obdobju poročanja gradili nove ceste višjega reda za čezalpski promet?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?

14. Kako ste v vaši deželi udejanjili pogoje, navedene v 2. odst. 11. člena?

12. člen Protokola Promet – Zračni promet
15. Ali ste izvajali ukrepe za zmanjševanje obremenitve okolja zaradi letalskega prometa,
vključno z letalskim hrupom?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Omejevanje poletov.

16. Ali je dovoljeno izkrcanje iz zrakoplovov zunaj letališč?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, pod kakšnimi pogoji?

17. Ali ste izvajali primerne ukrepe za časovno in lokalno omejitev nemotoriziranega
prostočasnega letalskega prometa, da bi varovali divjad?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Predpisi o omejevanju zračnega prometa na državni in lokalni ravni.
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18. Ali ste izboljšali sistem javnega prometa od letališč v bližini Alp v različne alpske regije, ne
da bi s tem povečali obremenitev okolja?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kako? Navedite primere.

19. Ali ste po pričetku veljave protokola v alpskem prostoru gradili nova ali pomembno
rekonstruirali obstoječa letališča?
Da

Ne

X

13. člen Protokola Promet – Turistični objekti
20. Ali ste preverili/ali preverjate vpliv nadaljnje gradnje turističnih objektov na promet ob
upoštevanju ciljev tega protokola?
Da

X

Ne

Ali je takšna preverba predvidena na osnovi pravnih predpisov?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite pravne predpise.
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o varovanju okolja.
21. Ali je gradnja turističnih objektov, če so potrebni, povezana s preventivnimi in
kompenzacijskimi ukrepi za dosego ciljev tega ali drugih protokolov?
Da

X

Ne

22. Ali dajete pri gradnji turističnih objektov prednost javnemu prometu?
Da

X

Ne

23. Ali spodbujate ureditev in ohranitev območij z omejenim prometom in brez prometa, ureditev
turističnih krajev, kjer je prepovedana vožnja z avtomobilom, kot tudi tudi druge ukrepe za
spodbujanje prihoda in bivanja počitniških gostov brez avtomobilov?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako? Navedite tudi primere.
Predpisi lokalnih skupnosti.
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14. člen Protokola Promet – Realni stroški
24. Ali uporabljate načelo povzročitelja za boljše zaračunavanje stroškov različnih nosilcev
prometa, vključno s stroški poti in zunanjimi stroški (npr. zaradi nesreč in obremenitev okolja)?
Da

Ne

X

25. Ali ste razvili obračunski sistem za ugotavljanje stroškov poti in eksternih stroškov?
Da

Ne

X

26. Ali ste uvedli še druge sisteme pristojbin, specifičnih za posamezne zvrsti prometa, ki bi
dovoljevali, da se pravično krijejo realni stroški?
Ne
Ne, v pripravi (na začetku).

X

Ne, v pripravi (že precej daleč).
Da
Da. Jih že uporabljamo.
Če je odgovor da, kako izgledajo ti sistemi pristojbin? Navedite podrobnosti.

15. člen Protokola Promet – Ponudba in uporaba prometnih infrastruktur
27. Ali v referenčnem dokumentu po enotnem vzorcu evidentirate in periodično ažurirate stanje
in razvoj, kot tudi uporabo oziroma izboljšanje prometnih infrastruktur in prometnih sistemov
višjega reda ter zmanjšanje obremenitev okolja?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kje je mogoče dobiti vpogled v ta referenčni dokument?

28. Če pripravljate referenčni dokument, ali se na osnovi tega referenčnega dokumenta preverja,
koliko prispevajo izvedbeni ukrepi k doseganju in nadaljnjemu razvoju ciljev Alpske konvencije
in še posebej tega protokola?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšen je rezultat te preverbe?
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16. člen Protokola Promet – Cilji kakovosti okolja, standardi in kazalci
29. Ali ste določili in udejanjili cilje kakovosti okolja za dosego trajnostnega prometa?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, pod kakšnimi pogoji in kje so ti urejeni s pravnimi predpisi?

17. člen Protokola Promet – Usklajevanje in obveščanje
30. Ali pred pomembnimi prometno-političnimi odločitvami o njih obveščate druge pogodbenice,
da bi le-te vključile predvsem v med seboj usklajeno čezmejno politiko urejanja prostora?
Da

X

Ne

Ali je že prišlo do takšnih usklajevanj?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
Ureditev gorskih prelazov,
predori (Ljubelj in Karavanke).
31. Ali ste organizirali srečanja z drugimi pogodbenicami, da bi spodbujali izmenjavo informacij
za izvajanje tega protokola in/ali preverili vplive ukrepov, sprejetih v skladu s tem protokolom?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, navedite primere.

6. člen Protokola Promet – Strožji nacionalni predpisi
32. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Usklajevanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi resorji.

Težave pri izvajanju Protokola Promet
33. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

Ne
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Če je odgovor da, kakšne?

Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
34. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!
Promet v Sloveniji se v alpskem svetu še vedno obravnava zunaj AK. Naraščajoč tranzitni
promet, posredno spodbujanje osebnega individualnega prometa in zanemarjanje javnega
prometa so glavne težave na področju prometa v slovenskem alpskem svetu.
Prostor za morebitne dodatne opombe:
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H. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
energije (Protokol z dne 16.10.1998)
2. člen Protokola Energija – Temeljne obveznosti mednarodnega sodelovanja
1. Ali spodbujate v okviru razvojnih programov skupno z drugimi pogodbenicami uporabo
obnovljivih virov energije v alpskem prostoru?
Da

X

Ne

2. Ali ohranjate zavarovana območja z njihovimi tamponskimi območji, varovana območja in
območja miru ter neokrnjena območja narave in krajine ter optimirate energetske infrastrukture
glede na različne stopnje ranljivosti, obremenljivosti in obstoječe poškodovanosti alpskih
ekosistemov?
Da

X

Ne

3. Ali sodelujete na področju energetike z drugimi pogodbenicami pri razvijanju metod, ki
najbolje upoštevajo dejanske stroške?
Da

Ne

X

4. Ali spodbujate okrepljeno mednarodno sodelovanje med institucijami, pristojnimi za
energetska in okoljska vprašanja, da bi sporazumno reševali skupne probleme?
Da

Ne

5. Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi
Multilateralni sporazumi
Finančna pomoč
Dodatno izobraževanje/usposabljanje
Skupni projekti
Druge oblike
Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.

Pojasnite, katera oblika (oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.
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3. člen Protokola Energija – Skladnost z mednarodnim pravom in s politiko na drugih
področjih
6. Ali izvajate Protokol Energija v skladu z veljavnimi mednarodnimi pravnimi normami, zlasti z
določbami Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov, kot tudi veljavnih mednarodnih
sporazumov?
Da

X

Ne

5. člen Protokola Energija – Prihranek energije in racionalna raba energije
7. Ali ste razvili koncepte za okolju prijaznejšo rabo energije, ki prednostno spodbujajo
varčevanje z energijo in njeno racionalno rabo, predvsem pri proizvodnih procesih, javnih
storitvah, velikih hotelskih obratih, kot tudi v prometu ter pri objektih za šport in prosti čas?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
-

Spodbujanje izdelave energetskih konceptov lokalnih skupnosti,

-

spodbujanje izdelave energetskih pregledov industijskih procesov in v stavbah,

-

spodbujanje izdelave študij izvedljivosti investicijskih projektov (npr. izkoriščanje
odpadne toplote, soproizvodnja toplote in elektrike),

-

demonstracijski projekti za učinkovito rabo energije,

-

finančne spodbude za investicije v energetsko učinkovito obnovo stanovanjskih stavb in v
izkoriščanje obnovljivih virov energije.

8. Ali ste sprejeli ukrepe in predpise predvsem na naslednjih področjih?

Da

Ne

Izboljšanje toplotne izolacije pri stavbah in učinkovitosti sistemov za distribucijo X
toplote.
Optimiranje učinkovitosti naprav za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo.

X

Reden nadzor in morebitno zmanjšanje okolju škodljivih emisij pri X
termoenergetskih napravah.
Prihranek energije s tehnološko naprednimi procesi za rabo in pretvorbo X
energije.
Obračun stroškov za toploto in toplo vodo po porabi.

X

Projektiranje in spodbujanje novogradenj z uporabo tehnologij z nizko porabo X
energije.
Spodbujanje in udejanjanje občinskih/lokalnih energetskih zasnov in zasnov za X
varovanje podnebja ob upoštevanju ukrepov iz pododstavka c 1. odstavka 2.
člena Protokola Energija.
Energetska sanacija stavb pri rekonstrukcijah in spodbujanje okolju prijaznih X
sistemov ogrevanja.
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6. člen Protokola Energija – Obnovljivi viri energije
9. Ali spodbujate in prednostno uporabljate obnovljive vire energije po pogojih, sprejemljivih za
okolje in krajino?
Da

X

Ne

10. Katere splošne politične instrumente in ukrepe (npr. nadomestila za dovajanje energije v
omrežje, subvencijski programi, subvencioniranje raziskav, itd) uporabljate za spodbujanje večje
rabe obnovljivih virov energije?
-

Aktivnosti informiranja, osveščanja in izobraževanja,

-

subvencioniranje energetskih pregledov,

-

subvencijoniranje izdelave lokalnih energetskih konceptov,

-

subvencioniranje študij izvedljivosti za investicijske projekte OVE (biomasa, sonce,
toplotne črpalke, izraba geotermalne energije),

-

sofinanciranje investicijskih projektov (sonce, biomasa, toplotne črpalke, izraba
geotermalne energije),

-

ugodne odkupne cene za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije.

11. Ali zaobsegajo zasnove predvsem naslednje?

Da

Ne

Spodbujanje uporabe decentraliziranih objektov in naprav za rabo energije, kot X
so voda, sonce in biomasa.
Spodbujanje rabe energije iz obnovljivih virov tudi v kombinaciji z obstoječo X
konvencionalno oskrbo z energijo.
Spodbujanje racionalne rabe vodnih virov in lesa iz gorskih gozdov, s katerimi
trajnostno gospodarijo.
12. Če spodbujate uporabo decentraliziranih objektov za oskrbo z energijo, opišite kako.
Subvencioniranje študij izvedljivosti in sofinanciranje investicij,
ugodne odkupne cene za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije.
13. Ali so se po pričetku veljave Protokola Energija deleži energije iz Pove
navedenih obnovljivih virov v oskrbi z električno energijo in toploto čali
ter zagotavljanju goriva po področjih povečali, ostali enaki ali so se
zmanjšali? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Sonce

X

Biomasa

X

Voda

X

Veter
Geotermalna energija

Ostali
enaki

Zmanj
šali

X
X
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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

Ne

Če je odgovor da, kako?

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

Ne

Če je odgovor da, kakšne ukrepe ste sprejeli v ta namen?

16. Ali predvidevate stimulacije, ali pa obstajajo predpisi, s katerimi se daje prednost ponovnemu
obratovanju opuščenih hidroelektrarn – ob hkratnem ohranjanju funkcionalnosti vodnih
ekosistemov in drugih prizadetih sistemov – pred novogradnjami?
Da

Ne

Če je odgovor da, kakšne in kateri?

17. Ali ste preverili možnosti, kako bi se lahko od končnih porabnikov alpskih virov zahtevalo
plačilo po tržnih cenah in na kakšen način ter v kakšnem obsegu je možno tamkajšnjemu
prebivalstvu dati pravično nadomestilo za storitve, ki jih opravlja v interesu javnosti?
Da

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?

8. člen Protokola Energija – Energija iz fosilnih goriv
18. Ali zagotavljate, da se pri novih termoenergetskih objektih in napravah za proizvodnjo
električne in/ali toplotne energije na fosilna goriva uporabljajo najboljše razpoložljive
tehnologije?
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Da

X*

Ne

Če je odgovor da, ali je to urejeno s pravnimi predpisi?
Da

X*

Ne

19. Ali ste pri obstoječih objektih in napravah v alpskem prostoru omejili emisije z uporabo
primernih tehnologij in/ali goriv?
Da

Ne

Kako je to vplivalo na obseg emisij? (Naredite križec Povečal se
je
pri ustreznem odgovoru.)

Ostal je
enak

Zmanj
šal se je

20. Ali ste preverili tehnično in ekonomsko izvedljivost ter okoljsko primernost zamenjave
termoenergetskih naprav na fosilna goriva z napravami, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in
z decentraliziranimi napravami?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
Opravičljivost se spreminja od primera do primera; rezultati podani v posameznih študijah.
21. Ali ste sprejeli primerne ukrepe za spodbujanje sočasne proizvodnje električne in toplotne
energije?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Podeljevanje statusa in vodenje registra kvalificiranih proizvajalcev, ugodne odkupne cene za
električno energijo, proizvedeno v kogeneraciji.
22. Ali ste na obmejnih območjih uskladili in povezali sisteme za nadzor emisij in imisij s sistemi
drugih pogodbenic?
Da

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.

9. člen Protokola Energija – Jedrska energija
23. Ali izmenjujete v okviru mednarodnih sporazumov vse informacije o jedrskih elektrarnah in
drugih jedrskih objektih in napravah, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na alpski prostor, da bi
zagotovili trajno varovanje zdravja ljudi, živalstva in rastlinstva, njihovih združb in habitatov,
vključno z njihovimi medsebojnimi vplivi?
Da

Ne
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Če je odgovor da, navedite podrobnosti.

24. Ali ste uskladili in povezali sisteme za nadzor radioaktivnosti v okolju s sistemi drugih
pogodbenic?
Da

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.

10. člen Protokola Energija – Prenos in distribucija energije
25. Ali sprejemate pri gradnji električnih vodov in ustreznih omrežnih postaj, plinovodov in
naftovodov, vključno s črpalnimi in kompresijskimi postajami, ter drugih naprav, ki pomembno
vplivajo na okolje, vse potrebne ukrepe, da se zmanjša obremenitev prebivalstva in okolja?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
V skladu z okoljsko zakonodajo se pripravi presoja vplivov na okolje in poročilo o njej. Iz
poročila izhajajo potrebni ukrepi.
26. Ali zagotavljate, da se čim bolj uporabljajo obstoječi objekti in trase?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Strategija prostorskega razvoja Slovenije narekuje maksimalno izkoriščenje obstoječih tras in
infrastrukturnih koridorjev, ter načrtovanje novih zgolj tam, kjer ni drugih možnih rešitev.
27. Ali upoštevate v zvezi z energetskimi vodi pomen zavarovanih območij, njihovih tamponskih
območij, varovanih območij in območij miru ter neokrnjenih območij narave in krajine, kot tudi
ptic?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
V skladu z zakonodajo na področju varstva okolja (presoja vplivov na okolje).
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.)
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12. člen Protokola Energija – Presoja vplivov na okolje
29. Ali pri projektiranju energetskogospodarskih naprav, navedenih v 7., 8., 9. in 10. členu
Protokola Energija, kot tudi pri pomembnejših spremembah teh objektov in naprav izdelate
presoje vplivov na okolje?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kje je to urejeno in s kakšno vsebino?
Zakon o varstvu okolja (3. poglavje govori o celoviti presoji vplivov na okolje).
30. Ali vsebujejo veljavni državni predpisi določila, po katerih je potrebno uporabljati najboljše
razpoložljive tehnologije za odpravljanje ali zmanjševanje obremenitev okolja?
Da

X

Ne

31. Ali je predvidena kot možna alternativa za preprečevanje obremenitev okolja tudi odstranitev
objektov in naprav, ki se ne uporabljajo in niso sprejemljivi za okolje?
Da

Ne

Če je odgovor da, pod kakšnimi pogoji in kje je to urejeno?

32. Ali opravite pri gradnji velikih novih energetskih infrastruktur ter obsežnejših širitvah
obstoječih presojo vplivov na okolje v alpskem prostoru in analizo njihovih prostorskih in
družbenogospodarskih vplivov, ki predvideva tudi razpravo na mednarodni ravni, kadar lahko
pride do čezmejnih vplivov?
Da

X

Ne

13. člen Protokola Energija - Usklajevanje
33. Ali se pri projektih z morebitnimi čezmejnimi vplivi predhodno posvetujete o njihovih
vplivih?
Da

Ne

34. Ali dajete pri projektih z morebitnimi čezmejnimi vplivi prizadetim pogodbenicam možnost,
da pravočasno sporočijo svoja stališča?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali se stališče ustrezno upošteva pri postopku za dodeljevanje dovoljenj?
Da

X

Ne
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35. Ali so posvetovanja in možnost sporočanja stališč ter upoštevanje stališč urejeni s pravnimi
predpisi?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kje? Navedite predpis (predpise).
Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja.
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

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.

14. člen Protokola Energija – Dopolnilni ukrepi
37. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

Ne

Če je odgovor da, katere?

Težave pri izvajanju Protokola Energija
38. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

Ne

Če je odgovor da, kakšne?

Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
39. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!
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Prostor za morebitne dodatne opombe:
* VPRAŠANJE št. 18:
Energetsko dovoljenje se ne izda, če izkoristek pretvorbe primarnega fosilnega goriva ter
obremenjevanje okolja nista na nivoju zadnjega stanja okoljske tehnike. (Pravilnik o pogojih
za izdajo energetskega dovoljenja).
Uredba o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče in plinasto
gorivo.
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