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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog akta o 

NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE 

JUGOSLAVIJE Z ROMUNIJO, KI NAJ 

OSTANEJO V VELJAVI MED REPURLIKO 

SLOVENIJO IN ROMUNIJO (DRONSNJ) 

- EPA 1027 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0143 
Številka: 909-22/2003-1 
Ljubljana, 23.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 44. redni seji dne 23.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z ROMUNIJO, KI NAJ 
OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
ROMUNIJO, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, vodja Sektorja za mednarodnopravne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

A KT 
O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE 

JUGOSLAVIJE Z ROMUNIJO, KI NAJ OSTANEJO V 
VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ROMUNIJO 

Na podlagi 3. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 1/91 in 45/94) in v zvezi z določbami 1. člena 
ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni 
st RS, št. 33/91 in 21/94) Državni zbor Republike Slovenije odloča, 

da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih 
Mednarodnih pogodb nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj 
ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo: 
1 ■ Pogodba med Federativno Ljudsko republiko Jugoslavijo in 

Ljudsko republiko Romunijo o pravni pomoči, Beograd, 
18.10.1960, objavljena v Uradnem listu FLRJ-MP, št. 8/61. 

2. Sporazum med Vlado Socialistične tederativne republike 
Jugoslavije in Vlado Socialistične republike Romunije o 
carinskem sodelovanju, Bukarešta, 24.4.1970, objavljen v 
Uradnem listu SFRJ-MP, št. 7/71. 

3. Sporazum med Vlado Socialistične Federativne republike 
Jugoslavije in Vlado Socialistične Republike Romunije o 
sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih ved, 
Bukarešta, 25.5.1971, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, 
št. 27/72. 

4. Dodatni protokol k Pogodbi med Federativno Ljudsko republiko 
Jugoslavijo in Ljudsko republiko Romunijo o pravni pomoči, ki 
je bila podpisana v Beogradu dne 18.10.1960, Bukarešta, 
21.1.1972, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 4/73. 
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5. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in Vlado Socialistične republike Romunije o 
sodelovanju na področju zdravstvenega zavarovanja, 
Bukarešta, 20.3.1976, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, 
št. 13/77. 

6. Pogodba med Socialistično Federativno republiko Jugoslavijo 
in Socialistično republiko Romunijo o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju dohodka in premoženja, Beograd, 29.4.1986, 
objavljena v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 8/87. 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi določb 3. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila nekdanja 
Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo, predlagamo 
Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem akta o nasledstvu 
šestih dvostranskih mednarodnih pogodb, veljavnih med nekdanjo 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Romunijo, ki naj 
veljajo tudi med Republiko Slovenijo in Romunijo. 

Prvi krog pogovorov o nasledstvu pogodb SFRJ-Romunija je 
med predstavniki slovenskega in romunskega zunanjega 
ministrstva potekal v Bukarešti leta 1997, drugi krog pa v Ljubljani 
leta 2000. Slovenska in romunska stran sta uskladili tudi besedilo 
osnutka Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije 
o inventarizaciji dvostranskih pogodb z dvema prilogama', s 
katerim bo formalizirano nasledstvo pogodb SFRJ-Romunija. 

Republika Slovenija je v kasnejših usklajevanjih z romunsko stranjo 
upoštevala, da da morajo biti tiste pogodbe nekdanje SFRJ z 
Romunijo, ki ostajajo v veljavi med državama, v skladu s pravnim 
redom Evropske unije. Tako je bilo po diplomatski poti z romunsko 
stranjo dogovorjeno, da se zaradi neskladnosti s predpisi in pravili 
Evropske unije iz priloge 1 v prilogo 2 k osnutku protokola 
premestijo naslednje pogodbe: Veterinarsko-sanitarna konvencija 
z dne 4.8.1956, Protokol o skupnih sanitarno-veterinarskih ukrepih 
z dne 19.12.1959, Konvencija o zaščiti poljskih in gozdnih rastlin 
pred boleznimi in škodljivci z dne 25.9.1956 in Konzularna 
konvencija z dne 24.1.1974, zato v predlogu akta o nasledstvu 
niso navedene. 

Glede jugoslovansko-romunskega sporazuma o carinskem 
sodelovanju z dne 24.4.1970 (v predlogu akta navedenega pod 
št. 2) je bilo z Ministrstvom za finance dogovorjeno, da se 
sporazum sicer nasledi in tako zaključi reševanje nasledstva 
sporazumov. Ob tem pa je Ministrstvo za finance opozorilo, da bo 

potrebno pridobiti splošno mnenje pristojne evropske institucije o 
skladnosti tovrstnih sporazumov z evropskim pravnim redom. 

Sporazum o znanstveno-tehničnem sodelovanju z dne 
27.10.1956 in Sporazum o pomorskem prometu z dne 10.11.1981 
sta bila v času usklajevanja z romunsko stranjo že nadomeščena 
z novima istovrstnima sporazumoma2, ki ju je Republika Slovenija 
sklenila z Romunijo, zato sta črtana s priloge 1 k omenjenemu 
protokolu in v predlogu akta o nasledstvu nista navedena. 

Glede pogodbe pod številko šest v predlogu akta o nasledstvu 
(pogodba o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in 
premoženja z dne 29.4.1986) je bilo dogovorjeno, da se vključi v 
prilogo 1. Nova istovrstna konvencija glede davkov se bo začela 
izvajati šele v koledarskem letu 20043, jugoslovansko-romunska 
pogodba preneha veljati 31.12.2003. 

Zaradi nezmožnosti izvajanja, ki je nastala kot posledica 
sprememb v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji, 
pa je Vlada Republike Slovenije 17.12.2002 sprejela sklep4 O 
odpovedi Sporazuma med Federativno ljudsko republiko 
Jugoslavijo in Ljudsko republiko Romunijo o vzajemnih brezplačnih 
zdravstvenih storitvah osebju veleposlaništev, sklenjenega z 
izmenjavo not v Bukarešti 14. in 19.5.1958, objavljen v Uradnem 
listu FLRJ-MP, št. 3/59. Sporazum je bil zaradi enostranske 
odpovedi Republike Slovenije5, ki je v odnosu med Slovenijo in 
Romunijo prenehal veljati 19.6.2003, črtan iz priloge 1 k protokolu 
in v predlogu akta o nasledstvu ni naveden. 

Po sprejetju predloga akta o nasledstvu sporazumov v Državnem 
zboru bo Ministrstvo za zunanje zadeve romunsko stran obvestilo, 
da so v Republiki Sloveniji izpolnjeni notranjepravni postopki, ki 
so potrebni za podpis Protokola med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Romunije o inventarizaciji dvostranskih pogodb. 

1 V prilogi 1 se nahajajo pogodbe, ki ostajajo v veljavi med Slovenijo in 
Romunijo ter so v predlogu akta navedene pod številkami 1 do 6. V drugi 
prilogi pa pogodbe, ki bodo prenehale veljati z začetkom veljavnosti 
protokola (21) in v predlogu akta o nasledstvu niso navedene. To so med 
drugimi: sporazum o poštni službi z dne 13.1.1956, sporazum o recipročni 
oprostitvi taks za listine o šolanju in delovni dobi z dne 3.10.1967, 
konvencija o sodelovanju v turizmu z dne 21.7.1969 in sporazum o 
sodelovanju na področju informacijske dejavnosti z dne 15.11.1974. 

2 Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju je začel veljati 
26.2.2002, Sporazum o pomorskem prometu pa 23.4.2003. 

3 29. člen konvencije. Le-ta je začela veljati 28.3.2003. 
' Sklep je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 115/2002. 
s Na podlagi 2. odst. 7. točke sporazuma. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

liNaslov predloga akt a- 

Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Socialistične Republike 
Romunije o carinskem sodelovanju 

ž^Skladnost predloga akta s določbami Evropskega sporazuma 
gjridružitvi 

a. Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

Protokol 5 o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih 
zadevah, ki je sestavni del Evropskega Sporazuma o pridružitvi 
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi 
in njihovim državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske 
ur|ije na drugi strani, s sklepno listino, ter Protokola, s katerim se 
spreminja Evropski Sporazum o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi 
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi 
strani (MESP) (Uradni list RS, št.44/97) 

I3- V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

'z sporazuma izhajajoče obveznosti so le delno izpolnjene. 

c- Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Socialistične Republike 
Romunije o carinskem sodelovanju, ki ga je nasledila Republika 
Slovenija je napisan v drugem času in po drugem » modelu« 
sporazuma v primerjavi s sporazumi, ki jih je po osamosvojitvi 
sklepala Republika Slovenija, zato se tudi vsebina starih - 
hasledstvenih carinskih sporazumov razlikuje od vsebine 
carinskih sporazumov, ki jih je Republika Slovenija sklenila na 
novo in so bili narejeni na osnovi Protokola 5 o carinskem 
sodelovanju med Republiko Slovenijo in EU in na osnovi modela 
carinskega sporazuma Svetovne carinske organizacije. Ena 
bistvenih razlik je v določilih o varovanju osebnih podatkov in 
Aneksu o varovanju osebnih podatkov, ki jih novi sporazumi 
vsebujejo, stari (Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Socialistične 
Republike Romunije o carinskem sodelovanju) pa ne.Sporazum 
'fied Vlado SFRJ in Vlado Socialistične Republike Romunije o 
carinskem sodelovanju je manj razdelan v primerjavi z novimi 
tipskimi sporazumi o carinskem sodelovanju, saj na primer ne 
opredeljuje obliko in vsebino zaprosil, delitev stroškov, 
'•d ...Dodane so določbe vezane na carinsko kontrolo nad skupino 
turistov, določbe vezane na potniško prtljago in predmete, tranzitne 
določbe, itd.... 

3.Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a. Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

/ 

Predlog je delno usklajen z: 
/ 

b. Ali je predlog zakona usklajen z ostalimi viri prava ES 
/ 

c. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

- upoštevati bilateralni značaj sporazuma 

/ 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai 
navedenimi pravnimi viri ES fletol 

5. Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

-ne 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 

besedilo Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Socialistične 
Republike Romunije o carinskem sodelovanju je izdelano v 
srbohrvaškem in romunskem jeziku. 

7.^ Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE: TAIEX: 
Komisija ES: države članice ES. SIGMA. OECD: Univerza...) 
/ 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev: 
/ 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

ANDREJA KERT 
državna podsekretarka 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

DR.DUŠAN MRAMOR 
minister 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

SPREMEMBAH SREDNJEEVROPSKEGA 

SPORAZUMA 0 PROSTI TRGOVINI 

(MSSSOPT) 

- EPA 1029 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0126 
Številka: 334-01/2000-23 
Ljubljana, 23.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 44. redni seji dne 23.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
SPREMEMBAH SREDNJEEVROPSKEGA SPORAZUMA 
O PROSTI TRGOVINI, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Renata Vitez, državna sekretarka v Ministrstvu za 
gospodarstvo, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Metka Jerina, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
gospodarstvo, 
Jelka Pfeifer, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBAH 

SREDNJEEVROPSKEGA SPORAZUMA O PROSTI 
TRGOVINI 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o spremembah Srednjeevropskega 

sporazuma o prosti trgovini, podpisan na Bledu 4. julija 2003. 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu 
v slovenskem jeziku glasi: 
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SPORAZUM 

O SPREMEMBAH 

SREDNJEEVROPSKEGA SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI 
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SPORAZUM O SPREMEMBAH 
SREDNJEEVROPSKEGA SPORAZUMA O PROSTI 

TRGOVINI 

Republika Bolgarija, Republika Hrvaška, Češka republika, 
Republika Madžarska, Republika Poljska, Romunija, Slovaška 
republika in Republika Slovenija (v nadaljevanju pogodbenice) so 
se, 

ker ponovno potrjujejo, da je Srednjeevropski sporazum o prosti 
trgovini pomembno prispeval h krepitvi gospodarskih in trgovinskih 
odnosov med pogodbenicami ter k povezovanju v Evropi, 

ob priznanju, da je cilj pogodbenic članstvo v Evropski uniji, 

trdno prepričane, da je Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini 
pripomogel k pripravljenosti pogodbenic za članstvo v Evropski 
uniji, 

sporazumele: 

1. člen 

41. člen Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini se glasi: 

"41. člen 
Veljavnost in odpoved 

1- (a) Vsaka pogodbenica tega sporazuma lahko odpove ta 
sporazum in njegovo začasno uporabo s pisnim uradnim 
obvestilom depozitarju. Odpoved začne veljati šest 
mesecev po dnevu, ko je depozitar prejel uradno obvestilo. 

(b) Na dan, ko pogodbenica tega sporazuma pristopi k 
Evropski uniji, ta sporazum samodejno preneha veljati za 
to pogodbenico. Ta pogodbenica o tem čim prej obvesti 
druge pogodbenice. 

2- Sporazum ostane veljaven za preostale pogodbenice." 

2. člen 

V 42. členu Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini se 
d°da nov odstavek, ki se glasi: 

"Vlada Republike Bolgarije prevzame obveznosti depozitarja tega 
sporazuma 1. aprila 2004." 

3. člen 

Ta sporazum je sestavni del Srednjeevropskega sporazuma o 
prosti trgovini. 

4. člen 

1. Ta sporazum začne veljati na dan, ko depozitar od pogodbenic 
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini prejme zadnje 
uradno obvestilo o tem, da so končani potrebni postopki, 
vendar najpozneje 1. aprila 2004. 

2. Depozitar uradno obvesti vse pogodbenice o končanih 
postopkih, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma. 

V DOKAZ TEGA so podpisani pooblaščenci, ki so bili za to pravilno 
pooblaščeni, podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno na Bledu 4. julija 2003 v enem verodostojnem izvodu 
v angleškem jeziku, ki se hrani pri depozitarju, ki pošlje overjene 
kopije tega sporazuma vsem pogodbenicam Srednjeevropskega 
sporazuma o prosti trgovini. 

Za Republiko Bolgarijo 

Za Republiko Hrvaško 

Za Češko republiko 

Za Republiko Madžarsko 

Za Republiko Poljsko 

Za Romunijo 

Za Slovaško republiko 

Za Republiko Slovenijo 

Nikolay Vassilev l.r. 

Ljubo Jurčič l.r. 

Miroslav Somol l.r. 

Istvšn Major l.r. 

Mirostaw Zieliriski l.r. 

Eugen Dijmarescu l.r. 

Eva Šimkova l.r. 

Tea Petrin l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Vlada Republike Slovenije je na 24. redni seji dne 5. junija 2003 
obravnavala in sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o 
spremembah Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (v 
nadaljevanju sporazum). Odbor Državnega zbora za zunanjo 
politiko je omenjeno pobudo obravnaval na 70. redni seji dne 26. 
junija 2003 in se z njo strinjal. 

Sporazum je bil podpisan 4. julija 2003 na Bledu. Za Republiko 
Slovenijo je sporazum podpisala dr. Tea Petrin, ministrica za 
gospodarstvo, ostali podpisniki pa so bili: 

Nikolay Vassilev za Republiko Bolgarijo, 
Miroslav Somol za Češko republiko, 
dr. Ljubo Jurčič za Republiko Hrvaško, 
Istvan Major za Republiko Madžarsko, 
Miroslavi/ Zielihski za Republiko Poljsko, 
Eugen Dijmarescu za Romunijo, 

■ Eva Šimkova za Slovaško republiko. 

Sporazum je bil podpisan v angleškem jeziku in ga kot depozitar 
hrani Republika Poljska. 

Sporazum začne veljati najpozneje 1. aprila 2004. 

Razlogi za sklenitev sporazuma 

Pet pogodbenic CEFTA (Češka republika, Madžarska, Poljska, 
Slovaška republika in Slovenija) je 16. aprila 2003 podpisalo 
pogodbo o pristopu k Evropski uniji. V skladu z desetim odstavkom 
6. člena pogodbe o pristopu k Evropski uniji nove države članice 
z dnem pristopa odstopijo od sporazumov o prosti trgovini, 
sklenjenih s tretjimi državami, vključno s Srednjeevropskim 
sporazumom o prosti trgovini (CEFTA). 

V skladu s sedanjo ureditvijo, ki jo določa 41. člen CEFTA, lahko 
pogodbenica odpove sporazum s pisnim uradnim obvestilom 
depozitarju. Odpoved začne veljati šest mesecev po datumu, ko 
je depozitar prejel uradno obvestilo o odpovedi. Zaradi relativno 
dolgega odpovednega roka naj bi se sporazum dopolnil s posebno 

določbo o odpovedi sporazuma v primeru vstopa pogodbenice v 
Evropsko unijo brez predhodnega uradnega obvestila zadevni 
pogodbenici. 

V skladu z 42. členom CEFTA Poljska opravlja funkcijo depozitarja. 
Ker bo Poljska prihodnje leto postala članica EU, je potrebno 
določiti tudi novo državo, ki bo po vstopu Poljske v Evropsko 
unijo opravljala funkcijo depozitarja. 

Bistveni elementi sporazuma 

V Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini - CEFTA se: 

41. člen dopolni z določbo o prenehanju veljavnosti sporazuma 
v primeru vstopa pogodbenice v Evropsko unijo. Na dan, ko 
pogodbenica CEFTA pristopi k Evropski uniji, sporazum 
CEFTA zanjo samodejno preneha veljati. Ta pogodbenica o 
tem čim prej obvesti druge pogodbenice. V tem primeru ni 
potrebno predhodno 6-mesečno uradno obvestilo o odpovedi. 

v 42. členu doda nov odstavek, v skladu s katerim Bolgarija s 
1. aprilom 2004 prevzame funkcijo depozitarja sporazuma. 

Sporazum je sestavni del Srednjeevropskega sporazuma o prosti 
trgovini. 

Ratifikacija in vpliv na domačo zakonodajo 

Skladno s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 45/01) sporazum ratificira Državni zbor RS. 

Sporazum ne zahteva spremembe domače zakonodaje. 

Ocena potrebnih finančnih sredstev In ocena izpada 
proračunskih prihodkov 

Za izpolnitev sporazuma niso potrebna posebna finančna 
sredstva ter ne bo prišlo do izpada proračunskih prihodkov. 
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Datum: 16. september 2003 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga gradiva: 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembah Srednjeevropskega 
sporazuma o prosti trgovini 

i, Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
Sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

S, Skladnost predlooa akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Predlog zakona je delno usklajen z: 

21993A1231 (13) 
21993A1231(18) 
21994A1231(20) 
21994A1231(24) 
21994A1231(30) 
21994A1231(34) 
31993R3491 
31993R3492 
31994R0520 
31994R3296 
31994R3297 
31994R3382 
31994R3383 
22001A1214(01) 
32001R2248 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Predlog zakona je delno usklajen z ostalimi viri prava ES. 
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Republika Slovenija, Republika Bolgarija, Češka republika, 
Republika Madžarska, Republika Poljska, Romunija, Slovaška 

republika in Republika Hrvaška so podpisnice Srednjeevropskega 
sporazuma o prosti trgovini (CEFTA), medtem ko ima vsaka 
posamezna pogodbenica CEFTA z Evropsko unijo sklenjen 
sporazum o pridružitvi, Hrvaška pa stabilizacijski in pridružitveni 
sporazum. 

Pridružitveni sporazum oz. stabilizacijski in pridružitveni sporazum 
je v primerjavi s sporazumom o prosti trgovini širše narave in 
poleg določb o prostem pretoku blaga zajema tudi ostala področja, 
kot so politični dialog, regionalno sodelovanje, pretok delovne 
sile, pravica do ustanavljanja, opravljanje storitev, približevanje 
zakonodaje ter sodelovanje na različnih področjih, vključno s 
finančnim sodelovanjem. 

V skladu s 6. členom Akta o pristopu Republika Slovenija z dnem 
pristopa odstopi od sporazumov o prosti trgovini, sklenjenih s 
tretjimi državami, vključno s Srednjeevropskim sporazumom o 
prosti trgovini ter prevzame mednarodne sporazume, ki jih je s 
tretjimi državami sklenila EU. 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Popolna uskladitev s predpisi EU bo dosežena s polnopravnim 
članstvom v EU. 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino 

Obstajajo le delovni oz. nelektorirani prevodi. 

6, Ali |e predlog akta preveden In v kateri iezlk 

Ne. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (Phare. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. 
Univerza....) 

& Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

dr.Tea Petrin, l.r. 
MINISTRICA 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI EVROPSKEGA KODEKSA 

0 SOCIALNI VARNOSTI (NIEKSV) 

■ EPA 1020 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0124 
Številka: 904-14/2002-3 
Ljubljana, 23.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 44. redni seji dne 23.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA 
KODEKSA O SOCIALNI VARNOSTI, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Sonja Čujovič, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 2. člen 
O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA KODEKSA O 

SOCIALNI VARNOSTI v Kodeks se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenski 
jezik glasi: 

1. člen 

Ratificira se Evropski kodeks o socialni varnosti, sestavljen 16. 
aprila 1964 v Strasbourgu. 
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EVROPSKI KODEKS O SOCIALNI VARNOSTI 

Preambula 

Države članice Sveta Evrope, ki so podpisnice tega kodeksa, so 
se 

ob upoštevanju, da je eden od ciljev Sveta Evrope doseči 
večjo enotnost med njegovimi članicami glede pospeševanja 
njihovega napredka na socialnem področju; 

ob upoštevanju, da je eden od ciljev socialnega programa 
Sveta Evrope spodbujati vse članice, da še naprej razvijajo . 
svoje sisteme socialne varnosti; 

ob zavedanju, da je zaželeno uskladiti obveznosti držav članic 
na socialnem področju; 

ob prepričanju, da je zaželeno oblikovati Evropski kodeks o 
socialni varnosti na višji ravni, kot so minimalne norme iz 
Konvencije št. 102 Mednarodne organizacije dela o minimalnih 
normah socialne varnosti, 

sporazumele o določbah, ki so bile pripravljene v sodelovanju z 
Mednarodnim uradom za delo: 

I. del - Splošne določbe 

1. člen 

1. V tem kodeksu: 

a. izraz "odbor ministrov" pomeni Odbor ministrov Sveta 
Evrope; 

b. izraz "odbor" pomeni odbor strokovnjakov za socialno 
varnost pri Svetu Evrope ali kak drug odbor, ki ga odbor 
ministrov imenuje za opravljanje nalog iz tretjega odstavka 
2. člena, četrtega odstavka 74. člena in tretjega odstavka 
78. člena; 

c. izraz "generalni sekretar" pomeni generalnega sekretarja 
Sveta Evrope; 

d. izraz "predpisan" pomeni določen z notranjo zakonodajo 
ali na njeni podlagi; 

e. izraz "stalno prebivališče" pomeni običajno prebivališče 
na ozemlju pogodbenice, izraz "prebivalec" pa pomeni 
osebo, ki običajno prebiva na ozemlju pogodbenice; 

f. izraz "žena" pomeni ženo, ki jo vzdržuje mož; 

g. izraz "vdova" pomeni žensko, ki jo je vzdrževal mož ob 
smrti; 

h. izraz "otrok" pomeni šoloobveznega otroka ali otroka, 
mlajšega od 15 let, kakor je predpisano; 

i. izraz "zahtevana doba" pomeni čas plačevanja prispevka 
ali čas zaposlitve ali čas prebivanja ali kakršno koli 
združevanje teh dob, kakor je predpisano. 

2. V 10., 34. in 49. členu izraz "dajatev" pomeni neposredno 
storitev v obliki varstva ali posredno dajatev v obliki 
nadomestila stroškov, ki so bremenili osebo. 

2. člen 

1. Vsaka pogodbenica mora ravnati v skladu: 

a. si. delom; 

b. vsaj s šestimi deli od II. do X., pri čemer se II. šteje za dva 
dela in V. za tri dele; 

c. ustreznimi določbami XI. in XII. dela ter 

d. XIII. delom. » 

2. Pogoji pododstavka b prejšnjega odstavka se štejejo za 
izpolnjene, če: 

a. pogodbenica ravna v skladu vsaj s tremi deli od II. do X. 
skupaj vsaj z enim od IV., V., VI., IX. in X. dela in 

b. pogodbenica poleg tega predloži dokaze, da njena veljavna 
zakonodaja o socialni varnosti ustreza vsaj eni od 
kombinacij, predpisanih v tem pododstavku, ob 
upoštevanju: 

i. dejstva, da področja, zajeta v pododstavku a tega 
odstavka, presegajo standarde kodeksa glede 
obsega varstva ali višine dajatev ali obojega; 

ii. dejstva, da področja, zajeta v pododstavku a tega 
odstavka, presegajo standarde kodeksa z 
zagotavljanjem dodatnih storitev ali ugodnosti, 
navedenih v 2. dodatku, in 

iii. področij, ki ne dosegajo standardov kodeksa. 

3. Podpisnica, ki želi uporabiti določbe pododstavka b drugega 
odstavka tega člena, mora to zahtevati v poročilu, ki ga 
predloži generalnemu sekretarju skladno z določbami 78. 
člena. Odbor, ki deluje po načelu enakovrednosti stroškov, 
določi pravila za uskladitev in opredelitev pogojev za 
upoštevanje določb pododstavka b drugega odstavka tega 
člena. Te določbe se lahko v vsakem posamičnem primeru 
upoštevajo samo z odobritvijo odbora, ki odloča z dvetretjinsko 
večino. 

3. člen 

Vsaka pogodbenica v svoji listini o ratifikaciji našteje tiste dele II. 
do X. dela, za katere prevzema obveznosti po tem kodeksu, in 
tudi navede, ali in v kakšni meri želi izkoristiti določbe drugega 
odstavka 2. člena. 

4. člen 

1. Vsaka pogodbenica lahko pozneje obvesti generalnega 
sekretarja, da sprejema obveznosti iz tega kodeksa v zvezi 
z enim ali več deli II. do X., ki še niso navedeni v njeni ratifikaciji. 

2. Obveznosti, omenjene v prvem odstavku tega člena, se 
štejejo za sestavni del ratifikacije in veljajo kot ratificirane od 
dneva uradnega obvestila. 
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5. člen 10. člen 

če mora pogodbenica za izpolnjevanje obveznosti iz katerega 
koli 11. do X. ratificiranega dela tega kodeksa zavarovati predpisane 
kategorije oseb, ki pomenijo vsaj predpisani odstotek zaposlenih 
oseb ali prebivalcev, se mora, preden se obveže, da bo ravnala 
v skladu z zahtevami takega dela, prepričati, da je dosežen 
predpisani odstotek. 

6. člen 

Pri izpolnjevanju obveznosti iz II., III., IV., V., VIII. (glede 
zdravstvenega varstva), IX. ali X. dela tega kodeksa lahko 
pogodbenica upošteva varstvo iz zavarovanja, ki po notranji 
zakonodaji ni obvezno za zavarovane osebe, če: 

a. ga subvencionirajo organi javne uprave ali če gre za dodatno 
zavarovanje, ki ga nadzorujejo javni organi ali ga skladno s 
predpisanimi standardi skupno upravljajo delodajalci in 
zaposleni; 

b. zajema precejšen delež oseb, katerih zaslužek ne presega 
zaslužka kvalificiranega moškega delavca, določenega 
skladno s 65. členom in 

c. izpolnjuje skupaj z drugimi oblikami varstva, kadar je to 
primerno, ustrezne določbe kodeksa. 

II. del - Zdravstveno varstvo 

7. člen 

Vsaka pogodbenica, za katero velja ta del kodeksa, skladno z 
določbami spodaj naštetih členov zagotovi zavarovanim osebam 
dajatve in storitve, če njihovo stanje zahteva preventivno ali 
kurativno zdravstveno varstvo. 

8. člen 

Zavarovalni primer zajema vse vrste bolezni ne glede na vzrok, 
nosečnost, porod in njihove posledice. 

9. člen 

Med zavarovane osebe spadajo: 

a. predpisane kategorije zaposlenih oseb, če njihovo skupno 
število ni manjše od 50 odstotkov vseh zaposlenih, in njihove 
žene ter otroci ali 

b. predpisane kategorije aktivnega prebivalstva, če njihovo 
število ni manjše od 20 odstotkov vseh prebivalcev, in njihove 
žene in otroci ali 

c. predpisane kategorije prebivalcev, če njihovo število ni manjše 
od 50 odstotkov vseh prebivalcev. 

1. Storitve obsegajo najmanj: 

a. pri bolezni: 

i. storitve zdravnika splošne medicine, ki zajemajo tudi 
obiske na domu; 

ii. storitve zdravnika specialista za bolnike v bolnišnici 
in ambulanti, in tiste storitve zdravnika specialista, ki 
so na voljo zunaj bolnišnice; 

iii. osnovne farmacevtske izdelke, ki jih predpiše 
zdravnik ali druga za to usposobljena oseba; 

iv. bolnišnično zdravljenje, če je to potrebno. 

b. pri nosečnosti, porodu in njunih posledicah: 

i. nego med nosečnostjo, porodom in po porodu 
zdravnika ali diplomirane babice in 

ii. bolnišnično zdravljenje, če je to potrebno. 

2. Upravičenec ali oseba, ki ga preživlja, je lahko zavezana, da 
prispeva k stroškom zdravstvenega varstva, ki ga je 
upravičenec deležen med boleznijo; pravila, ki to urejajo, 
morajo biti taka, da udeležba v stroških ne pomeni prevelikega 
bremena. 

3. Storitve, zagotovljene skladno s tem členom, morajo prispevati 
k ohranitvi, ponovni vzpostavitvi ali izboljšanju zdravja 
zavarovane osebe ter njene delovne sposobnosti in 
sposobnosti za zadovoljevanje osebnih potreb. 

4. Nosilci ali državne službe, ki izvajajo te storitve, morajo s 
primernimi sredstvi spodbujati zavarovane osebe, da se 
obračajo na splošno zdravstveno službo, ki jim jo ponujajo 
javni organi ali druge organizacije, ki jih priznavajo javni organi. 

11. člen 

Storitve, opredeljene v 10. členu, je treba v zavarovalnem primeru 
zagotoviti vsaj zavarovanim osebam, ki so dopolnile ali katerih 
hranilec družine je dopolnil zahtevano dobo, ki je potrebna za 
preprečevanje zlorab. 

12. člen 

Storitve, opredeljene v 10. členu, morajo biti zagotovljene, dokler 
traja zavarovalni primer, s tem da so med boleznijo lahko omejene 
na 26 tednov za vsak posamezen primer, storitev pa se ne sme 
začasno ustaviti, dokler se osebi izplačuje dajatev za bolezen, 
predvidi pa se tudi možnost za podaljšanje tega obdobja pri 
določenih boleznih, za katere je priznano, da zahtevajo podaljšano 
nego. 
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III. del - Dajatve za bolezen 20. člen 

13. člen 

Vsaka pogodbenica, za katero velja ta del kodeksa, zagotovi 
zavarovanim osebam dajatev za bolezen v skladu s členi tega 
dela. 

14. člen 

Zavarovalni primer zajema nezmožnost za delo zaradi bolezni, ki 
vključuje začasno izgubo zaslužka, kot je to opredeljeno v notranji 
zakonodaji. 

15. člen 

Med zavarovane osebe spadajo: 

a. predpisane kategorije zaposlenih oseb, če njihovo skupno 
število ni manjše od 50 odstotkov vseh zaposlenih, ali 

b. predpisane kategorije aktivnega prebivalstva, če njihovo 
število ni manjše od 20 odstotkov vseh prebivalcev, ali 

c. vsi prebivalci, katerih sredstva med zavarovalnim primerom 
ne presegajo meje, predpisane v skladu z zahtevami 67. 
člena. 

16. člen 

1. Če so kategorije zaposlenih oseb ali aktivnega prebivalstva 
zavarovane, je dajatev v obliki rednega izplačila in se 
izračunava tako, da je to usklajeno z zahtevami 65. ali 66. 
člena. 

2. Če so vsi prebivalci, katerih sredstva med zavarovalnim 
primerom ne presegajo predpisane meje, zavarovani, je 
dajatev v obliki rednega izplačila in se izračunava tako, da je 
to usklajeno z zahtevami 67. člena, če so zagotovljene 
predpisane dajatve predpisanim kategorijam oseb iz 
pododstavkov a ali b 15. člena, za katere se ne preverja 
višina sredstev med zavarovalnim primerom. 

17. člen 

Dajatev, opredeljeno v 16. členu, je treba v zavarovalnem primeru 
zagotoviti vsaj zavarovanim osebam, ki so dopolnile zahtevano 
dobo, kot je potrebna, da bi preprečili zlorabe. 

18. člen 

Dajatev, opredeljena v 16. členu, mora biti zagotovljena, dokler 
traja zavarovalni primer, s tem da je lahko omejena na 26 tednov 
za vsako bolezen, in z možnostjo, da se ne izplača prve tri dni 
začasne izgube zaslužka. 

IV. del - Dajatve za brezposelnost 

19. člen 

Vsaka pogodbenica, za katero velja ta del kodeksa, zagotovi 
zavarovanim osebam dajatev za brezposelnost v skladu s členi 
tega dela. 

Zavarovalni primer zajema začasno izgubo dohodka, kot je 
opredeljeno v notranji zakonodaji, zaradi nezmožnosti zavarovane 
osebe, ki je sposobna delati in je na voljo za delo, da dobi ustrezno 
zaposlitev. 

21. člen 

Med zavarovane osebe spadajo: 

a. predpisane kategorije zaposlenih oseb, če njihovo skupno 
število ni manjše od 50 odstotkov vseh zaposlenih, ali 

b. vsi prebivalci, katerih sredstva med zavarovalnim primerom 
ne presegajo meje, predpisane v skladu z zahtevami 67. 
člena. 

22. člen 

1. Če so kategorije zaposlenih oseb zavarovane, je dajatev v 
obliki rednega izplačila in se izračunava tako, da je to usklajeno 
z zahtevami 65. ali 66. člena. 

2. Če so vsi prebivalci, katerih sredstva med zavarovalnim 
primerom ne presegajo predpisane meje, zavarovani, je 
dajatev v obliki rednega izplačila in se izračunava tako, da je 
to usklajeno z zahtevami 67. člena; če so zagotovljene 
predpisane dajatve predpisanim kategorijam zaposlenih oseb, 
določenim skladno z 21 .a členom, za katere se ne preverja 
višina sredstev med zavarovalnim primerom. 

23. člen 

Dajatev, opredeljeno v 22. členu, je treba v zavarovalnem primeru 
zagotoviti vsaj zavarovanim osebam, ki so dopolnile zahtevano 
dobo, kot je potrebna, da bi preprečili zlorabe. 

24. člen 

1. Dajatev, opredeljena v 22. členu, mora biti zagotovljena, dokler 
traja zavarovalni primer, s tem da je lahko njeno trajanje 
omejeno: 

a. če so kategorije zaposlenih oseb zavarovane, na 13 
tednov v 12 mesecih ali na 13 tednov v vsakem primeru 
začasne izgube zaslužka, ali 

b. če so vsi prebivalci, katerih sredstva med zavarovalnim 
primerom ne presegajo predpisane meje, zavarovani, na 
26 tednov v 12 mesecih; če je trajanje predpisane dajatve, 
pri kateri se ne preverja višina sredstev, lahko omejeno 
skladno s pododstavkom a tega člena. 

2. Kadar notranja zakonodaja določa, da je trajanje dajatve 
odvisno od dobe plačevanja prispevka in/ali od predhodne 
dajatve, prejete v predpisani dobi, se šteje, da so določbe 
prvega odstavka tega člena izpolnjene, kadar je povprečno 
trajanje dajatve vsaj 13 tednov v 12 mesecih. 

3. Dajatve ni nujno izplačevati za čakanje prvih sedem dni v 
vsakem primeru začasne izgube zaslužka, pri čemer se 
dnevi brezposelnosti pred začasno zaposlitvijo, ki ne traja 
dlje kot je predpisano, in po njej štejejo kot sestavni deli tega 
primera začasne izgube zaslužka. 
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4. Pri sezonskih delavcih morata biti trajanje dajatve in čakalna 
doba prilagojena pogojem njihove zaposlitve. 

V. del - Dajatve za starost 

25. člen 

Vsaka pogodbenica, za katero velja ta del kodeksa, zagotovi 
zavarovanim osebam dajatev za starost v skladu s členi tega 
dela. 

26. člen 

1. Zavarovalni primer zajema starost nad predpisano mejo. 

2. Predpisana meja starosti ne sme biti nad 65 let ali tako višjo 
starostjo, da bi bilo število oseb, ki so jo dočakale, manjše kot 
deset odstotkov prebivalcev, ki so mlajši od te starostne meje, 
vendar starejši od 15 let. 

3. Z notranjo zakonodajo je lahko določeno, da se začasno 
ustavi izplačevanje dajatve, če oseba, ki ima sicer pravico do 
nje, opravlja katero od predpisanih dejavnosti za plačilo ali da 
se zmanjša višina dajatve, za katero se plačujejo prispevki, 
če zaslužek upravičenca presega predpisani znesek, in da 
se zmanjša višina dajatve, za katero se ne plačujejo prispevki, 
če zaslužek upravičenca ali njegova druga sredstva ali oboje 
skupaj presegajo predpisani znesek. 

, . t 
27. člen 

Med zavarovane osebe spadajo: 

a. predpisane kategorije zaposlenih oseb, če njihovo skupno 
število ni manjše od 50 odstotkov vseh zaposlenih, ali 

b. predpisane kategorije aktivnega prebivalstva, če njihovo 
število ni manjše od 20 odstotkov vseh prebivalcev, ali 

c. vsi prebivalci, katerih sredstva med zavarovalnim primerom 
ne presegajo meje, predpisane v skladu z zahtevami 67. 
člena. 

28. člen 

Dajatev je v obliki rednega izplačila in se izračunava: 

a. če so kategorije zaposlenih oseb ali aktivnega prebivalstva 
zavarovane, tako da je to v skladu z zahtevami 65. ali 66. 
člena; 

b. če so vsi prebivalci, katerih sredstva med zavarovalnim 
primerom ne presegajo predpisane meje, zavarovani, tako 
da je to v skladu z zahtevami 67. člena. 

29. člen 

1. Dajatev, opredeljeno v 28. členu, je treba v zavarovalnem 
primeru zagotoviti vsaj: 

a. zavarovani osebi, ki je pred nastopom zavarovalnega 
primera po predpisanih pravilih dopolnila zahtevano dobo, 
ki je lahko 30 let plačevanja prispevka ali zaposlitve ali 20 
let prebivanja, ali 

b. če so načeloma zavarovane vse aktivne osebe, 
zavarovani osebi, ki je dopolnila zahtevano dobo 
plačevanja prispevkov in za katero je bilo v njenem 
aktivnem obdobju vplačano predpisano povprečno število 
prispevkov letno. 

2. Če je dajatev iz prvega odstavka tega člena pogojena z 
minimalno dobo plačevanja prispevkov ali zaposlitve, je.treba 
zmanjšano dajatev zagotoviti vsaj: 

a. zavarovani osebi, ki je pred nastopom zavarovalnega 
primera po predpisanih pravilih dopolnila zahtevano dobo 
15 let plačevanja prispevka ali zaposlitve, ali 

b. če so načeloma zavarovane vse aktivne osebe, 
zavarovani osebi, ki je dopolnila zahtevano dobo 
plačevanja prispevkov in za katero je bila v njenem 
aktivnem obdobju vplačana polovica predpisanega 
povprečnega letnega števila prispevkov, predpisanih v 
skladu s pododstavkom b prvega odstavka tega člena. 

3. Zahteve prvega odstavka tega člena se štejejo za izpolnjene, 
če je dajatev, izračunana v skladu z zahtevami XI. dela, vendar 
po odstotku, za 10 enot nižjem od odstotka, omenjenega v 
razpredelnici, priloženi temu delu za tipičnega upravičenca, 
zagotovljena vsaj zavarovani osebi, ki je skladno s 
predpisanimi pravili dopolnila deset let plačevanja prispevka 
ali zaposlitve ali pet let prebivanja. 

4. Odstotek, določen v razpredelnici, priloženi k XI. delu, se 
lahko sorazmerno zmanjša, če je zahtevana doba za dajatev, 
ki ustreza zmanjšanemu odstotku, daljša od 10 let plačevanja 
prispevka ali zaposlitve, vendar krajša od 30 let plačevanja 
prispevka ali zaposlitve; če je taka zahtevana doba daljša od 
15 let, se izplača zmanjšana dajatev v skladu z določbami 
drugega odstavka tega člena. 

5. Če je dajatev, omenjena v prvem, tretjem ali četrtem odstavku 
tega člena, pogojena z minimalno dobo plačevanja prispevkov 
ali zaposlitve, se zavarovani osebi, ki samo zaradi svoje 
visoke starosti ob začetku veljavnosti določb za uporabo 
tega dela ni mogla izpolniti pogojev, predpisanih skladno z 
drugim odstavkom tega člena, izplača zmanjšana dajatev, 
razen če se taki osebi s starostjo, ki je višja od normalne, ne 
zagotovi dajatev, skladno z določbami prvega, tretjega ali 
četrtega odstavka tega člena. 

30. člen 

Dajatve, opredeljene v 28. in 29. členu, morajo biti zagotovljene, 
dokler traja zavarovalni primer. 

VI. del - Dajatve za nesrečo pri delu in poklicno 
bolezen 

31. člen 

Vsaka pogodbenica, za katero velja ta del kodeksa, zagotovi 
zavarovanim osebam dajatev za nesrečo pri delu ali poklicno 
bolezen v skladu s členi tega dela. 

32. člen 

Zavarovalni primer, ki je posledica nesreče pri delu ali določenih 
poklicnih bolezni, zajema: 
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a. bolezen; 36. člen 

b. nezmožnost za delo, ki je posledica take bolezni in vključuje 
začasno izgubo zaslužka, kot je opredeljeno v notranji 
zakonodaji; 

c. popolno ali delno izgubo pridobitne zmožnosti, ki presega 
predpisano stopnjo, če je verjetno, da bo ta izguba trajna, ali 
ustrezno izgubo fizične zmožnosti in 

d. izgubo sredstev za preživljanje vdove in otrok zaradi smrti 
hranilca družine; če je to vdova, je pravica do dajatve po 
notranji zakonodaji lahko pogojena z domnevo, da je 
nesposobna, da se sama vzdržuje. 

33. člen 

Med zavarovane osebe spadajo predpisane kategorije zaposlenih 
oseb, če njihovo skupno število ni manjše od 50 odstotkov vseh 
zaposlenih, pri dajatvi ob smrti hranilca družine pa tudi njihove 
žene in otroci. 

34. člen 

1. Ob bolezni so storitve v obliki zdravstvenega varstva, kot je 
opredeljeno v drugem in tretjem odstavku tega člena. 

2. Zdravstveno varstvo obsega; 

a. storitve zdravnika splošne medicine in specialista v 
bolnišnici in ambulanti, kamor spadajo tudi obiski nadomu; 

b. zobozdravstvene storitve; 

c. zdravstveno nego na domu ali v bolnišnici ali drugih 
zdravstvenih ustanovah; 

d. oskrbo v bolnišnicah, okrevališčih, sanatorijih ali drugih 
zdravstvenih ustanovah; 

e. zobozdravstvene, farmacevtske in druge medicinske ali 
kirurške pripomočke, kamor spadajo tudi proteze in 
ortopedski pripomočki, njihovo vzdrževanje, in očala, in 

f. storitve predstavnikov katerega drugega poklica, ki je 
lahko kadar koli pravno priznan kot povezan z 
medicinsko stroko, pod nadzorstvom zdravnika ali 
zobozdravnika. 

3. Zdravstveno varstvo, zagotovljeno skladno s prejšnjima 
odstavkoma, mora prispevati h ohranitvi, ponovni vzpostavitvi 
ali izboljšanju zdravja zavarovane osebe in njene delovne 
sposobnosti ter sposobnosti za zadovoljevanje osebnih 
potreb. 

35. člen 

1. Nosilci ali državne službe, ki izvajajo zdravstveno varstvo, 
morajo, kadar je to ustrezno, sodelovati s splošnimi službami 
poklicne rehabilitacije, da ponovno usposobijo osebe z 
zmanjšano sposobnostjo za ustrezno delo. 

2. Ti nosilci ali službe se lahko z notranjo zakonodajo pooblastijo, 
da za osebe z zmanjšano sposobnostjo zagotavljajo poklicno 
rehabilitacijo. 

1. Pri nesposobnosti za delo, popolni izgubi zmožnosti za 
pridobitno delo ali ustrezni izgubi fizičnih zmožnosti, če je 
verjetno, da bo ta izguba trajna, ali ob smrti hranilca družine je 
dajatev v obliki rednega izplačila in se izračunava tako, da je 
to usklajeno z zahtevami 65. ali 66. člena. 

2. Pri delni izgubi zmožnosti za pridobitno delo ali ustrezni izgubi 
fizičnih zmožnosti, če je verjetno, da bo ta izguba trajna, je 
dajatev, kadaj je izplačljiva, v obliki rednega izplačila in je 
ustrezni delež dajatve določene ob popolni izgubi zmožnosti 
za pridobitno delo ali ustrezni izgubi fizičnih zmožnosti. 

3. Dajatev v obliki rednega izplačila lahko zamenja dajatev v 
obliki enkratnega izplačila; 

a. če gre za manjšo izgubo zmožnosti ali 

b. če pristojni organ dobi ustrezno zagotovilo, da bo izplačilo 
v obliki enkratnega izplačila primerno uporabljeno. 

37. člen 

Dajatve, opredeljene v 34. in 36. členu, morajo biti v zavarovalnem 
primeru zagotovljene vsaj zavarovani osebi, ki je bila zaposlena 
na območju pogodbenice, ko se je zgodila nesreča, če je poškodba 
posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni, če je stanje 
povzročila bolezen, in pri rednih izplačilih ob smrti hranilca družine, 
tudi vdovi in otrokom take zavarovane osebe. 

38. člen , 

Dajatve, opredeljene v 34. in 36. členu, morajo biti zagotovljene, 
dokler traja zavarovalni primer, vendar pri nezmožnosti za delo 
dajatve ni treba izplačati za prve tri dni začasne izgube zaslužka, 
in to v vsakem posameznem primeru. 

VII. del - Družinske dajatve 

39. člen 

Vsaka pogodbenica, za katero velja ta del kodeksa, zagotovi 
zavarovanim osebam družinske dajatve v skladu s členi tega 
dela. 

40. člen 

Zavarovalni primer zajema odgovornost za vzdrževanje otrok, 
kot je predpisano. 

41. člen 

Med zavarovane osebe spadajo glede na redna izplačila, 
opredeljena v 42. členu: 

a. predpisane kategorije zaposlenih oseb, če njihovo skupno 
število ni manjše od 50 odstotkov vseh zaposlenih, ali 

b. predpisane kategorije aktivnega prebivalstva, če njihovo 
število ni manjše od 20 odstotkov vseh prebivalcev. 
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42. člen 

Dajatve zajemajo: 

a. redna izplačila zavarovanim osebam, ki so dopolnile 
zahtevano dobo; 

b. zagotavljanje hrane, oblačil, stanovanja, počitnic ali pomoči v 
gospodinjstvu otrokom ali zanje; 

c. združevanje dajatev, predvidenih v pododstavkih a in b tega 
člena. 

43. člen 

Dajatev, opredeljeno v 42. členu, je treba zagotoviti vsaj zavarovani 
osebi, ki je v predpisanem obdobju dopolnila zahtevano dobo 
enega meseca plačevanja prispevka ali zaposlitve ali šestih 
mesecev prebivanja, kot je predpisano. 

44. člen 

Skupna vrednost dajatev, zagotovljenih zavarovanim osebam po 
42. členu, je 1,5 odstotka plače nekvalificiranega moškega 
odraslega delavca, kot je določeno skladno s pravili iz 66. člena, 
pomnožena s skupnim številom otrok vseh prebivalcev. 

45. člen 

Če so dajatve v obliki rednih izplačil, morajo biti zagotovljene, 
dokler traja zavarovalni primer. 

VIII. del - Dajatve za materinstvo 

46. člen 

Vsaka pogodbenica, za katero velja ta del kodeksa, zagotovi 
zavarovanim osebam dajatev za materinstvo v skladu s členi 
'ega dela. 

47. člen 

Zavarovalni primer zajema nosečnost, porod in njune posledice 
ter začasno izgubo dohodka, kot je to opredeljeno v notranji 
zakonodaji. 

48. člen 

Med zavarovane osebe spadajo: 

a. vse ženske v predpisanih kategorijah zaposlenih oseb, če 
skupno število teh kategorij ni manjše od 50 odstotkov vseh 
zaposlenih; pri zdravstvenih storitvah med materinstvom pa 
tudi žene moških, ki spadajo v te kategorije oseb, ali 

b. vse ženske v predpisanih kategorijah aktivnega prebivalstva, 
če skupno število teh kategorij ni manjše od 20 odstotkov 
vseh prebivalcev; pri zdravstvenih storitvah med materinstvom 
pa tudi žene moških, ki spadajo v te kategorije oseb. 

49. člen 

1. Pri nosečnosti, porodu in njunih posledicah so zdravstvene 
storitve med materinstvom v obliki zdravstvenega varstva, 
kot je opredeljeno v drugem in tretjem odstavku tega člena. 

2. Zdravstveno varstvo zajema najmanj: 

a. nego med nosečnostjo, porodom in po porodu zdravnika 
ali diplomirane babice, in 

b. bolnišnično zdravljenje, če je to potrebno. 

3. Zdravstveno varstvo, opredeljeno v drugem odstavku tega 
člena, mora prispevati k ohranitvi, ponovni vzpostavitvi ali 
izboljšanju zdravja zavarovane ženske in njene delovne 
sposobnosti ter sposobnosti za zadovoljevanje osebnih 
potreb. 

4. Nosilci ali državne službe, ki izvajajo zdravstvene storitve 
med materinstvom, morajo s primernimi sredstvi spodbujati 
zavarovane ženske, da se obračajo na splošno zdravstveno 
službo, ki jim jo ponujajo javni organi ali druge organizacije, ki 
jih priznavajo javni organi. 

50. člen 

Pri začasni izgubi zaslužka, ki je posledica nosečnosti, poroda in 
njunih posledic, je dajatev v obliki rednega izplačila in se izračunava 
tako, da je to usklajeno z zahtevami 65. ali 66. člena. Znesek 
rednih izplačil se lahko med zavarovalnim primerom spreminja, 
če je povprečni znesek izplačil usklajen z navedenimi zahtevami. 

51. člen 

Dajatve, opredeljene v 49. in 50. členu, je treba v zavarovalnem 
primeru zagotoviti vsaj ženskam v kategorijah zavarovanih oseb, 
ki so dopolnile zahtevano dobo, kot je potrebna, da bi preprečili 
zlorabe; dajatev, opredeljeno v 49. členu, pa se zagotovi tudi 
ženam moških, ki spadajo v kategorije zavarovanih oseb, če je 
moški dopolnil zahtevano dobo. 

52. člen 

Dajatve, opredeljene v 49. in 50. členu, morajo biti zagotovljene, 
dokler traja zavarovalni primer, s tem da so redna izplačila lahko 
omejena na 12 tednov, razen če notranja zakonodaja ne zahteva 
ali omogoča daljše odsotnosti z dela, v tem primeru dajatve ne 
smejo biti omejene na krajši čas. 

IX. del - Dajatve za invalidnost 

53. člen 

Vsaka pogodbenica, za katero velja ta del kodeksa, zagotovi 
zavarovanim osebam dajatev za invalidnost v skladu s členi tega 
dela. 
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54. člen 

Zavarovalni primer zajema predpisano stopnjo nezmožnosti za 
opravljanje pridobitne dejavnosti, pri čemer je verjetno, da bo ta 
nezmožnost stalna ali da bo trajala še po prenehanju pravice do 
dajatve za bolezen. 

55. člen 

Med zavarovane osebe spadajo: 

a. predpisane kategorije zaposlenih oseb, če njihovo skupno 
število ni manjše od 50 odstotkov vseh zaposlenih, ali 

b. predpisane kategorije aktivnega prebivalstva, če njihovo 
število ni manjše od 20 odstotkov vseh prebivalcev, ali 

c. vsi prebivalci, katerih sredstva med zavarovalnim primerom 
ne presegajo meje, predpisane v skladu z zahtevami 67. 
člena. 

56. člen 

Dajatev je v obliki rednega izplačila in se izračunava: 

a. če so kategorije zaposlenih oseb ali aktivnega prebivalstva 
zavarovane, tako da je to usklajeno z zahtevami 65. ali 66. 
člena; 

b. če so vsi prebivalci, katerih sredstva med zavarovalnim 
primerom ne presegajo predpisane meje, zavarovani, tako 
da je to usklajeno z zahtevami 67. člena. 

57. člen 

1. Dajatev, opredeljeno v 56. členu, je treba v zavarovalnem 
primeru zagotoviti vsaj: 

a. zavarovani osebi, ki je pred nastopom zavarovalnega 
primera po predpisanih pravilih dopolnila zahtevano dobo, 
ki je lahko 15 let plačevanja prispevka ali zaposlitve ali 10 
let prebivanja; 

b. če so načeloma zavarovane vse aktivne osebe, 
zavarovani osebi, ki je dopolnila zahtevano triletno dobo 
plačevanja prispevkov in za katero je bilo v njenem 
aktivnem obdobju vplačano predpisano povprečno letno 
število prispevkov. 

2. Če je dajatev iz prvega odstavka tega člena pogojena z 
minimalno dobo plačevanja prispevkov ali zaposlitve, se mora 
zmanjšana dajatev zagotoviti vsaj: 

a. zavarovani osebi, ki je pred nastopom zavarovalnega 
primera po predpisanih pravilih dopolnila zahtevano dobo 
petih let plačevanja prispevka ali zaposlitve, ali 

b. če so načeloma zavarovane vse aktivne osebe, 
zavarovani osebi, ki je dopolnila zahtevano triletno dobo 
plačevanja prispevkov in za katero je bila v njenem 
aktivnem obdobju vplačana polovica povprečnega letnega 
števila prispevkov, predpisanega v skladu s 
pododstavkom b prvega člena. 

3. Zahteve prvega odstavka tega člena se štejejo za izpolnjene, 
če je dajatev, izračunana v skladu z zahtevami XI. dela, vendar 
po odstotku za 10 enot nižjem od odstotka, omenjenega v 
razpredelnici, priloženi temu delu za tipičnega upravičenca, 

zagotovljena vsaj zavarovani osebi, ki je skladno s 
predpisanimi pravili dopolnila pet let plačevanja prispevka, 
zaposlitve ali prebivanja. 

4. Odstotek, določen v razpredelnici, priloženi k XI. delu, se 
lahko sorazmerno zmanjša, če je zahtevana doba za dajatev, 
ki ustreza zmanjšanemu odstotku, daljša od pet let plačevanja 
prispevka ali zaposlitve, vendar krajša od 15 let plačevanja 
prispevka ali zaposlitve; zmanjšana dajatev se izplača v 
skladu z določbami drugega odstavka tega člena. 

58. člen 

Dajatve, opredeljene v 56. in 57. členu, morajo biti zagotovljene, 
dokler traja zavarovalni primer ali dokler jih ne zamenja dajatev 
za starost. 

X. del - Dajatve za preživele družinske člane 

59. člen 

Vsaka pogodbenica, za katero velja ta del kodeksa, zagotovi 
zavarovanim osebam dajatev za preživele družinske člane v 
skladu s členi tega dela. 

60. člen 

1. Zavarovalni primer zajema izgubo sredstev za preživljanje, 
ki nastopi za vdovo ali otroke zaradi smrti hranilca družine; 
če gre za vdovo, je lahko pravica do dajatve pogojena z 
domnevo, da je nesposobna, da se sama vzdržuje, v skladu 
z notranjo zakonodajo. 

2. Z notranjo zakonodajo je lahko določeno, da se začasno 
ustavi izplačevanje dajatev osebi, ki bi sicer imela pravico do 
njih, če opravlja katerokoli predpisano pridobitno dejavnost, 
ali da se zmanjša dajatev, ki temelji na vplačilu prispevka, če 
zaslužek upravičenca presega predpisani znesek, in da se 
zmanjša dajatev, ki ne temelji na vplačilu prispevka, če 
zaslužek upravičenca ali njegova druga sredstva ali oboje 
skupaj presegajo predpisani znesek. 

61. člen 

Med zavarovane osebe spadajo: 

a. žene in otroci hranilcev družine, ki spadajo v predpisane 
kategorije zaposlenih oseb, če njihovo skupno število ni 
manjše od 50 odstotkov vseh zaposlenih; ali 

b. žene in otroci hranilcev družine, ki spadajo v predpisane 
kategorije aktivnega prebivalstva, če njihovo število ni rinanjše 
od 20 odstotkov vseh prebivalcev; ali 

c. žene in otroci, ki so stalni prebivalci, in so izgubili hranilca 
družine, in katerih sredstva med zavarovalnim primerom ne 
presegajo meje, predpisane v skladu z zahtevami 67. člena. 

62. člen 

Dajatev je v obliki rednega izplačila in se izračunava: 

a. če so žene in otroci hranilcev družine, ki spadajo v kategorije 
zaposlenih oseb ali aktivnega prebivalstva, zavarovani, tako 
da je to usklajeno z zahtevami 65. ali 66. člena; 
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b. če so žene in otroci, ki so stalni prebivalci, in so izgubili hranilca 
družine in katerih sredstva med zavarovalnim primerom ne 
presegajo predpisane meje, zavarovani, tako da je to 
usklajeno z zahtevami 67. člena. 

63. člen 

1. Dajatev, opredeljeno v 62. členu, je treba v zavarovalnem 
primeru zagotoviti vsaj: 

a. zavarovani osebi, katere hranilec družine je po predpisanih 
pravilih dopolnil zahtevano dobo, ki je lahko 15 let 
plačevanja prispevka ali zaposlitve ali 10 let prebivanja; 
ali 

b. če so načeloma zavarovani žene in otroci vseh aktivnih 
oseb, zavarovani osebi, katere hranilec družine je dopolnil 
zahtevano triletno dobo plačevanja prispevkov in za 
katerega je bilo v njegovem aktivnem obdobju vplačano 
predpisano povprečno letno število prispevkov. 

2. Če je dajatev iz prvega odstavka tega člena pogojena z 
minimalno dobo plačevanja prispevkov ali zaposlitve, se mora 
zmanjšana dajatev zagotoviti vsaj: 

a. zavarovani osebi, katere hranilec družine je pred nastopom 
zavarovalnega primera po predpisanih pravilih dopolnil 
zahtevano dobo petih let plačevanja prispevka ali 
zaposlitve, ali 

b. če so načeloma zavarovani žene in otroci vseh aktivnih 
oseb, zavarovani osebi, katere hranilec družine je dopolnil 
zahtevano triletno dobo plačevanja prispevkov in za 
katerega je bila v njegovem aktivnem obdobju vplačana 
polovica povprečnega letnega števila prispevkov, 
predpisanega v skladu s pododstavkom b prvega 
odstavka tega člena. 

3. Zahteve prvega odstavka tega člena se štejejo za izpolnjene, 
če je dajatev, izračunana v skladu z zahtevami XI. dela, vendar 
po odstotku za 10 enot nižjem od odstotka, omenjenega v 
razpredelnici, priloženi temu delu za tipičnega upravičenca, 
zagotovljena vsaj zavarovani osebi, katere hranilec družine 
je skladno s predpisanimi pravili dopolnil pet let plačevanja 
prispevka, zaposlitve alf prebivanja. 

4. Odstotek, določen v razpredelnici, priloženi k XI. delu, se 
lahko sorazmerno zmanjša, če je zahtevana doba za dajatev, 
ki ustreza zmanjšanemu odstotku, daljša od pet let plačevanja 
prispevka ali zaposlitve, vendar krajša od 15 let plačevanja 
prispevka ali zaposlitve; zmanjšana dajatev se izplača v 
skladu z določbami drugega odstavka tega člena. 

5. Za vdovo brez otrok, za katero se predvideva, da ni sposobna, 
da bi se sama vzdrževala, je lahko predpisan najkrajši čas 
trajanja zakonske zveze, kot pogoj za pridobitev dajatve za 
preživele družinske člane. 

64. člen 

Dajatve, opredeljene v 62. in 63. členu, morajo biti zagotovljene, 
dokler traja zavarovalni primer. 

XI. del - Pogoji za izračunavanje rednih izplačil 

65. člen 

1. Za redno izplačilo po tem členu mora biti znesek dajatve, 
povečan za družinske dajatve, ki se izplačujejo, dokler traja 
zavarovalni primer, tolikšen, da je za tipičnega upravičenca 
iz razpredelnice, priložene temu delu, vsaj enak odstotku iz 
razpredelnice glede na skupni prejšnji zaslužek upravičenca 
ali hranilca družine in na znesek družinskih dajatev, ki se 
izplačujejo zavarovani osebi, ki ima enake družinske 
odgovornosti kot tipični upravičenec. 

2. Prejšnji zaslužek upravičenca ali njegovega hranilca se 
izračuna po predpisanih pravilih, če pa so zavarovane osebe 
in hranilci družine razvrščeni v plačilne razrede, se njihov 
prejšnji zaslužek lahko izračuna na podlagi osnovnih 
zaslužkov plačilnih razredov, v katere se bili razvrščeni. 

3. Predpisan je lahko tudi najvišji znesek denarne dajatve ali 
zaslužka, ki se upošteva pri izračunavanju dajatev, določen 
pa mora biti tako, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 
tega člena, če je prejšnji zaslužek upravičenca ali njegovega 
hranilca manjši od plače kvalificiranega moškega delavca ali 
enak taki plači. 

4. Prejšnji zaslužek upravičenca ali njegovega hranilca, plača 
kvalificiranega moškega delavca, dajatve in družinske dajatve 
se izračunavajo na enaki časovni podlagi. 

5. Za druge upravičence morajo biti dajatve v razumnem 
razmerju z dajatvami tipičnega upravičenca. 

6. V tem členu je kvalificirani moški delavec: 

a. monter ali strugar v proizvodnji strojev, razen v proizvodnji 
električnih strojev, ali 

b. oseba, ki je skladno z določbami sedmega odstavka tega 
člena opredeljena kot tipični kvalificirani delavec, ali 

c. oseba, katere zaslužek je enak 125 odstotkom 
povprečnega zaslužka vseh zavarovanih oseb. 

7. Oseba, ki je za namene pododstavka b šestega odstavka 
tega člena opredeljena kot tipični kvalificirani delavec je oseba, 
zaposlena v tisti skupini gospodarskih dejavnosti, ki zajema 
največje število aktivnih moških, zavarovanih za ustrezni 
zavarovalni primer, ali hranilcev zavarovanih oseb v panogi, 
ki zajema največ toh zavarovanih oseb ali hranilcev; v ta 
namen se upoiabi mednarodna standardna klasifikacija 
dejavnosti, ki jo je sprejel Ekonomski in socialni svet Združenih 
narodov na svojem sedmem zasedanju 27. avgusta 1948 in 
je priložena v dodatku 1 k temu kodeksu; upoštevajo pa se 
tudi vse morebitne poznejše spremembe te razvrstitve. 

8. Če je višina dajatve v regijah različna, se kvalificirani moški 
delavec lahko opredeli za vsako regijo skladno s šestim in 
sedmim odstavkom tega člena. 

9. Plača kvalificiranega moškega delavca, izbranega skladno s 
pododstavkoma a in b šestega odstavka tega člena, se določi 
na podlagi plače za normalno število delovnih ur, določene s 
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kolektivnimi pogodbami ali z notranjo zakonodajo ali skladno 
z njo ali z običajem; pri tem je treba upoštevati morebitne 
dodatke za uskladitev plač z rastjo življenjskih stroškov; če 
se plača razlikuje po regijah in se ne uporabljajo določbe 
osmega odstavka tega člena, se upošteva povprečna plača. 

10. Višina rednih izplačil za starost, nesrečo pri delu in poklicno 
bolezen (razen pri nezmožnosti za delo), invalidnost in ob 
smrti hranilca družine mora biti revalorizirana, če pride do 
večje spremembe v splošni ravni zaslužkov, ki so posledica 
večjih sprememb življenjskih stroškov. 

66. člen 

1. Za redno izplačilo po tem členu mora biti znesek dajatve, 
povečan za družinske dajatve, ki se izplačujejo, dokler traja 
zavarovalni primer, tolikšen, da je za tipičnega upravičenca 
iz razpredelnice, priložene temu delu, vsaj enak odstotku iz 
razpredelnice glede na celotno plačo odraslega 
nekvalificiranega moškega delavca in na znesek družinskih 
dajatev, ki se izplačujejo zavarovani osebi, ki ima enake 
družinske odgovornosti kot tipični upravičenec. 

2. Plača odraslega nekvalificiranega moškega delavca, dajatve 
in družinske dajatve se izračunajo na enaki časovni podlagi. 

3. Za druge upravičence morajo biti dajatve v razumnem 
razmerju z dajatvami tipičnega upravičenca. 

4. V tem členu je odrasli nekvalificirani moški delavec: 

a. oseba, ki se šteje kot tipični nekvalificirani delavec v 
prozvodnji strojev, razen v proizvodnji električnih strojev, 
ali 

b. oseba, ki je skladno z določbami naslednjega odstavka 
opredeljena kot tipični kvalificirani delavec. 

5. Oseba, ki je za namene pododstavka b četrtega odstavka 
tega člena opredeljena kot tipični nekvalificirani delavec, je 
oseba, zaposlena v tisti skupini gospodarskih dejavnosti, ki 
zajema največje število aktivnih moških, zavarovanih za 
ustrezni zavarovalni primer, ali hranilcev zavarovanih oseb v 
panogi, ki zajema največ teh zavarovanih oseb ali hranilcev; 
v ta namen se uporabi mednarodna standardna klasifikacija 
dejavnosti, ki jo je sprejel Ekonomski in socialni svet Združenih 
narodov na svojem sedmem zasedanju 27. avgusta 1948 in 
je priložena dodatku 1 k temu kodeksu; upoštevajo pa se tudi 
vse morebitne poznejše spremembe te razvrstitve. 

6. Če je višina dajatve v regijah različna, se odrasli nekvalificirani 
moški delavec lahko opredeli za vsako regijo skladno s četrtim 
in petim odstavkom tega člena. 

7. Plača odraslega nekvalificiranega moškega delavca se določi 
na podlagi plače za normalno število delovnih ur, določene s 
kolektivnimi pogodbami ali ž notranjo zakonodajo ali skladno 
z njo ali z običajem; pri tem je treba upoštevati morebitne 
dodatke za uskladitev plač z rastjo življenjskih stroškov; če 
se plača razlikuje po regijah in se ne uporabljajo določbe 
šestega odstavka tega člena, se upošteva povprečna plača. 

8. Višina rednih izplačil za starost, nesrečo pri delu in poklicno 
bolezen (razen pri nezmožnosti za delo), invalidnost in ob 
smrti hranilca družine mora biti revalorizirana, če pride do 
večje spremembe v splošni ravni zaslužkov, ki so posledica 
večjih sprememb življenjskih stroškov. 

67. člen 

Za redno izplačilo po tem členu: 

a. mora biti znesek dajatve določen v skladu s predpisano 
lestvico ali lestvico, ki jo določijo pristojni javni organi po 
predpisanih pravilih; 

b. znesek dajatve je lahko zmanjšan samo za toliko, kolikor 
druga sredstva družine upravičenca presegajo predpisane 
osnovne zneske ali osnovne zneske, ki so jih po predpisanih 
pravilih določili pristojni javni organi; 

c. vsota dajatev in drugih sredstev po odbitku osnovnih zneskov 
iz pododstavka b tega člena mora biti tolikšna, da omogoči 
družini upravičenca zdrave in dostojne življenjske razmere, 
in ne sme biti manjša od ustrezne dajatve, izračunane v skladu 
z zahtevami 66. člena; 

d. določbe pododstavka c tega člena se štejejo za izpolnjene, 
če skupni znesek dajatev, izplačanih po tem delu, vsaj za 30 
odstotkov presega skupni znesek dajatev, ki bi ga dobili z 
uporabo določb 66. člena in določb: 

i. pododstavka b 15. člena za III. del; 

ii. pododstavka b 27. člena za V. del; 

iii. pododstavka b 55. člena za IX. del 

iv. pododstavka b 61. člena za X. del. 
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Razpredelnica k XI. delu 

Redna izplačila tipičnim upravičencem 

Del Zavarovalni primer Tipični upravičenec Odstotek 

m 

IV 

V 

VI 

vin 

IX 

X 

Bolezen  

Brezposelnost   

Starost  

Nesreča pri delu in poklicna bolezen: 

Nezmožnost za delo  
Popolna izguba zmožnosti za 
opravljanje pridobitne dejavnosti  
Preživeli družinski člani  

Materinstvo  

mož z ženo in dvema otrokoma  

mož z ženo in dvema otrokoma  

mož, primerne starosti za 
upokojitev, z ženo  

mož z ženo in dvema otrokoma. , 

mož z ženo in dvema otrokoma 
vdova z dvema otrokoma  

ženska  

45 

45 

40 

50 

50 
40 

45 

40 

40 

Invalidnost  

Preživeli družinski člani  

mož z ženo in dvema otrokoma 

vdova z dvema otrokoma  

XII. del - Skupne določbe 

68. člen 

Dajatve, do katerih je zavarovana oseba upravičena po katerem 
koli od II. do X. delu tega kodeksa, se lahko začasno ustavijo v 
predpisanih primerih: 

a. kadar oseba ni na območju države pogodbenice; 

b. kadar se oseba vzdržuje z javnimi sredstvi ali sredstvi kakega 
zavoda ali službe socialnega zavarovanja, če se del dajatev 
odobri vzdrževanim družinskim članom upravičenca; 

c. dokler oseba prejema neko drugo denarno dajatev socialne 
varnosti razen družinskih dajatev in za čas, ko prejema 
nadomestilo za isti zavarovalni primer iz drugega vira, če del 
dajatve, ki je začasno ustavljen, ne presega vrednosti druge 
dajatve ali nadomestila, ki ga oseba prejema iz drugega vira; 

d. če je oseba vložila neupravičen zahtevek; 

e. če je oseba povzročila zavarovalni primer s kaznivim 
dejanjem; 

f. če je oseba namenoma z nepravilnim vedenjem povzročila 
zavarovalni primer; 

g. v ustreznih primerih, ko je oseba zanemarila možnost uporabe 
zdravstvenih ali rehabilitacijskih storitev, ki so na razpolago, 

ali ni spoštovala pravil, predpisanih za preverjanje nastanka 
ali trajanja zavarovalnega primera ali ravnanja upravičencev; 

h. pri dajatvi za brezposelnost, če oseba ni uporabila možnosti, 
ki so ji na razpolago pri ustreznih službah za zaposlovanje; 

i. pri dajatvi za brezposelnost, če je oseba izgubila zaposlitev 
zaradi prenehanja dela, ki je posledica delovnega spora, ali 
če je samovoljno prenehala delati brez upravičenih razlogov, 
in 

j. pri dajatvah preživelim družinskim članom, če vdova živi s 
partnerjem v zunajzakonski zvezi. 

69. člen 

1. Vsak vlagatelj zahtevka ima pravico do pritožbe, če mu je 
zavrnjena dajatev, ali do pritožbe na njeno kakovost ali 
količino. 

2. Če je pri uporabi tega kodeksa upravljanje zdravstvenega 
varstva zaupano državni službi, ki je odgovorna zakonodajni 
oblasti, je lahko pravica do pritožbe iz prvega odstavka tega 
člena nadomeščena s pravico, da pristojni organ preuči 
pritožbo v zvezi z zavrnitvijo zdravstvenega varstva ali 
kakovostjo prejetega zdravstvenega varstva. 

3. Če se zahtevki rešujejo na posebnem sodišču, ustanovljenem 
za obravnavanje vprašanj socialne varnosti in na katerem so 
zavarovane osebe zastopane, pravica do pritožbe ni obvezna. 
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70. člen 74. člen 

1. Dajatve, ki se zagotavljajo po tem kodeksu, in upravni stroški 
zanje, se financirajo kolektivno s prispevki za zavarovanje ali 
davki ali na oba načina tako, da osebe z nizkimi sredstvi niso 
preobremenjene, in ob upoštevanju gospodarskega položaja 
pogodbenice ter kategorij zavarovanih oseb. 

2. Skupni znesek prispevkov za zavarovanje, ki bremeni 
zavarovane zaposlene osebe, ne sme presegati 50 odstotkov 
skupnega zneska finančnih sredstev, namenjenih za 
zavarovanje zaposlenih oseb in njihovih žena ter otrok. Da bi 
ugotovili, ali je ta pogoj izpolnjen, se lahko skupno upoštevajo 
vse dajatve, ki jih skladno s tem kodeksom zagotavlja 
pogodbenica, razen družinskih dajatev, in če je to predvideno 
s posebnim področjem, tudi dajatev za nesrečo pri delu in 
poklicno bolezen. 

3. Pogodbenica ima splošno odgovornost za pravilno 
zagotavljanje dajatev, predvidenih v skladu s tem kodeksom, 
in sprejme potrebne ukrepe v ta namen; če je to ustrezno, 
zagotovi, da se potrebne aktuarske študije in izračuni v zvezi 
s finančnim ravnotežjem opravljajo redno, vsekakor pa pred 
vsako spremembo dajatev, višine prispevkov za zavarovanje 
ali davkov, namenjenih za pokritje ustreznih zavarovalnih 
primerov. 

71. člen 

1. Če izvajanja ne opravlja državna služba, odgovorna 
zakonodajni oblasti, predstavniki zavarovanih oseb sodelujejo 
pri izvajanju ali pa so pridruženi kot svetovalci pod 
predpisanimi pogoji; z notranjo zakonodajo je lahko predvideno 
tudi sodelovanje predstavnikov delodajalcev in javnih organov. 

2. Pogodbenica ima splošno odgovornost za pravilno upravljanje 
institucij in služb, ki sodelujejo pri izvajanju tega kodeksa. 

XIII. del - Druge določbe 

72. člen 

Ta kodeks se ne uporablja: 

a. za zavarovalne primere, ki so nastali, preden so za 
pogodbenico začeli veljati ustrezni deli kodeksa; 

b. za dajatve v zavarovalnih primerih, ki so nastali po začetku 
veljavnosti ustreznih delov kodeksa za pogodbenico, če 
pravice do takih dajatev izvirajo iz časa, ko ti deli kodeksa še 
niso veljali. 

73. člen 

Pogodbenice si prizadevajo, da bi sprejele posebno listino, ki bi 
uredila vprašanja v zvezi s socialno varnostjo za tujce in migrante, 
zlasti glede enake obravnave teh oseb in lastnih državljanov ter 
glede ohranjanja pridobljenih pravic in pravic v nastajanju. 

1. Vsaka pogodbenica predloži generalnemu sekretarju letno 
poročilo o izvajanju tega kodeksa. Poročilo mora vsebovati: 

a. popolne informacije o zakonodaji, ki zagotavlja izvajanje 
ratificiranih določb kodeksa, in 

b. dokaze o skladnosti s statističnimi pogoji, navedenimi v: 

i. pododstavku a, b ali c 9. člena; pododstavku a ali b 
15. člena; pododstavku a 21. člena; pododstavku a ali 
b 27. člena; 33. členu; pododstavku a ali b 41. člena; 
pododstavku a ali b 48. člena; pododstavku a ali b 55. 
člena; pododstavku a ali b 61. člena glede števila 
zavarovanih oseb; 

ii. 44., 65., 66. ali 67. členu glede višine dajatev; 
i 

iii. drugem odstavku 24. člena glede trajanja dajatve za 
brezposelnost in 

iv. drugem odstavku 70. člena glede deleža finančnih 
sredstev, ki izhajajo iz prispevkov zavarovanih 
zaposlenih oseb. 

Ti dokazi se po možnosti predložijo na način in v obliki, ki ju 
predlaga odbor. 

2. Vsaka pogodbenica pošlje generalnemu sekretarju na njegovo 
zahtevo nadaljnje informacije o načinu izvajanja ratificiranih 
določb kodeksa. 

3. Odbor ministrov lahko pooblasti generalnega sekretarja, da 
pošlje Posvetovalni skupščini kopije poročila in nadaljnje 
informacije, predložene skladno s prvim ali drugim odstavkom 
tega člena. 

4. Generalni sekretar pošlje generalnemu direktorju 
Mednarodnega urada za delo poročilo in nadaljnje informacije, 
predložene skladno s prvim ali drugim odstavkom tega člena, 
in ga prosi, da se posvetuje z ustreznim organom Mednarodne 
organizacije dela glede poročila in nadaljnjih informacij ter da 
mu sporoči sklepe tega organa. 

5. Poročilo, nadaljnje informacije in sklepe organa Mednarodne 
organizacije dela, omenjene v četrtem odstavku tega člena, 
preuči odbor, ki predloži odboru ministrov poročilo s svojimi 
sklepi. 

75. člen 

1. Po posvetovanju s Posvetovalno skupščino odbor ministrov, 
če odbor presodi, da je to potrebno, z dvotretjinsko večino 
.skladno z odstavkom d 20. člena Statuta Sveta Evrope odloči, 
ali je pogodbenica izpolnila obveznosti, ki jih je sprejela po 
tem kodeksu. 

2. Če odbor ministrov presodi, da pogodbenica ne izpolnjuje 
svojih obveznosti po tem kodeksu, jo povabi, da sprejme 
ukrepe, za katere odbor ministrov sodi, da so potrebni za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti. 
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76. člen 

Pogodbenica vsaki dve leti poroča generalnemu sekretarju o stanju 
zakonodaje in prakse glede katerega koli od II. do X. dela tega 
kodeksa, ki ga pogodbenica ni navedla v svoji ratifikaciji kodeksa 
skladno s 3. členom ali v uradnem obvestilu skladno s 4. členom. 

XIV. del - Končne določbe 

77. člen 

1. Ta kodeks je na voljo za podpis državam članicam Sveta 
Evrope.Treba gaje ratificirati. Listine o ratifikaciji se deponirajo 
pri generalnem sekretarju, če je odbor ministrov v ustreznih 
primerih predhodno sprejel pritrdilno odločitev, kot je 
predvideno v četrtem odstavku 78. člena. 

2. Kodeks začne veljati eno leto po dnevu deponiranja tretje 
listine o ratifikaciji. 

3. Za državo, ki ratificira kodeks pozneje, začne kodeks veljati 
eno leto po dnevu deponiranja njene listine o ratifikaciji. 

78. člen 

1. Pogodbenica, ki želi uporabiti določbe drugega odstavka 2. 
člena, mora pred ratifikacijo generalnemu sekretarju predložiti 
poročilo o tem, v kakšni meri je njen sistem socialne varnosti 
skladen z določbami tega kodeksa. 

Poročilo mora vsebovati: 

a. podatke o ustrezni zakonodaji in 

b. dokaze o skladnosti s statističnimi pogoji, navedenimi v: 
l 

i. pododstavku a, b ali c 9. člena; pododstavku a ali b 
15. člena, pododstavku a 21. člena; pododstavku a ali 
b 27. člena; 33. členu; pododstavku a ali b 41. člena; 
pododstavku a ali b 48. člena, pododstavku a ali b 55. 
člena; pododstavku a ali b 61. člena glede števila 
zavarovanih oseb; 

ii. 44., 65., 66. ali 67. členu glede višine dajatev; 

iii. drugem odstavku 24. člena glede trajanja dajatve za 
brezposelnost in 

iv. drugem odstavku 70. člena glede deleža finančnih 
sredstev, ki izhajajo iz prispevkov zavarovanih 
zaposlenih oseb; 

c. vse prvine, za katere podpisnica želi, da se upoštevajo v 
skladu z drugim in tretjim odstavkom 2. člena. 

Ti dokazi se po možnosti predložijo na način in v obliki, ki ju 
predlaga odbor. 

2. Vsaka podpisnica pošlje generalnemu sekretarju na njegovo 
zahtevo nadaljnje informacije o tem, kako je njen sistem 
socialne varnosti usklajen z določbami tega kodeksa. 

3. Tako poročilo in nadaljnje informacije preuči odbor, ki upošteva 
določbe tretjega odstavka 2. člena. Odbor predloži odboru 
ministrov poročilo s svojimi sklepi. 

4. Odbor ministrov z dvotretjinsko večino skladno z odstavkom 
d 20. člena Statuta Sveta Evrope odloči, ali je sistem socialne 
varnosti podpisnice usklajen z zahtevami kodeksa. 

5. Če odbor ministrov presodi, da omenjeni sistem socialne 
varnosti ni usklajen z določbami tega kodeksa, o tem obvesti 
podpisnico in ji lahko da priporočila o tem, kako bi bilo mogoče 
doseči skladnost. 

79. člen 

1. Po začetku veljavnosti kodeksa lahko odbor ministrov povabi 
katero koli državo, ki ni članica Sveta Evrope, da pristopi h 
kodeksu. Za pristop take države veljajo enaki pogoji in 
postopek, kot so določeni v kodeksu v zvezi z ratifikacijo. 

2. Država pristopi h kodeksu tako, da deponira listino o pristopu 
pri generalnem sekretarju. Za državo pristopnico začne 
kodeks veljati eno leto po dnevu deponiranja njene listine o 
pristopu. 

3. Obveznosti in pravice države pristopnice so enake tistim 
predpisanim v kodeksu za podpisnico, ki ga je ratificirala. 

80. člen 

1. Ta kodeks se uporablja na matičnem ozemlju vsake 
pogodbenice. Pogodbenica lahko ob podpisu ali deponiranju 
svoje listine o ratifikaciji ali pristopu z izjavo, naslovljeno na 
generalnega sekretarja, opredeli ozemlje, ki se za ta namen 
šteje za njeno matično ozemlje. 

2. Pogodbenica, ki ratificira kodeks, ali vsaka država pristopnica 
lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji ali pristopu ali 
kadar koli pozneje uradno obvesti generalnega sekretarja, 
da se uporaba tega kodeksa v celoti ali delno ter v okviru 
sprememb, navedenih v uradnem obvestilu, razširi na kateri 
koli del njenega matičnega ozemlja, ki ni bilo navedeno skladno 
s prvim odstavkom tega člena, ali na ozemlja, za katerih 
mednarodne odnose je odgovorna. Pogodbenica lahko 
spremembe, navedene v uradnem obvestilu, prekliče ali 
spremeni s poznejšim uradnim obvestilom. 

3. Pogodbenica lahko v času, ki je v 81. členu predviden za 
odpoved kodeksa, uradno obvesti generalnega sekretarja, 
da se kodeks ne bo več uporabljal za katerega od delov 
njenega matičnega ozemlja ali za druga ozemlja, na katera je 
razširila uporabo kodeksa skladno z drugim odstavkom tega 
člena. 

81. člen 

Pogodbenica lahko odpove kodeks ali enega ali več od II. do X. 
delov šele pet let po dnevu, ko je kodeks začel veljati za to 
pogodbenico, ali po poteku vsakega poznejšega obdobja petih 
let, v vsakem primeru pa po poteku enega leta po obvestilu 
generalnega sekretarja. Taka odpoved ne vpliva na veljavnost 
kodeksa za druge pogodbenice, če število pogodbenic ni manjše 
kot tri. 
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82. člen 83. člen 

Generalni sekretar uradno obvesti države članice Sveta Evrope, 
vlado države pristopnice in generalnega direktorja Mednarodnega 
urada za delo o: 

i. datumu začetka veljavnosti kodeksa in imenih vseh članic, ki 
ga ratificirajo; 

ii. deponiranju vsake listine o pristopu skladno z 79. členom in 
vseh uradnih obvestilih, ki jih prejme skupaj z njo; 

iii. vsakem uradnem obvestilu, prejetem skladno s 4. in 80. členom 
ali 

iv. vsakem obvestilu, prejetem skladno z 81. členom. 

Priloga h kodeksu je njegov sestavni del. 

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani, ki so za to pravilno 
pooblaščeni, podpisali ta kodeks. 

Sestavljeno v Strasbourgu 16. aprila 1964 v enem izvirniku v 
angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni, ki se deponira v arhivu Sveta Evrope; generalni 
sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem podpisnicam 
in državam pristopnicam, ter generalnemu direktorju 
Mednarodnega urada za delo. 
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Priloga in dodatka 1 in 2 

Priloga 

68. i člen 

Razume se, da se pododstavek i 68. člena kodeksa razlaga v 
skladu z notranjo zakonodajo vsake pogodbenice. 

Dodatek 1 

Mednarodna standardna klasifikacija dejavnosti 

Seznam panog In glavnih skupin 

0 - Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo: 
01. Kmetijstvo in živinoreja 
02. Gozdarstvo in gozdarske storitve 
03. Lov in lovske storitve 

Panoga 1 - Rudarstvo: 

11. Pridobivanje premoga 
12. Pridobivanje kovin 
13. Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina 
14. Pridobivanje kamna, gline in peska 
19. Pridobivanje nekovin in drugih rudnin in kamnin 

Panogi 2-3 - Predelovalne dejavnosti: 

20. Živilska proizvodnja, razen proizvodnje pijač 
21. Proizvodnja pijač 
22. Proizvodnja tobačnih izdelkov 
23. Proizvodnja tekstilij in tekstilnih izdelkov 
24. Proizvodnja obutve, drugih oblačil ter konfekcije 
25. Proizvodnja lesa in plute, razen proizvodnje pohištva 
26. Proizvodnja pohištva in opreme 
27. Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 
28. Tiskarstvo, založništvo in podobne dejavnosti 
29. Proizvodnja usnja in usnjenih izdelkov, razen obutve 
30 Proizvodnja izdelkov iz gume 
31. Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov 
32. Proizvodnja naftnih derivatov in izdelkov iz premoga 
33. Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, razen surove 

nafte in premoga 
34. Bazična proizvodnja kovin 
35. Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev ter vozil in 

plovil 
36. Proizvodnja strojev, razen električnih strojev 
37. Proizvodnja električnih strojev, opreme, naprav in materiala 
38. Proizvodnja vozil in plovil 
39. Druge predelovalne dejavnosti 

Panoga 4 - Gradbeništvo: 

40. Gradbeništvo 

Panoga 5 - Oskrba z električno energijo, plinom, vodo in 
sanitarne storitve: 

51. Oskrba z elektriko, plinom in paro 
52. Oskrba z vodo ter sanitarne storitve 

Panoga 6 - Trgovina: 

61. Trgovina na debelo in drobno 
62. Dejavnost banke in drugih finančnih ustanov 
63. Zavarovalništvo 
64. Poslovanje z nepremičninami 

Panoga 7 - Promet, skladiščenje in zveze: 

71. Promet 
72. Skladiščenje 
73. Zveze 

Panoga 8 - Storitve: 

81. Dejavnost javne uprave 
82. Javne storitvene in poslovne dejavnosti 
83. Rekreacijske dejavnosti 
84. Osebne storitve 

Panoga 9 - Dejavnosti, ki niso ustrezno opisane: 

90. Dejavnosti, ki niso ustrezno opisane. 

Dodatek 2 

Dodatne storitve ali ugodnosti 

II. del - Zdravstveno varstvo 

1. Storitve zunaj bolnišnic, ki jih opravljajo zdravniki splošne 
medicine in zdravniki specialisti skupaj z obiski na domu, 
brez časovne omejitve, če se lahko od upravičenca ali 
njegovega hranilca zahteva, da prispeva k stroškom prejetega 
zdravstvenega varstva do višine 25 odstotkov. 

2. Osnovni farmacevtski izdelki, če se lahko od upravičenca ali 
njegovega hranilca zahteva, da prispeva k stroškom prejetega 
varstva do višine 25 odstotkov, brez časovne omejitve. 

3. Bolnišnično zdravljenje, kamor spadajo tudi oskrba, storitve 
splošnega zdravnika ali specialistov, kadar je potrebno, ter 
vse dopolnilne storitve, ki so potrebne pri določenih boleznih, 
ki zahtevajo podaljšano nego, tudi pri tuberkulozi, za obdobje, 
ki v vsakem posameznem primeru ne sme biti krajše od 52 
tednov. 

4. Konzervativno zobozdravstveno varstvo, če se lahko od 
upravičenca ali njegovega hranilca zahteva, da prispeva do 
ene tretjine stroškov prejetega varstva. 

5. Kadar upravičenci ali njihovi hranilci prispevajo k stroškom, 
tako da plačajo določen enoten znesek za vsak primer 
zdravljenja oziroma nege ali za vsak recept farmacevtskih 
izdelkov, skupni znesek plačil vseh zavarovanih oseb za 
eno od vrst zdravstvenega varstva iz prvega, drugega ali 
četrtega odstavka ne sme presegati določenega odstotka 
skupnih stroškov te vrste zdravstvenega varstva v 
določenem obdobju. 
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III. del • Dajatve za bolezen 

6. Dajatev za bolezen v taki višini, kot je opredeljena v 16. členu 
tega kodeksa, za obdobje, ki ne sme biti krajše od 52 tednov 
za vsak posamezni primer. 

IV. del - Dajatve za brezposelnost 

7. Dajatev za brezposelnost v višini, kot je opredeljena v 22. 
členu kodeksa, za obdobje, ki ne sme biti krajše od 21 tednov 
v 12 mesecih. 

V. del - Dajatve za starost 

8. Dajatev za starost v višini vsaj 50 odstotkov dajatve, 
opredeljene v 28. členu: 

a. po drugem odstavku 29. člena ali če je dajatev, opredeljena 
v 28. členu, pogojena z minimalno dobo prebivanja, in če 
pogodbenica ne uporabi določb tretjega odstavka 29. 
člena, po desetih letih prebivanja, in 

b. po petem odstavku 29. člena v okviru predpisanih pogojev, 
ki se nanašajo na prejšnjo gospodarsko dejavnost 
zavarovane osebe. 

VII. del - Družinske dajatve 

9. Družinske dajatve v gotovini v obliki rednih izplačil, dokler 
otrok, ki je upravičen do dajatev in nadaljuje šolanje, ne dopolni 
predpisane starosti, ki ne sme biti manj kot 16 let. 

VIII. del - Dajatve za materinstvo 

10. Dajatev za materinstvo se zagotovi brez zahtevane dobe. 

IX. del - Dajatve za invalidnost 

11. Dajatve za invalidnost v višini vsaj 50 odstotkov dajatve, 
opredeljene v 56. členu: 

a. po drugem odstavku 57. člena ali če je dajatev, opredeljena 
v 56. členu, pogojena z minimalno dobo prebivanja, in če 
pogodbenica ne uporabi določb tretjega odstavka 57. 
člena, po petih letih prebivanja, in 

b. za zavarovano osebo, ki samo zaradi svoje visoke 
starosti ob začetku veljavnosti določb, ki se nanašajo na 
uporabo tega dela ni mogla izpolniti pogojev, predpisanih 
skladno z drugim odstavkom 57. člena, vendar ob 
upoštevanju predpisanih pogojev, ki se nanašajo na i 
prejšnjo gospodarsko dejavnost zavarovane osebe. 

X. del - Dajatve preživelim družinskim članom 

12. Dajatve preživelim družinskim članom v višini vsaj 50 
odstotkov dajatve, opredeljene v 62. členu: 

a. po drugem odstavku 63. člena ali če je dajatev, opredeljena 
v 62. členu, pogojena z minimalno dobo prebivanja, in če 
pogodbenica ne uporabi določb tretjega odstavka 63. 
člena, po petih letih prebivanja, in 

b. za zavarovane osebe, katerih hranilec samo zaradi svoje 
visoke starosti ob začetku veljavnosti določb, ki se 
nanašajo na uporabo tega dela ni mogel izpolniti pogojev, 
predpisanih skladno z drugim odstavkom 63. člena, 
vendar ob upoštevanju predpisanih pogojev, ki se 
nanašajo na prejšnjo gospodarsko dejavnost hranilca. 

II., III. ali X. del 

13. Pogrebnina, ki znaša: 

i. dvajsetkratno vrednost prejšnjega dnevnega zaslužka 
zavarovane osebe, ki se ali bi se uporabljala za izračun 
dajatev preživelim družinskim članom ali za izračun 
dajatev za bolezen, pri čemer ni potrebno, da skupni 
znesek dajatve presega dvajsetkratno dnevno plačo 
kvalificiranega moškega delavca, določeno skladno z 
določbami 65. člena, ali 

ii. dvajsetkratno dnevno plačo nekvalificiranega moškega 
odraslega delavca, določeno skladno z določbami 66. 
člena. 
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3. člen 

Republika Slovenija bo ob deponiranju listine o ratifikaciji pri 
depozitarju dala to izjavo: 

"Republika Slovenija prevzema obveznosti iz vseh delov 
Evropskega kodeksa o socialni varnosti, razen obveznosti iz IX. 
dela." 

Državni zbor pooblasti Vlado Republike Slovenije, da sprejme 
tudi obveznosti iz IX. dela kodeksa, če so izpolnjeni notranjepravni 
pogoji. 

4. člen 

Za izvajanje kodeksa skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Vlado Dimovski je 
20. januarja 2003 v Strasbourgu podpisal Evropski kodeks o 
socialni varnosti (European Code of Social Security). 

Države članice Sveta Evrope so Kodeks sprejele 16. aprila 1964 
v Strasbourgu, veljati pa je začel 17. marca 1968. Do meseca 
septembra 2003 ga je ratificiralo 18 držav članic Sveta Evrope. 

Kodeks temelji na Konvenciji Mednarodne organizacije dela (ILO) 
št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti ter pokriva vseh 
devet vej socialne varnosti, urejenih v konvenciji, pri tem pa s 
svojo ureditvijo poskuša v primerjavi s konvencijo dvigniti raven 
evropskega režima socialne varnosti. Za vsako vejo socialne 
varnosti natančno določa kategorije varovanih oseb, naravo 
dajatve, pogoje za pridobitev dajatev, čas trajanja upravičenosti 
do dajatev ter izračun periodičnih dajatev. 

Cilj Kodeksa kot edinega evropskega splošnega instrumenta o 
socialni varnosti je spodbujati dvig standardov na vseh področjih 
socialne varnosti in harmonizacijo sistemov socialne varnosti v 
Evropi. 

Zaradi izvajanja Kodeksa v predlaganem obsegu, trenutne 
slovenske zakonodaje na tem področju ne bo potrebno 
spreminjati oziroma' dopolnjevati, prav tako ne bo potrebno 
zagotoviti nobenih dodatnih finančnih sredstev. 

Evropski kodeks o socialni varnosti v skladu s tretjim odstavkom 
75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/2001) 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije z zakonom. 

Kodeks ni vključen v program za prevzem pravnega reda 
Evropske unije. 

Bistveni elementi Evropskega kodeksa o socialni 
varnosti 

Kodeks obsega skupaj z uvodom še štirinajst poglavij (delov), od 
katerih se devet delov nanaša na posamične veje socialne 
varnosti. 

V Uvodu (Preambula) Kodeks navaja, da med cilje Sveta Evrope 
spadata tudi cilj za doseganje večje enotnosti med članicami Sveta 
Evrope glede pospeševanja njihovega napredka na socialnem 
področju ter cilj spodbujati vse članice Sveta Evrope, da še naprej 
razvijajo svoje sisteme socialne varnosti. Kot primerjavo uvod 
navaja še, da je v tem primeru zaželeno, da se Kodeks oblikuje 
na višji ravni, kot so to minimalni standardi iz Konvencije št. 102 
Mednarodne organizacije dela (ILO) o minimalnih standardih 
socialne varnosti. 

V sklopu I. dela (Splošne določbe) Kodeks med drugim določa: 
• pomen in uporaba izrazov; 
- obveznost pogodbene stranke, da v instrumentu ratifikacije 

posebej navede dela od II. do X. dela Kodeksa za katere 
prevzema obveznosti. 

Področja socialne varnosti (II. - X. del Kodeksa), ki jih Kodeks 
določa so sledeča: 
- Zdravstveno varstvo (II. del), 

Dajatve za bolezen (III. del), 
Dajatve za brezposelnost (IV. del), 

- Dajatve za starost (V. del), 
Dajatve za nesrečo pri delu in poklicno bolezen (VI. del), 

- Družinske dajatve (VII. del), 
- Dajatve za materinstvo (VIII. del), 

Dajatve za invalidnost (IX. del), 
Dajatve za preživele dmžinske člane (X. del). 

V XI. delu (Standardi za izračunavanje periodičnih izplačil) Kodeks 
določa način in standarde za izračunavanje periodičnih izplačil. 
Namreč, v delih od II. do X. dela Kodeksa, se v sklopu vsakega 
posameznega socialnega primera država (pogodbena stranka) 
odloči glede na svoj sistem zavarovanja, po katerem od danih 
opcij bo izračunavala periodična izplačila. 

V sklopu XII. dela (Skupne določbe) Kodeks določa: 
da se dajatve, do katerih ima zavarovana oseba pravico po 
katerem koli od II. do X. dela Kodeksa, lahko začasno ukinejo 
v predpisanih primerih in dobi, 

• pravico do pritožbe upravičene osebe, če mu je bila zavrnjena 
dajatev, ali do pritožbe na vrsto ali višino dajatve; 
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da morajo biti upravni stroški za dajatve, ki se financirajo 
kolektivno s prispevki za zavarovanje, porazdeljeni na tak 
način, da osebe z nizkimi prihodki niso preobremenjene, pri 
čemer pa je potrebno upoštevati tudi gospodarski položaj 
posamične države članice ter kategorijo zavarovanih oseb; 
v kolikor upravljanja ne opravlja državna služba, odgovorna 
zakonodajnemu organu, mora biti dana možnost 
predstavnikom zavarovanih oseb, da sodelujejo pri upravljanju 
ali pa so pridruženi kot svetovalci, pod predpisanimi pogoji 
(npr. z notranjimi zakoni ali predpisi je lahko predvideno tudi 
podobno sodelovanje predstavnikov delodajalcev in organov 
javne uprave), pri čemer pa država pogodbenica nosi splošno 
odgovornost za pravilno upravljanje institucij in služb, ki 
sodelujejo pri izvajanju Kodeksa. 

XIII. del (Druge določbe) Kodeksa navaja socialne primere za 
katere se ne uporablja ter poziva države pogodbenice, da si 
prizadevajo sprejeti posebno listino, ki bi urejala vprašanja v zvezi 
s socialno varnostjo za tujce in delavce migrante, zlasti glede 
enakosti obravnavanja teh oseb in lastnih državljanov ter glede 
pridobljenih pravic in pravic v nastajanju. V XIII. delu je tudi določen 
sistem nadzora nad izvajanjem Kodeksa. Kodeks uveljavlja t.i. 
sistem poročanja, kar pomeni, da mora vsaka pogodbenica v 
skladu s predpisanim vprašalnikom vsaki dve leti predložiti 
generalnemu sekretarju poročilo o izvajanju Kodeksa, ki naj 
zajema stanje zakonodaje in prakse glede vseh določb od II. do 
X. dela Kodeksa. 

XIV. del (Končne določbe) Kodeksa določa: 
- za državo podpisnico, ki ratificira Kodeks, le-ta začne veljati 

eno leto po dnevu deponiranja njene listine o ratifikaciji; 
- pogodbenica se lahko odpove Kodeksu ali enemu ali več 

delov od II. do X. dela šele pet let po dnevu, ko je Kodeks 
začel veljati za to pogodbenico, ali po izteku vsakega 
kasnejšega obdobja petih let, v vsakem primem pa ob izteku 
enega leta po obvestilu generalnemu sekretarju; 
Priloga h Kodeksu je sestavni del Kodeksa. 

Izjava ob deponiranju listine o ratifikaciji 

Republika Slovenija bo ob deponiranju listine o ratifikaciji pri 
depozitarju dala to izjavo: 

"Republika Slovenija prevzema obveznosti iz vseh delov 
Evropskega kodeksa o socialni varnosti, razen obveznosti iz IX. 
dela." 

IX. del Kodeksa se nanaša na dajatve za invalidnost. 

Ob proučitvi stanja slovenske zakonodaje je bilo namreč 
ugotovljeno, da slovenska zakonodaja ne dosega zahteve 
Kodeksa iz točke a, drugi paragraf 57. člena, ki glasi: 
"Zmanjšana dajatev se mora zagotoviti zavarovani osebi, ki 
je pred nastopom socialnega primera po predpisanih pravilih 
dopolnila zahtevano dobo 5 (pet) let plačevanja prispevka ali 
zaposlitve". 

Slovenska zakonodaja v primeru določanja minimalne 
pokojninske dobe določa, da zavarovanec pridobi pravico do 
invalidske pokojnine, če je ob nastanku invalidnosti dopolnil 
pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino razdobja od 
dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti (delovna 
leta), šteto delovna leta kot polna leta, kar pa ni v skladu z 
določili Kodeksa. V primeru slovenske zakonodaje tako lahko 
pride do primerov, ko zahtevana doba preseže obdobje 5 let 
plačevanja prispevkov. 

Zgoraj omenjena določba Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (druga alinea 68. člena ZPIZ) (Ur. I. 
RS, št. 106/99, 72/2000, 87/2000, 124/2000 in 109/2001) je 
novost, ki je bila uveljavljena s sprejemom ZPIZ v letu 1999 
po izpeljani pokojninski refomni in je začela veljati s 1. januarjem 
2003, iz česar sledi, da trenutno ni pričakovati morebitne 
spremembe zakona, ki bi privedla do pravne uskladitve 
slovenske zakonodaje z Evropskim kodeksom o socialni 
varnosti. 

Predlagamo, da ob ratifikaciji Kodeksa Državni zbor izhajajoč iz 
74. člena Zakona o zunanjih zadevah pooblasti Vlado Republike 
Slovenije, da sprejme tudi obveznosti iz IX. dela kodeksa, če 
bodo za to izpolnjeni notranjepravni pogoji. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 MIRNEM 

REŠEVANJU MEDNARODNIH SPOROV 

(MKMRMS) 

-EPA 1030-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0136 
Številka: 902-06/2003-1 
Ljubljana, 23.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 44. redni seji dne 23.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
MIRNEM REŠEVANJU MEDNARODNIH SPOROV, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve in 
Borut Mahnič, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 2. člen 
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O MIRNEM 
REŠEVANJU MEDNARODNIH SPOROV Besedilo konvencije se v izvirniku v francoskem jeziku in v prevodu 

v slovenski jezik glasi: 

1. člen 

Ratificira se Konvencija o mirnem reševanju mednarodnih sporov, 
sestavljena 18. oktobra 1907 v Haagu. 
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KONVENCIJA 
o mirnem reševanju mednarodnih sporov 

Njegovo veličanstvo nemški cesar, kralj Prusije; predsednik 
Združenih držav Amerike; predsednik Republike Argentine; 
njegovo veličanstvo avstrijski cesar, kralj Češke itd. in apostolski 
kralj Madžarske; njegovo veličanstvo kralj Belgije; predsednik 
Republike Bolivije; predsednik Republike Združenih držav Brazilije; 
njegova kraljeva visokost princ Bolgarije; predsednik Republike 
Čile; njegovo veličanstvo cesar Kitajske; predsednik Republike 
Kolumbije; začasni guverner Republike Kube; njegovo veličanstvo 
kralj Danske; predsednik Dominikanske republike; predsednik 
Republike Ekvador; njegovo veličanstvo kralj Španije; predsednik 
Francoske republike; njegovo veličanstvo kralj Združenega 
kraljestva Velika Britanija in Irska ter britanskih čezmorskih 
dominionov, cesar Indije; njegovo veličanstvo kralj Grčije; 
predsednik Republike Gvatemale; predsednik Republike Haiti; 
njegovo veličanstvo kralj Italije; njegovo veličanstvo cesar 
Japonske; njegova kraljeva visokost veliki vojvoda Luksemburga, 
nassavski vojvoda; predsednik Združenih držav Mehike; njegova 
kraljeva visokost princ Črne gore; njegovo veličanstvo kralj 
Norveške; predsednik Republike Paname; predsednik Republike 
Paragvaj; njeno veličanstvo kraljica Nizozemske; predsednik 
Republike Peru; njegovo cesarsko veličanstvo šah Perzije; njegovo 
veličanstvo kralj Portugalske in Algarveja itd.; njegovo veličanstvo 
kralj Romunije; njegovo veličanstvo cesar vseh Rusij; predsednik 
Republike Salvador; njegovo veličanstvo kralj Srbije; njegovo 
veličanstvo kralj Siama; njegovo veličanstvo kralj Švedske; 
Švicarski zvezni svet; njegovo veličanstvo cesar Otomanov; 
predsednik Vzhodne republike Urugvaj; predsednik združenih 
držav Venezuele so se 

z iskreno željo delovati za ohranjanje splošnega miru, 

odločeni po svojih najboljših močeh podpirati prijateljsko reševanje 
mednarodnih sporov, 

s priznanjem solidarnosti, ki združuje člane družbe civiliziranih 
narodov, 

z željo po širjenju vladavine prava in po krepitvi občutka za 
mednarodno pravičnost, 

v prepričanju, da bo vsem dostopna stalna institucija arbitražnega 
sodišča med neodvisnimi silami učinkovito pripomogla k temu 
cilju, 

ob upoštevanju prednosti splošne in redne organizacije 
arbitražnega postopka, 

s spoštovanjem mnenja plemenitega pobudnika Mednarodne 
mirovne konference, da je koristno zapisati v mednarodnem 
sporazumu načela pravičnosti in prava, na katerih temeljita 
varnost držav in blaginja narodov, 

z željo, da se v ta namen zagotovi boljše praktično delovanje 
preiskovalnih komisij in arbitražnih sodišč in omogoči lažje 
zatekanje k arbitraži v primerih, ki dovoljujejo skrajšani postopek, 

ker je po njihovem mnenju potrebno, da v določenih podrobnostih 
pregledajo in dopolnijo delo Prve mirovne konference za mirno 
reševanje mednarodnih sporov, 

visoke pogodbenice odločile, da sklenejo novo konvencijo v ta 
namen in so imenovale naslednje pooblaščence: (sledijo imena 
pooblaščencev), 

ki so se po predložitvi svojih pooblastil v pravilni in predpisani 
obliki sporazumeli o naslednjem: 

I. del: Ohranjanje splošnega miru 

1. člen 

Z namenom, da se v največji možni meri prepreči uporaba sile v 
odnosih med državami, se sile pogodbenice sporazumejo, da si 
bodo po svojih najboljših močeh prizadevale za mimo reševanje 
mednarodnih nesoglasij. 

II. del: Dobre usluge in posredovanje 

2. člen 

V primeru resnega nesoglasja ali spora se sile pogodbenice 
sporazumejo, da bodo, preden se zatečejo k orožju, uporabile 
dobre usluge ali posredovanje ene ali več prijateljskih sil, če to 
dopuščajo razmere. 

3. člen 

Ne glede na uporabo take pomoči pa sile pogodbenice menijo, da 
je primerno in zaželeno, da ena ali več sil, ki niso vpletene v spor, 
na svojo lastno pobudo ponudi svoje dobre usluge in posredovanje 
državam v sporu, če to dopuščajo razmere. 

Sile' ki niso vpletene v spor, imajo pravico ponuditi dobre usluge 
ali posredovanje celo v času sovražnosti. 

Uveljavljanja te pravice ne more nobena stranka v sporu nikdar 
šteti za dejanje, ki ni prijateljsko. 

4. člen 

Vloga posrednika je pomirjanje nasprotujočih si zahtev in umiritev 
nasprotij, do katerih lahko pride med državami v sporu. 

5. člen 

Naloge posrednika so končane, ko bodisi ena od strank v sporu 
ali sam posrednik izjavi, da predlagana sredstva pomiritve niso 
sprejeta. 

6. člen 

Dobre usluge in posredovanje bodisi na zahtevo strank v sporu 
ali na pobudo sil, ki niso vpletene v spor, so izključno svetovalne 
narave in niso nikdar obvezujoče. 

7. člen 

Sprejetje posredovanja ne prekine, odloži ali ovira mobilizacije ali 
drugih pripravljalnih ukrepov na vojno, razen če ni drugače 
dogovorjeno. 
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če pride do posredovanja po začetku sovražnosti, to ne povzroči 
prekinitve vojaških operacij, ki že potekajo, razen če ni drugače 
dogovorjeno. 

8. člen 

Sile pogodbenice se sporazumejo, da priporočijo, če razmere to 
dopuščajo, uporabo posebnega posredovanja v naslednji obliki: 

v primeru resnega nesoglasja, ki ogroža mir, države v sporu 
vsaka zase izberejo silo, ki ji zaupajo nalogo, da naveže 
neposredne stike s silo, ki jo je izbrala druga stran, z namenom, 
da se prepreči prekinitev miroljubnih odnosov; 

med tem mandatom, katerega trajanje ne sme biti daljše od trideset 
dni, če ni drugače določeno, države v sporu prenehajo z vsemi 
neposrednimi stiki o predmetu spora, za katerega velja, da je 
predložen izključno posredujočim silam. Te morajo storiti vse, kar 
je v njihovi moči, da ga rešijo; 

v primeru dejanske prekinitve miroljubnih odnosov imajo te sile 
skupno nalogo, da izkoristijo vsako priložnost za ponovno 
vzpostavitev miru. 

III. del: Mednarodne preiskovalne komisije 

9. člen 

V sporih mednarodne narave, pri katerih ne gre za čast niti 
življenjsko pomembne interese in ki izhajajo iz razlik v mnenju o 
dejstvih, sile pogodbenice menijo, da je primerno in zaželeno, da 
stranke, ki se niso mogle sporazumeti po diplomatski poti, 
ustanovijo, če razmere to dopuščajo, mednarodno preiskovalno 
komisijo, ki bo olajšala reševanje teh sporov z osvetlitvijo dejstev 
s pomočjo nepristranske in vestne preiskave. 

10. člen 

Mednarodne preiskovalne komisije se ustanovijo s posebnim 
sporazumom med strankami v sporu. Konvencija o preiskavi 
opredeljuje dejstva, ki jih je treba proučiti; določa način in rok za 
ustanovitev komisije ter obseg pooblastil članov komisije. 

Po potrebi tudi določa, kje je sedež komisije in ali se lahko preseli 
v drug kraj, jezik, ki ga komisija uporablja, in jezike, ki jih je pred 
komisijo dovoljeno uporabljati, kot tudi datum, ko mora vsaka 
stranka predložiti svoje poročilo o dejstvih in na splošno vse 
pogoje, o katerih so se stranke dogovorile. 

Če se strankam zdi potrebno imenovati prisednike, konvencija o 
preiskavi določa način njihovega imenovanja in obseg njihovih 
pooblastil. 

11. člen 

Če konvencija o preiskavi ne določa, kje naj komisija zaseda, 
zaseda v Haagu. 

Ko je kraj zasedanja določen, ga komisija ne more spreminjati, 
razen s soglasjem strank. 

če konvencija o preiskavi ne določa, katere jezike je treba 
uporabljati, o tem odloča komisija. 

12. člen 

Če ni drugače določeno, se mednarodne preiskovalne komisije 
oblikujejo na način, določen v 45. in 57. členu te konvencije. 

13. člen 

Če eden od članov preiskovalne komisije ali eden od prisednikov, 
če so, umre ali odstopi ali iz kakršnega koli razloga ne more 
opravljati svojih nalog, se ga nadomesti na enak način, kot je 
določen za njegovo imenovanje. 

14. člen 

Stranke v sporu imajo pravico imenovati posebne zastopnike, ki 
so prisotni v preiskovalni komisiji, katerih naloga je, da jih zastopajo 
in da delujejo kot posredniki med njimi in komisijo. 

Poleg tega so pooblaščeni, da najamejo svetovalce ali odvetnike, 
ki jih sami imenujejo, da predstavijo in zastopajo njihove interese 
pred komisijo. 

15. člen 

Mednarodni urad Stalnega arbitražnega sodišča deluje kot sodna 
pisarna za komisije, ki zasedajo v Haagu, in daje svoje prostore 
in osebje na razpolago silam pogodbenicam za preiskovalno 
komisijo. 

16. člen 

Če se komisija ne sestane v Haagu, ampak kje drugje, imenuje 
generalnega sekretarja, katerega urad se uporablja za sodno 
pisarno. 

Naloga sodne pisarne je, da pod nadzorom predsednika uredi 
vse potrebno za zasedanja komisije, pripravo zapisnikov in je 
med preiskavo odgovorna tudi za arhiv, ki se mora kasneje 
prenesti v Mednarodni urad v Haagu. 

17. člen 

Da bi omogočili lažjo sestavo in delo preiskovalnih komisij, 
predlagajo sile pogodbenice pravila, ki se uporabljajo v postopku 
preiskave, če stranke v sporu ne sprejmejo drugačnih pravil. 

18. člen 

Komisija določi podrobnosti postopka, ki niso predvidene v posebni 
konvenciji o preiskavi ali v tej konvenciji, in uredi vse formalnosti, 
potrebne za predložitev dokazov. 

19. člen 

Postopek preiskave je kontradiktoran. 

Ob določenih datumih vsaka stranka predloži komisiji in drugi 
stranki poročilo o dejstvih, če obstajajo, ter v vsakem primeru 
instrumente, listine in dokumente, za katere meni, da so koristni 
za ugotavljanje resnice, kakor tudi seznam prič in izvedencev, za 
katere želi, da se jih zasliši. 
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20. člen 

Komisija je upravičena, da se s soglasjem sil začasno preseli v 
kateri koli kraj, če meni, da bi bilo koristno, da uporabi tak način 
preiskave ali da tja pošlje enega ali več svojih članov. Od države, 
na ozemlju katere se predlaga preiskava, je treba dobiti dovoljenje. 

21. člen 

Vsako preiskavo in vsak ogled kraja je treba opraviti v prisotnosti 
zastopnikov in svetovalcev strank v sporu ali potem ko so bili 
pravilno povabljeni. 

22. člen 

Komisija ima pravico stranke v sporu zaprositi za obrazložitve in 
informacije, ki se ji zdijo potrebne. 

23. člen 

Stranke v sporu se obvezujejo, da bodo preiskovalni komisiji v 
kar največji možni meri zagotovile vsa sredstva in ugodnosti, 
potrebne za to, da se v celoti seznani z zadevnimi dejstvi in jih 
natančno razume. 

Stranke v sporu se obvezujejo, da bodo uporabile vsa sredstva, 
ki jih imajo na razpolago po notranjem pravu, da bodo zagotovile 
prisotnost vseh prič in strokovnjakov, ki so na njihovem ozemlju 
in so bili povabljeni pred komisijo. 

Če priče ali izvedenci ne morejo priti pred komisijo, bodo stranke 
v sporu uredile tako, da bodo ti pričali pred pristojnimi organi v 
svoji državi. 

24. člen 

Za vsa obvestila, ki jih mora vročiti komisija na ozemlju tretje sile 
pogodbenice, komisija neposredno zaprosi vlado omenjene sile. 
Isto velja za ukrepe, ki se sprejmejo na kraju samem zaradi 
pridobitve dokazov. 

Take zahteve se lahko izpolnijo do take mere, kot to dopuščajo 
sredstva, ki jih ima na razpolago sila, na katero je prošnja 
naslovljena, v skladu z njeno notranjo zakonodajo. Zadevna sila 
jih lahko zavrne le, če meni, da je njihov namen škodovati njeni 
suverenosti ali varnosti. 

Komisija bo prav tako vedno lahko delovala s pomočjo sile, na 
katere ozemlju zaseda. 

25. člen 

Priče in izvedenci se povabijo na zahtevo strank v sporu ali jih 
uradno povabi komisija in v vsakem primeru prek vlade države, 
na katere ozemlju so. 

Priče se zaslišijo zaporedoma in ločeno v prisotnosti zastopnikov 
in svetovalcev ter po vrstnem redu, ki ga določi komisija. 

26. člen 

Zaslišanje prič vodi predsednik. 

Vendar pa lahko tudi člani komisije vsaki priči postavljajo vprašanja, 
za katera menijo, da bodo osvetlila njeno pričanje in ga dopolnila 

ali da bodo dobili podatke o katerem koli vprašanju, ki zadeva 
pričo, in sicer v mejah, ki so potrebne, da se ugotovi resnica. 

Zastopniki in svetovalci strank v sporu ne smejo prekiniti priče, 
ko daje izjavo, niti ji ne smejo postaviti neposrednega vprašanja, 
lahko pa zaprosijo predsednika, da priči postavi taka dodatna 
vprašanja, ki se jim zdijo primerna. 

27. člen 

Priča mora pričati, ne da bi brala kateri koli pisni osnutek. Lahko 
pa ji predsednik dovoli, da pregleda zapiske ali dokumente, če 
narava dejstev, na katera se sklicuje, zahteva njihovo uporabo. 

28. člen 

Zapisnik o pričanju priče se sestavi takoj in prebere priči. Ta ga 
lahko spremeni ali kaj doda, če je to potrebno, kar bo zapisano ob 
koncu njene izjave. 

Ko se njena celotna izjava prebere priči, se zaprosi, da jo podpiše. 

29. člen 

Zastopniki so pooblaščeni, da med preiskavo ali ob njenem koncu 
komisiji in drugi stranki v sporu predložijo pisne izjave, zahteve ali 
povzetke dejstev, za katere menijo, da so koristni za ugotavljanje 
resnice. 

30. člen 

Razprave komisije potekajo za zaprtimi vrati in ostanejo tajne. 

Člani komisije o vseh vprašanjih odločajo z večino glasov. 

Če kak član odkloni glasovanje, mora biti to zapisano v zapisniku. 

31. člen 

Zasedanja komisije niso javna, pa tudi zapisniki in dokumenti v 
zvezi s preiskavo se ne objavijo, razen na podlagi odločitve 
komisije, ki jo sprejme s soglasjem strank v sporu. 

32. člen 

Ko stranke v sporu predložijo vse obrazložitve in dokaze in so 
vse priče zaslišane, predsednik izjavi, da je preiskava končana, 
in komisija se umakne k odločanju in sestavi svoje poročilo. 

33. člen 

Poročilo podpišejo vsi člani komisije. 

Če ga eden od članov noče podpisati, se to omeni; poročilo je 
kljub temu veljavno. 

34. člen 

Poročilo komisije se prebere na javnem zasedanju, na katerem 
so zastopniki in svetovalci strank v sporu prisotni ali so bili nanj 
pravilno povabljeni. 

Vsaka stranka v sporu prejme en izvod poročila. 
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35. člen 42. člen 

Poročilo komisije se omeji na ugotovitev dejstev in nikakor nima 
narave arbitražne sodbe. Strankam v sporu prepušča popolno 
svobodo glede tega, kako bodo uveljavljale to ugotovitev dejstev. 

36. člen 

Vsaka stranka v sporu krije svoje stroške in enak delež stroškov 
komisije. 

IV. del: Mednarodna arbitraža 

I. poglavje: Arbitraža 

37. člen 

Cilj mednarodne arbitraže je reševanje sporov med državami s 
pomočjo sodnikov, ki si jih države same izberejo, in na podlagi 
spoštovanja prava. 

Zatekanje k arbitraži vključuje obveznost, da se podredi razsodbi 
v dobri veri. 

38. člen 

Pri vprašanjih pravne narave in še zlasti pri razlagi ali uporabi 
mednarodnih konvencij sile pogodbenice priznavajo, da je 
arbitraža najučinkovitejše in hkrati najpravičnejše sredstvo za 
reševanje sporov, ki jih ni bilo mogoče rešiti po diplomatski poti. 

Zato bi bilo zaželeno, da bi se v sporih o omenjenih vprašanjih sile 
pogodbenice v takih primerih zatekale k arbitraži, če to dopuščajo 
razmere. 

39. člen 

Arbitražna konvencija se sklene za spore, ki že obstajajo, ali za 
morebitne spore. 

Arbitražna konvencija lahko zadeva kateri koli spor ali le nekatere 
vrste sporov. 

40. člen 

Neodvisno od splošnih ali posebnih pogodb, ki izrecno določajo, 
da je zatekanje k arbitraži obvezno za sile pogodbenice, si te sile 
pridržujejo pravico, da sklepajo nove splošne ali posebne 
sporazume z namenom, da razširijo obvezno arbitražo na vse 
primere, za katere menijo, da jih je mogoče predložiti arbitraži. 

II. poglavje: Stalno arbitražno sodišče 

41. člen 

Z namenom, da bi olajšali neposredno zatekanje k arbitraži za 
mednarodne spore, ki jih ni bilo mogoče rešiti po diplomatski poti, 
se sile pogodbenice obvezujejo, da ohranjajo Stalno arbitražno 
sodišče, kot ga je ustanovila Prva mirovna konferenca, ki bo 
vselej dostopno in bo delovalo v skladu s pravili postopka, 
vključenimi v to konvencijo, če se stranke v sporu ne dogovorijo 
drugače. 

Stalno razsodišče je pristojno za vse arbitražne primere, če se 
stranke v sporu ne dogovorijo za posebno razsojanje. 

43. člen 

Stalno razsodišče ima sedež v Haagu. 

Mednarodni urad se uporablja kot sodna pisarna za razsodišče. 
Skrbi za prenos sporočil v zvezi s sestanki razsodišča. Skrbi za 
arhiv in vodi vse upravne posle. 

Sile pogodbenice se obvezujejo, da bodo Mednarodnemu uradu 
čim prej poslale pravilno overjen izvod vseh arbitražnih pogojev, 
sklenjenih med njimi, in vse razsodbe posebnega razsodišča, ki 
se nanje nanašajo. 

Obvezujejo se tudi, da bodo uradu poslale zakone, predpise in 
dokumente, ki dokazujejo izvajanje razsodb razsodišča. 

44. člen 

Vsaka sila pogodbenica izbere največ štiri osebe, priznane 
strokovnjake za mednarodno pravo, ki uživajo največji moralni 
ugled in so pripravljene sprejeti naloge razsodnikov. 

Tako izbrane osebe se kot člani razsodišča vpišejo na seznam, 
o katerem urad obvesti vse sile pogodbenice. 

Urad obvesti sile pogodbenice'o kakršni koli spremembi na 
seznamu razsodnikov. 

Dve ali več sil se lahko dogovorijo o izboru enega ali več skupnih 
članov. 

Več sil lahko izbere isto osebo. Člani razsodišča so imenovani za 
šest let. Njihov mandat se lahko obnovi. 

Ob smrti ali odstopu člana razsodišča se njegovo mesto zapolni 
na enak način, kot je potekalo njegovo imenovanje, ki se v tem 
primeru opravi za ponovno obdobje šestih let. 

45. člen 

Če sile pogodbenice želijo predati Stalnemu razsodišču v 
reševanje spor, do katerega je prišlo med njimi, se izberejo 
razsodniki, ki sestavljajo pristojno razsodišče za odločanje o tem 
sporu, s splošnega seznama članov razsodišča. 

Če ne pride do neposrednega dogovora strank v sporu o sestavi 
razsodišča, je postopek naslednji: 

Vsaka stranka imenuje dva razsodnika, od katerih je lahko le 
eden državljan ali izbran izmed oseb, ki jih je ta stranka določila 
za člane Stalnega razsodišča. Ta dva razsodnika skupaj izbereta 
glavnega razsodnika. 

Če je glasovanje neodločeno, se izbor glavnega razsodnika zaupa 
tretji sili, ki jo stranki v sporu soglasno izbereta. 

Če v tej zadevi ne dosežeta soglasja, izbere vsaka stranka v 
sporu neko drugo silo, glavnega razsodnika pa soglasno izbereta 
tako izbrani sili. 

Če se v dveh mesecih ti sili ne moreta sporazumeti, predlaga 
vsaka od njiju dva kandidata, izbrana s seznama članov Stalnega 
razsodišča, ki pa ne smeta biti člana, ki sta ju izbrali stranki v 
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sporu, oziroma ne smeta biti njuna državljana. Z žrebom se določi, 
kdo od tako predlaganih kandidatov bo glavni razsodnik. 

46. člen 

Ko je razsodišče sestavljeno, stranke v sporu obvestijo urad o 
svoji odločitvi, da se obrnejo na razsodišče, predložijo besedilo 
svojega kompromisa in imena razsodnikov. 

Urad takoj pošlje vsakemu razsodniku kompromis in imena drugih 
članov razsodišča. 

Razsodišče se sestane na dan, ki ga določijo stranke. Urad uredi 
vse potrebno za zasedanje. 

Člani razsodišča uživajo diplomatske privilegije in imunitete pri 
opravljanju svojih dolžnosti, tudi kadar so zunaj svoje domovine. 

47. člen 

Urad je pooblaščen dati svoje prostore in svoje osebje na 
razpolago silam pogodbenicam za vsako posebno arbitražno 
telo. 

Pristojnost Stalnega razsodišča se lahko pod pogoji, določenimi 
v pravilnikih, razširi na spore med silami nepogodbenicami ali 
med silami pogodbenicami in silami nepogodbenicami, če se 
stranke v sporu strinjajo, da bo spor reševalo to razsodišče. 

48. člen 

Sile pogodbenice štejejo za svojo dolžnost, da, kadar grozi, da bo 
med dvema ali več silami pogodbenicami prišlo do resnega spora, 
te opomnijo, da jim je na razpolago Stalno razsodišče. 

Zato izjavljajo, da se lahko opozaijanje strank v sporu na določbe 
te konvencije in nasveti, naj se v interesu miru obrnejo na Stalno 
razsodišče, štejejo le za dejanja dobrih uslug. 

V primeru spora med dvema silama lahko ena od njiju vedno 
naslovi na Mednarodni urad obvestilo, ki vsebuje izjavo, da je 
pripravljena predložiti spor v arbitražo. 

Urad mora o taki izjavi vedno obvestiti drugo silo. 

49. člen 

Stalni upravni svet, ki ga sestavljajo v Haagu akreditirani 
diplomatski predstavniki sil pogodbenic in nizozemski minister za 
zunanje zadeve, ki deluje kot predsednik, je pooblaščen za 
vodenje Mednarodnega urada in nadzor nad njim. 

Svet sprejme svoj poslovnik in vse preostale potrebne pravilnike. 

Svet odloča o vseh administrativnih vprašanjih v zvezi z 
delovanjem razsodišča. 

Ima popoln nadzor nad imenovanjem, začasnim prenehanjem 
opravljanja funkcij ali odpuščanja uradnikov in zaposlenih v uradu. 

Določa plačila in plače ter nadzira splošne izdatke. 

Prisotnost devetih članov na pravilno sklicanih sestankih zadošča 
za veljavno odločanje sveta. Odločitve se sprejemajo z večino 
glasov. 

Svet nemudoma obvesti sile pogodbenice o pravilnikih, ki jih 
sprejme. Pošlje jim tudi letno poročilo o delu razsodišča, delovanju 

uprave in izdatkih. Poročilo vsebuje tudi povzetek vsega, kar je 
pomembno v dokumentih, ki so jih uradu poslale sile na podlagi 
tretjega in četrtega odstavka 43. člena. 

50. člen 

Stroške urada krijejo sile pogodbenice v razmerju, ki je določeno 
za Mednarodni urad Svetovne poštne zveze. 

Stroški, ki se zaračunajo silam, ki kasneje pristopijo h konvenciji, 
se obračunajo od dneva veljavnosti njihovega pristopa. 

III. poglavje: Arbitražni postopek 

51. člen 

Z namenom, da se spodbudi razvoj arbitraže, se sile pogodbenice 
dogovorijo o pravilih, ki se nanašajo na arbitražni postopek, če se 
stranke v sporu ne dogovorijo o drugih pravilih. 

52. člen 

Sile, ki se zatečejo k arbitraži, podpišejo kompromis, v katerem 
so jasno opredeljeni predmet spora, rok, v katerem je treba poslati 
sporočilo iz 63. člena, ter znesek vsote, ki jo mora vsaka stranka 
v sporu položiti vnaprej za pokrivanje stroškov. 

V danem primeru kompromis lahko določa tudi način imenovanja 
razsodnikov, vsa posebna pooblastila, ki jih lahko ima razsodišče, 
njegov sedež, jezik, ki ga uporablja, in jezike, ki jih je pred 
razsodiščem dovoljeno uporabljati, ter na splošno vse pogoje, za 
katere so se stranke v sporu dogovorile. 

53. člen 

Stalno razsodišče je pristojno za oblikovanje kompromisa, če se 
stranke dogovorijo, da se bodo v ta namen obrnile na razsodišče. 

Podobno je razsodišče pristojno, tudi če tako zahteva le ena od 
strank v sporu, kadar so bili neuspešni vsi poskusi, da bi prišli do 
sporazuma po diplomatski poti v primerih: 
1. spora, za katerega velja splošna pogodba o arbitraži, ki je 

bila sklenjena ali obnovljena po začetku veljavnosti te 
konvencije in predvideva kompromis za vse spore in niti 
eksplicitno niti implicitno ne izloča oblikovanja kompromisa iz 
pristojnosti razsodišča. Ni pa mogoče uporabiti razsodišča, 
če druga stranka v sporu izjavi, da po njenem mnenju spor 
ne spada v tisto kategorijo sporov, ki se lahko predložijo v 
reševanje obvezni arbitraži, razen če po pogodbi o arbitraži 
vsa pooblastila za odločanje o tem predhodnem vprašanju 
niso podeljena razsodišču; 

2. spora zaradi posebnih dolgov, ki jih ena sila pogodbenica 
zahteva od druge sile pogodbenice kot terjatev do njenih 
državljanov in je bila za poravnavo teh terjatev sprejeta 
ponudba arbitraže. Te določbe pa ni mogoče uporabiti, če je 
sprejetje pogojeno s tem, da bi vprašanja iz kompromisa 
reševali na kakšen drug način. 

54. člen 

V primerih iz prejšnjega člena kompromis oblikuje komisija, ki jo 
sestavlja pet članov, izbranih na način, predviden v tretjem do 
šestem odstavku 45. člena. 

Peti član je predsednik komisije po uradni dolžnosti. 
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55. člen 63. člen 

Naloge razsodnika se lahko dodelijo enemu samemu razsodniku 
ali več razsodnikom, ki jih stranke v sporu izberejo po svoji volji 
ali med člani Stalnega arbitražnega sodišča, ustanovljenega s to 
konvencijo. 

če ne pride do ustanovitve razsodišča z neposrednim dogovorom 
med strankama, se ravna po postopku iz tretjega do šestega 
odstavka 45. člena. 

56. člen 

če se za razsodnika izbere vladar ali državni poglavar, potem on 
določi arbitražni postopek. 

57. člen 

Glavni razsodnik je po uradni dolžnosti predsednik razsodišča. 

če razsodišče nima glavnega razsodnika, potem samo imenuje 
svojega predsednika. 

i 
58. člen 

Kadar kompromis oblikuje komisija, kot je predvideno v 54. členu, 
in če ni drugače določeno, komisija sama ustanovi razsodišče. 

59. člen 

Ob smrti, odstopu ali zaradi nezmožnosti enega od razsodnikov 
za opravljanje dolžnosti iz katerega koli razloga se njegovo mesto 
zapolni po istem postopku, kot velja za njegovo imenovanje. 

60. člen 

Razsodišče zaseda v Haagu, razen če stranke v sporu ne izberejo 
kakega drugega kraja. 

Razsodišče lahko zaseda na ozemlju tretje sile samo z njenim 
soglasjem. 

Ko je kraj zasedanja enkrat določen, ga razsodišče lahko spremeni 
le s soglasjem strank v sporu. 

61. člen 

če vprašanje glede jezikov, ki naj se uporabljajo, ni bilo določeno 
v kompromisu, o tem odloča razsodišče. 

62. člen 

Stranke v sporu imajo pravico, da pri razsodišču imenujejo 
posebne zastopnike z nalogo, da služijo kot posredniki med njimi 
in razsodiščem. 

Poleg tega imajo lahko za obrambo svojih pravic in interesov 
pravico imeti pred razsodiščem svetovalce ali odvetnike, ki jih 
imenujejo v ta namen. 

člani Stalnega razsodišča ne morejo delovati kot zastopniki, 
svetovalci ali odvetniki, razen za silo, ki jih je imenovala za člane 
razsodišča. 

Praviloma arbitražni postopek obsega dve različni fazi: pisne 
vloge v predhodnem postopku in ustno razpravo. 

V predhodnem postopku zastopniki strank v sporu pisno 
predstavijo članom razsodišča in nasprotni stranki vloge o svojem 
videnju primera, nasprotne vloge in po potrebi odgovore nanje; 
stranke v sporu tej predstavitvi priložijo vse listine in dokumente 
v zvezi z obravnavano zadevo. Ta predstavitev se opravi bodisi 
neposredno ali s posredovanjem Mednarodnega urada v 
zaporedju in rokih, določenih v kompromisu. 

Roki, določeni v kompromisu, se lahko podaljšajo po vzajemnem 
dogovoru strank v sporu ali po nalogu razsodišča, če meni, da je 
to potrebno za pravično odločitev. 

Razprava vključuje ustno obrazložitev argumentov obeh strank 
pred razsodiščem. 

64. člen 

Overjeni izvod vsakega dokumenta, ki ga predloži ena od strank 
v sporu, je treba poslati drugi stranki v sporu. 

65. člen 

Če ne nastopijo kake posebne okoliščine, se razsodišče ne 
sestane, dokler ni končan predhodni postopek. 

66. člen 

Razprave potekajo pod vodstvom predsednika. 

Javne so, če tako sklene razsodišče s soglasjem strank v sporu. 

Vnesejo se v zapisnike, ki jih sestavijo tajniki, ki jih imenuje 
predsednik. Zapisnike podpišeta predsednik in eden od tajnikov 
in samo ti zapisniki so verodostojni. 

67. člen 

Ko je predhodni postopek končan, ima razsodišče pravico zavrniti 
razpravo o vseh novih listinah ali dokumentih, ki mu jih ena od 
strank v sporu želi predložiti brez soglasja druge stranke v sporu. 

68. člen 

Razsodišče pa lahko upošteva nove listine ali dokumente, na 
katere opozorijo zastopniki ali svetovalci strank v sporu. 

V tem primeru ima razsodišče pravico zahtevati, da se mu te 
listine in dokumenti predložijo, vendar pa mora z njimi seznaniti 
tudi nasprotno stranko. 

69. člen 

Poleg tega lahko razsodišče zahteva od zastopnikov strank v 
sporu, da predložijo vse listine, in prosi za potrebno razlago. Ob 
zavrnitvi razsodišče to zapiše. 
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70. člen 78. člen 

Zastopniki in svetovalci strank v sporu so pooblaščeni, da 
razsodišču ustno predstavijo vse argumente, za katere menijo, 
da so pomembni za obrambo njihovega primera. 

71. člen 

Zastopniki in svetovalci imajo pravico do ugovorov in predlogov. 
Sklepi razsodišča o teh predlogih so dokončni in ne morejo biti 
predmet kasnejše razprave. 

72. člen 

Člani razsodišča imajo pravico postavljati vprašanja zastopnikom 
in svetovalcem strank v sporu in od njih zahtevati pojasnila o 
dvomljivih vprašanjih. 

Zastavljena vprašanja in dane pripombe članov razsodišča med 
razpravami se ne morejo šteti za izraženo mnenje razsodišča na 
splošno in njegovih članov posamezno. 

73. člen 

Razsodišče je pri razlagi kompromisa ter drugih listin in 
dokumentov, na katere se lahko sklicuje, in pri uporabi pravnih 
načel pooblaščeno, da določi svojo pristojnost. 

74. člen 

Razsodišče ima pravico sprejeti sklepe o postopku za 
obravnavanje primera, določiti oblike, vrstni red in roke, v katerih 
mora vsaka stranka dokončati svoja dokazovanja in urediti vse 
potrebne formalnosti za obravnavanje dokazov. 

75. člen 

Stranke v sporu se zavezujejo, da bodo razsodišču v največjem 
možnem obsegu predložile vse potrebne argumente za odločanje 
o zadevi. 

76. člen 

Za vsa obvestila, ki jih mora razsodišče vročiti na ozemlju tretje 
sile pogodbenice, se mora razsodišče obračati neposredno na 
vlado te sile. Isto pravilo velja za zbiranje dokazov na kraju samem. 

Zaprosilom v ta namen je treba ugoditi, če to dopuščajo sredstva, 
ki jih ima po svoji notranji zakonodaji na razpolago sila, na katero 
se razsodišče obrne. Zaprosila se ne smejo zavrniti, razen če ta 
sila ne meni, daje njihov namen prizadeti njene suverene pravice 
ali njeno varnost. 

Prav tako ima razsodišče vedno pravico, da deluje s pomočjo 
tiste sile, na ozemlju katere zaseda. 

77. člen 

Ko zastopniki in svetovalci strank v sporu predložijo vse 
obrazložitve in dokaze v podporo svojega primera, predsednik 
razglasi, da je razprava končana. 

Razprava razsodišča in postopek potekata za zaprtimi vrati in 
ostaneta tajna. 

Člani razsodišča o vseh vprašanjih odločajo z večino glasov. 

79. člen 

Razsodba vsebuje utemeljitev. Vsebuje tudi imena razsodnikov; 
podpišeta jo predsednik in vodja pisarne razsodišča ali tajnik, ki 
deluje kot vodja pisarne razsodišča. 

80. člen 

Razsodba se prebere na javnem zasedanju, na katerem so 
zastopniki in svetovalci strank v sporu prisotni ali so bili nanj 
pravilno povabljeni. 

81. člen 

Razsodba, ki je pravilno izrečena in sporočena zastopnikom 
strank v sporu, reši spor dokončno in brez možnosti pritožbe. 

82. člen 

Vsi spori med strankami v zvezi z razlago in izvršitvijo razsodbe 
se, kadar ni drugače določeno, predložijo razsodišču, ki je 
razsodbo izreklo. 

83. člen 

Stranke lahko v kompromisu zadržijo pravico zahtevati revizijo 
razsodbe. 

V tem primeru in če ni drugače določeno, je treba zahtevo nasloviti 
na razsodišče, ki je izreklo sodbo. To je mogoče le na podlagi 
odkritja kakega novega dejstva, za katero se domneva, da bi 
odločilno vplivalo na razsodbo in zanj nista v času, ko je bila 
razprava končana, vedela ne razsodišče ne stranka v sporu, ki 
je zahtevala revizijo. 

Postopek revizije se lahko uvede le z izrecno odločitvijo razsodišča, 
da obstaja novo dejstvo, za katero priznava, da je take narave, 
kot je opisano v prejšnjem odstavku, in izjavi, da je zahteva na tej 
podlagi sprejemljiva. 

Kompromis določa tudi rok, v katerem je treba vložiti zahtevo za 
revizijo. 

84. člen 

Razsodba je obvezna le za stranke v sporu. 

Če gre za vprašanje razlage kakšne konvencije, katere 
pogodbenice so druge sile in ne tiste, ki so stranke v sporu, te 
zadnje pravočasno obvestijo vse sile podpisnice. Vsaka od teh sil 
ima pravico poseči v postopek. Če to pravico izkoristi ena ali več 
sil, je v razsodbi vsebovana razlaga zanje enako obvezujoča. 
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85. člen 

Vsaka stranka v sporu krije svoje stroške in enak delež stroškov 
razsodišča. 

IV. poglavje: Arbitraža po skrajšanem postopku 

86. člen 

Da bi olajšali delovanje sistema arbitraže v sporih, ki dopuščajo 
skrajšani postopek, sprejmejo sile pogodbenice pravila, po katerih 
se ravnajo, če ni drugačnih določb, in s pridržkom, da se v danem 
primeru upoštevajo določbe III. poglavja. 

87. člen 

Vsaka stranka v sporu imenuje enega razsodnika. Tako izbrana 
razsodnika izbereta glavnega razsodnika. Če se o njem ne 
strinjata, vsaka od njiju predlaga dva kandidata s splošnega 
seznama članov Stalnega razsodišča, razen članov, ki jih je 
imenovala ena ali druga stranka v sporu in niso državljani nobene 
od njiju. Z žrebom se določi, kateri od tako predlaganih kandidatov 
bo glavni razsodnik. 

Glavni razsodnik predseduje razsodišču, ki sprejema odločitve z 
večino glasov. 

88. člen 

Če ni predhodnega dogovora, določi razsodišče takoj, ko je 
ustanovljeno, rok, v katerem mu morata obe stranki v sporu 
predložiti svoje vloge. 

89. člen 

Vsako stranko v sporu zastopa pred razsodiščem zastopnik, ki 
je posrednik med razsodiščem in vlado, ki ga je imenovala. 

90. člen 

Postopek se vodi izključno pisno. Vendar pa ima stranka pravico 
zahtevati, da se povabijo priče in izvedenci. Razsodišče ima 
pravico zahtevati ustne obrazložitve od zastopnikov obeh strank 
in od izvedencev ter prič, za katere meni, da bi bilo koristno, da 
nastopijo pred razsodiščem. 

V. del: Končne določbe 

91. člen 

Ta konvencija, pravilno ratificirana, nadomesti med silami 
pogodbenicami Konvencijo o mirnem reševanju mednarodnih 
sporov z dne 29. julija 1899. 

92. člen 

To konvencijo je treba čim hitreje ratificirati. 

Listine o ratifikaciji se deponirajo v Haagu. 

Prvo deponiranje listin o ratifikaciji se zapiše v zapisnik, ki ga 
podpišejo predstavniki sil, ki pri tem sodelujejo, in nizozemski 
minister za zunanje zadeve. 

Naslednja deponiranja listin o ratifikaciji se opravijo z uradnim 
pisnim obvestilom, naslovljenim na nizozemsko vlado, s priloženimi 
listinami o ratifikaciji. 

Pravilno overjeno kopijo zapisnika o prvem deponiranju listin o 
ratifikaciji, uradnih obvestilih iz prejšnjega odstavka in naslednjih 
listinah o ratifikaciji nizozemska vlada takoj pošlje po diplomatski 
poti vsem silam, ki so bile povabljene na Drugo mirovno 
konferenco, kakor tudi vsem tistim silam, ki pristopijo h konvenciji. 
V primerih, ki jih obravnava prejšnji odstavek, ta vlada hkrati 
obvesti sile tudi o datumu prejema uradnega obvestila. 

93. člen 

Sile nepodpisnice, ki so bile povabljene na Drugo mirovno 
konferenco, lahko pristopijo k tej konvenciji. 

Sila, ki želi pristopiti, o svojem namenu pisno obvesti nizozemsko 
vlado, s tem da ji pošlje listino o pristopu, ki se deponira v arhivu 
imenovane vlade. 

Ta vlada mora takoj poslati vsem silam, ki so bile povabljene na 
Drugo mirovno konferenco, pravilno overjeno kopijo uradnega 
obvestila in listine o pristopu skupaj z navedbo datuma prejema 
uradnega obvestila. 

94. člen 

Pogoji, pod katerimi lahko sile, ki niso bile povabljene na Drugo 
mirovno konferenco, pristopijo k tej konvenciji, se določijo v 
kasnejšem sporazumu med silami pogodbenicami. 

\ 

95. člen 

Ta konvencija začne veljati za sile, ki so sodelovale pri prvem 
deponiranju listin o ratifikaciji, šestdeset dni po datumu zapisnika 
o deponiranju in za sile, ki konvencijo ratificirajo pozneje ali k njej 
pristopijo, pa šestdeset dni po tem, ko nizozemska vlada prejme 
uradno obvestilo o njihovi ratifikaciji ali pristopu. 

96. člen 

Če ena od sil pogodbenic želi odpovedati to konvencijo, mora 
odpoved uradno pisno sporočiti nizozemski vladi, ki takoj pošlje 
pravilno overjeno kopijo uradnega obvestila vsem drugim silam 
ter jih obvesti o datumu prejema. 

Odpoved velja samo za silo, ki pošlje uradno obvestilo, in šele 
eno leto po tem, ko nizozemska vlada prejme uradno obvestilo. 

97. člen 

Register, ki ga vodi nizozemski minister za zunanje zadeve, 
vsebuje datume deponiranja listin o ratifikaciji v skladu s tretjim in 
četrtim odstavkom 92. člena ter datume prejema uradnih obvestil 
o pristopu (drugi odstavek 93. člena) ali o odpovedi (prvi odstavek 
96. člena). 
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Vsaka sila pogodbenica ima pravico do dostopa do tega registra 
in lahko dobi pravilno overjene izpiske iz njega. 

V potrditev tega so pooblaščenci podpisali to konvencijo. 

Sestavljeno v Haagu 18. oktobra 1907 v enem samem izvodu, ki 
ostane deponiran v arhivu nizozemske vlade, njegove pravilno 
overjene kopije pa se pošljejo silam pogodbenicam po diplomatski 
poti. 

3. člen 4- c,en 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve. ~^a zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

i. 

Druga haaška Konvencija o mirnem reševanju mednarodnih 
sporov je bila sklenjena 18. oktobra 1907 v Haagu, veljati pa je 
začela 26. januarja 1910. H konvenciji lahko pristopijo vse države, 
trenutno pa ima že 81 pogodbenic. Konvencija obnavlja in 
dopolnjuje Konvencijo o mirnem reševanju mednarodnih sporov 
iz leta 1899, h kateri je nekdanja Jugoslavija pristopila, po 
osamosvojitvi pa jo je Republika Slovenija nasledila (1. oktobra 
1996).. 

Konvencija iz leta 1907 odpravlja pomanjkljivosti konvencije iz 
leta 1899, ki so se pojavile v praksi. Večina držav pogodbenic 
konvencije iz leta 1899 je ratificiralo tudi konvencijo iz leta 1907, 
pri čemer je v razmerju med njimi slednja v skladu z njenim 91. 
členom nadomestila konvencijo iz leta 1899, zaradi česar tudi 
Republika Slovenija pristopa h konvenciji iz leta 1907. 

II. 

Haaška konvencija o mirnem reševanju mednarodnih sporov iz 
leta 1907 določa postopek za mirno reševanje sporov z dobrimi 
uslugami in posredovanjem, z anketo oziroma preiskovalnimi 
komisijami in z arbitražo. Arbitraža sodi med pravna sredstva 
mirnega reševanja sporov, dobre usluge in posredovanje ter 
anketo oziroma preiskovalne komisije pa doktrina mednarodnega 
prava uvršča med diplomatska sredstva mirnega reševanja 
sporov. 

Konvencija je razdeljena na pet vsebinskih delov. V prvem delu, ki 
vsebuje samo prvi člen, je določen namen konvencije, ki je v 
največji možni meri preprečevati uporabo sile v odnosih med 
državami ter si prizadevati za mirno reševanje mednarodnih 
nesoglasij. 

Dobre usluge in posredovanje konvencija opredeljuje v drugem 
delu, od 2. do 8. člena. Doktrina razlikuje med dobrimi uslugami 

(good offices) in posredovanjem v ožjem smislu oziroma mediacijo 
(mediation). Za posredovanje v širšem smislu, ki združuje oba 
pojma je značilna udeležba tretje stranke pri mirnem reševanju 
spora. Pri dobrih uslugah tretja stran predstavlja samo 
vzdrževalca stikov med sprtima stranema in si prizadeva, da bi 
državi v sporu z nasveti in prigovarjanjem pripeljala do 
neposrednih pogajanj oz. bi le-te pospešila, tako da bi prišlo do 
sporazumne rešitve spora med samima državama (strankama). 
Pri posredovanju (oziroma mediaciji) pa se tretja stran ne omejuje 
samo na prigovarjanje in prenašanje predlogov, temveč strankama 
v sporu predlaga tudi svoje vsebinske rešitve ter aktivno sodeluje 
v pogajanjih. Dobre usluge in posredovanje pa imata izključno 
svetovalno naravo in nista pravno zavezujoča. Haaška konvencija 
razlikovanja med dobrimi uslugami in posredovanjem v ožjem 
smislu ni sprejela ter oba načina mirnega reševanja sporov 
obravnava enotno. 

O anketi oziroma preiskovalnih komisijah konvencija govori 
v tretjem delu, od 9. do 36. člena. Namenjene so ugotavljanju in 
razreševanju dejanskih vprašanj (9. člen) in se ustanovijo s 
posebnim sporazumom (10. člen) med državama v sporu 
(strankama). Praviloma preiskavo opravlja tretja, neodvisna 
stranka (ali več strank). Če ni drugače urejeno, se mednarodne 
preiskovalne komisije oblikujejo na način, kot se sestavi 
razsodišče (45. in 57. člen). Stranke imajo pravico v preiskovalno 
komisijo imenovati svoje zastopnike in najeti svetovalce ali 
odvetnike (14. člen). Postopek preiskave je kontradiktoran (19. 
člen). Stranke v sporu morajo preiskovalni komisiji zagotoviti 
potrebna sredstva, da se v celoti seznani z zadevnimi dejstvi (23. 
člen). Poročilo preiskovalne komisije ne veže strank (35. člen). 

Mednarodno arbitražo konvencija obravnava v četrtem delu, 
od 37. do 85. člena. Njen cilj je reševanje sporov med državami s 
pomočjo razsodnikov, ki si jih države same izberejo, in na podlagi 
spoštovanja prava, pri čemer zatekanje k arbitraži vključuje 
obveznost, da se stranki v sporu podredita razsodbi v dobri veri 
(37. člen). 
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Arbitraža oziroma razsodništvo je prvo sredstvo, ki se je v 
zgodovini pojavilo za mirno reševanje sporov med državami, 
hkrati pa je tudi sredstvo, ki so ga države v sporu doslej 
najpogosteje uporabljale. Njene prednosti so predvsem: svoboden 
izbor razsodnikov, možnost nakazovanja pravil mednarodnega 
prava, ki naj jih razsodniki uporabijo in določanje postopka za 
mirno reševanje sporov. Razsodba arbitraže je za stranke v sporu 
pravno zavezujoča ter reši spor dokončno in brez možnosti 
pritožbe. 

Že prva Konvencija o mirnem reševanju mednarodnih sporov iz 
leta 1899 je poleg ureditve ad hoc (priložnostne) arbitraže, 
intitucionalizirala tudi prvo stalno mednarodno sodno telo, Stalno 
arbitražno sodišče (v nadaljevanju SAS) s sedežem v Haagu, ki 
ga je Konvencija iz leta 1907 ohranila, pri tem pa nekoliko 
posodobila na podlagi pretekle prakse. Ne gre za sodišče, ki bi 
delovalo v stalni sestavi, »stalna« sta samo Mednarodni urad 
SAS z generalnim sekretarjem in seznam razsodnikov ter Stalni 
upravni svet (oziroma Administrativni svet). Na seznam 
razsodnikov lahko vsaka pogodbenica uvrsti največ štiri priznane 
strokovnjake na področju mednarodnega prava, ki uživajo največji 
moralni ugled. Izbrani so za šest let z možnostjo obnovitve 
imenovanja (44. člen). Države v sporu lahko, če želijo, da se spor 
razreši pred SAS, izberejo razsodnike s tega seznama. Prednost 
imenovanja potencialnih razsodnikov je dejstvo, da tvorijo te osebe 
nacionalne skupine razsodnikov s pomembnimi pristojnostmi. 
Imajo namreč pravico predlagati kandidate za sodnike 
Meddržavnega sodišča v Haagu in kandidate za Nobelovo 
nagrado za mir. V interesu Republike Slovenije je imenovanje teh 
članov razsodišča v najkrajšem možnem času. 

V Haagu akreditirani diplomatski predstavniki držav pogodbenic 
sestavljajo Stalni upravni svet, njegov predsednik pa je nizozemski 
minister za zunanje zadeve, ki je tudi depozitar te konvencije. 
Stalni upravni svet je pooblaščen za vodenje in nadzor nad 
Mednarodnim uradom in odloča o vseh administrativnih vprašanji 
v zvezi z delovanjem SAS (49. člen). 

Stranke pristopijo k arbitraži s predhodnim dogovorom o 
mednarodni arbitraži - kompromisom. V prevodu konvencije v 
slovenski jezik je bil uporabljen izraz "kompromis" tako kot v 
francoskem izvirniku besedila in angleškem prevodu, saj gre za 
ustaljen mednarodnopravni izraz za dogovor strank v sporu o 
predložitvi spora v arbitražno reševanje. Ta je temelj arbitražnega 
postopka, saj opredeljuje sporno zadevo, razsodnike in ureja 
njen postopek (52. člen). Dolžnosti razsodnika se lahko dodelijo 
enemu samemu razsodniku ali več razsodnikom, ki jih države v 
sporu (stranke) izberejo med člani SAS ali med drugimi 
strokovnjaki (55. člen). Če se države v sporu ne dogovorijo 
drugače, se razsodišče sestavi po naslednjem postopku: vsaka 
država imenuje dva razsodnika, od katerih je eden lahko državljan 
države v sporu ali izbran izmed oseb, ki jih je ta država določila 
za člane SAS. Ta dva razsodnika skupaj izbereta glavnega 
razsodnika. Če je glasovanje neodločeno, se izbor glavnega 
razsodnika zaupa tretji sili, ki jo stranki soglasno izbereta. Če o 
tem ni doseženega soglasja, izbere vsaka stranka v sporu neko 
drugo silo, glavnega razsodnika pa soglasno izbereta tako izbrani 
sili. Če se v dveh mesecih ti sili ne sporazumeta, predlaga vsaka 
od njiju dva kandidata, izbrana s seznama članov SAS, ki pa ne 
smeta biti člana, ki sta ju izbrali stranki v sporu, oz. ne smeta biti 
njuna državljana. Kdo bo glavni razsodnik, določi žreb (45. člen). 
Glavni razsodnik je po uradni dolžnosti predsednik razsodišča 
(57. člen). 

Koje razsodišče tako sestavljeno, stranke o svoji odločitvi, da se 
zatečejo k razsodišču, obvestijo Mednarodni urad (46. člen). 

Praviloma ima postopek dve fazi: 

a) predhodni postopek, v katerem zastopniki strank v sporu 
pisno predstavijo članom razsodišča in nasprotni vloge o 
svojem videnju primera, nasprotne vloge in po potrebi 
odgovore nanje; v tem postopku stranke predložijo vse listine 
in dokumente v zvezi z obravnavano zadevo (63.-65. člen); 

b) ustno razpravo, v kateri zastopniki in svetovalci strank v 
sporu ustno predstavijo vse dokumente, pomembne za 
obrambo njihovega primera in zaslišijo nasprotno stran. Le-ta 
je javna, če tako sklene razsodišče s privolitvijo strank. 
Razprava je končana, ko zastopniki in svetovalci strank v 
sporu predložijo vse obrazložitve in dokaze v podporo 
svojega primera (66.-77. člen). 

Razsodišče sprejme odločitev tajno (78. člen). Razsodba pa se 
prebere na javnem zasedanju, na katerem so prisotni zastopniki 
in svetovalci strank (80. člen). 

Če je tako dogovorjeno v kompromisu, lahko stranke zahtevajo 
revizijo razsodbe, in sicer le na podlagi odkritja kakega novega 
dejstva, za katero se domneva, da bi imelo odločilen vpliv na 
razsodbo in zanj nista v času, ko je z izrecno odločitvijo bila 
razprava končana, vedela ne razsodišče niti stranka, ki revizijo 
zahteva. Revizija se lahko uvede le z izrecno odločitvijo razsodišča 
(84. člen). 

Konvencija v IV. poglavju četrtega dela (86. do 90. člen) obravnava 
arbitražo po skrajšanem postopku. V tem postopku razsojata 
dva razsodnika pa izboru strank in glavni razsodnik, izbran od 
izbranih razsodnikov. Če se o tem ne strinjata, vsaka stranka 
predlaga dva kandidata s splošnega seznama članov SAS z 
izjemo članov, ki sta jih nanj imenovali stranki. Kdo od kandidatov 
bo glavni razsodnik, se določi z žrebom (87. člen). Razsodišče, 
takoj ko je ustanovljeno, določi rok, v katerem mu morata obe 
stranki predložiti svoji zadevi (88. člen). Postopek se vodi izključno 
vpisni obliki. Razsodišče ima pravico zahtevati ustne obrazložitve 
od zastopnikov, izvedencev in prič, če smatra, da je to koristno 
(90. člen). 

V petem delu konvencije je v končnih določbah določen postopek 
za pristop držav h konvenciji. Država, ki želi pristopiti h Konvenciji, 
mora o tem obvestiti nizozemsko vlado, s tem da ji pošlje listino o 
pristopu, ki se deponira v arhivu te vlade (93. člen). 

III. 

Republika Slovenija bo h Konvenciji o mirnem reševanju 
mednarodnih sporov iz leta 1907 pristopila v skladu z 88. členom 
Zakona o zunanjih zadevah, v skladu s 75. členom Zakona o 
zunanjih zadevah pa jo bo ratificiral Državni zbor Republike 
Slovenije. 

Pristop h konvenciji ne zahteva izdaje novih ali spremembe 
veljavnih predpisov. 

Za izvajanje konvencije bo skrbelo Ministrstvo za zunanje zadeve, 
izvajanje pa ne bo zahtevalo dodatnih finančnih sredstev. 

Konvencija o mirnem reševanju mednarodnih sporov iz leta 1907 
ni predmet usklajevanja s pravnim redom in usmeritvami Evropske 
unije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI PROTOKOLOV 0 IZVAJANJU 

ALPSKE KONVENCIJE (NIPIAK) 

- EPA 1032 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0142 
Številka: 903-14/2000-6 
Ljubljana, 23.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 44. redni seji dne 23.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLOV O 
IZVAJANJU ALPSKE KONVENCIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 

- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Jože Novak, državni sekretar v Ministrstvu za okolje, 
prostor in energijo, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Margarita Jančič, podsekretarka v Ministrstvu za okolje, 
prostor in energijo, 

- mag. Emil Ferjančič, podsekretar v Ministrstvu za okolje, 
prostor in energijo, 

- Štefanija Novak, podsekretarka v Ministrstvu za okolje, 
prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI PROTOKOLOV O IZVAJANJU 

ALPSKE KONVENCIJE 

1. člen 

Ratificirajo se: 
Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju 
urejanja prostora in trajnostnega razvoja, sestavljen v 
Chamberyju 24. decembra 1994; 
Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 o 
hribovskem kmetijstvu, sestavljen v Chamberyju 24. decembra 
1994; 
Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju 

varstva narave in urejanja krajine, sestavljen v Chamberyju 
24. decembra 1994; 
Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju 
gorskega gozda, sestavljen na Brdu 27. februarja 1996; 
Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju 
turizma, sestavljen na Bledu 16. oktobra 1998; 
Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju 
varstva tal, sestavljen na Bledu 16. oktobra 1998; 
Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju 
energije, sestavljen na Bledu 16. oktobra 1998; 
Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju 
prometa, sestavljen v Luzernu 31. oktobra 2000; 
Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 o reševanju 
sporov, sestavljen v Luzernu 31. oktobra 2000. 
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2. člen 

Besedilo protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na 
področju urejanja prostora in trajnostnega razvoja se v izvirniku 
v slovenskem in nemškem jeziku glasi; 

besedilo protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 o 
hribovskem kmetijstvu se v izvirniku v slovenskem in francoskem 
jeziku glasi; 

besedilo protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na 
področju varstva narave in urejanja krajine se v izvirniku v 
slovenskem in nemškem jeziku glasi; 

besedilo protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na 
področju gorskega gozda se v izvirniku v slovenskem in nemškem 
jeziku glasi; 

besedilo protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na 
področju turizma se v izvirniku v slovenskem in francoskem 
jeziku glasi; 

besedilo protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na 
področju varstva tal se v izvirniku v slovenskem in nemškem 
jeziku glasi; 

besedilo protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na 
področju energije se v izvirniku v slovenskem in italijanskem 
jeziku glasi; 

besedilo protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na 
področju prometa se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku 
glasi; 

besedilo protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 o 
reševanju sporov se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku 
glasi*; 

PROTOKOL O IZVAJANJU ALPSKE 
KONVENCIJE IZ LETA 1991 

NA PODROČJU UREJANJA 
PROSTORA IN TRAJNOSTNEGA 

RAZVOJA 

PROTOKOL "UREJANJE PROSTORA 
INTRAJNOSTNI RAZVOJ" 

Preambula 

Republika Avstrija, 
Francoska republika, 
Italijanska republika, 
Kneževina Lihtenštajn, 
Kneževina Monako, 
Zvezna republika Nemčija, 

* Besedila protokolov v ostalih izvirnih jezikih (francoskem, italijanskem, 
nemškem) so na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve 
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

Republika Slovenija, 
Švicarska konfederacija 
kot tudi 
Evropska skupnost 
so se 

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

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz drugega in tretjega 
odstavka 2. člena Alpske konvencije, 

ob spoznanju, da je alpski prostor območje, pomembno za vso 
Evropo, in je po reliefu, podnebju, vodovju, rastlinstvu, živalstvu, 
pokrajini in kulturi tako edinstvena kot tudi raznovrstna dediščina 
in da njeno gorovje, doline in predalpsko hribovje sestavljajo 
ekološke enote, katerih ohranitev ni zgolj interes alpskih dežel, 

zavedajoč se, da so Alpe življenjski prostor tamkajšnjega 
prebivalstva in okvir za njegov gospodarski razvoj, 

prepričane, da mora imeti tamkajšnje prebivalstvo možnost 
opredeliti svoje lastne zamisli o družbenem, kulturnem in 
gospodarskem razvoju in sodelovati pri njihovem uresničevanju 
v okviru veljavne ureditve, 

zavedajoč se, da ima alpski prostor tudi različne funkcije 
splošnega pomena, še zlasti kot turistični in rekreacijski prostor 
in da so v njem pomembne evropske prometne poti, 

glede na to, da naravne prostorske omejitve in občutljivost 
ekosistemov povzročajo probleme združljivosti z naraščanjem 
domačega in tujega prebivalstva kot tudi povečano potrebo po 
zemljiščih za različne prej omenjene dejavnosti, kar škoduje 
ekološkemu ravnotežju alpskega prostora in ga ogroža, 

ob spoznanju, da te prostorske zahteve niso enakomerno 
porazdeljene in se zgoščeno pojavljajo na posameznih območjih, 
medtem ko drugim območjem grozita praznjenje in slabša 
razvitost, 

glede na to, da je zaradi teh tveganj treba upoštevati tesne 
povezave med človekovimi dejavnostmi, še zlasti kmetijskimi in 
gozdarskimi, ter ohranitvijo ekosistemov, kar vpliva na občutljivost 
alpskega prostora za spremembe pogojev za opravljanje 
družbenih in gospodarskih dejavnosti in kar narekuje sprejetje 
smotrnih in raznovrstnih ukrepov v dogovoru s tam živečim 
prebivalstvom in njegovimi izvoljenimi predstavniki ter z 
gospodarskimi organizacijami in združenji, 

glede na to, da je treba obstoječo politiko urejanja prostora, ki 
prispeva k zmanjševanju neenakosti in krepitvi solidarnosti še 
naprej izvajati, tako da bodo bolj upoštevane zahteve okolja, da 
bo v celoti uveljavljena njena preventivna vloga, 

zavedajoč se, da so varstvo okolja, družbeni in kulturni razvoj 
kakor tudi gospodarski razvoj alpskega prostora enako pomembni 
cilji in da je zato treba iskati dolgoročno trdno ravnotežje med 
njimi, 
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prepričane, da lahko teritorialne skupnosti, ki jih ta vprašanja 
neposredno zadevajo, najbolje rešujejo številne probleme 
alpskega prostora, 

prepričane, da je treba v korist usklajenega razvoja spodbujati 
čezmejn o sodelovanje teritorialnih skupnosti, ki jih to neposredno 
zadeva, 
prepričane, da lahko naravne omejitve proizvodnje zlasti v 
kmetijstvu in gozdarstvu ogrozijo gospodarske temelje 
tamkajšnjega prebivalstva in povzročajo slabšanje življenjskega 
prostora in prostora za sprostitev, 

prepričane, da lahko razpoložljivost alpskega prostora kot 
območja splošnega pomena, predvsem glede njegove funkcije 
varstva okolja in ekološkega ravnotežja, ter kot območja za prosti 
čas in sprostitev opravičuje ustrezne ukrepe pomoči, 

prepričane, da se določeni problemi lahko razrešijo le čezmejno 
in s skupnim ukrepanjem alpskih držav, 

sporazumele, kot sledi: 

I. poglavje 

Splošne določbe 

1. člen 
Cilji 

Cilji urejanja prostora in trajnostnega razvoja alpskega prostora 
so: 

a) priznavanje posebnih zahtev alpskega prostora v okviru 
nacionalnih in evropskih politik, 

b) prilagajanje rabe prostora ekološkim ciljem in zahtevam, 

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

d) priznavanje posebnih interesov alpskega prebivalstva s 
prizadevanji za trajno zagotavljanje podlage za njihov razvoj, 

e) pospeševanje gospodarskega razvoja ob hkratnem 
uravnoteženem demografskem razvoju v alpskem prostoru, 

f) ohranjanje regionalnih identitet in kulturnih posebnosti, 

9) pospeševanje enakih razvojnih možnosti za tamkajšnje 
prebivalstvo na družbenem, kulturnem in gospodarskem področju 
ob upoštevanju pristojnosti teritorialnih skupnosti, 

h) upoštevanje naravnih omejitev, storitev splošnega pomena, 
omejitev rabe virov in cen za rabo teh virov, ki ustrezajo njihovi 
dejanski vrednosti. 

2. člen 
Temeljne obveznosti 

V skladu s splošnimi cilji urejanja prostora in trajnostnega razvoja 
alpskega prostora, navedenimi v 1. členu, se pogodbenice 
dogovorijo, da bodo zagotovile splošne pogoje, ki omogočajo: 

a) krepitev sposobnosti delovanja teritorialnih skupnosti v skladu 
z načelom subsidiarnosti, 

b) uresničevanje posebnih regionalnih strategij in pripadajočih 
struktur, 

c) zagotavljanje solidarnosti med teritorialnimi skupnostmi z 
učinkovitimi ukrepi na ravni posamezne države pogodbenice, 

d) sprejetje ukrepov pomoči ob omejitvah rabe naravnih virov in 
priznanih ovirah za gospodarsko dejavnost v alpskem prostoru, 
če so potrebni za ohranitev gospodarskih dejavnosti in sprejemljivi 
za okolje, 

e) spodbujanje usklajevanja politike urejanja prostora, razvoja in 
varstva okolja z mednarodnim sodelovanjem. 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo za izpolnitev ciljev iz 1. 
člena predvidele potrebne ukrepe in pri tem spoštovale načelo 
subsidiarnosti. 

3. člen 
Upoštevanje meril varstva okolja v politiki urejanja 

prostora in trajnostnega razvoja 

Politika urejanja prostora in trajnostnega razvoja teži k 
pravočasnemu usklajevanju gospodarskih interesov z zahtevami 
varstva okolja, zlasti glede na: 

a) ohranjanje in ponovno vzpostavljanje ekološkega ravnotežja 
in biotske raznovrstnosti alpskih regij, 

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

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

d) varstvo redkih ekosistemov, vrst in krajinskih prvin, 

e) ponovno vzpostavitev prizadetih življenjskih prostorov in 
bivalnih območij, 

f) varstvo pred naravnimi nesrečami, 

g) okolju in krajini primerno gradnjo objektov in naprav, ki so 
potrebni za razvoj, 

h) ohranjanje kulturnih posebnosti v alpskih regijah. 

4. člen 
Mednarodno sodelovanje 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo odpravile ovire za 
mednarodno sodelovanje med teritorialnimi skupnostmi alpskega 
prostora in spodbujale reševanje skupnih problemov s 
sodelovanjem na najprimernejši teritorialni ravni. 

(2) Pogodbenice podpirajo okrepljeno mednarodno sodelovanje 
med posameznimi pristojnimi organi, še posebej pri izdelavi 
načrtov in/ali programov urejanja prostora in trajnostnega razvoja 
v skladu z 8. členom na državni in regionalni ravni ter tudi pri 
opredelitvi sektorskega planiranja, ki pomembno posega v prostor. 
Na obmejnih območjih bo to sodelovanje potekalo predvsem v 
obliki usklajevanja prostorskega načrtovanja, gospodarskega 
razvoja in zahtev okolja. 

(3) Kadar ukrepov ne morejo izvajati teritorialne skupnosti, ker 
so v državni ali mednarodni pristojnosti, jim je treba dati možnost, 
da učinkovito zastopajo interese prebivalstva. 

4. november 2003 45 poročevalec, št. 89 



5. člen 
Upoštevanje ciljev v politiki na drugih področjih 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo glede na zastavljeni razvoj 
prostora cilje tega protokola upoštevale tudi v svoji politiki na 
drugih področjih, še posebej pri regionalnem razvoju, razvoju 
naselij, turizmu, prometu, kmetijstvu, gozdarstvu pri varstvu okolja 
kot tudi pri infrastrukturi, zlasti za oskrbo z vodo in energijo, tako 
da bi zmanjšale morebitne škodljive in nasprotujoče učinke. 

6. člen 
Usklajevanje politike na različnih področjih 

Pogodbenice zagotovijo instrumente za usklajevanje politike na 
različnih področjih povsod, kjer jih še ni, da bi tako pospešile 
trajnostni razvoj alpskega prostora in njegovih regij. Prizadevajo 
si za rešitve, ki so združljive z ohranjanjem okolja in trajnostno 
rabo naravnih virov ter za preprečevanje tveganj, povezanih z 
enostransko rabo prostora, tako da podpirajo raznovrstnost pobud 
ter spodbujajo partnerje, da bi izpolnjevali skupne cilje. 

7. člen 
Sodelovanje teritorialnih skupnosti 

(1) V okviru veljavne ureditve vsaka pogodbenica določi najboljšo 
raven usklajevanja in sodelovanja med institucijami in teritorialnimi 
skupnostmi, ki jih to neposredno zadeva, z namenom, da 
pospešuje skupno odgovornost, zlasti da izkoristi in razvija 
sinergijo pri izvajanju politike urejanja prostora in trajnostnega 
razvoja ter iz tega izhajajočih ukrepov. 

(2) Teritorialne skupnosti, ki jih to neposredno zadeva, sodelujejo 
v različnih fazah priprave in uresničevanja te politike in ukrepov 
ob upoštevanju svojih pristojnosti v okviru veljavne ureditve. 

II. poglavje 

Posebni ukrepi 

8. člen 
Načrti in/ali programi za urejanje prostora in trajnostni 

razvoj 

(1) Cilji urejanja prostora in trajnostnega razvoja se uresničujejo 
v skladu z zakoni in drugimi predpisi pogodbenic z izdelavo načrtov 
in/ali programov urejanja prostora in trajnostnega razvoja. 

(2) Ti načrti in/ali programi se izdelajo za ves alpski prostor na 
ravni za to pristojnih teritorialnih skupnosti. 

(3) Pripravijo jih pristojne teritorialne skupnosti ali pa se pripravijo 
skupaj z njimi in v sodelovanju s sosednjimi teritorialnimi 
skupnostmi, po potrebi tudi čezmejno, in se usklajujejo na različnih 
teritorialnih ravneh. 

(4) Opredeljujejo usmeritve trajnostnega razvoja in urejanja 
prostora za med seboj povezana območja. Treba jih je redno 
preverjati in po potrebi spreminjati. Priprava in uresničevanje teh 
programov in načrtov temeljita na posnetku stanja in predhodnih 
študijah, ki opredeljujejo značilnosti določenega območja. 

9. člen 
Vsebina načrtov in/ali programov za urejanje prostora 

in trajnostni razvoj 

Načrti in/ali programi za urejanje prostora in trajnostni razvoj 
obsegajo na najustreznejši teritorialni ravni in v skladu s 
posameznimi prostorskimi danostmi, zlasti: 

(1) Regionalni gospodarski razvoj 

a) ukrepe, ki tam živečemu prebivalstvu omogočajo zadovoljive 
možnosti za zaposlitev in zagotavljajo oskrbo z blagom in 
storitvami, potrebnimi za družbeni, kulturni in gospodarski razvoj, 
ter enake možnosti, 

b) ukrepe, ki pospešujejo gospodarsko raznovrstnost zaradi 
odpravljanja strukturnih slabosti in tveganj enostranske rabe 
prostora, 

c) ukrepe, ki krepijo sodelovanje med turizmom, kmetijstvom, 
gozdarstvom in obrtjo, še posebej s povezovanjem dejavnosti, ki 
ustvarjajo nova delovna mesta. 

(2) Podeželje 

a) ohranitev zemljišč, primernih za kmetijstvo, pašništvo in 
gozdarstvo, 

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

c) ohranitev in ponovno vzpostavitev območij z visoko ekološko 
in kulturno vrednostjo, 

d) opredelitev potrebnih površin in naprav za prostočasne 
dejavnosti, ki so združljive z drugimi rabami tal, 

e) opredelitev območij, na katerih se je treba zaradi naravnih 
nevarnosti v največji možni meri izogibati gradnji objektov in naprav. 

(3) Poselitveni prostor 

a) ustrezno in gospodarno omejitev naselitvenih območij vključno 
z ukrepi, ki zagotavljajo njihovo dejansko pozidavo, 

b) zagotovitev potrebnih zemljišč za gospodarske in kulturne 
dejavnosti, oskrbo ter za prostočasne dejavnosti, 

c) opredelitev območij, na katerih se je treba zaradi naravnih 
nevarnosti v največji možni meri izogibati gradnji objektov in naprav, 

d) ohranjanje in urejanje zelenih rekreacijskih območij v naseljih 
in na obrobju naselij, 

e) omejevanje gradnje drugega bivališča, 

f) usmerjanje in zgostitev naselij ob prometnicah in/ali ob že 
obstoječih pozidavah, 

g) ohranjanje značilnih naselbinskih zasnov, 

h) ohranjanje in ponovna vzpostavitev značilne stavbne dediščine. 
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(4) Varstvo narave in krajine 

a) določitev območij varstva narave in krajine kot tudi sektorjev 
varstva voda in drugih naravnih življenjskih osnov, 

t>) določitev območij miru in drugih območij, na katerih bodo objekti 
in naprave ter druge moteče dejavnosti omejene ali prepovedane. 

(5) Promet 

a) ukrepe za izboljšanje regionalnih in nadregionalnih povezav, 

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

c) ukrepe za okrepitev usklajevanja in sodelovanja med različnimi 
prometnimi sredstvi, 

d) ukrepe za umiritev prometa in po potrebi za omejitev prometa 
z motornimi vozili, 

e) ukrepe za izboljšanje ponudbe javnih prevoznih sredstev za 
tam živeče prebivalstvo in goste. 

10. člen 
Sprejemljivost projektov 

(1) Pogodbenice zagotovijo potrebne pogoje za presojo 
neposrednih in posrednih učinkov javnih in zasebnih projektov, ki 
lahko bistveno in trajno vplivajo na naravo, krajino, stavbno 
dediščino in prostor. Pri presoji se upoštevajo življenjske razmere 
lam živečega prebivalstva, še posebej njegovih teženj na področju 
gospodarskega, družbenega in kulturnega razvoja. Rezultat te 
presoje je treba upoštevati pri odločanju o izdaji dovoljenj za 
projekte ali njihovem izvajanju. 

(2) Kadar določeni projekt vpliva na ureditev prostora, trajnostni 
razvoj in razmere okolja sosednje pogodbenice, morajo biti njeni 
pristojni organi pravočasno obveščeni. Informacijo je treba 
predložiti pravočasno, tako da je možno projekt presoditi in zavzeti 
stališče ter to upoštevati pri sprejemanju odločitve. 

11. člen 
Raba virov, storitve splošnega pomena, naravne 

ovire za proizvodnjo in omejitve rabe virov 

Pogodbenice proučijo, v kakšni meri je glede na notranje pravo 
mogoče: 

a) zaračunati uporabnikom alpskih virov tržno ceno, ki vključuje 
stroške razpoložljivosti omenjenih virov glede na njihovo 
gospodarsko vrednost, 

b) povrniti stroške za storitve splošnega pomena, 

c) zagotoviti primerno nadomestilo gospodarskim dejavnostim, 
ki so prizadete zaradi naravnih ovir za proizvodnjo, zlasti v 
kmetijstvu in gozdarstvu, 

d) zagotoviti primerno odškodnino na podlagi pravnih predpisov 
ali pogodb, kadar je za okolje sprejemljiva gospodarska raba 
potenciala naravnega prostora dodatno bistveno omejena. 

12. člen 
Ukrepi gospodarske in finančne politike 

(1) Pogodbenice proučijo možnosti, da vtem protokolu opredeljen 
trajnostni razvoj alpskega prostora podprejo z ukrepi gospodarske 
in finančne politike. 

(2) Poleg ukrepov iz 11. člena je treba upoštevati še: 

a) nadomestila med teritorialnimi skupnostmi na ustrezni ravni, 

b) preusmeritev politik na tradicionalnih področjih in smiselno 
uporabo obstoječih sredstev pomoči, 

c) podporo čezmejnim projektom. 

(3) Pogodbenice proučijo posledice obstoječih in prihodnjih 
ukrepov gospodarske in finančne politike na okolje in prostor ter 
dajejo prednost ukrepom, sprejemljivim za varstvo okolja in cilje 
trajnostnega razvoja. 

13. člen 
Dopolnilni ukrepi 

Pogodbenice lahko za urejanje prostora in trajnostni razvoj 
sprejmejo poleg ukrepov, predvidenih v tem protokolu, tudi 
dopolnilne ukrepe. 

III. poglavje 

Raziskave, izobraževanje in obveščanje 

14. člen 
Raziskave in opazovanje 

(1) Pogodbenice spodbujajo in s tesnim sodelovanjem usklajujejo 
raziskave in sistematično opazovanje, ki pripomorejo k boljšemu 
poznavanju medsebojnih razmerij med prostorom, gospodarstvom 
in okoljem v Alpah in oceni prihodnjih razvojnih teženj. 

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

15. člen 
Izobraževanje in obveščanje 

Pogodbenice spodbujajo izobraževanje in izpopolnjevanje ter 
obveščanje javnosti o ciljih, ukrepih in izvajanju tega protokola. 
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IV. poglavje 

Izvajanje, nadzor in presojanje 

16. člen 
Izvajanje 

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

17. člen 
Nadzor spoštovanja obveznosti 

(1) Pogodbenice redno poročajo Stalnemu odboru o ukrepih, ki 
so jih sprejele na podlagi tega protokola. V poročilih se navede 
tudi učinkovitost sprejetih ukrepov. Alpska konferenca določi 
časovno zaporedje poročanja. 

(2) Stalni odbor pregleda poročila zaradi preverjanja, ali so 
pogodbenice izpolnile obveznosti iz tega protokola. Od pogodbenic 
lahko zahteva tudi dodatne informacije ali pa si pridobi informacije 
iz drugih virov. 

(3) Stalni odbor sestavi za Alpsko konferenco poročilo o 
spoštovanju obveznosti pogodbenic po tem protokolu. 

(4) Alpska konferenca se seznani s tem poročilom. Če ugotovi, 
da se obveznosti ne spoštujejo, lahko sprejme priporočila. 

18. člen 
Presojanje učinkovitosti določb 

(1) Pogodbenice redno preverjajo in presojajo učinkovitost določb 
tega protokola. Če je za uresničevanje njegovih ciljev potrebno, 
predvidijo sprejem ustreznih sprememb tega protokola. 

(2) V okviru veljavne ureditve tudi teritorialne skupnosti sodelujejo 
pri tem presojanju. Posvetujejo se lahko tudi z nevladnimi 
organizacijami, ki so dejavne na tem področju. 

V. poglavje 

Končne določbe 

19. člen 
Odnos med Alpsko konvencijo in protokolom 

(1) Ta protokol je protokol Alpske konvencije v smislu njenega 2. 
člena in drugih členov konvencije, na katere se nanaša. 

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

(3) Kadar Alpska konferenca odloča o vprašanjih, ki se nanašajo 
na ta protokol, lahko o njih glasujejo samo pogodbenice tega 
protokola. 

20. člen 
Podpis in ratifikacija 

(1) Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam podpisnicam 
Alpske konvencije in Evropski skupnosti dne 20. decembra 1994 
in pri Republiki Avstriji kot depozitarju od 15. januarja 1995. 

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

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

21. člen 
Notifikacije 

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

a) vsakem podpisu, 

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, 

c) vsakem datumu začetka veljavnosti, 

d) vsaki izjavi katere od pogodbenic ali podpisnic, 

e) vsakem obvestilu pogodbenice o odpovedi vključno z datumom, 
ko začne veljati. 

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, 
podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Chamberyjudne 20. decembra 1994, v slovenskem, 
francoskem, italijanskem in nemškem jeziku, pri čemer so vsa 
štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem originalu, ki je 
deponiran v arhivu Republike Avstrije. Depozitar posreduje vsaki 
pogodbenici overjeno kopijo. 
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PROTOKOL O IZVAJANJU ALPSKE 
KONVENCIJE IZ LETA 1991 

O HRIBOVSKEM KMETIJSTVU 

PROTOKOL 
"HRIBOVSKO KMETIJSTVO" 

Preambula 

Republika Avstrija, 

Francoska republika, 

Italijanska republika, 

Kneževina Lihtenštajn, 

Kneževina Monako, 

Zvezna republika Nemčija, 

Republika Slovenija, 

švicarska konfederacija 

kot tudi 

Evropska skupnost 

so se 

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

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz drugega in tretjega 
odstavka 2. člena Alpske konvencije, 

zavedajoč se, da morajo v splošnem interesu in glede na težje 
gospodarske razmere ohranjati tradicionalno kulturno krajino in 
spodbujati kmetijstvo, ki je primerno kraju in sprejemljivo za okolje, 
ob spoznanju, da bo alpski prostor s svojim bogastvom naravnih 
virov in voda, s svojimi možnostmi za kmetovanje, z zgodovinskim 
in kulturnim pomenom, z vrednoto, ki jo predstavlja kot evropski 
življenjski, gospodarski in rekreacijski prostor, ter s prometnimi 
smermi čez ta prostor tudi v prihodnosti življenjskega pomena 
zlasti za tamkajšnje prebivalstvo, pa tudi za prebivalstvo z drugih 
območij, 

prepričane, da mora imeti tamkajšnje prebivalstvo možnost 
opredeliti svoje lastne zamisli o družbenem, kulturnem in 
gospodarskem razvoju in sodelovati pri njihovem uresničevanju 
v okviru veljavne ureditve, 

prepričane, da morajo biti interesi gospodarstva usklajeni z 
ekološkimi zahtevami, pri čemer je treba upoštevati posebnosti 
posameznih regij in osrednjo vlogo kmetijstva, 

zaradi pomena, ki ga je kmetijstvo od nekdaj imelo v alpskem 
prostoru in ga bo ta gospodarska panoga zlasti na hribovitih 
območjih nujno imela tudi v prihodnje kot temelj za ohranjanje 
primerne gostote poseljenosti, preskrbo prebivalstva s hrano, 
proizvodnjo značilnih kakovostnih izdelkov, ohranjanje in 
vzdrževanje kulturne krajine, med drugim tudi zaradi njene 
turistične rabe ter tudi zaradi varstva tal pred erozijo, plazovi in 
poplavami, 

ob spoznanju, da način in intenzivnost kmetovanja odločilno 
vplivata na naravo in krajino in da mora ekstenzivno obdelana 
kulturna krajina izpolnjevati bistveno funkcijo kot življenjski prostor 
za alpski rastlinski in živalski svet, 

priznavajoč, da je kmetovanje zaradi geomorfoloških in podnebnih 
značilnosti na hribovitih območjih povezano z najtežjimi 
življenjskimi in proizvodnimi razmerami, 

prepričane, da se določeni problemi lahko razrešijo le čezmejno 
in s skupnim ukrepanjem alpskih držav ter da je treba sprejeti 
tako na nacionalni kot na evropski ravni zlasti gospodarske in 
socialne prilagoditvene in spremljajoče ukrepe, tako da prihodnost 
kmetov in njihovih kmetij na hribovitih območjih ne bo odvisna 
samo od uporabe tržnih meril, 
sporazumele, kot sledi: 

I. poglavje 

Splošne določbe 

1. člen 
Cilji 

(1) Ta protokol določa ukrepe na mednarodni ravni, s katerimi bi 
ohranjali in spodbujali hribovsko kmetijstvo, primerno kraju in 
sprejemljivo za okolje, tako da bi trajno priznavali in zagotavljali 
njegov bistveni prispevek k ohranjanju poseljenosti in trajnostnih 
gospodarskih dejavnosti - zlasti s proizvodnjo značilnih 
kakovostnih izdelkov - k varstvu naravnega življenjskega okolja, 
preprečevanju naravnih nesreč, ohranitvi lepot in rekreacijskih 
vrednot naravne in kulturne krajine kot tudi h kulturi v alpskem 
prostoru. 

(2) Pogodbenice si bodo prizadevale, da bodo pri izvajanju tega 
protokola iskale najboljše rešitve za mnogovrstne naloge 
hribovskega kmetijstva. 

2. člen 
Upoštevanje ciljev v politiki na drugih področjih 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo cilje tega protokola 
upoštevale tudi v svoji politiki na drugih področjih. 

3. člen 
Temeljne obveznosti v celotnem gospodarskem 

okviru 

Pogodbenice soglašajo, da je treba kmetijsko politiko v skladu s 
celotno gospodarsko politiko na vseh ravneh prilagoditi zahtevam 
trajnostnega in uravnoteženega razvoja, da bi bilo v okviru 
obstoječih pogojev finančne politike mogoče: 

a) spodbujati, predvsem na hribovitih območjih, za okolje 
sprejemljivo kmetijstvo in njegove funkcije splošnega pomena v 
skladu s 7. členom tega protokola, 

b) z ukrepi socialne in strukturne politike v povezavi z ukrepi 
kmetijske in okoljske politike na hribovitih območjih zagotoviti 
primerne življenjske razmere in s tem učinkovito preprečevati 
odseljevanje. 
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4. člen 
Vloga kmetov 

Pogodbenice soglašajo, da je kmetijstvo, zlasti na hribovitih 
območjih, v stoletjih izoblikovalo krajino in ji dalo njeno zgodovinsko 
podobo ter kulturno vrednost. Zaradi mnogostranskih nalog 
kmetov je torej treba priznati njihovo odločilno vlogo tudi v prihodnje 
pri ohranjanju naravne in kulturne krajine ter jih pritegniti k 
sprejemanju odločitev in ukrepov za hribovita območja. 

5. člen 
Sodelovanje teritorialnih skupnosti 

(1) V okviru veljavne ureditve vsaka pogodbenica določi najboljšo 
raven usklajevanja in sodelovanja med institucijami in teritorialnimi 
skupnostmi, ki jih to neposredno zadeva, z namenom, da 
pospešuje skupno odgovornost, zlasti da izkoristi in razvija 
sinergijo pri izvajanju politike hribovskega kmetijstva ter iz tega 
izhajajočih ukrepov. 

(2) Teritorialne skupnosti, ki jih to neposredno zadeva, sodelujejo 
v različnih fazah priprave in uresničevanja te politike in ukrepov 
ob upoštevanju svojih pristojnosti v okviru veljavne ureditve. 

6. člen 
Mednarodno sodelovanje 

Pogodbenice se dogovorijo: 

a) da bodo skupno presojale razvoj kmetijske politike in se 
medsebojno posvetovale pred vsako s kmetijsko politiko 
povezano pomembno odločitvijo za izvajanje tega protokola, 

b) da bodo s čezmejnim sodelovanjem vseh pristojnih oblasti, 
posebej regionalnih uprav in lokalnih teritorialnih skupnosti, 
zagotavljale uresničevanje ciljev in ukrepov, določenih v tem 
protokolu, 

c) da bodo pospeševale izmenjavo znanja, izkušenj in skupnih 
pobud z mednarodnim sodelovanjem med raziskovalnimi in 
izobraževalnimi zavodi, kmetijskimi in okoljskimi organizacijami 
kot tudi občili. 

II. poglavje 

Posebni ukrepi 

7. člen 
Pospeševanje hribovskega kmetijstva 

(1) Pogodbenice si prizadevajo za raznovrstnost ukrepov 
kmetijske politike na vseh ravneh glede na različne krajevne 
razmere in za pospeševanje hribovskega kmetijstva z 
upoštevanjem težjih naravnih razmer. Zlasti je treba podpirati 
kmetije, ki zagotavljajo minimalno kmetijsko dejavnost v ekstremnih 
legah. 

(2) Za prispevek hribovskega kmetijstva pri ohranjanju in urejanju 
naravne in kulturne krajine kot tudi varovanju pred naravnimi 
nesrečami, kar je v splošnem interesu in presega splošne okvire 
obveznosti, je potrebno ustrezno nadomestilo na podlagi 
sporazumov o konkretnih projektih in storitvah. 

8. člen 
Urejanje prostora in kulturna krajina 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo na hribovitih območjih 
upoštevale posebne razmere pri urejanju prostora, namenski 
rabi tal, urejanju in izboljševanju zemljišč ob upoštevanju naravne 
in kulturne krajine. 

(2) Da bi hribovsko kmetijstvo lahko izpolnilo svoje raznovrstne 
naloge, mora imeti predvsem na razpolago potrebne površine za 
kmetijsko rabo, ki bo primerna kraju in sprejemljiva za okolje. 

(3) Pri tem je treba poskrbeti za ohranjanje oziroma obnavljanje 
tradicionalnih prvin kulturne krajine (gozdov, gozdnih robov, 
gozdičevja, grmičevja, močvirnih, suhih in pustih travnikov, 
planinskih pašnikov) kot tudi gospodarjenje z njimi. 

(4) Posebni ukrepi so potrebni za ohranjanje tradicionalnih kmečkih 
poslopij in arhitekturnih elementov ter za nadaljnjo uporabo 
značilnih načinov gradnje in gradbenega materiala. 

9. člen 
Sonaravne metode gospodarjenja in značilni proizvodi 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo ob prizadevanju za skupna 
merila sprejele vse potrebne ukrepe, da bi tako olajšale uporabo 
in širjenje ekstenzivnih, sonaravnih in za območje značilnih metod 
gospodarjenja na hribovitih območjih in da bodo varovale značilne 
kmetijske proizvode, ki se odlikujejo po lokalno omejenem, 
edinstvenem in sonaravnem načinu proizvodnje, ter taki 
proizvodnji dvigale vrednost. 

10. člen 
Kraju primerna živinoreja in genetska raznolikost 

(1) Pogodbenice se strinjajo, da je kraju primerna živinoreja na 
razpoložljivih površinah bistveni sestavni del hribovskega 
kmetijstva kot vir dohodka in tudi kot element krajinske in kulturne 
identitete. Zato je treba ohraniti živinorejo z njeno raznovrstnostjo 
značilnih pasem, vključno s tradicionalnimi domačimi živalmi ter z 
njihovimi značilnimi proizvodi; ta živinoreja mora biti primerna kraju, 
razpoložljivim površinam in biti sprejemljiva za okolje. 

(2) V skladu s tem je treba ohraniti potrebno strukturo poljedelskih, 
pašnih in gozdnih površin, pri čemer je ob pogojih ekstenzivne 
živinoreje treba upoštevati za posamezne kraje primerno razmerje 
med površinami za pridelavo krme in staležem živine. 

(3) Poleg tega je treba zlasti pri raziskavah in strokovni pomoči 
sprejeti potrebne ukrepe za ohranjanje genetske raznolikosti živine 
in kulturnih rastlin. 

11. člen 
Trženje 

(1) Pogodbenice si prizadevajo ustvariti ugodne razmere za trženje 
proizvodov hribovskega kmetijstva, tako da se poveča njihova 
prodaja na kraju samem in okrepi njihova konkurenčnost na 
domačih in mednarodnih trgih. 

(2) Spodbujanje med drugim vključuje blagovne znamke s 
kontroliranim poreklom in z jamstvom kakovosti, ki enako ščitijo 
proizvajalce in potrošnike. 
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12. člen 
Omejitev proizvodnje 

Pri omejevanju kmetijske proizvodnje si bodo pogodbenice 
prizadevale upoštevati posebne zahteve kmetovanja na hribovitih 
območjih, primernega kraju in sprejemljivega za okolje. 

13. člen 
Dopolnjevanje kmetijstva in gozdarstva 

Pogodbenice soglašajo, da morata biti dopolnjevanje in delna 
soodvisnost kmetijstva in gozdarstva na hribovitih območjih 
zasnovana celostno. Zato se zavzemajo: 

a) da se sonaravno gospodarjenje z gozdovi pospešuje kot 
dodatni vir dohodka na kmetijah ter kot dopolnilna dejavnost 
zaposlenih v kmetijstvu, 

b) da se upoštevajo varovalne, uporabne, rekreacijske ter 
ekološke in biogenetske funkcije gozda v razmerju do kmetijskih 
zemljišč ob upoštevanju posebnosti kraja in skladnosti s krajino, 

c) da se pašništvo in stalež divjadi uravnavata z ustreznimi 
predpisi tako, da ne nastaja nesprejemljiva škoda v gozdu in na 
kmetijskih zemljiščih. 

14. člen 
Dodatni viri dohodka 

Priznavajoč tradicionalni pomen družinskih kmetij v hribovskem 
kmetijstvu in da bi jim pomagali in jih ohranili kot nosilce osnovne, 
dopolnilne ali postranske gospodarske dejavnosti, se pogodbenice 
zavzemajo za ustvarjanje in razvoj dodatnih virov dohodka, 
predvsem na pobudo in v dobro tamkajšnjega prebivalstva, 
posebej na področjih, povezanih s kmetijstvom, kot so gozdarstvo, 
turizem in obrt, v skladu z varovanjem naravne in kulturne krajine. 

15. člen 
Izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 

Pogodbenice spodbujajo krepitev in izboljšanje kakovosti storitev, 
ki so nujne za premostitev neugodnih razmer zaposlenih v 
kmetijstvu in gozdarstvu na hribovitih območjih, da bi izboljšale 
njihove življenjske in delovne razmere in jih povezale z 
gospodarskim in družbenim razvojem na drugih področjih in 
predelih alpskega prostora. Pri tem ne smejo biti odločilna zgolj 
gospodarska merila. To velja predvsem za prometne povezave, 
za gradnjo in obnovo stanovanjskih in gospodarskih objektov 
kakor tudi za nabavo in vzdrževanje tehničnih naprav in opreme. 

16. člen 
Dopolnilni ukrepi 

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

III. poglavje 

Raziskave, izobraževanje in obveščanje 

17. člen 
Raziskave in opazovanje 

(1) Pogodbenice spodbujajo in s tesnim sodelovanjem usklajujejo 
raziskave in sistematično opazovanje, da bi dosegle cilje tega 
protokola. 

(2) Posebej se zavzemajo za posebne agrarne raziskave 
hribovskega kmetijstva, ki bodo potekale tako, da bodo čim bolj 
ustrezale dejanskim lokalnim razmeram in bodo vključene v proces 
določanja in preverjanja ciljev in ukrepov kmetijske politike, pri 
čemer pa se bodo pridobljeni rezultati uporabljali pri izobraževanju 
in strokovni pomoči za kmetijstvo. 

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

(4) Pogodbenice zlasti sestavijo za posamezna hribovita območja 
in ob upoštevanju ciljev in ukrepov, določenih s tem protokolom, 
primerljiv posnetek stanja o gospodarskem in družbenem položaju 
hribovskega kmetijstva. 

(5) Posnetek stanja je treba redno dopolnjevati in mora vsebovati 
navedbe o posebej problematičnih temah in območjih, o 
učinkovitosti sprejetih ukrepov ali o tistih, ki jih je treba sprejeti. 
Prednostno so obdelani podatki demografskega, socialnega in 
gospodarskega razvoja v povezavi z različnimi krajevnimi 
geografskimi, ekološkimi in infrastrukturnimi kazalci kot tudi 
opredelitev meril trajnostnega in uravnoteženega razvoja v smislu 
Alpske konvencije in tega protokola. 

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

18. člen 
Izobraževanje in obveščanje 

(1) Pogodbenice spodbujajo izobraževanje in izpopolnjevanje ter 
obveščanje javnosti o ciljih, ukrepih in izvajanju tega protokola. 

(2) Pogodbenice spodbujajo predvsem: 

a) nadaljnji razvoj izobraževanja in izpopolnjevanja ter strokovne 
pomoči na področju kmetijstva, poslovodstva in trženja vključno 
z varstvom narave in okolja. Ponudba izobraževanja se bo 
oblikovala tako, da bo omogočala usmerjanje in usposabljanje 
tudi za druge ali dopolnilne poklice, povezane s kmetijstvom, 
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b) obsežne in objektivne informacije, ki se ne omejujejo zgolj na 
neposredno prizadete osebe in organe, temveč bi z občili dosegale 
tudi najširšo javnost znotraj in zunaj alpskega prostora, da bi tako 
omogočile poznavanje vloge hribovskega kmetijstva in vzbudile 
zanimanje za to. 

(3) Poleg tega je treba prednostno obravnavati teme, ki so 
navedene v prilogi. 

IV. poglavje 

Izvajanje, nadzor in presojanje 

19. člen 
Izvajanje 

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

20. člen 
Nadzor spoštovanja obveznosti 

(1) Pogodbenice redno poročajo Stalnemu odboru o ukrepih, ki 
so jih sprejele na podlagi tega protokola. V poročilih se navede 
tudi učinkovitost sprejetih ukrepov. Alpska konferenca določi 
časovno zaporedje poročanja. 

(2) Stalni odbor pregleda poročila zaradi preverjanja, ali so 
pogodbenice izpolnile obveznosti iz tega protokola. Od pogodbenic 
lahko zahteva tudi dodatne informacije ali pa si pridobi informacije 
iz drugih virov. 

(3) Stalni odbor sestavi za Alpsko konferenco poročilo o 
spoštovanju obveznosti pogodbenic po tem protokolu. 

(4) Alpska konferenca se seznani s tem poročilom. Če ugotovi, 
da se obveznosti ne spoštujejo, lahko sprejme priporočila. 

21. člen 
Presojanje učinkovitosti določb 

(1) Pogodbenice redno preverjajo in presojajo učinkovitost določb 
tega protokola. Če je za uresničevanje njegovih ciljev potrebno, 
predvidijo sprejem ustreznih sprememb tega protokola. 

(2) V okviru veljavne ureditve tudi teritorialne skupnosti sodelujejo 
pri tem presojanju. Posvetujejo se lahko tudi z nevladnimi 
organizacijami, ki so dejavne na tem področju. 

V. poglavje 

Končne določbe 

22. člen 
Odnos med Alpsko konvencijo in protokolom 

(1) Ta protokol je protokol Alpske konvencije v smislu 2. člena in 
drugih členov konvencije, na katere se nanaša. 

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

(3) Kadar Alpska konferenca odloča o vprašanjih, ki se nanašajo 
na ta protokol, lahko o njih glasujejo samo pogodbenice tega 
protokola. 

23. člen 
Podpis in ratifikacija 

(1) Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam podpisnicam 
Alpske konvencije in Evropski skupnosti dne 20. decembra 1994 
in pri Republiki Avstriji kot depozitarju od 15. januarja 1995. 

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

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

24. člen 
Notifikacije 

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

a) vsakem podpisu, 
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, 
c) vsakem datumu začetka veljavnosti, 
d) vsaki izjavi katere od pogodbenic ali podpisnic, 
e) vsakem obvestilu pogodbenice o odpovedi vključno z datumom, 
ko začne veljati. 

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, 
podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Chamberyju dne 20. decembra 1994 v slovenskem, 
francoskem, italijanskem in nemškem jeziku, pri čemer so vsa 
štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem originalu, ki je 
deponiran v arhivu Republike Avstrije. Depozitar posreduje vsaki 
podpisnici overjeno kopijo. 
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Priloga 

Prednostne raziskovalne in izobraževalne teme v 
skladu s 17. in 18. členom 

Raziskave: 

Določitev in razvrstitev hribovitih območij glede na višinsko lego 
ter krajevne podnebne, geomorfološke, infrastrukturne in 
gospodarske razmere. 

Preverjanje učinkovitosti ukrepov za hribovsko kmetijstvo, 
sprejetih na različnih političnih ravneh in ravneh odločanja (skupna 
kmetijska politika EU, države, regije, teritorialne skupnosti), in 
njegove ekološke funkcije (družbena in okoljska sprejemljivost). 

Presoja gospodarske in ekološke, družbene in kulturne vloge 
kmetijstva in gozdarstva ter njunih razvojnih možnosti ob 
upoštevanju posebnih krajevnih razmer različnih hribovitih območij. 

Načini proizvodnje in predelave, merila izboljšav in kakovosti 
kmetijskih proizvodov na hribovitih območjih. 

Genetske raziskave in strokovna pomoč za diferencirano 
ohranjanje raznolikosti pasem živine in kulturnih rastlin, primerno 
kraju in sprejemljivo za okolje. 

Izobraževanje: 

Znanstveno-tehnična in socioekonomska pomoč in izobraževanje 
za kmetije in tudi za podjetja, ki predelujejo njihove proizvode. 

Tehnično in ekonomsko upravljanje podjetij, namenjeno zlasti 
popestritvi ponudbe in različnim alternativnim oblikam proizvodnje 
in dohodka v kmetijstvu in zunaj njega. 

Finančni in tehnični pogoji in učinki uporabe sonaravnih načinov 
pridelovanja in proizvodnje, sprejemljivih za okolje. 

Občila, sporočanje ali razširjanje informacij za usmerjanje javnega 
mnenja, politike in gospodarstva v alpskem prostoru in zunaj 
njega. 

PROTOKOL O IZVAJANJU ALPSKE 

KONVENCIJE IZ LETA 1991 NA 

PODROČJU VARSTVA NARAVE IN 
UREJANJA KRAJINE 

PROTOKOL "VARSTVO NARAVE IN UREJANJE 
KRAJINE" 

Preambula 

Republika Avstrija, 
Francoska republika, 
Italijanska republika, 
Kneževina Lihtenštajn, 
Kneževina Monako, 
Zvezna republika Nemčija, 
Republika Slovenija, 
Švicarska konfederacija 

kot tudi 

Evropska skupnost 

so se 

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

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz drugega in tretjega 
odstavka 2. člena Alpske konvencije, 

ob spoznanju, da so Alpe eden največjih strnjenih naravnih 
prostorov Evrope, ki ga odlikujejo njegova enkratna lepota, 
ekološka raznovrstnost in izredna občutljivost ekosistemov in da 

so hkrati življenjski in gospodarski prostor na tem območju živečih 
ljudi z bogato kulturno dediščino, 

prepričane, da mora imeti tamkajšnje prebivalstvo možnost 
opredeliti svoje zamisli o družbenem, kulturnem in gospodarskem 
razvoju in sodelovati pri njihovem uresničevanju v okviru veljavne 
ureditve, 

zaradi prostorske strukture Alp, kjer v ozkih dolinah prihaja do 
številnih, pogosto medsebojno konkurenčnih načinov rabe in s 
tem do obremenitev ekološko pomembnega območja, 

zavedajoč se, da sta način in intenzivnost rabe alpskega prostora 
v minulih desetletjih na obsežnih območjih povzročila nepopravljivo 
škodo na delih krajine, biotopih in vrstah, ki jih je treba ohraniti, in 
da bosta povzročila dodatne izgube, če bi s tem v nespremenjeni 
obliki nadaljevali, 

ob spoznanju, da je na nekaterih območjih alpskega prostora 
prišlo do preobremenitve narave in krajine ali da do tega lahko 
pride zaradi gostote prometa, turizma, športne dejavnosti, 
poselitve, razvoja gospodarstva in vse intenzivnejšega kmetijstva 
in gozdarstva, 

ob spoznanju, da so ledeniki, alpska travišča, gorski gozdovi in 
vodovja v alpskem prostoru izjemno pomembni kot življenjski 
prostor raznovrstnega alpskega rastlinstva in živalstva, 

zavedajoč se, da sta ekstenzivno kmetijstvo in gozdarstvo zelo 
pomembni za ohranjanje in urejanje kulturne krajine in njenih 
naravnih prvin, 

prepričane, da je treba gospodarske interese uskladiti z ekološkimi 
zahtevami, 

prepričane, da je pri odločanju med ekološko obremenjenostjo in 
gospodarskimi interesi treba dati prednost ekološkim zahtevam, 
kadar je to potrebno za ohranjanje naravnih življenjskih razmer, 
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z zavestjo, da omejena obremenjenost alpskega prostora zahteva 
posebne preventivne ukrepe za ohranjanje in ponovno 
vzpostavitev naravnega ravnotežja, 

prepričane, da se določeni problemi lahko razrešijo le čezmejno 
in s skupnim ukrepanjem alpskih držav, 

sporazumele, kot sledi: 

I. poglavje 

Splošne določbe 

1. člen 
Cilj 

Namen tega protokola je določiti mednarodna pravila, da bi 
zagotovili varovanje, urejanje in po potrebi obnavljanje narave in 
krajine pri izvajanju Alpske konvencije in ob upoštevanju interesov 
lokalnega prebivalstva, da bi trajno zagotovili nemoteno delovanje 
ekosistemov, ohranjanje krajinskih prvin in prosto živečih živalskih 
in rastlinskih vrst vključno z njihovim naravnim življenjskim 
prostorom, regeneracijsko in trajnostno produkcijsko sposobnost 
naravnih dobrin, raznovrstnost, posebnost in lepoto naravne in 
kulturne krajine v njeni celovitosti ter spodbudili za to potrebno 
sodelovanje med pogodbenicami. 

2. člen 
Temeljne obveznosti 

V skladu s tem protokolom se vsaka pogodbenica zavezuje, da 
bo sprejela potrebne ukrepe za varstvo, urejanje in po potrebi 
tudi obnovo narave in krajine v alpskem prostoru kot tudi prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst, njihove raznovrstnosti in 
življenjskega prostora ter pri tem upoštevala njihovo ekološko 
sprejemljivo rabo. 

3. člen 
Mednarodno sodelovanje 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo še posebej sodelovale 
pri kartiranju, opredeljevanju, urejanju in nadzorovanju 
zavarovanih območij in vseh preostalih prvin naravne in kulturne 
krajine, ki jih je vredno varovati, pri ustvarjanju mrež biotopov, 
izdelavi zasnov, programov in/ali načrtov za krajinsko urejanje, 
pri preprečevanju poškodb narave in krajine in pri nadomestilih 
zanje, sistematičnem opazovanju narave in krajine, raziskovanju 
kakor tudi pri vseh preostalih ukrepih za varstvo prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst, njihove raznovrstnosti in življenjskih 
prostorov, z določanjem primerljivih meril vred, če je to potrebno 
in smiselno. 

(2) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo spodbujale čezmejno 
sodelovanje pri varstvu narave in urejanju krajine na regionalni in 
lokalni ravni, če je to potrebno za uresničevanje ciljev tega 
protokola. 

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

4. člen 
Upoštevanje ciljev v politiki na drugih področjih 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo cilje tega protokola 
upoštevale tudi v svoji politiki na drugih področjih, še posebej pri 

urejanju prostora in naselij, ohranjanju čistosti zraka, varstvu tal, 
ohranjanju vodnega režima in kakovosti vode, v turizmu, 
kmetijstvu, gozdarstvu, prometu, energetiki, obrti in industriji, pri 
gospodarjenju z odpadki ter pri izobraževanju in vzgoji, 
raziskovanju in obveščanju, vključno s čezmejnim usklajevanjem 
ukrepov. 

5. člen 
Sodelovanje teritorialnih skupnosti 

(1) V okviru veljavne ureditve vsaka pogodbenica določi najboljšo 
raven usklajevanja in sodelovanja med institucijami in teritorialnimi 
skupnostmi, ki jih to neposredno zadeva, z namenom, da 
pospešuje skupno odgovornost, zlasti da izkoristi in razvija 
sinergijo pri izvajanju politike varstva narave in urejanja krajine 
ter iz tega izhajajočih ukrepov. 

(2) Teritorialneskupnosti, ki jih to neposredno zadeva, sodelujejo 
v različnih fazah priprave in uresničevanja te politike in ukrepov 
ob upoštevanju svojih pristojnosti v okviru veljavne ureditve. 

II. poglavje 

Posebni ukrepi 

6. člen 
Inventarizacija 

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

7. člen 
Krajinsko planiranje 

(1) Pogodbenice pripravijo v petih letih po uveljavitvi tega protokola 
zasnove, programe in/ali načrte, s katerimi opredelijo zahteve in 
ukrepe za uresničitev ciljev varstva narave in urejanja krajine v 
alpskem prostoru. 

(2) Zasnove, programi in/ali načrti iz prvega odstavka naj 
vsebujejo: 

a) prikaz in vrednotenje obstoječega stanja narave in krajine, 

b) prikaz zaželenega stanja narave in krajine ter potrebnih 
ukrepov, še zlasti: 

splošnih ukrepov za varovanje, urejanje in razvoj, 
ukrepov za varstvo, urejanje in razvoj določenih delov narave 
in krajine in 
ukrepov za varstvo in urejanje prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst. 

8. člen 
Načrtovanje 

Pogodbenice na podlagi krajinskega načrtovanja in v skladu s 
prostorskim načrtovanjem sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
ohranitev in izboljšanje naravnega in sonaravnega življenjskega 
okolja prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter drugih 
strukturnih prvin naravne in kulturne krajine. 
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9. člen 
Posegi v naravo in krajino 

(1) Pogodbenice zagotovijo pogoje za presojo neposrednih in 
posrednih učinkov, ki jih imajo na naravno ravnotežje in krajinsko 
podobo zasebni in javni ukrepi ter projekti, ki bi lahko bistveno ali 
trajno vplivali na naravo in krajino. Rezultat te presoje je treba 
upoštevati pri izdajanju dovoljenj za te ukrepe in projekte oziroma 
njihovi izvedbi. Pri tem je treba še posebej zagotoviti, da ne pride 
do škodljivih vplivov, ki se jim da izogniti. 

(2) Neizogibne škodljive posege je treba nadomestiti z ukrepi 
varstva narave in urejanja krajine v skladu z notranjim pravom, 
če posledic škodljivih posegov ni mogoče nadomestiti, so ti 
dovoljeni samo, če po pretehtanju vseh interesov ne prevladajo 
zahteve varstva narave in urejanja krajine, vendar je treba tudi v 
tem primeru sprejeti ukrepe za varstvo narave in urejanje krajine. 

10. člen 
Temeljno varstvo 

(1) Pogodbenice si na vsem alpskem prostoru ob hkratnem 
upoštevanju interesov tam živečega prebivalstva prizadevajo za 
zmanjšanje obremenitev in škodljivih vplivov na naravo in krajino. 
Delovale bodo tako, da bodo vse za prostor pomembne rabe 
takšne, da bodo čim manj prizadele naravo in krajino. Poleg tega 
sprejmejo vse potrebne ukrepe za ohranjanje in po potrebi za 
ponovno vzpostavitev posebnih naravnih in sonaravnih 
strukturnih prvin krajine, biotopov, ekosistemov in tradicionalne 
kulturne krajine. 

(2) Ker imata kmetijstvo in gozdarstvo pomembno vlogo pri 
izvajanju ukrepov za varstvo narave in urejanje krajine, je treba, 
kjer koli je to primerno, na podlagi dogovorov z zemljiškimi lastniki 
ali uporabniki zagotoviti varovanje, ohranjanje in urejanje 
sonaravnih biotopov in biotopov, ki jih je vredno varovati, in sicer 
z ustrezno kmetijsko in gozdarsko rabo. V ta namen so posebej 
primerne gospodarske spodbude in nadomestila, ki so v skladu s 
tržnimi pravili. 

(3) Za uresničitev teh ciljev je treba poleg že obstoječih sredstev 
za zaščito in varstvo narave zagotoviti še dodatne ukrepe za 
pospeševanje in pomoč kmetijstvu in gozdarstvu ter drugim 
uporabnikom prostora. 

11. člen 
Zavarovana območja 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo ohranjale, urejale ter po 
potrebi razširjale obstoječa zavarovana območja v skladu z 
njihovo namembnostjo in po možnosti ustanavljale nova 
zavarovana območja. Sprejemale bodo vse ukrepe, potrebne za 
preprečevanje nastajanja škode ali uničevanj teh zavarovanih 
območij. 

(2) Pogodbenice poleg tega pospešujejo ustanavljanje in 
upravljanje narodnih parkov. 

(3) Spodbujajo ustanavljanje varovanih in mirnih območij, v katerih 
imajo prosto živeče živalske in rastlinske vrste prednost pred 
drugimi interesi. V teh območjih je treba zagotoviti potreben mir za 
nemoten potek ekoloških procesov, značilnih za te vrste, in omejiti 
ali prepovedati vse take rabe, ki tam za ekološke procese ne bi 
bile sprejemljive. 

(4) Pogodbenice proučijo, v kolikšni meri je treba v skladu z 
notranjim pravom plačati nadomestila za posebne storitve tam 
živečemu prebivalstvu. 

12. člen 
Ekološko omrežje 

Pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe za povezanost določenih 
zavarovanih območij, biotopov in drugih zavarovanih ali 
zavarovanja vrednih objektov na državni ravni in čezmejno. 
Pogodbenice se zavezujejo, da bodo usklajevale cilje in ukrepe 
za čezmejno zavarovana območja. 

13. člen 
Varstvo tipov biotopov 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo sprejele potrebne ukrepe 
za trajno ohranitev naravnih in sonaravnih tipov biotopov v 
zadostnem obsegu ter v primerni funkcionalni prostorski 
porazdelitvi. Poleg tega lahko spodbujajo obnavljanje prizadetih 
življenjskih prostorov. 

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

14. člen 
Varstvo vrst 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo sprejele ustrezne ukrepe, 
s katerimi bodo zagotovile obstoj samoniklih živalskih in rastlinskih 
vrst v njihovi raznovrstnosti in zadostno populacijo, kar bodo 
storile z zagotavljanjem dovolj velikih življenjskih prostorov. 

(2) Zaradi sestave seznamov za celoten alpski prostor 
pogodbenice v dveh letih po uveljavitvi tega protokola določijo 
tiste ogrožene vrste, za katere so potrebni posebni varstveni 
ukrepi. 

15. člen 
Prepoved odvzema in trgovanja 

(1) Pogodbenice prepovedujejo lov, prilaščanje, poškodovanje, 
ubijanje ter še zlasti motenje določenih živalskih vrst med 
razmnoževanjem, odraščanjem in prezimovanjem, kakor tudi 
vsako uničevanje, pobiranje jajc v naravi in njihovo hranjenje ter 
posedovanje, ponujanje, nakupovanje in prodajanje iz narave 
odvzetih primerkov navedenih živalskih vrst ali njihovih delov. 

(2) Pogodbenice za določene rastlinske vrste prepovedujejo 
trganje, zbiranje, rezanje, izkopavanje ali ruvanje rastlin ali njihovih 
delov na naravnem rastišču ter posedovanje, ponujanje, 
nakupovanje in prodajanje posameznih primerkov takih vrst, 
vzetih iz narave. Iz te prepovedi sta izvzeti raba in urejanje 
ustreznih rastišč za ohranjanje sestojev teh vrst. 

(3) Pogodbenice v dveh letih po uveljavitvi tega protokola določijo 
živalske in rastlinske vrste, za katere veljajo ukrepi iz prvega in 
drugega odstavka. 

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

a) znanstvenih namenov, 

b) varstva prosto živečih živali in rastlin ali naravnega okolja, 

c) zdravja in javne varnosti, 
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d) preprečevanja pomembnejše gospodarske škode, še posebej 
v poljedelstvu, živinoreji, gozdarstvu, ribištvu in vodnem 
gospodarstvu. 

Te izjeme se dovolijo le, če ni druge zadovoljive rešitve in če 
ukrepi niso taki, da bi ogrožali naravno ravnotežje prizadetih vrst 
v celoti. Te izjeme morajo spremljati nadzorni in po potrebi tudi 
kompenzacijski ukrepi. 
(5) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo v priloženem strokovnem 
gradivu čim prej in neodvisno od datuma uveljavitve tega protokola 
pojasnile izraze: obdobje razmnoževanja, odraščanja in 
prezimovanja iz prvega odstavka kakor tudi vse druge izraze, ki 
bi lahko povzročili težave pri znanstveni razlagi. 

16. člen 
Ponovno naseljevanje samoniklih vrst 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo spodbujale ponovno 
naseljevanje in razširjanje samoniklih prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst, podvrst, pasem in ekotipov, če bodo zato izpolnjeni 
potrebni pogoji, če to prispeva k njihovi ohranitvi in krepitvi in če 
pri tem ne nastajajo nesprejemljivi vplivi na naravo in krajino ter 
na človekove dejavnosti. 

(2) Ponovna naselitev in razširjanje morata potekati na podlagi 
znanstvenih spoznanj. Pogodbenice se bodo za to dogovorile za 
skupne smernice. Po ponovni naselitvi je treba nadzirati in po 
potrebi tudi uravnavati nadaljnji razvoj teh živalskih in rastlinskih 
vrst. 

17. člen 
Prepoved naseljevanja 

Pogodbenice zagotavljajo, da prosto živečih živalskih in rastlinskih 
vrst ne bodo naseljevale na tista območja, na katerih se v do zdaj 
znani preteklosti niso naravno pojavljale. Mogoče je predvideti 
izjeme, če je tako naseljevanje potrebno za določene rabe in ne 
bo negativno učinkovalo na naravo in krajino. 

18. člen 
Širjenje gensko spremenjenih organizmov 

Pogodbenice zagotavljajo, da v okolje ne bodo vnašale z genetskimi 
tehnikami spremenjenih organizmov, razen če ni z uradnim 
preizkusom ugotovljeno, da ne ogrožajo človeka in okolja. 

19. člen 
Dopolnilni ukrepi 

Pogodbenice lahko za varstvo narave in urejanje krajine sprejmejo 
poleg ukrepov, predvidenih vtem protokolu, tudi dopolnilne ukrepe. 

III. poglavje 

Raziskave, izobraževanje in obveščanje 

20. člen 
Raziskave in opazovanje 

(1) Pogodbenice spodbujajo in s tesnim sodelovanjem usklajujejo 
raziskave in sistematično opazovanje, ki so podlaga za varstvo 

narave in krajine ter živalskih in rastlinskih vrst. Posebno pozornost 
namenjajo raziskovalnim temam, navedenim v II. dodatku. 

(2) Pogodbenice pripravijo skupne ali dopolnjujoče se programe 
za proučevanje in vrednotenje ekosistemov z namenom, da se 
poglobijo znanstveno utemeljena spoznanja, na katerih lahko 
temeljijo ukrepi v skladu s tem protokolom. 

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

21. člen 
Izobraževanje in obveščanje 

Pogodbenice spodbujajo izobraževanje in izpopolnjevanje ter 
obveščanje javnosti o ciljih, ukrepih in izvajanju tega protokola. 

IV. poglavje 

Izvajanje, nadzor in presojanje 

22. člen 
Izvajanje 

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

23. člen 
Nadzor spoštovanja obveznosti 

(1) Pogodbenice redno poročajo Stalnemu odboru o ukrepih, ki 
so jih sprejele na podlagi tega protokola. V poročilih se navede 
tudi učinkovitost sprejetih ukrepov. Alpska konferenca določi 
časovno zaporedje poročanja. 

(2) Stalni odbor pregleda poročila zaradi preverjanja, ali so 
pogodbenice izpolnile obveznosti iz tega protokola. Od pogodbenic 
lahko zahteva tudi dodatne informacije ali pa si pridobi informacije 
iz drugih virov. 

(3) Stalni odbor sestavi za Alpsko konferenco poročilo o 
spoštovanju obveznosti pogodbenic po tem protokolu. 

(4) Alpska konferenca se seznani s tem poročilom. Če ugotovi, 
da se obveznosti ne spoštujejo, lahko sprejme priporočila. 

24. člen 
Presojanje učinkovitosti določb 

(1) Pogodbenice redno preverjajo in presojajo učinkovitost določb 
tega protokola. Če je za uresničevanje njegovih ciljev potrebno, 
predvidijo sprejem ustreznih sprememb tega protokola. 

(2) V okviru veljavne ureditve tudi teritorialne skupnosti sodelujejo 
pri tem presojanju. Posvetujejo se lahko tudi z nevladnimi 
organizacijami, ki so dejavne na tem področju. 
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V. poglavje 

Končne določbe 

25. člen 
Odnos med Alpsko konvencijo in protokolom 

(1) Ta protokol je protokol Alpske konvencije v smislu 2. člena in 
drugih členov konvencije, na katere se nanaša. 

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

(3) Kadar Alpska konferenca odloča o vprašanjih, ki se nanašajo 
na ta protokol, lahko o njih glasujejo samo pogodbenice tega 
protokola. 

26. člen 
Podpis in ratifikacija 

(1) Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam podpisnicam 
Alpske konvencije in Evropski skupnosti dne 20. decembra 1994 
in v Republiki Avstriji kot depozitarju od 15. januarja 1995. 

(2) Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, da jih ta protokol 
zavezuje, začne protokol veljati tri mesece po datumu, ko so tri 

države deponirale svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. 

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

27. člen 
Notifikacije 

Depozitar obvesti v zvezi s tem protokolom vsako državo, 
navedeno v preambuli, in Evropsko skupnost, o: 
a) vsakem podpisu, 
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, 
c) vsakem datumu začetka veljavnosti, 
d) vsaki izjavi katere od pogodbenic ali podpisnic, 
e) vsakem obvestilu pogodbenic o odpovedi vključno z 

datumom, ko začne veljati. 

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, 
podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Chamberyu dne 20. decembra 1994 v slovenskem, 
francoskem, italijanskem in nemškem jeziku, pri čemer so vsa 
štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem originalu, ki je 
deponiran v arhivu Republike Avstrije. Depozitar posreduje vsaki 
podpisnici overjeno kopijo. 

I. DODATEK 

Seznam vsebin, za katere je treba v skladu s 6. 
členom pripraviti inventarizacijo 

1. Stanje prosto živečih rastlinskih In živalskih vrst ter 
njihovih biotopov 

1.1 Stanje inventarja prosto živečih rastlinskih vrst in rastlinskih 
združb 

1.1.0 Splošno 
1.1.1 Rdeči seznami 
1.1.2 Seznami pravno zavarovanih vrst 
1.1.3 Atlasi razširjenosti 

1.2. Stanje inventarja prosto živečih živalskih vrst 
1.2.0 Splošno 
1.2.1 Rdeči seznami 
1.2.2 Seznami pravno zavarovanih vrst 
1.2.3 Atlasi razširjenosti 

1.3 Stanje inventarja biotopov 
1.3.0 Splošno 
1.3.1 Rdeči seznami tipov biotopov 
1.3.2 Seznami ekološko pomembnih biotopov, vključno z 

vodnimi 

1.4 Stanje inventarja krajin 
1.4.0 Splošno 

1.4.1 Popisi, seznami, tipologije naravnih in kulturnih krajin, ki jih 
je treba varovati 

1.4.2 Načrti in drugi varstveni ukrepi za posebne krajine in 
krajinske tipe oziroma za posamezne prvine naravne in 
kulturne krajine 

1.4.3 Območja, potrebna sanacije 

1.5 Raba prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst in/ali 
biotopov 

1.5.1 Kmetijstvo in planšarstvo, npr. problemi ali nevarnosti 
intenzivnejše rabe in opustitve dejavnosti; pomanjkljivosti 
in prednosti 

1.5.2 Gozdarstvo 
1.5.3 Lov 
1.5.4 Ribolov 

2. Zavarovana območja (površine, deleži zavarovanih 
površin v celotnem prostoru, namen varstva, vsebina 
varstva, raba, porazdelitev rabe, lastninska razmerja) 

2.1 Narodni parki 
2.2 Naravni rezervati 
2.3 Krajinski parki 
2.4 Naravni parki 
2.5 Varovana območja in območja miru 
2.6 Varovane krajinske sestavine 
2.7 Varovani biotopi 
2.8 Druga varovana območja (npr. območja, ki so zavarovana 

na podlagi zasebnega prava, prostovoljnih dogovorov, 
zasebnih pogodb o ekstenzivni rabi) 
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3. Organizacija varstva narave in urejanja krajine 
(struktura, pristojnosti ali dejavnosti, osebje in 
finančna sredstva) 

3.1 Organi za varstvo narave 
3.2 Druge upravne službe za strokovne naloge s področja 

varstva narave; 
druge institucije javnega in zasebnega prava (npr. 
organizacije, skladi) 

3.3 Sveti za varstvo narave 
3.4 Nadzorne službe 
3.5 Združenja za varstvo narave 
3.6 Združenja za urejanje krajine 
3.7 Drugo 

4. Pravne podlage (na pristojnih ravneh) 
4.1 Ustavno pravo 
4.2 Pravni viri (zakoni, uredbe, direktive, vključno z opisom 

posebnih določil za varstvo Alp) 
4.3 Udeležba združenj, tožbe združenj 
4.4 Navodila za izvajanje 
4.5 Sodelovanje organov za varstvo narave z drugimi 

strokovnimi upravnimi službami 
4.6 Katalogi denarnih kazni itd. 
4.7 Skladi za urejanje krajine in varstvo narave 
4.8 Tekoče in načrtovane spremembe 

5. Dejavnosti varstva narave (splošni pregled) 
5.1 Zasnove, programi in smernice za ohranjanje narave v 

alpskem prostoru 
5.2 Načrtovanje (npr. krajinski načrti, načrti za urejanje in 

razvoj) 
5.3 Pomožni ukrepi za vrste in drugi ukrepi za urejanje, 

varovanje in razvoj 
5.3.1 Splošno 
5.3.2 Pomožni programi za vrste 
5.3.3 Postaje za vzrejo in spuščanje 
5.4 Strategije, zasnove, programi, sodelovanje z odgovornimi 

za rabo prostora (npr. programi za ekstenzivno rabo, za 
hribovske kmetije) 

5.5 Znanstveno spremljanje, stalno opazovanje območij ali 
vrst 

5.6 Dejavnosti združenj za varstvo narave za varstvo vrst in 
območij 

5.7 Programi financiranja (obseg sredstev, cilji, področja 
uporabe) 

6. Obveščanje javnosti (uradno, prostovoljno) 
6.0 Splošno 
6.1 Raziskovalne in izobraževalne institucije 
6.2 Informacijski centri 
6.3 Publikacije 
6.4 Drugo 

7. Sklepi, priporočeni ukrepi 

II. DODATEK 

Prednostne raziskovalne teme v skladu z 20. členom 

A. Dolgoročno opazovanje razvoja ekosistemov (življenjskih 
prostorov, biocenoz, populacij, vrst) z namenom raziskovanja 
razvojnih teženj in sprememb kot odzivov na vplive okolja) 

Opomba: biološki kazalci, biološko opazovanje in spremljanje, 
analize vzrokov in posledic, dokumentacija 

B. Raziskave učinkovitosti zavarovanih območij 

Opomba: reprezentativnost, učinkovitost, regeneracija, 
upravljanje, sistemske analize 

C. Raziskave vrst in populacij 

Opomba: genetika, dinamika, osamitev, biotska raznovrstnost 

D. Raziskave vidikov varstva in kmetijske ter gozdne rabe, katerih 
učinki so zaznavni na širšem območju. 

Opomba: sonaravno gospodarjenje, ekološka kompenzacija, 
mreža biotopov, ekstenzivna raba, omejevanje staleža divjadi 

E. Raziskave za izboljšave posebnih metod, postopkov in načrtov 

Opomba: rdeči seznami, kartiranje biotopov, zavarovana območja, 
krajinsko načrtovanje, posegi v naravo in krajino, informacijski 
sistemi 

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

Opomba: strateški cilji in možnosti za uspeh, zasnove varstva, 
ekstenzivna raba, ekonomski instrumenti, sprejemljivost za 
javnost 
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PROTOKOL O IZVAJANJU ALPSKE 
KONVENCIJE IZ LETA 1991 
NA PODROČJU GORSKEGA GOZDA 

I. poglavje 

Splošne določbe 

PROTOKOL "GORSKI GOZD" 

Preambula 

Republika Avstrija, 
Francoska republika, 
Italijanska republika, 
Kneževina Lihtenštajn, 
Kneževina Monako, 
Zvezna republika Nemčija, 
Republika Slovenija, 
Švicarska konfederacija 
kot tudi 
Evropska skupnost 

so se 

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

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz drugega in tretjega 
odstavka 2. člena Alpske konvencije, 

prepričane, da mora imeti tamkajšnje prebivalstvo možnost 
opredeliti svoje lastne zamisli o družbenem, kulturnem in 
gospodarskem razvoju in sodelovati pri njihovem uresničevanju 
v okviru veljavne ureditve, 

ob spoznanju, da je gorski gozd oblika vegetacije, ki tehko - 
pogosto daleč čez gorsko območje - zagotavlja najučinkovitejše, 
najgospodarnejše in krajini najprimernejše varstvo pred ujmami, 
še posebej pred erozijo, poplavami, snežnimi in zemeljskimi plazovi, 
hudourniki ter padanjem kamenja, 

vedoč, da gozd ozračju odvzema ogljikov dioksid in v lesu za 
daljše časovno obdobje veže ogljik, kar vpliva na podnebje, 

zavedajoč se, da je gorski gozd nepogrešljiv za regionalno 
podnebno ravnovesje, za čiščenje zraka ter za uravnavanje 
vodnega režima, 

glede na to, da postaja gorski gozd zaradi svoje rekreacijske 
funkcije vse pomembnejši za vse ljudi, 

vedoč, da je gorski gozd vir obnovljivih surovin, ki so zlasti 
pomembne ob naraščajoči porabi naravnih virov, obenem pa 
eksistenčnega pomena kot kraj in vir dohodka še zlasti na 
podeželju, 

vedoč, da so ekosistemi gorskega gozda pomemben življenjski 
prostor velikega števila živalskih in rastlinskih vrst, 

v prepričanju, da predvsem upoštevanje načela trajnostnega 
razvoja, kot ga oblikujemo in razvijamo v tradiciji evropskega 
gozdarstva, zagotavlja vse pomembne gozdne funkcije tudi za 
prihodnje generacije. 

prepričane, da se določeni problemi lahko razrešijo le čezmejno 
in s skupnim ukrepanjem alpskih držav, 

sporazumele, kot sledi: 

1. člen 
Cilj 

(1) Cilj tega protokola je ohranjanje in po potrebi razvoj, razširitev 
ter izboljšanje stabilnosti gorskega gozda kot sonaravnega 
življenjskega prostora. Temeljni pogoj za izpolnjevanje funkcij, 
navedenih v preambuli, je negovalno, sonaravno in trajnostno 
gospodarjenje z gorskim gozdom. 

(2) Pogodbenice se še posebej zavezujejo, da bodo skrbele: 

za to, da gozdove pomlajujejo naravno, 
za dobro strukturirano, stopničasto zgradbo sestojev z 
rastišču primernimi drevesnimi vrstami, 
za uporabo semen in sadik samoniklih gozdnih vrst, 
za to, da bodo z neškodljivimi načini sečnje in spravila lesa 
preprečevale erozijo in zbitje tal. 

2. člen 
Upoštevanje ciljev v politiki na drugih področjih 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo cilje tega protokola 
upoštevale tudi v svoji politiki na drugih področjih. To zlasti velja 
za navedena področja: 

.a) Obremenitve zraka s škodljivimi snovmi - Obremenitve zraka 
s škodljivimi snovmi je treba postopno zmanjšati do mere, ki 
ni škodljiva za gozdne ekosisteme.To velja tudi za obremenitve 
zraka s škodljivimi snovmi, ki prihajajo čez meje. 

b) Stalež parkljaste divjadi - Stalež parkljaste divjadi je treba 
omejiti do mere, ki brez posebnih varovalnih ukrepov omogoča 
naravno pomlajevanje rastišču primernih gorskih gozdov. Za 
obmejna območja se pogodbenice zavezujejo, da bodo 
medsebojno uskladile ukrepe za uravnavanje staleža divjadi. 
Da bi bila ponovno vzpostavljena naravna selekcija pri staležu 
parkljaste divjadi ter v interesu varstva okolja, se pogodbenice 
zavzemajo za ponovno naselitev plenilcev v skladu s celotnimi 
potrebami območja. 

c) Gozdna paša - Ohranitev gorskega gozda, ki je sposoben 
opravljati svojo vlogo, ima prednost pred gozdno pašo. 
Gozdno pašo je treba zato toliko omejiti ali po potrebi v celoti 
odpraviti, da se omogoči pomlajevanje gozdov, ki ustrezajo 
rastišču, preprečujejo poškodbe tal in predvsem, da se ohrani 
varovalna vloga gozda. • 

d) Raba v namen sprostitve in oddiha - Raba gorskega gozda 
za sprostitev in oddih se usmerja in po potrebi omeji tako, da 
ne ogroža ohranjanja in pomlajevanja gorskih gozdov. Pri tem 
je treba upoštevati potrebe gozdnih ekosistemov. 

e) Gospodarska raba gozda - Zaradi pomena trajne rabe lesa 
za narodno gospodarstvo in nego gozdov pogodbenice 
spodbujajo večjo uporabo lesa iz gozdov, s katerimi se 
trajnostno gospodari. 

f) Nevarnost gozdnih požarov - Pogodbenice skrbijo za 
zmanjševanje nevarnosti gozdnih požarov s primernimi 
preventivnimi ukrepi in učinkovitim bojem proti požarom. 
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g) Strokovno osebje - Ker sonaravno iri v izpolnjevanje vseh 
gozdnih funkcij usmerjeno gojenje gozdov ni mogoče brez 
strokovno usposobljenega osebja, se pogodbenice zavezujejo 
poskrbeti za zadostno število strokovnega osebja. 

3. člen 
Sodelovanje teritorialnih skupnosti 

(1) V okviru veljavne ureditve vsaka pogodbenica določi najboljšo 
raven usklajevanja in sodelovanja med institucijami in teritorialnimi 
skupnostmi, ki jih to neposredno zadeva, z namenom, da 
pospešuje skupno odgovornost, zlasti da izkoristi in razvija 
sinergijo pri izvajanju politike gospodarjenja z gozdovi ter iz tega 
izhajajočih ukrepov. 

(2) Teritorialne skupnosti, ki jih to neposredno zadeva, sodelujejo 
v različnih fazah priprave in uresničevanja politik in ukrepov ob 
upoštevanju svojih pristojnosti v okviru veljavne ureditve. 

4. člen 
Mednarodno sodelovanje 

Pogodbenice se dogovorijo: 

a) da bodo skupno vrednotile razvoj gozdarske politike in se 
medsebojno posvetovale pred pomembnimi odločitvami za 
izvajanje tega protokola, 

b) da bodo s čezmejnim sodelovanjem vseh pristojnih oblasti, 
posebej regionalnih uprav in lokalnih skupnosti, zagotavljale 
uresničevanje ciljev in ukrepov, določenih v tem protokolu, 

c) da bodo z mednarodnim sodelovanjem med raziskovalnimi in 
izobraževalnimi institucijami, gozdarskimi in okoljevarstvenimi 
organizacijami kot tudi med občili pospeševale izmenjavo 
znanj in izkušenj kakor tudi skupne pobude. 

II. poglavje 

Posebni ukrepi 

5. člen 
Podlage za načrtovanje 

Za uresničevanje ciljev, navedenih v tem protokolu, pogodbenice 
skrbijo za izdelavp potrebnih podlag za načrtovanje. Te zajemajo 
tudi raziskavo gozdnih funkcij s posebnim upoštevanjem varovalne 
funkcije ter zadostnega poznavanja gozdnih rastišč. 

6. člen 
Varovalna funkcija gorskega gozda 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo varovalnemu učinku 
gorskih gozdov, ki v veliki meri varujejo svoje lastno rastišče in 
predvsem naselja, prometno infrastrukturo, kmetijske površine 
ipd., določile prednostni položaj in da bo ravnanje s temi gozdovi 
usmerjeno k varovalnemu cilju. Te gorske gozdove je treba ohraniti 
tam, kjer so. 

(2) Potrebne ukrepe je treba strokovno načrtovati in izvajati v 
okviru projektov za nego oziroma izboljšanje varovalnih gozdov. 
Upoštevati je treba cilje varstva narave in urejanja krajine. 

7. člen 
Gospodarska funkcija gorskega gozda 

(1) V gorskih gozdovih, v katerih prevladuje gospodarska funkcija, 
in kjer to zahtevajo regionalne gospodarske razmere, pogodbenice 
poskrbijo, da se gospodarjenje z gorskim gozdom lahko razvije 
kot vir zaposlitve in dohodka za lokalno prebivalstvo. 

(2) Pogodbenice skrbijo, da se gozdovi pomlajujejo z rastišču 
primernimi drevesnimi vrstami ter da je gospodarjenje z gozdovi 
negovalno oziroma takšno, da varuje tla in gozdne sestoje. 

8. člen 
Družbene in ekološke funkcije gorskega gozda 

Ker mora gorski gozd izpolnjevati pomembne socialne in ekološke 
funkcije, se pogodbenice zavezujejo, da bodo izvajale ukrepe, ki 
zagotavljajo: 

njegovo vplivanje na vodne vire, podnebno ravnovesje, 
čiščenje zraka in varovanje pred hrupom, 
njegovo biotsko raznovrstnost ter 
doživljanje narave in sprostitev. 

9. člen 
Odpiranje gozda 

Pogodbenice soglašajo, da so za preprečevanje škod, za 
sonaravno gospodarjenje in nego potrebni ukrepi za odpiranje 
gozda, ki jih je treba zelo skrbno načrtovati in izvajati ter pri tem 
upoštevati zahteve varstva narave in krajine. 

10. člen 
Naravni gozdni rezervati 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo določile naravne gozdne 
rezervate v zadostnem obsegu in številu ter z njimi ravnale tako, 
da zagotovijo naravno dinamiko in raziskovanje in bodo v ta namen 
ustavile vsako rabo ali jo prilagodile cilju rezervata. Pri izbiri teh 
površin je treba paziti, da so zastopani po možnosti vsi ekosistemi 
gorskega gozda. V vsakem primeru pa je treba zagotoviti potrebno 
varovalno funkcijo teh gozdnih sestojev. 

(2) Določitev naravnih gozdnih rezervatov mora načelno biti v 
skladu z dolgoročno učinkovitim dogovorjenim varstvom narave. 

(3) Pogodbenice zagotovijo potrebno sodelovanje pri načrtovanju 
in določanju čezmejnih naravnih gozdnih rezervatov. 

11. člen 
Spodbude in nadomestila 

(1) Ob upoštevanju oteženih gospodarskih razmer v alpskem 
prostoru in glede na storitve, ki se opravljajo pri gospodarjenju z 
gorskimi gozdovi, se pogodbenice zavezujejo, da bodo v danih 
finančno-političnih okvirnih pogojih in dokler je to za zagotavljanje 
teh storitev potrebno, zadostno spodbujale gospodarjenje z 
gozdovi, še posebej ukrepe, navedene v členih 6 do 10. 

(2) Če se v okviru gospodarjenja z gorskimi gozdovi zahtevajo 
storitve, ki presegajo obstoječe z zakonom določene obveznosti, 
katerih nujnost je utemeljena v projektih, ima lastnik gozda pravico 
do primernega in storitvi ustreznega nadomestila. 

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

12. člen 
Dopolnilni ukrepi 

Pogodbenice lahko za gospodarjenje z gorskimi gozdovi sprejmejo 
poleg ukrepov, predvidenih vtem protokolu, tudi dopolnilne ukrepe. 

III. poglavje 

Raziskave, izobraževanje in obveščanje 

13. člen 
Raziskave in opazovanje 

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

(2) Še posebej spodbujajo raziskovalne projekte v zvezi z 
opredelitvijo, nego in varstvom kot tudi s funkcijami ekosistema 
gorskega gozda ter znanstvene projekte, ki omogočajo 
mednarodno primerljivost spremljanja stanja in zbranih podatkov 
posameznih držav. 

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

(4) Še zlasti bodo pogodbenice za cilje in ukrepe, določene v tem 
protokolu, sestavile primerljivo poročilo, ki ga morajo dopolnjevati 
v rednih časovnih presledkih. 

14. člen 
Izobraževanje in obveščanje 

(1) Pogodbenice spodbujajo izobraževanje in izpopolnjevanje ter 
obveščanje javnosti o ciljih, ukrepih in izvajanju tega protokola. 

(2) Zlasti skrbijo za svetovanje lastnikom gozdov in njihovo 
izobraževanje v skladu z vsebino tega protokola. 

IV. poglavje 

Izvajanje, nadzor in presojanje 

15. člen 
Izvajanje 

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

16. člen 
Nadzor spoštovanja obveznosti 

(1) Pogodbenice redno poročajo Stalnemu odboru o ukrepih, ki 
so jih sprejele na podlagi tega protokola. V poročilih se navede 
tudi učinkovitost sprejetih ukrepov. Alpska konferenca določi 
časovno zaporedje poročanja. 

(2) Stalni odbor pregleda poročila zaradi preverjanja, ali so 
pogodbenice izpolnile obveznosti iz tega protokola. Od pogodbenic 
lahko zahteva tudi dodatne informacije ali pa si pridobi informacije 
iz drugih virov. 

(3) Stalni odbor sestavi za Alpsko konferenco poročilo o 
spoštovanju obveznosti pogodbenic po tem protokolu. 

(4) Alpska konferenca se seznani s tem poročilom. Če ugotovi, 
da se obveznosti ne spoštujejo, lahko sprejme priporočila. 

17. člen 
Presojanje učinkovitosti določb 

(1) Pogodbenice redno preverjajo in presojajo učinkovitost določb 
tega protokola. Če je za uresničevanje njegovih ciljev potrebno, 
predvidijo sprejem ustreznih sprememb tega protokola. 

(2) V okviru veljavne ureditve tudi teritorialne skupnosti sodelujejo 
pri tem presojanju. Posvetujejo se lahko tudi z nevladnimi 
organizacijami, ki so dejavne na tem področju. 

V. poglavje 

Končne določbe 

18. člen 
Odnos med Alpsko konvencijo in protokolom 

(1) Ta protokol je protokol Alpske konvencije v smislu 2. člena in 
drugih členov konvencije, na katere se nanaša. 

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

(3) Kadar Alpska konferenca odloča o vprašanjih, ki se nanašajo 
na ta protokol, lahko o njih glasujejo samo pogodbenice tega 
protokola. 

19. člen 
Podpis in ratifikacija 

(1) Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam podpisnicam 
Alpske konvencije in Evropski skupnosti dne 27. februarja 1996 
in pri Republiki Avstriji kot depozitarju od 29. februarja 1996. 

(2) Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, da jih ta protokol 
zavezuje, začne protokol veljati tri mesece po datumu, ko so tri 
države deponirale svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. 
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(3) Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo soglasje, da jih ta protokol 
zavezuje, začne protokol veljati tri mesece po deponiranju listine 
o ratifikaciji, sprejetju aii odobritvi. Po začetku veljavnosti 
spremembe protokola postane vsaka nova pogodbenica tega 
protokola pogodbenica protokola v spremenjenem besedilu. 

20. člen 
Notifikacije 

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

a) vsakem podpisu, 

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, 
c) vsakem datumu začetka veljavnosti, 
d) vsaki izjavi katere od pogodbenic ali podpisnic, 
e) vsakem obvestilu pogodbenice o odpovedi vključno z 

datumom, ko začne veljati. 

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, 
podpisali ta protokol. 

Sestavljeno na Brdu dne 27. februarja 1996 v slovenskem, 
francoskem, italijanskem in nemškem jeziku, pri čemer so vsa 
štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem originalu, ki je 
deponiran v arhivu Republike Avstrije. Depozitar posreduje vsaki 
podpisnici overjeno kopijo. 

PROTOKOL O IZVAJANJU ALPSKE 
KONVENCIJE IZ LETA 1991 NA 

PODROČJU TURIZMA 

PROTOKOL "TURIZEM" 

Preambula 

Republika Avstrija, 
Francoska republika, 
Italijanska republika, 
Kneževina Lihtenštajn, 
Kneževina Monako, 
Zvezna republika Nemčija, 
Republika Slovenija, 
Švicarska konfederacija 
kot tudi 
Evropska skupnost 
so se 

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

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz drugega in tretjega 
odstavka 2. člena Alpske konvencije, 

ob upoštevanju volje pogodbenic, da uskladijo gospodarske 
interese z ekološkimi zahtevami in zagotovijo trajnostni razvoj, 

zavedajoč se, da so Alpe življenjski prostor tamkajšnjega 
prebivalstva in okvir za njegov gospodarski razvoj, 

prepričane, da mora imeti tamkajšnje prebivalstvo možnost 
opredeliti svoje lastne zamisli o družbenem, kulturnem in 
gospodarskem razvoju in sodelovati pri njihovem uresničevanju 
v okviru veljavne ureditve, 

ob spoznanju, da ima današnji človek v urbani civilizaciji čedalje 
večje potrebe po turizmu in različnih prostočasnih dejavnostih, 

ob spoznanju, da so Alpe zaradi velikih možnosti za prostočasne 
dejavnosti, bogastva njihovih krajin in raznolikosti ekoloških 
razmer eno velikih območij za turizem in preživljanje prostega 

časa v Evropi in da je treba njihov pomen obravnavati tudi čez 
državne okvire, 

ob spoznanju, da pomemben delež prebivalstva nekaterih 
pogodbenic živi v Alpah in da je alpski turizem v javnem interesu, 
ker prispeva k ohranjanju trajne poseljenosti, 

ob spoznanju, da se gorski turizem razvija ob vedno večji svetovni 
konkurenci in pomembno prispeva h gospodarski uspešnosti 
alpskega prostora, 

glede na to, da se v zadnjem času kažejo težnje po vedno večji 
usklajenosti med turizmom in okoljem, kar se izraža v 
naraščajočem zanimanju gostov za poleti in pozimi privlačno in 
ohranjeno naravno okolje in v prizadevanjih številnih lokalnih 
nosilcev odločanja za izboljšanje kakovosti turističnih območij v 
smislu varovanja okolja, 

glede na to, da je treba v alpskem prostoru še posebej upoštevati 
meje ekološke sprejemljivosti vsakega kraja in ga oceniti po 
njegovih posebnostih, 

ker se zavedajo, da so naravna in kulturna dediščina ter krajina 
bistveni temelji za turizem v Alpah, 

ker se zavedajo, da so naravne, kulturne, gospodarske in 
institucionalne razlike, značilne za alpske države, privedle do 
samostojnega razvoja in raznolikosti turistične ponudbe, ki je ne 
sme spodriniti enoličnost na mednarodni ravni, ampak naj bo vir 
raznovrstnih in dopolnjujočih se oblik turizma, 

ker se zavedajo, da je potreben trajnostni razvoj turističnega 
gospodarstva, ki temelji na dviganju vrednosti naravne dediščine 
in na kakovosti ponudbe in storitev, upoštevajoč, da je večina 
alpskih območij gospodarsko odvisna od turizma, ki daje tudi 
možnost za preživetje tamkajšnjega prebivalstva, 

ker se zavedajo, da je treba turiste, ki obiskujejo ta območja, 
spodbujati k spoštovanju narave in jim pomagati k boljšemu 
razumevanju prebivalstva, ki tam živi in dela, ter ustvarjati kar 
najboljše razmere za pristno spoznavanje narave v alpskem 
prostoru v vsej njeni raznolikosti, 

ker se zavedajo, da je naloga organizacij, ki opravljajo turistične 
storitve, in teritorialnih skupnosti, da v alpskem prostoru usklajeno 
poskrbijo za izboljšanje oblikovanja turistične ponudbe in njenega 
načina delovanja, 
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v želji, da se zagotovi trajnostni razvoj alpskega prostora s 
turizmom, ki je sprejemljiv za okolje in je tudi bistveni temelj za 
življenjske in gospodarske razmere tamkajšnjega prebivalstva, 

prepričane, da se določeni problemi lahko razrešijo le čezmejno 
in s skupnim ukrepanjem alpskih držav, 

sporazumele, kot sledi: 

I. poglavje 

Splošne določbe 

1. člen 
Cilj 

Cilj tega protokola je v okviru veljavne ureditve prispevati k 
trajnostnemu razvoju alpskega prostora s turizmom, ki je 
sprejemljiv za okolje, in s posebnimi ukrepi in priporočili, ki 
upoštevajo interese tamkajšnjega prebivalstva in turistov. 

2. člen 
Mednarodno sodelovanje 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo odpravile ovire za 
mednarodno sodelovanje med teritorialnimi skupnostmi alpskega 
prostora in spodbujale reševanje skupnih problemov s 
sodelovanjem na ustrezni teritorialni ravni. 

(2) Pogodbenice podpirajo okrepljeno mednarodno sodelovanje 
med posameznimi pristojnimi institucijami. Predvsem skrbijo za 
večjo veljavo obmejnih območij z usklajevanjem turističnih in 
prostočasnih dejavnosti, ki so sprejemljive za okolje. 

(3) Kadar ukrepov ne morejo izvajati teritorialne skupnosti, ker 
so v državni ali mednarodni pristojnosti, jim je treba dati možnost, 
da učinkovito zastopajo interese svojega prebivalstva. 

3. člen 
Upoštevanje ciljev v politiki na drugih področjih 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo cilje tega protokola 
upoštevale tudi v svoji politiki na drugih področjih, zlasti pri urejanju 
prostora, v prometu, kmetijstvu, gozdarstvu, varstvu okolja in 
narave kot tudi pri oskrbi z vodo in energijo, da bi zmanjšale 
morebitne negativne ali tem ciljem nasprotujoče učinke. 

4. člen 
Sodelovanje teritorialnih skupnosti 

(1) V okviru veljavne ureditve vsaka pogodbenica določi najboljšo 
raven usklajevanja in sodelovanja med institucijami in teritorialnimi 
skupnostmi, ki jih to neposredno zadeva, z namenom, da 
pospešuje skupno odgovornost, zlasti da izkoristi in razvija 
sinergijo pri izvajanju turistične politike ter iz tega izhajajočih 
ukrepov. 

(2) Teritorialne skupnosti, ki jih to neposredno zadeva, sodelujejo 
v različnih fazah priprave in uresničevanja te politike in ukrepov 
ob upoštevanju svojih pristojnosti v okviru veljavne ureditve. 

II. poglavje 

Posebni ukrepi 

5. člen 
Obvladovanje ponudbe 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo skrbele za trajnosten in 
okolju sprejemljiv razvoj turizma. V ta namen podpirajo oblikovanje 
in uresničevanje smernic, razvojnih programov in sektorskih 
načrtov na pobudo pristojnih organov na najustreznejši ravni, ki 
upoštevajo cilje tega protokola. 

(2) Ti ukrepi bodo omogočili presojo in primerjavo prednosti in 
slabosti načrtovanega razvoja, zlasti z vidika: 

a) družbenogospodarskih posledic za tamkajšnje prebivalstvo, 

b) posledic za tla, vodo, zrak, naravno ravnovesje in krajino ob 
upoštevanju posebnih ekoloških danosti, naravnih virov in 
meja sprejemljivosti ekosistemov, 

c) posledic za javne finance. 

6. člen 
Usmeritve razvoja turizma 

(1) Pogodbenice pri razvoju turizma upoštevajo načela varstva 
narave in ohranjanja krajine. Zavezujejo se, da bodo, kolikor je 
mogoče, spodbujale projekte, ki varujejo krajino in so sprejemljivi 
za okolje. 

(2) Zavzemale se bodo za politiko trajnostnega razvoja, ki krepi 
konkurenčno sposobnost sonaravnega turizma v alpskem 
prostoru in tako pomembno prispeva k družbenogospodarskemu 
razvoju alpskega prostora. Dajale bodo prednost ukrepom v korist 
inovativnosti in uvajanja novih oblik ponudbe. 

(3) Pogodbenice na območjih z močnim turističnim prometom 
skrbijo za uravnoteženost med intenzivnimi in ekstenzivnimi 
oblikami turizma. 

(4) Pri spodbujevalnih ukrepih je treba upoštevati naštete vidike: 

a) pri intenzivnem turizmu prilagoditev obstoječih turističnih 
objektov in njihove opreme ekološkim zahtevam ter razvoj 
novih objektov v skladu s cilji tega protokola, 

b) pri ekstenzivnem turizmu ohranjanje ali razvoj sonaravne in 
za okolje sprejemljive turistične ponudbe ter dviganja vrednosti 
naravne in kulturne dediščine turističnih območij. 

7. člen 
Pospeševanje kakovosti 

(1) Pogodbenice izvajajo politiko, ki je stalno in dosledno usmerjena 
v kakovostno turistično ponudbo v celotnem alpskem prostoru, 
pri čemer je treba zlasti upoštevati ekološke zahteve. 

(2) Spodbujajo izmenjavo izkušenj in izvajanje skupnih programov 
za izboljšanje kakovosti predvsem pri: 
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a) vključitvi objektov in naprav v krajino in v naravno okolje, 
b) urbanizmu, arhitekturi (novogradnje in prenove vasi), 
c) nastanitvenih objektih in ponudbi turističnih storitev, 
d) uvajanju novih oblik turistične ponudbe alpskega prostora z 

večjim poudarkom na kulturnih prireditvah na posameznih 
območjih. 

8. člen 
Usmerjanje turističnih tokov 

Pogodbenice podpirajo usmerjanje turističnih tokov, še zlasti na 
zavarovanih območjih, z organiziranjem razporeda in sprejema 
turistov, tako da zagotavljajo nadaljnji obstoj teh območij. 

9. člen 
Omejitve razvoja zaradi naravnega okolja 

Pogodbenice skrbijo, da bo razvoj turizma prilagojen posebnostim 
okolja in razpoložljivim virom kraja ali regije. Če bi določeni projekti 
lahko zelo vplivali na okolje, jih je treba v okviru veljavne ureditve 
predhodno ovrednotiti in izsledke upoštevati pri odločanju. 

10. člen 
Območja miru 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo v skladu s svojimi predpisi 
in ekološkimi merili določile območja miru, na katerih se 
odpovedujejo urejanju prostora v turistične namene. 

11. člen 
Politika razvoja nastanitvenih zmogljivosti 

Pogodbenice pri politiki razvoja nastanitvenih zmogljivosti ob 
upoštevanju omejenosti razpoložljivega prostora dajejo prednost 
komercialnim nastanitvenim enotam, obnovi in uporabi obstoječih 
objektov ter posodabljanju in izboljšanju kakovosti obstoječih 
nastanitvenih zmogljivosti. 

12. člen 
Žičnice 

(1) Pogodbenice se strinjajo, da v okviru svojih nacionalnih 
postopkov za izdajanje dovoljenj za žičnice uveljavljajo politiko, ki 
poleg varnostnih zahtev in gospodarskih potreb upošteva tudi 
ekološke in krajinske zahteve. 

(2) Pogoj za izdajo novih obratovalnih dovoljenj in koncesij za 
žičnice je razstavitev in odstranitev naprav, ki se ne uporabljajo 
več, in zasaditev sproščenih površin predvsem s samoniklimi 
rastlinskimi vrstami. 

13. člen 
Promet in prevoz turistov 

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

(2) Poleg tega podpirajo zasebne ali javne pobude za boljšo 
dostopnost turističnih krajev in središč z javnimi prevoznimi 
sredstvi in spodbujajo turiste k uporabi takega prevoza. 

14. člen 
Posebne tehnike urejanja površin 

1. Smučarske proge 

(1) Pogodbenice skrbijo za tako ureditev, vzdrževanje in uporabo 
smučarskih prog, ki se najbolje vključujejo v krajino ob 
upoštevanju naravnega ravnovesja in občutljivosti biotopov. 

(2) Čim bolj je treba omejiti spreminjanje terena in preurejene 
površine zazeleniti predvsem s samoniklimi rastlinskimi vrstami, 
če naravne danosti to dopuščajo. 

2. Naprave za zasneževanje 

Zakonodaje posameznih držav lahko dovolijo zasneževanje v 
obdobjih nizkih temperatur, značilnih za posamezne kraje, 
predvsem za zavarovanje izpostavljenih delov smučišč, če to 
dovoljujejo krajevne vodne, podnebne in ekološke razmere. 

15. člen 
Športne dejavnosti 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo določile politiko 
usmerjanja športnih dejavnosti na prostem, zlasti na zavarovanih 
območjih, da bi preprečile negativne vplive na okolje. Če je 
potrebno, jih lahko tudi prepovejo. 

(2) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo skrajno omejile, in če bo 
potrebno, prepovedale motorizirani šport, razen v območjih, ki jih 
za to določijo pristojni organi. 

16. člen 
Dovoz z zračnimi plovili 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo zunaj letališč skrajno omejile 
ali po potrebi prepovedale dovoze z zračnimi plovili v športne 
namene. 

17. člen 
Razvoj gospodarsko manj razvitih območij 

Pogodbenicam se priporoča, da na ustrezni teritorialni ravni 
proučijo rešitve, ki omogočajo uravnotežen razvoj gospodarsko 
manj razvitih območij. 

18. člen 
Razporejanje počitnic 

(1) Pogodbenice si prizadevajo za boljšo prostorsko in časovno 
razporeditev turističnega povpraševanja na turističnih območjih. 

(2) V ta namen je treba podpreti meddržavno sodelovanje pri 
razporejanju počitnic in izmenjavo izkušenj o podaljšanju sezone. 

19. člen 
Spodbujanje inovacij 

Pogodbenicam se priporoča, da razvijajo primerne spodbude za 
uresničevanje usmeritev tega protokola. V ta namen bodo zlasti 
proučile organizacijo natečaja alpskih držav za nagrajevanje 
inovativnih turističnih rešitev in proizvodov, ki upoštevajo cilje 
tega protokola. 
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20. člen 
Sodelovanje med turizmom, kmetijstvom, 

gozdarstvom in obrtjo 

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

21. člen 
Dopolnilni ukrepi 

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

III. poglavje 

Raziskave, izobraževanje in obveščanje 

22. člen 
Raziskave in opazovanje 

(1)Pogodbenice spodbujajo in s tesnim sodelovanjem usklajujejo 
raziskave in sistematično opazovanje, ki koristi boljšemu 
poznavanju medsebojnih vplivov med turizmom in okoljem v Alpah 
kot tudi analizi prihodnjega razvoja. 

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

(3) Pogodbenice se zavezujejo, da si bodo izmenjevale informacije 
o svojih izkušnjah, ki so koristne za uresničevanje ukrepov in 
priporočil tega protokola, in zbirale pomembne podatke o 
kakovostnem razvoju turizma. 

23. člen 
t Izobraževanje in obveščanje 

(1)Pogodbenice spodbujajo izobraževanje in izpopolnjevanje ter 
obveščanje javnosti o ciljih, ukrepih in izvajanju tega protokola. 

(2) Pogodbenicam se priporoča, da v izobraževanje za poklice, 
ki so neposredno ali posredno povezani s turizmom, vključijo 
znanje o naravi in okolju. Lahko bi izvajali izvirne programe 
izobraževanja, ki povezujejo turizem in okolje, kot na primer: 
- "animator narave", 
- "pospeševalec kakovosti turističnih središč", 
- "turistični spremljevalec invalidnih oseb". 

IV. poglavje 

Izvajanje, nadzor in presojanje 

24. člen 
Izvajanje 

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

25. člen 
Nadzor spoštovanja obveznosti 

(1) Pogodbenice redno poročajo Stalnemu odboru o ukrepih, ki 
so jih sprejele na podlagi tega protokola. V poročilih se navede 
tudi učinkovitost sprejetih ukrepov. Alpska konferenca določi 
časovno zaporedje poročanja. 

(2) Stalni odbor pregleda poročila zaradi preverjanja, ali so 
pogodbenice izpolnile obveznosti iz tega protokola. Od pogodbenic 
lahko zahteva tudi dodatne informacije ali pa si pridobi informacije 
iz drugih virov. 

(3) Stalni odbor sestavi za Alpsko konferenco poročilo o 
spoštovanju obveznosti pogodbenic po tem protokolu. 

(4) Alpska konferenca se seznani s tem poročilom. Če ugotovi, 
da se obveznosti ne spoštujejo, lahko sprejme priporočila. 

26. člen 
Presojanje učinkovitosti določb 

(1) Pogodbenice redno preverjajo in presojajo učinkovitost določb 
tega protokola. Če je za uresničevanje njegovih ciljev potrebno, 
predvidijo sprejem ustreznih sprememb tega protokola. 

(2) V okviru veljavne ureditve tudi teritorialne skupnosti sodelujejo 
pri tem presojanju. Posvetujejo se lahko tudi z nevladnimi 
organizacijami, ki so dejavne na tem področju. 

V. poglavje 

Končne določbe 

27. člen 
Odnos med Alpsko konvencijo in protokolom 

(1) Ta protokol je protokol Alpske konvencije v smislu 2. člena in 
drugih členov konvencije, na katere se nanaša. 

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

(3) Kadar Alpska konferenca odloča o vprašanjih, ki se nanašajo 
na ta protokol, lahko o njih glasujejo samo pogodbenice tega 
protokola. 

28. člen 
Podpis in ratifikacija 

(1) Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam podpisnicam 
Alpske konvencije in Evropski skupnosti dne 16. oktobra 1998 in 
pri Republiki Avstriji kot depozitarju od 16. novembra 1998. 

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

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

29. člen 
Notifikacije 

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

a) vsakem podpisu, 
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, 
c) vsakem datumu začetka veljavnosti, 

d) vsaki izjavi katere od pogodbenic ali podpisnic, 
e) vsakem obvestilu pogodbenice o odpovedi vključno z 

datumom, ko začne veljati. 

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, 
podpisali ta protokol. 

Sestavljeno na Bledu dne 16. oktobra 1998 v slovenskem, 
francoskem, italijanskem in nemškem jeziku, pri čemer so vsa 
štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem originalu, ki je 
deponiran v arhivu Republike Avstrije. Depozitar posreduje vsaki 
podpisnici overjeno kopijo. 

PROTOKOL O IZVAJANJU ALPSKE 

KONVENCIJE IZ LETA 1991 NA 

PODROČJU VARSTVA TAL 

PROTOKOL "VARSTVO TAL" 

Preambula 

Republika Avstrija, 
Francoska republika, 
Italijanska republika, 
Kneževina Lihtenštajn, 
Kneževina Monako, 
Zvezna republika Nemčija, 
Republika Slovenija, 
Švicarska konfederacija 
kot tudi 
Evropska skupnost 
so se 

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

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz drugega in tretjega 
odstavka 2. člena Alpske konvencije, 
s ciljem, da zmanjšajo količinsko in kakovostno razvrednotenje 
tal, zlasti z uporabo tlom neškodljivih kmetijskih in gozdarskih 
proizvodnih postopkov, varčnim ravnanjem z zemljišči in tlemi, 
preprečevanjem erozije ter omejevanjem pozidave tal, 
zavedajoč se, da so varstvo alpskih tal, trajnostno gospodarjenje 
z njimi in obnova njihovih naravnih funkcij na prizadetih krajih v 
splošnem interesu, 
ob spoznanju, da so za Alpe kot enega največjih strnjenih naravnih 
prostorov Evrope značilni ekološka raznovrstnost in zelo občutljivi 
ekosistemi, katerih funkcijsko sposobnost je treba ohraniti, 
prepričane, da mora imeti tamkajšnje prebivalstvo možnost 
opredeliti svoje lastne zamisli o družbenem, kulturnem in 
gospodarskem razvoju in sodelovati pri njihovem uresničevanju 
v okviru veljavne ureditve, 
zavedajoč se, da so Alpe po eni strani pomemben življenjski in 
gospodarski prostor za tamkajšnje prebivalstvo in prostor za 
oddih za ljudi z drugih območij, po drugi strani pa je ohranitev 
funkcij tal ogrožena zaradi različnih potreb po rabi, ki se srečujejo 
v tem zelo omejenem alpskem prostoru, in je zato treba 

gospodarske interese uskladiti z ekološkimi zahtevami, 
zavedajoč se, da zavzemajo tla v ekosistemih posebno mesto, 
da potekata novo nastajanje in regeneracija prizadetih tal le zelo 
počasi, da je zaradi topografskih danosti v alpskem prostoru 
pričakovati močnejšo erozijo tal, da se tu po eni strani nabirajo 
škodljive snovi, po drugi strani pa se lahko iz onesnaženih tal 
prenašajo škodljive snovi v sosednje ekosisteme in lahko ogrožajo 
ljudi, živali in rastline, 
zavedajoč se, da lahko raba tal zlasti zaradi poseljevanja, industrije 
in obrti, infrastrukture, izkoriščanja rudnega bogastva, turizma, 
kmetijstva in gozdarstva ter prometa povzroči količinsko in 
kakovostno razvrednotenje tal in da je zaradi tega treba za 
preventivo in za omejevanje in odpravljanje škode skupaj z drugimi 
področji predlagati ukrepe, primerne za varstvo tal, 
upoštevajoč, da varstvo tal raznovrstno vpliva na politiko drugih 
področij v alpskem prostoru in ga je treba zato usklajevati z 
drugimi strokami in področji, 
prepričane, da se določeni problemi lahko razrešijo le čezmejno 
in s skupnim ukrepanjem alpskih držav, ki jih bodo v posameznih 
podpisnicah uresničevali v skladu z razpoložljivimi sredstvi, 
sporazumele, kot sledi: 

4 

I. poglavje 

Splošne določbe 

1. člen 
Cilji 

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

(2) Tla je treba 
1. v njihovih naravnih funkcijah kot 

a) podlago za življenje in življenjski prostor za ljudi, živali, 
rastline in mikroorganizme, 

b) prvino, ki značilno zaznamuje naravo in krajino, 
c) del naravnega ravnovesja, predvsem z njihovimi vodnimi 

krogotoki in krogotoki hranilnih snovi, 
d) medij preobrazbe in izravnavanja za snovno delovanje, 

zlasti zaradi njihovih filtrirnih, pufrskih in zadrževalnih 
sposobnosti, predvsem za varovanje podtalnice, 

e) genetski zbiralnik, 
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2- v njihovi funkciji arhiva naravne in kulturne zgodovine, 
3- z vidika zagotavljanja njihovih vrst rabe kot 

a) prostora za kmetijstvo, vključno s pašništvom in 
gozdarstvom, 

b) površine za naselitev in turistične dejavnosti, 
c) prostora za druge gospodarske rabe, promet, preskrbo 

ter gospodarjenje z odpadki, 
d) nahajališča surovin ohraniti trajnostno učinkovita. Zlasti 

ekološke funkcije tal je treba dolgoročno kakovostno in 
količinsko zavarovati in ohraniti kot bistveni sestavni del 
naravnega ravnovesja. Podpirati je treba obnovo 
razvrednotenih tal. 

(3) Ukrepi, ki jih je treba sprejeti, so zlasti usmerjeni v kraju 
primerno rabo tal, varčno ravnanje s površinami, preprečevanje 
erozije in negativnih sprememb strukture tal ter zmanjševanje 
vnašanja snovi v tla, ki jih obremenjujejo, na najmanjšo možno 
mero. 

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

(5) Pri tem je posebej pomembno načelo preventive, ki zagotavlja 
varovanje funkcijskih sposobnosti in možnosti rabe tal v različne 
namene ter njihovo razpoložljivost za prihodnje rodove v smislu 
trajnostnega razvoja. 

2. člen 
Temeljne obveznosti 

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

(2) Če obstaja nevarnost težje in trajne prizadetosti funkcijske 
sposobnosti tal, imajo vidiki varovanja načeloma prednost pred 
vidiki rabe. 

(3) Pogodbenice proučijo možnosti, da bi ukrepe za varstvo tal v 
alpskem prostoru, zastavljene s tem protokolom, podprle z 
davčnimi in/ali finančnimi ukrepi. Posebej je treba podpreti ukrepe, 
ki so v skladu z varstvom tal in cilji varčne in okolju prijazne rabe 
tal. 

3. člen 
Upoštevanje ciljev v politiki na drugih področjih 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo cilje tega protokola 
upoštevale tudi v svoji politiki na drugih področjih. V alpskem 
prostoru to velja zlasti za urejanje prostora, poseljevanje in promet, 
energetiko, kmetijstvo in gozdarstvo, pridobivanje surovin, 
industrijo, obrt, turizem, varstvo narave in urejanje krajine, vodno 
gospodarstvo in gospodarjenje z odpadki ter ohranjanje čistega 
zraka. 

4. člen 
Sodelovanje teritorialnih skupnosti 

(1) V okviru veljavne ureditve vsaka pogodbenica določi najboljšo 
raven usklajevanja in sodelovanja med institucijami in teritorialnimi 
skupnostmi, ki jih to neposredno zadeva, z namenom, da 
pospešuje skupno odgovornost, zlasti da izkoristi in razvija 

sinergijo pri izvajanju politike varstva tal ter iz tega izhajajočih 
ukrepov. 

(2) Teritorialne skupnosti, ki jih to neposredno zadeva, sodelujejo 
v različnih fazah priprave in uresničevanja te politike in ukrepov 
ob upoštevanju svojih pristojnosti v okviru veljavne ureditve. 

5. člen 
Mednarodno sodelovanje 

(1) Pogodbenice podpirajo okrepljeno mednarodno sodelovanje 
med ustreznimi pristojnimi institucijami, zlasti pri sestavljanju 
katastrov tal, pri opazovanju tal, pri opredelitvi in nadzorovanju 
območij varstva tal in obremenjenih tal ter območij ogroženosti, 
pri pripravi in usklajevanju podatkovnih baz, usklajevanju raziskav 
o varstvu tal v alpskem prostoru in pri medsebojnem poročanju. 

(2) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo odpravile ovire za 
mednarodno sodelovanje med teritorialnimi skupnostmi v alpskem 
prostoru in da bodo podpirale reševanje skupnih problemov na 
najprimernejši ravni. 

(3) Če je določitev ukrepov za varstvo tal v državni ali mednarodni 
pristojnosti, je treba dati teritorialnim skupnostim možnosti, da 
učinkovito predstavijo interese prebivalstva. 

II. poglavje 

Posebni ukrepi 

6. člen 
Določitev zavarovanih območij 

Pogodbenice skrbijo za to, da se pri določitvi zavarovanih območij 
upoštevajo tudi tla, ki jih je vredno varovati. Zlasti je treba ohraniti 
pedološke in skalnate tvorbe z izredno značilnimi posebnostmi 
ali posebnim pomenom za dokumentiranje zgodovine zemlje. 

7. člen 
Varčno in neškodljivo ravnanje s tlemi 

(1) Pri izdelavi in uresničevanju načrtov in/ali programov po tretjem 
odstavku 9. člena Protokola "Urejanje prostora in trajnostni razvoj" 
je treba upoštevati potrebe varstva tal, zlasti varčno ravnanje z 
zemljišči in tlemi. 

(2) Zaradi omejevanja pozidave tal in rabe tal bodo pogodbenice 
skrbele za gradnjo, ki varčuje s površinami in ne škoduje tlom. 
Razvoj naselij bodo usmerjale predvsem v notranjost naselij in 
omejevale širitev naselij navzven. 

(3) Pri presoji vplivov na prostor in okolje pri velikih projektih v 
industriji, gradbeništvu in infrastrukturi, zlasti prometu, energiji in 
turizmu, je treba v okviru državnih postopkov upoštevati varstvo 
tal in omejeno ponudbo površin v alpskem prostoru. 

(4) Če naravne danosti to dopuščajo, je treba opuščena ali 
razvrednotena tla, zlasti odlagališča odpadkov, rudniška jalovišča, 
infrastrukturne objekte, smučarske proge renaturirati ali 
rekultivirati. 
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8. člen 
Varčna uporaba in tlom neškodljiv izkop rudnega 

bogastva 

(1) Pogodbenice skrbijo za varčno ravnanje z rudnim bogastvom. 
Prizadevajo si, da se prednostno uporabljajo nadomestki in izčrpajo 
možnosti predelave odpadnih snovi za ponovno uporabo ali da 
se podpira razvoj v tej smeri. 

(2) Pri izkopu, predelavi in uporabi surovin je treba čim manj 
obremenjevati druge funkcije tal. Na območjih, ki so posebno 
pomembna za varstvo funkcij tal, in na območjih, ki so opredeljena 
kot nahajališča pitne vode, se je treba odpovedati izkopu rudnega 
bogastva. 

9. člen 
Ohranjanje tal na mokriščih in barjih 

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

(2) Na mokriščih in barjih je treba izsuševalne ukrepe, razen v 
utemeljenih izjemnih primerih, omejiti na vzdrževanje obstoječih 
omrežij. Na že izsušenih območjih naj bi spodbudili ukrepe za 
vzpostavitev prvotnega stanja. 

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

10. člen 
Določitev in obravnavanje ogroženih območij 

(1) Pogodbenice se dogovorijo, da bodo kartirale alpska območja, 
ki jih ogrožajo geološke, hidrogeološke in hidrološke nevarnosti, 
zlasti premiki mas (premikanje pobočij, hudourniški nanosi, 
zemeljski usadi), plazovi in poplave, jih vnesle v katastre ogroženih 
območij in po potrebi določile območja ogroženosti. V danem 
primeru je treba upoštevati tudi potresne nevarnosti. 

(2) Pogodbenice skrbijo za to, da se na ogroženih območjih 
uporabljajo čim bolj sonaravne inženirske tehnike ter lokalni in 
tradicionalni, krajinskim danostim prilagojeni gradbeni material.Te 
ukrepe je treba podpreti s primernimi gozdnogojitvenimi ukrepi. 

11. člen 
Določitev in obravnavanje alpskih območij, ogroženih 

zaradi erozije 

(1) Pogodbenice se dogovorijo, da bodo na podlagi primerljivih 
meril za določitev obsega erozije tal kartirale alpska območja, 
prizadeta zaradi večje erozije, in jih vnesle v katastre tal, če je to 
potrebno za zaščito materialnih dobrin. 

(2) Erozijo tal je treba omejiti na najmanjšo možno mero. Površine, 
prizadete zaradi erozije in plazenja, je treba sanirati, če je to 
potrebno za zaščito ljudi in dobrin. 

(3) Za zaščito ljudi in dobrin je treba pri ukrepih za zajezitev 
erozije zaradi voda in za zmanjševanje površinskega odtekanja 
prednostno uporabljati sonaravne vodnogospodarske, 
inženirskogradbene in gozdarske tehnike. 

12. člen 
Kmetijstvo, pašništvo in gozdarstvo 

(1) Za varstvo pred erozijo in škodljivim zbijanjem tal se 
pogodbenice zavezujejo, da bodo uporabljale dobro, krajevnim 
razmeram prilagojeno poljedelsko, pašniško in gozdarsko prakso. 

(2) Glede vnašanja snovi z uporabo gnojil in sredstev za zaščito 
rastlin si pogodbenice prizadevajo izdelati skupna merila za dobro 
strokovno prakso in jih uresničevati. Vrsto, količino in čas gnojenja 
je treba prilagoditi potrebam rastlin ob upoštevanju v tleh 
razpoložljivih hranilnih in organskih snovi ter krajevnim razmeram 
in pogojem pridelave. Temu sta namenjena uporaba ekoloških/ 
bioloških in integriranih metod pridelave ter prilagajanje staleža 
živine naravnim krajevnim in rastnim razmeram. 

(3) Na alpskih pašnikih je treba zlasti zmanjšati uporabo mineralnih 
gnojil in sintetičnih sredstev za varstvo rastlin na najmanjšo možno 
mero. Odpovedati se je treba uporabi gošče iz čistilnih naprav. 

13. člen 
Gozdnogojitveni in drugi ukrepi 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo varovalnemu učinku 
gorskih gozdov, ki v veliki meri varujejo svoje lastno rastišče ali 
predvsem naselja, prometno infrastrukturo, kmetijske obdelovalne 
površine ipd., priznale prednostni položaj in da bo ravnanje s temi 
gozdovi usmerjeno k varovalnemu cilju. Te gorske gozdove je 
treba ohranjati tam, kjer so. 

(2) Zlasti je treba gozd izkoriščati in negovati tako, da se 
preprečujeta erozija in škodljivo zbijanje tal. V ta namen je treba 
pospeševati kraju primerno gojitev gozdov in njihovo naravno 
pomlajevanje. 

14. člen 
Učinki turistične infrastrukture 

(1) Pogodbenice si na najprimernejši način prizadevajo, da 

- se preprečijo negativni učinki turističnih dejavnosti na alpska tla, 

- se stabilizirajo tla, ki so že prizadeta zaradi intenzivne rabe v 
turistične namene, zlasti in kolikor je le mogoče z obnovo rastlinske 
odeje in uporabo sonaravnih inženirskih tehnik; nadaljnjo rabo je 
treba usmerjati tako, da tovrstna škoda ne bo več nastajala, 
- se izdajo dovoljenja za gradnjo in izravnavanje smučarskih 
prog v gozdovih z varovalno funkcijo samo izjemoma in ob 
izvajanju kompenzacijskih ukrepov, na labilnih območjih pa sploh 
ne. 

(2) Kemični in biološki dodatki za pripravo smučišč so dopustni 
le, če so dokazano sprejemljivi za okolje. 

(3) Če se ugotovijo pomembne poškodbe tal in vegetacije, bodo 
pogodbenice čim prej sprejele potrebne ukrepe za ponovno 
vzpostavitev prejšnjega stanja. 

15. člen 
Omejevanje vnašanja škodljivih snovi 

(1) Pogodbenice bodo storile vse, da v čim večji meri in 
preventivno zmanjšajo vnašanje škodljivih snovi v tla po zraku, z 
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vodo, odpadki in snovmi, ki obremenjujejo okolje. Prednost imajo 
ukrepi, ki omejujejo emisije na njihovem izvoru. 

(2) Za preprečevanje onesnaževanja tal pri ravnanju z nevarnimi 
snovmi sprejmejo pogodbenice tehnične predpise, predvidijo 
kontrole ter izvajajo raziskovalne programe in ukrepe za 
obveščanje. 

16. člen 
Okoljsko sprejemljiva uporaba sredstev za posipanje 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo zmanjšale uporabo soli za 
posipanje na najmanjšo možno mero in po možnosti uporabljale 
ustrezna sredstva proti drsenju, ki manj onesnažujejo, kot sta na 
primer drobljenec in pesek. 

17. člen 
Onesnažena tla, stara ekološka bremena, koncepti za 

ravnanje z odpadki 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo ugotavljale in 
dokumentirale svoja stara ekološka bremena in površine, za 
katere sumijo, da so ekološko obremenjene (kataster starih 
ekoloških bremen), stanje teh površin preiskale in ocenile po 
primerljivih metodah njihov potencial ogrožanja. 

(2) Za preprečevanje onesnaževanja tal ter za okoljsko 
sprejemljivo predhodno obdelavo, obdelavo in odlaganje odpadkov 
in ostankov je treba izdelati in uresničevati ustrezne programe za 
ravnanje z odpadki. 

18. člen ' 
Dopolnilni ukrepi 

Pogodbenice lahko za varstvo tal sprejmejo poleg ukrepov, 
predvidenih v tem protokolu, tudi dopolnilne ukrepe. 

III. poglavje 

Raziskave, izobraževanje in obveščanje 

19. člen 
Raziskave in opazovanje 

(1) Pogodbenice spodbujajo in s tesnim sodelovanjem usklajujejo 
raziskave in sistematično opazovanje, da bi uresničile cilje tega 
protokola. 

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

(3) Pogodbenice se dogovorijo, da bodo usklajevale svoje 
raziskovalne projekte o varstvu tal v alpskem prostoru ob 
upoštevanju razvoja drugih državnih in mednarodnih raziskav in 
načrtovale skupne raziskovalne dejavnosti. 

(4) Posebna pozornost se posveča vrednotenju ranljivosti tal 
glede na različne človekove dejavnosti, vrednotenju sposobnosti 
obnavljanja tal ter preverjanju najustreznejših tehnologij. 

20. člen 
Izdelava usklajenih podatkovnih baz 

(1) Pogodbenice se dogovorijo, da bodo v okviru sistema za 
opazovanje in informiranje o Alpah izdelale primerljive podatkovne 
baze (talni parametri, vzorčenje, analitika, ovrednotenje) in 
zagotovile možnosti za izmenjavo podatkov. 

(2) Pogodbenice se obveščajo o snoveh, ki ogrožajo tla in jih je 
treba prednostno preiskati, in si prizadevajo oblikovati primerljiva 
merila za vrednotenje. 

(3) Pogodbenice si prizadevajo ob upoštevanju geoloških in 
hidrogeoloških razmer zbrati podatke o stanju tal v alpskem 
prostoru na podlagi enakih meril za vrednotenje in usklajenih 
metod. 

21. člen 
Ureditev površin za trajno opazovanje in usklajevanje 

opazovanja okolja 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo uredile površine za trajno 
opazovanje (monitoring) alpskega prostora in jih vključile v 
vsealpsko omrežje za opazovanje tal. 

(2) Pogodbenice se dogovorijo, da bodo opazovanje tal v svoji 
državi usklajevale z ustanovami za opazovanje okolja na področju 
zraka, vode, rastlinstva in živalstva. 

(3) V okviru teh raziskav bodo pogodbenice na podlagi primerljivih 
meril uredile banke vzorcev tal. 

22. člen 
Izobraževanje in obveščanje 

Pogodbenice spodbujajo izobraževanje in izpopolnjevanje ter 
obveščanje javnosti o ciljih, ukrepih in izvajanju tega protokola. 

IV. poglavje 

Izvajanje, nadzor in presojanje 

23. člen 
Izvajanje 

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

24. člen 
Nadzor spoštovanja obveznosti 

(1) Pogodbenice redno poročajo Stalnemu odboru o ukrepih, ki 
so jih sprejele na podlagi tega protokola. V poročilih se navede 
tudi učinkovitost sprejetih ukrepov. Alpska konferenca določi 
časovno zaporedje poročanja. 

(2) Stalni odbor pregleda poročila zaradi preverjanja, ali so 
pogodbenice izpolnile obveznosti iz tega protokola. Od pogodbenic 
lahko zahteva tudi dodatne informacije ali pa si pridobi informacije 
iz drugih virov. 
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(3) Stalni odbor sestavi za Alpsko konferenco poročilo o 
spoštovanju obveznosti pogodbenic po tem protokolu. 

(4) Alpska konferenca se seznani s tem poročilom. Če ugotovi, 
da se obveznosti ne spoštujejo, lahko sprejme priporočila. 

25. člen 
Presojanje učinkovitosti določb 

(1) Pogodbenice redno preverjajo in presojajo učinkovitost določb 
tega protokola. Če je za uresničevanje njegovih ciljev potrebno, 
predvidijo sprejem ustreznih sprememb tega protokola. 

(2) V okviru veljavne ureditve tudi teritorialne skupnosti sodelujejo 
pri tem presojanju. Posvetujejo se lahko tudi z nevladnimi 
organizacijami, ki so dejavne na tem področju. 

V. poglavje 

Končne določbe 

26. člen 
Odnos med Alpsko konvencijo in protokolom 

(1) Ta protokol je protokol Alpske konvencije v smislu 2. člena in 
drugih členov konvencije, na katere se nanaša. 

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

(3) Kadar Alpska konferenca odloča o vprašanjih, ki se nanašajo 
na ta protokol, lahko o njih glasujejo samo pogodbenice tega 
protokola. 

27. člen 
Podpis in ratifikacija 

(1) Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam podpisnicam 
Alpske konvencije in Evropski skupnosti dne 16. oktobra 1998 in 
pri Republiki Avstriji kot depozitarju od 16. novembra 1998. 

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

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

28. člen 
Notifikacije 

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

a) vsakem podpisu, 
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, 
c) vsakem datumu začetka veljavnosti, 
d) vsaki izjavi katere od pogodbenic ali podpisnic, 
e) vsakem obvestilu pogodbenice o odpovedi vključno z 

datumom, ko začne veljati. 

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, 
podpisali ta protokol. 

Sestavljeno na Bledu dne 16. oktobra 1998 v slovenskem, 
francoskem, italijanskem in nemškem jeziku, pri čemer so vsa 
štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem originalu, ki je 
deponiran v arhivu Republike Avstrije. Depozitar posreduje vsaki 
podpisnici overjeno kopijo. 
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PROTOKOL O IZVAJANJU ALPSKE 

KONVENCIJE IZ LETA 1991 
NA PODROČJU ENERGIJE 

PROTOKOL "ENERGIJA" 

Preambula 

Republika Avstrija, 
Francoska republika, 
Italijanska republika, 
Kneževina Lihtenštajn, 
Kneževina Monako, 
Zvezna republika Nemčija, 
Republika Slovenija, 
švicarska konfederacija 
kot tudi 
Evropska skupnost 
so se 

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

zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz drugega in tretjega 
odstavka 2. člena Alpske konvencije, 

s ciljem, da udejanjajo načine pridobivanja, distribucije in rabe 
energije, ki prizanašajo naravi in krajini, so sprejemljivi za okolje 
in spodbujajo ukrepe za varčevanje z energijo, 

upoštevajoč potrebo po znižanju emisij plinov energetskega 
izvora, ki povzročajo učinek tople grede tudi v alpskem prostoru, 
ter s tem izpolnijo tudi obveznosti iz Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja, 

prepričane, da morajo biti gospodarski interesi usklajeni z 
ekološkimi zahtevami, 
zavedajoč se, da je alpski prostor pomemben za vso Evropo in je 
Po geomorfologiji, podnebju, vodah, rastlinstvu, živalstvu, krajini 
in kulturi edinstvena kot tudi raznovrstna dediščina ter da njen 
visokogorski svet, doline in predalpski svet sestavljajo okoljske 
enote, katerih ohranitev ne more biti zgolj naloga alpskih držav, 

zavedajoč se, da so Alpe življenjski in gospodarski prostor za 
tam živeče prebivalstvo, hkrati pa so izjemnega pomena za 
zunajalpska območja, med drugim kot tranzitno območje, ne samo 
za čezevropski potniški in blagovni promet, temveč tudi za 
mednarodna omrežja za distribucijo energije, 

upoštevajoč okoljsko ranljivost alpskega prostora tudi zaradi 
proizvodnje, prenosa in rabe energije, ki jo je treba upoštevati pri 
varstvu narave, prostorskem planiranju in rabi tal, 

v spoznanju, da je treba glede na nevarnosti za okolje, med 
katerimi so lahko tudi spremembe podnebja, ki jih povzroča človek, 
posvetiti posebno pozornost tesni medsebojni povezanosti med 
človekovimi družbenimi in gospodarskimi dejavnostmi ter 
ohranjevanjem ekosistemov, ki še zlasti v alpskem prostoru 
zahtevajo primerne in različne ukrepe, sprejete v dogovoru s 
tamkajšnjim prebivalstvom, političnimi institucijami ter 
gospodarskimi in družbenimi organizacijami, 

prepričane, da mora imeti tamkajšnje prebivalstvo možnost 
opredeliti svoje lastne zamisli o družbenem, kulturnem in 
gospodarskem razvoju in sodelovati pri njihovem uresničevanju 
v okviru veljavne ureditve, 

prepričane, da se določeni problemi lahko razrešijo le čezmejno 
in s skupnim ukrepanjem alpskih držav in teritorialnih skupnosti, 
ki jih to neposredno zadeva, 

prepričane, da je zadovoljevanje energetskih potreb pomemben 
dejavnik gospodarskega in družbenega razvoja v alpskem 
prostoru in zunaj njega, 

prepričane, da sta bistvenega pomena uporaba in nadaljnji razvoj 
ekonomskih instrumentov, s katerimi je možno v izračun stroškov 
energije bolj vključiti dejanske stroške, 

prepričane, da alpski prostor trajno prispeva k zadovoljevanju 
potreb po energiji in po zadostni oskrbi s pitno vodo na evropski 
ravni in tudi sam potrebuje zadostno preskrbo z energijo za 
izboljšanje življenjskih razmer prebivalstva in možnosti 
gospodarstva, 

prepričane, da ima alpski prostor še posebej pomembno vlogo 
pri povezovanju energetskih sistemov evropskih držav, 

prepričane, da lahko v alpskem prostoru ukrepi za racionalno 
rabo energije kot tudi trajnostna raba vodnih virov ter lesnega 
bogastva v okviru narodnega gospodarstva bistveno prispevajo 
k oskrbi z energijo in da postajata raba biomase in sončne energije 
vedno pomembnejši, 

sporazumele, kot sledi: 

I. poglavje 

Splošne določbe 

1. člen 
Cilji 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo na območju izvajanja Alpske 
konvencije ustvarjale okvirne razmere in sprejemale konkretne 
ukrepe za varčevanje z energijo, za njeno proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in rabo, da bi ustvarile energetske razmere za traj- 
nostni razvoj v skladu z obremenitvami, ki so sprejemljive za 
alpski prostor; s tem bodo pogodbenice pomembno prispevale k 
varstvu prebivalstva in okolja ter varovanju virov in podnebja. 

2. člen 
Temeljne obveznosti 

(1) V skladu s tem protokolom si pogodbenice prizadevajo zlasti 
za: 

a) usklajevanje načrtovanja v energetiki s splošnim prostorskim 
planiranjem v alpskem prostoru, 

b) usmerjanje sistemov za proizvodnjo, prenos in distribucijo 
energije v splošno optimiranje celotnega infrastrukturnoga 
sistema v alpskem prostoru ob upoštevanju zahtev varstva 
okolja, 

c) zmanjševanje obremenitev okolja, ki so energetskega izvora, 
z optimiranjem energetskih storitev za končnega porabnika 
med drugim po možnosti z: 

zmanjševanjem potrebe po energiji z uporabo učinkovitejših 
tehnologij, 

- večjim zadovoljevanjem preostale potrebe po energiji iz 
obnovljivih virov, 
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optimiranjem obstoječih objektov za proizvodnjo energije iz 
neobnovljivih virov, 

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

(2) Pogodbenice pri gradnji velikih novih energetskih infrastruktur 
ter obsežnejših širitvah obstoječih v okviru veljavne ureditve 
poskrbijo za presojo vplivov na okolje v alpskem prostoru in 
analizo njihovih prostorskih in družbenogospodarskih učinkov v 
skladu z 12. členom, vključno s pravico, da izrazijo svoje mnenje 
na mednarodni ravni, kadar lahko pride do čezmejnih učinkov. 

(3) V svoji energetski politiki upoštevajo, da je alpski prostor 
primeren za rabo obnovljivih virov energije, in zato spodbujajo 
medsebojno sodelovanje pri razvojnih programih na tem področju. 

(4) Ohranjajo zavarovana območja z njihovimi tamponskimi 
območji, varovana območja in območja miru ter neokrnjena 
območja narave in krajine ter optimirajo energetske infrastrukture 
glede na različne stopnje ranljivosti, obremenljivosti in obstoječe 
poškodovanosti alpskih ekosistemov. 

(5) Pogodbenice se zavedajo, da lahko ustrezna raziskovalna in 
razvojna politika s preventivnimi in sanacijskimi ukrepi bistveno 
prispevata k varovanju Alp pred vplivi energetskih infrastruktur 
na okolje. Zato spodbujajo raziskovalne in razvojne projekte na 
ustreznih področjih ter izmenjavo njihovih pomembnih rezultatov. 

(6) Pogodbenice na področju energetike sodelujejo pri razvijanju 
metod, ki najbolj upoštevajo dejanske stroške. 

3. člen 
Skladnost z mednarodnim pravom in s politiko na 

drugih področjih 

(1) Protokol se izvaja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pravnimi 
normami, zlasti z določbami Alpske konvencije in njenih izvedbenih 
protokolov kot tudi veljavnih mednarodnih sporazumov. 

(2) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo cilje tega protokola 
upoštevale tudi v svoji politiki na drugih področjih, še posebej pri 
urejanju prostora in regionalnem razvoju, v prometu, kmetijstvu, 
gozdarstvu in turizmu, da bi se izognile morebitnim negativnim ali 
nasprotujočim si vplivom v alpskem prostoru. 

4. člen 
Sodelovanje teritorialnih skupnosti 

(1) V okviru veljavne ureditve vsaka pogodbenica določi najboljšo 
raven usklajevanja in sodelovanja med institucijami in teritorialnimi , 
skupnostmi, ki jih to neposredno zadeva, z namenom, da 
pospešuje skupno odgovornost, zlasti da izkoristi in razvija 
sinergijo pri izvajanju energetske politike v alpskem prostoru ter 
iz tega izhajajočih ukrepov. 

(2) Teritorialne skupnosti, ki jih to neposredno zadeva, sodelujejo 
v različnih fazah priprave in uresničevanja te politike in ukrepov 
ob upoštevanju svojih pristojnosti v okviru veljavne ureditve. 

(3) Pogodbenice spodbujajo mednarodno sodelovanje med 
institucijami, pristojnimi za energetska in okoljska vprašanja, da 
bi tako lažje sporazumno reševale skupne probleme. 

II. poglavje 

Posebni ukrepi 

5. člen 
Prihranek energije in racionalna raba energije 

(1) Alpski prostor zahteva ustrezne ukrepe za varčevanje z 
energijo, njeno distribucijo in racionalno rabo, ki upoštevajo: 

a) potrebo po energiji, ki je prostorsko razpršena in močno niha 
glede na nadmorsko višino, letni čas in turistično dejavnost, 

b) krajevno razpoložljivost obnovljivih virov energije, 

c) poseben vpliv imisij zraka na kotline in doline zaradi njihove 
geomorfološke konfiguracije. 

(2) Pogodbenice skrbijo za okolju prijaznejšo rabo energije, 
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. 

(3) Sprejmejo ukrepe in predpise predvsem na naslednjih 
področjih: 

a) izboljšanje toplotne izolacije pri stavbah in učinkovitosti 
sistemov za distribucijo toplote, 

b) optimiranje učinkovitosti naprav za ogrevanje, prezračevanje 
in klimatizacijo, 

c) reden nadzor in morebitno zmanjšanje okolju škodljivih emisij 
pri termoenergetskih napravah, 

d) prihranek energije s tehnološko naprednimi procesi za rabo 
in pretvorbo energije, 

e) obračun stroškov za toploto in toplo vodo po porabi, 

f) projektiranje in spodbujanje novogradenj z uporabo tehnologij 
z nizko porabo energije, 

g) spodbujanje in udejanjanje občinskih/lokalnih energetskih 
zasnov in zasnov za varovanje podnebja ob upoštevanju 
ukrepov iz pododstavka c prvega odstavka 2. člena, 

h) energetska sanacija stavb pri rekonstrukcijah in spodbujanje 
okolju prijaznih sistemov ogrevanja. 

6. člen 
Obnovljivi viri energije 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da v okviru svojih finančnih 
možnosti spodbujajo in prednostno uporabljajo obnovljive vire 
energije po pogojih, sprejemljivih za okolje in krajino. 

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

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

(4) Pogodbenice za proizvodnjo energije še posebej spodbujajo 
racionalno rabo vodnih virov in lesa iz gorskih gozdov, s katerimi 
trajnostno gospodarijo. 
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7. člen 
Vodna energija 

(1) Pogodbenice pri novih in v okviru možnosti tudi pri že obstoječih 
hidroenergetskih objektih zagotovijo 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. 

(2) Pogodbenice lahko ob spoštovanju svojih varnostnih in 
okoljskih predpisov uvedejo ukrepe za krepitev konkurenčnosti 
obstoječih hidroelektrarn. 

(3) Zavezujejo se tudi, da bodo varovale 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. 

(4) Pogodbenice priporočajo ponovno obratovanje opuščenih 
hidroelektrarn namesto novogradenj. Tudi pri ponovnem 
obratovanju veljajo določila prvega odstavka glede ohranjanja 
funkcionalnosti vodnih ekosistemov in drugih prizadetih sistemov. 

(5) Pogodbenice lahko v okviru notranje zakonodaje preverijo 
možnosti, kako bi se lahko od končnih porabnikov alpskih virov 
zahtevalo plačilo pd 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. 

t 

8. člen 
Energija iz fosilnih goriv 

(1) Pogodbenice zagotavljajo, da bodo pri novih termoenergetskih 
objektih in napravah za proizvodnjo električne in/ali toplotne 
energije na fosilna goriva uporabljale najboljše razpoložljive 
tehnologije. Pri obstoječih objektih in napravah v alpskem prostoru 
bodo čim bolj omejevale emisije z uporabo primernih tehnologij in/ 
ali goriv. 

(2) Pogodbenice preverijo tehnično in ekonomsko izvedljivost ter 
okoljsko primernost zamenjave termoenergetskih naprav na 
fosilna goriva z napravami, ki uporabljajo obnovljive vire energije, 
in z decentraliziranimi napravami. 

(3) Pogodbenice sprejemajo ukrepe za spodbujanje sočasne 
proizvodnje elektrike in toplote s ciljem učinkovitejše rabe energije. 

(4) Na obmejnih območjih skrbijo, če je to izvedljivo, za 
harmonizacijo in povezavo svojih sistemov za nadzor emisij in 
imisij. 

9. člen 
Jedrska energija 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da si bodo v okviru mednarodnih 
sporazumov izmenjavale vse informacije o jedrskih elektrarnah 
in drugih jedrskih objektih in napravah, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivale na alpski prostor, s ciljem, da bodo zagotovile trajno 
varovanje zdravja ljudi, živalstva in rastlinstva, njihovih združb in 
habitatov, vključno z njihovimi medsebojnimi vplivi. 

(2) Pogodbenice v okviru možnosti poskrbijo za uskladitev in 
povezavo svojih sistemov za nadzor radioaktivnosti v okolju. 

10. člen 
Prenos in distribucija energije 

(1) Pogodbenice si pri vseh obstoječih infrastrukturah prizadevajo 
za njihovo racionalizacijo in optimizacijo, upoštevaje zahteve 
varstva okolja, predvsem potrebno ohranitev zelo občutljivih 
ekosistemov in krajine, ter po potrebi sprejemajo ukrepe za 
varovanje prebivalstva in alpskega prostora. 

(2) 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, 
sprejmejo pogodbenice vse potrebne ukrepe, da se zmanjša 
obremenitev prebivalstva in okolja, pri čemer je treba čim bolj 
uporabljati obstoječe objekte in trase. 

(3) Pogodbenice pri energetskih vodih posebej upoštevajo pomen 
zavarovanih območij z njihovimi tamponskimi območji, varovanih 
območij in območij miru ter neokrnjena območja narave in krajine 
kot tudi ptic. 

11. člen 
Renaturacija in sonaravne gradbene metode 

Pogodbenice pri idejnih projektih oziroma pri predvidenih presojah 
vplivov na okolje v okviru veljavne zakonodaje opredelijo pogoje, 
pod katerimi morata 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, pri čemer je treba čim bolj 
uporabljati sonaravne gradbene metode. 

12. člen 
Presoja vplivov na okolje 

(1) Pogodbenice pri projektiranju energetskogospodarskih naprav, 
navedenih v 7., 8., 9. in 10. členu tega protokola, kot tudi pri 
pomembnejših spremembah teh objektov in naprav predhodno 
izdelajo presojo vplivov na okolje v skladu z veljavno notranjo 
zakonodajo ter mednarodnimi sporazumi in dogovori. 

(2) Pogodbenice soglašajo, da je treba čim bolj uporabljati naj- 
boljše razpoložljive tehnologije za odpravljanje ali zmanjševanje 
obremenitev okolja, pri čemer se predvideva kot možna 
alternativa tudi morebitna odstranitev objektov in naprav, ki se ne 
uporabljajo in niso sprejemljive za okolje. 

13. člen 
Usklajevanje 

(1) Pogodbenice se zavezujejo, da se bodo pri projektih z 
morebitnimi čezmejnimi učinki predhodno posvetovale o njihovih 
vplivih. 

(2) Pri projektih z morebitnimi čezmejnimi učinki morajo imeti 
prizadete pogodbenice možnost, da pravočasno sporočijo svoja 
stališča, ki se bodo ustrezno upoštevala pri postopku za 
dodeljevanje dovoljenj. 
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14. člen 
Dopolnilni ukrepi 

Pogodbenice lahko za področje energije in trajnostnega razvoja 
sprejmejo poleg ukrepov, predvidenih v tem protokolu, tudi 
dopolnilne ukrepe. 

III. poglavje 

Raziskave, izobraževanje in obveščanje 

15. člen 
Raziskave in opazovanje 

(1) Pogodbenice spodbujajo in s tesnim sodelovanjem usklajujejo 
raziskave in sistematično opazovanje za izvajanje tega protokola, 
še zlasti o metodah in merilih za analizo in presojo vplivov na 
okolje in podnebje kot tudi o posebnih tehnologijah za varčevanje 
z energijo in njeno racionalno rabo v alpskem prostoru. 

(2) Pri opredelitvi in preverjanju energetskopolitičnih ciljev in 
ukrepov kot tudi pri izobraževanju in svetovanju prebivalstvu, 
gospodarstvu in teritorialnim skupnostim na lokalni ravni 
upoštevajo rezultate raziskav. 

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

16. člen 
Izobraževanje in obveščanje 

(1) Pogodbenice spodbujajo izobraževanje in izpopolnjevanje ter 
obveščanje javnosti o ciljih, ukrepih in izvajanju tega protokola. 

(2) Zavzemajo se predvsem za nadaljnji razvoj izobraževanja in 
izpopolnjevanja ter svetovanja na področju energetike in v to 
vključujejo varstvo okolja, narave in podnebja. 

IV. poglavje 

Izvajanje, nadzor in presojanje 

17. člen 
Izvajanje 

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

18. člen 
Nadzor spoštovanja obveznosti 

(1) Pogodbenice redno poročajo Stalnemu odboru o ukrepih, ki 
so jih sprejele na podlagi tega protokola. V poročilih se navede 

tudi učinkovitost sprejetih ukrepov. Alpska konferenca določi 
časovno zaporedje poročanja. 

(2) Stalni odbor pregleda poročila zaradi preverjanja, ali so 
pogodbenice izpolnile obveznosti iz tega protokola. Od pogodbenic 
lahko zahteva tudi dodatne informacije ali pa si pridobi informacije 
iz drugih virov. 

(3) Stalni odbor sestavi za Alpsko konferenco poročilo o 
spoštovanju obveznosti pogodbenic po tem protokolu. 

(4) Alpska konferenca se seznani s tem poročilom. Če ugotovi, 
da se obveznosti ne spoštujejo, lahko sprejme priporočila. 

19. člen 
Presojanje učinkovitosti določb 

(1) Pogodbenice redno preverjajo in presojajo učinkovitost določb 
tega protokola. Če je za uresničevanje njegovih ciljev potrebno, 
predvidijo sprejem ustreznih sprememb tega protokola. 

(2) V okviru veljavne ureditve tudi teritorialne skupnosti sodelujejo 
pri tem presojanju. Posvetujejo se lahko tudi z nevladnimi 
organizacijami, ki so dejavne na tem področju. 

V. poglavje * 

Končne določbe 

20. člen 
Odnos med Alpsko konvencijo in protokolom 

(1) Ta protokol je protokol Alpske konvencije v smislu 2. člena in 
drugih členov konvencije, na katere se nanaša. 

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

(3) Kadar Alpska konferenca odloča o vprašanjih, ki se nanašajo 
na ta protokol, lahko o njih glasujejo samo pogodbenice tega 
protokola. 

21. člen 
Podpis in ratifikacija 

(1) Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam podpisnicam 
Alpske konvencije in Evropski skupnosti dne 16. oktobra 1998 in 
pri Republiki Avstriji kot depozitarju od 16. novembra 1998. 

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

(3) Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo soglasje, da jih ta protokol 
zavezuje, začne protokol veljati tri mesece po deponiranju listine 
o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. Po začetku veljavnosti 
spremembe protokola postane vsaka nova pogodbenica tega 
protokola pogodbenica protokola v spremenjenem besedilu. 
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22. člen 
Notifikacije 

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

a) vsakem podpisu, 
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, 
c) vsakem datumu začetka veljavnosti, 
d) vsaki izjavi katere od pogodbenic ali podpisnic, 

e) vsakem obvestilu pogodbenice o odpovedi vključno z 
datumom, ko začne veljati. 

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, 
podpisali ta protokol. 

Sestavljeno na Bledu dne 16. oktobra 1998 v slovenskem, 
francoskem, italijanskem in nemškem jeziku, pri čemer so vsa 
štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem originalu, ki je 
deponiran v arhivu Republike Avstrije. Depozitar posreduje vsaki 
podpisnici overjeno kopijo. 

PROTOKOL O IZVAJANJU ALPSKE 
KONVENCIJE IZ LETA 1991 
NA PODROČJU PROMETA 

PROTOKOL"PROMET" 

Preambula 

Republika Avstrija 
Republika Francija 
Republika Italija 

'Kneževina Lihtenštajn 
Kneževina Monako 
Zvezna republika Nemčija 
Republika Slovenija 
Švicarska konfederacija 
kot tudi 
Evropska skupnost, 
so se 

v skladu s svojimi nalogami na osnovi Konvencije o varstvu Alp 
(Alpska konvencija) z dne 7. novembra 1991 in da bi zagotovile 
celovito politiko varstva in trajnostnega razvoja alpskega prostora, 
zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz drugega in tretjega 
odstavka 2. člena Alpske konvencije, 
zavedajoč se, da zaobsega alpski prostor območje, ki ga 
označujejo posebno občutljivi ekosistemi in krajine ali geografske 
in topografske razmere, ki povečujejo obremenitev s škodljivimi 
snovmi in hrupom, ali edinstveni naravni viri ali edinstvena kulturna 
dediščina. 
zavedajoč se, da se bodo zaradi povečane integracije trgov, 
družbenega in gospodarskega razvoja ter preživljanja prostega 
časa brez ustreznih ukrepov nadalje povečevali promet in 
obremenitve okolja zaradi prometa, 
prepričane, da mora imeti tamkajšnje prebivalstvo možnost 
opredeliti svoje lastne zamisli o družbenem, kulturnem in 
gospodarskem razvoju ter sodelovati pri njihovem uresničevanju 
v okviru veljavne ureditve, 
zavedajoč se, da vplivi prometa niso okoljsko nevtralni in da 
povzročajo obremenitve okolja zaradi prometa vedno večje 
ekološke, zdravstvene in varnostnotehnične obremenitve in 
tveganja, ki zahtevajo skupno ukrepanje, 
zavedajoč se, da so potrebni pri prevozu nevarnega blaga 
okrepljeni ukrepi za zagotovitev varnosti, 
zavedajoč se, da je potrebno obsežno opazovanje, raziskovanje, 
informiranje in svetovanje, da bi se ponazorile povezave med 
prometom, zdravjem, okoljem in gospodarskim razvojem ter 

povečalo razumevanje za potrebo po zmanjšanju obremenitev 
okolja, 
zavedajoč se, da prometna politika v alpskem prostoru, usmerjena 
v načela trajnosti, ni samo v interesu alpskega, temveč tudi 
zunajalpskega prebivalstva in je nujno potrebna tudi za 
zavarovanje Alp kot življenjskega, naravnega in gospodarskega 
prostora, 
zavedajoč se, da je na eni strani današnji potencial nosilcev 
prometa delno le nezadostno izkoriščen in da se na drugi strani le 
nezadostno upošteva pomen infrastruktur za okolju prijazne 
prevozne sisteme, kot so železnica, plovba in kombinirani sistemi 
kot tudi transnacionalna kompatibilnost in operabilnost različnih 
prometnih sredstev in da je zato potrebno optimirati te prevozne 
sisteme z bistveno krepitvijo omrežij znotraj in zunaj Alp, 
zavedajoč se, da so prostorskoplanske in gospodarskopoiitične 
odločitve znotraj kot tudi zunaj Alp izrednega pomena za razvoj 
prometa v alpskem prostoru, 
v prizadevanju, da bi odločilno prispevale k trajnostnemu razvoju 
kot tudi k izboljšanju kakovosti življenja in zaradi tega zmanjšale 
promet, bodo urejale potek prometa na okolju prijazen način in 
povečevale uspešnost in učinkovitost obstoječih prometnih 
sistemov, 
prepričane, da je potrebno med seboj uskladiti gospodarske 
interese, družbene zahteve in okoljske potrebe, 
ob upoštevanju bilateralnih in multilateralnih sporazumov 
pogodbenic z Evropsko skupnostjo, predvsem na področju 
prometa, 
prepričane, da se določeni problemi lahko razrešijo le čezmejno 
in s skupnim ukrepanjem alpskih držav, 

sporazumele kot sledi: 

I. POGLAVJE 

Splošne določbe 

1. člen 
Cilji 

1. Pogodbenice se zavezujejo k trajnostni prometni politiki, ki 
a) zmanjšuje obremenitve in tveganja na področju 

znotrajalpskega in čezalpskega prometa na mero, ki je 
sprejemljiva za ljudi, živali in rastline kot tudi za njihove 
življenjske prostore, med drugim z večjo preusmeritvijo 
prometa, zlasti tovornega prometa, na železnico 
predvsem z vzpostavitvijo primernih infrastruktur in trgu 
prilagojenih stimulacij; 
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b) prispeva z med seboj usklajeno prometno politiko 
pogodbenic, ki zaobsega vse nosilce prometa, k 
trajnostnemu razvoju življenjskega in gospodarskega 
prostora kot osnove za življenje v alpskem prostoru 
živečega prebivalstva; 

c) prispeva k temu, da se zmanjšajo in kolikor mogoče 
preprečijo vplivi, ki ogrožajo vlogo in vire alpskega 
prostora, katerega pomen seže prek njegovih meja, kot 
tudi varstvo njegovih kulturnih dobrin in sonaravnih krajin; 

d) zagotavlja znotrajalpski in čezalpski promet s povečanjem 
uspešnosti in učinkovitosti prometnih sistemov in s 
spodbujanjem okolju in virom prijaznih nosilcev prometa 
ob ekonomsko sprejemljivih stroških; 

e) zagotavlja fair konkurenčne pogoje med posameznimi 
nosilci prometa. 

2. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo razvijale področje 
prometa z upoštevanjem načela preventive, preprečevanja 
in povzročitelja. 

2. člen 
Določitve pojmov 

V smislu tega Protokola pomenijo: 
"čezalpski prometpromet s ciljem in izvorom zunaj alpskega 
prostora; 
"znotrajalpski promet* promet s ciljem in izvorom v alpskem 
prostoru (notranji promet), vključno s prometom s ciljem ali 
izvorom v alpskem prostoru; 
"sprejemljive obremenitve in tveganja* obremenitve in tveganja, 
ki jih je potrebno v postopkih presoje vplivov na okolje in analizah 
tveganj opredeliti s ciljem, da se zaustavi nadaljnja porast 
obremenitev in tveganj in da se le-te po potrebi zmanjšajo z 
ustreznimi ukrepi tako pri novogradnjah kot tudi pri obstoječih 
infrastrukturah, ki pomembno vplivajo na prostor; 
"eksterni stroški* stroški, ki jih ne krijejo uporabniki dobrin ali 
storitev. Zaobsegajo stroške za infrastrukturo, ki se ne 
zaračunavajo uporabnikom, stroške za onesnaževanje okolja, 
hrup ter osebno in gmotno škodo, ki jo povzroča promet; 
"velike novogradnje ali bistvene spremembe ali rekonstrukcije 
obstoječih prometnih infrastruktur* infrastrukturni projekti, ki imajo 
takšen vpliv, da je zanje potrebno v skladu s pravnimi predpisi o 
PVO-ju ali v skladu z določbami mednarodnih sporazumov opraviti 
presoje vplivov na okolje; 
"ceste višjega reda"', vse avtoceste in večpasovne, izvennivojske 
ali po učinkovitosti prometa podobne ceste; 
"cilji kakovosti okolja": cilji, ki opisujejo želeno stanje okolja z 
upoštevanjem ekosistemskih povezanosti. Navajajo materialno, 
prostorsko in časovno opredeljene kakovosti varovanih naravnih 
in kulturnih prvin, ki jih je moč po potrebi ažurirati; 
"standardi kakovosti okolja* konkretna ocenjevalna merila za 
dosego ciljev kakovosti okolja; za določene parametre 
opredeljujejo želene rezultate, postopek merjenja ali okvirne 
pogoje; 
"okoljski kazalci": okoljski kazalci merijo ali ocenjujejo stanje 
obremenitve okolja in utemeljujejo prognoze o njihovem razvoju; 
"načelo preventive": tisto načelo, po katerem se ukrepi za 
preprečevanje, obvladovanje ali zmanjševanje hudih ali 
nepopravljivih vplivov na zdravje in okolje ne smejo odložiti z 
utemeljitvijo, da znanstvene raziskave še niso dokazale jasne 
vzročne povezave med zadevnimi vplivi na eni strani in njihovo 
potencialno škodljivostjo za zdravje in okolje na drugi strani; 
"načelo povzročitelja": vključno z zaračunavanjem posledic je 
tisto načelo, po katerem bremenijo stroški za preprečevanje, 
obvladovanje in zmanjševanje obremenitve okolja ter za saniranje 
okolja povzročitelja. Povzročitelji morajo, kolikor je to mogoče, 
kriti celotne stroške vplivov prometa na zdravje in okolje; 

"presoja smotrnosti": postopek presoje v skladu z nacionalno 
zakonodajo pri planiranju velikih novogradenj ali pomembnejših 
sprememb ali rekonstrukcij obstoječih prometnih infrastruktur, ki 
zaobsega presoje v zvezi s prometnopolitično nujnostjo kot tudi 
prometne, ekološke, ekonomske in socialnokulturne vplive. 

3. člen 
Trajnostni promet in mobilnost 

1. Da bi razvijale promet v okvirnih pogojih trajnosti, se 
pogodbenice zavezujejo, da bodo z med seboj usklajeno 
okoljsko in prometno politiko za omejitev obremenitev in 
tveganj, ki jih povzroča promet, 
a) tako upoštevale okoljske zadeve, da 

aa) se bo poraba virov zmanjšala na mero, ki se bo gibala 
kolikor mogoče znotraj sposobnosti naravne 
reprodukcije; 

bb) se bo sproščanje škodljivih snovi zmanjšalo na mero, 
ki ne bo presegala obremenljivosti prizadetih okoljskih 
medijev; 

cc) se bo vnos škodljivih snovi v okolje omejil na mero, ki 
bo preprečila negativne vplive na ekološke strukture 
in naravne cikluse; 

b) tako upoštevale socialne zadeve, da 
aa) bo omogočena dostopnost do ljudi, delovnih mest, 

dobrin in storitev na okolju prijazen kot tudi učinkovit 
način, ki bo varčeval z energijo in prostorom, ter 
zagotovljena zadostna osnovna oskrba; 

bb) ne bo ogroženo zdravje ljudi in da se bo zmanjšala 
možnost okoljskih nesreč, kot tudi število in težavnost 
nesreč; 

c) tako upoštevale gospodarske zadeve, da 
aa) se bo povečala rentabilnost prometa in internalizirali 

eksterni stroški; 
bb) se bo spodbujala optimalna izkoriščenost obstoječe 

infrastrukture; 
cc) bodo zagotovljena delovna mesta konkurenčno 

sposobnih obratov in podjetij v posameznih 
gospodarskih sektorjih; 

d) bo zaradi posebne topografije Alp sprejela okrepljene 
ukrepe za varstvo pred hrupom. 

2. V skladu z veljavnimi nacionalnimi in mednarodnimi pravnimi 
predpisi na področju prometa se pogodbenice zavezujejo, da 
bodo razvijale nacionalne, regionalne in lokalne cilje, strategije 
in ukrepe, ki 
a) upoštevajo različne naravnoprostorske, gospodarske in 

socialnokulturne danosti kot tudi različne potrebe; 
b) s kombinacijo ekonomskih inštrumentov, ukrepov urejanja 

prostora in planiranja prometa omejujejo razširjanje 
obremenitev okolja zaradi prometa. 

4. člen 
Upoštevanje ciljev v politiki na drugih področjih 

1. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo upoštevale cilje tega 
Protokola tudi v svoji politiki na drugih področjih. 

2. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo perspektivno in 
retrospektivno preverjale vplive politik, strategij in zasnov na 
drugih področjih na področje prometa. 

5. člen 
Sodelovanje teritorialnih skupnosti 

1. Pogodbenice spodbujajo mednarodno sodelovanje med 
pristojnimi inštitucijami, da bi čezmejno dosegle čim boljše in 
med seboj usklajene rešitve. 
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2- Vsaka pogodbenica določi v okviru svoje veljavne ureditve 
najprimernejšo raven usklajevanja in sodelovanja med 
inštitucijami in teritorialnimi skupnostmi, ki jih to neposredno 
zadeva, z namenom, da spodbudi skupno odgovornost, zlasti 
da izkoristi in razvija sinergijo pri izvajanju prometne politike 
ter iz tega izhajajočih ukrepov. 

3. Teritorialne skupnosti, ki jih to neposredno zadeva, sodelujejo 
v različnih fazah priprave in uresničevanja te politike in 
ukrepov ob upoštevanju svojih pristojnosti v okviru veljavne 
ureditve. 

6. člen 
Strožji nacionalni predpisi 

Pogodbenice lahko s pridržkom določb veljavnih mednarodnih 
dogovorov sprejmejo zaradi določenih, predvsem 
naravnoprostorskih danosti, ali iz razlogov zdravja, varnosti in 
varstva okolja za zaščito okoljsko senzibilnega alpskega prostora 
ukrepe, ki so strožji od ukrepov, predvidenih v tem Protokolu. 

II. POGLAVJE 

Posebni ukrepi 

vplivov na okolje in analize tveganj ter upoštevale njihove 
rezultate glede na cilje tega Protokola. 

2. Projekte za prometne infrastrukture v alpskem prostoru je 
potrebno usklajevati in koncentrirati. Vsaka pogodbenica se 
zavezuje, da bo pri projektih, ki imajo pomemben čezmejni 
vpliv, najpozneje po predložitvi presoj opravila predhodne 
konzultacije s pogodbenicami, ki jih to zadeva. Te določbe ne 
prejudicirajo pravice vsake pogodbenice, da gradi prometne 
infrastrukture, za katere je bil v okviru njihove pravne ureditve 
v trenutku sprejetja tega Protokola že sprejet sklep o gradnji 
ali je bila potreba njihove izgradnje opredeljena z zakonom. 

3. Pogodbenice podpirajo močnejše vključevanje prevozne 
komponente v okoljski menedžment podjetij v svojih deželah. 

B)Tehnični ukrepi 

9. člen 
Javni promet 

Za trajnostno ohranitev in izboljšanje poselitvene in gospodarske 
strukture kot tudi rekreacijskih in prostočasnih aktivnosti v 
alpskem prostoru se pogodbenice zavezujejo, da bodo spodbujale 
vzpostavitev in razširitev uporabnikom prijaznih in okolju primernih 
sistemov javnega prometa. 

A) Strategije, zasnove, planiranje 

7. člen 
Splošna prometnopolitična strategija 

1. V interesu trajnosti se pogodbenice zavezujejo, da bodo 
udejanjale racionalno in varno odvijanje prometa v prometnem 
omrežju, ki bo čezmejno med seboj usklajeno, in ki bo 
a) med seboj usklajevalo nosilce prometa, prometna 

sredstva in zvrsti prometa, kot tudi dajalo prednost 
intermodalnosti; 

b) čim bolj izkoriščalo obstoječe prometne sisteme in 
infrastrukture v alpskem prostoru, med drugim z uporabo 
telematike, ter zaračunavalo povzročitelju eksterne 
stroške in stroške infrastrukture, diferencirane po 
obremenitvah; 

c) z ukrepi urejanja prostora in s strukturnimi ukrepi vplivalo 
na promet v korist preusmeritve prevoznih storitev v 
potniškem in tovornem prometu na okolju prijaznejša 
prometna sredstva in dajalo prednost intermodalnim 
prevoznim sistemom; 

d) zajelo in izkoristilo potenciale za zmanjšanja prometa. 
2. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo po najboljših močeh 

sprejele potrebne ukrepe 
a) za zavarovanje prometnih poti pred naravnimi 

nevarnostmi kot tudi 
b) v območjih s posebnimi obremenitvami iz prometa za 

zaščito ljudi in okolja; 
c) za postopno zmanjševanje emisije škodljivih snovi in 

hrupa vseh nosilcev prometa tudi na osnovi najboljše 
razpoložljive tehnologije; 

d) za povečanje prometne varnosti. 

8. člen 
Postopek za evalvacijo projektov in za meddržavno 

konzultacijo 

1. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo pri velikih novogradnjah 
in pomembnih spremembah ali rekonstrukcijah obstoječih 
prometnih infrastruktur opravile presoje smotrnosti, presoje 

10. člen 
Železniški in ladijski promet 

1. Da bi se bolje izkoristila posebna primernost železnice za 
obvladovanje prometa na velike razdalje kot tudi njeno omrežje 
za prometno povezanost gospodarstva in turizma alpskih 
regij, bodo pogodbenice podpirale v okviru svojih pristojnosti 
a) izboljševanje železniških infrastruktur z gradnjo in 

razvojem velikih čezalpskih osi, vključno z dovoznimi 
odseki in prilagojenimi terminali; 

b) nadaljnjo optimizacijo obratovanja, kot tudi posodobljenje 
železnice, predvsem v čezmejnem prometu; 

c) ukrepe s ciljem, da se preusmeri predvsem tovorni 
promet na večje razdalje na železnico in močneje 
harmonizira določanje tarif za prometne infrastrukture; 

d) intermodalne prevozne sisteme, kot tudi nadaljnji razvoj 
železnice; 

e) povečano uporabo železnice in vzpostavitev 
uporabnikom prijaznih sinergij med potniškim daljinskim 
in regionalnim kot tudi lokalnim prometom. 

2. Pogodbenice podpirajo okrepljena prizadevanja, da bi se za 
zmanjšanje deleža tranzitnega tovornega prometa po kopnem 
bolj uporabljalo zmogljivosti plovbe. 

11. člen 
Cestni promet 

1. Pogodbenice se odpovedujejo gradnji novih cest višjega reda 
za čezalpski promet. 

2. Cestni projekt višjega reda za znotrajalpski promet se lahko 
udejanji le takrat, če: 
a) je moč z ustreznimi preventivnimi in kompenzacijskimi 

ukrepi na osnovi rezultata presoje vplivov na okolje doseči 
cilje, določene v črki j 2. odstavka 2. člena Alpske 
konvencije in 

b) potreb po prevoznih zmogljivostih ni moč zadovoljiti z 
boljšo izkoriščenostjo obstoječih cestnih in železniških 
zmogljivosti, z rekonstrukcijo ali novogradnjo železniških 
in plovnih infrastruktur ter z izboljšanjem kombiniranega 
prometa kot tudi z nadaljnjimi prometno-organizacijskimi 
ukrepi in 
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c) je presoja smotrnosti pokazala, da je projekt ekonomičen, 
da obvlada tveganja in da je rezultat presoje vplivov na 
okolje pozitiven in 

d) se upoštevajo plani/programi urejanja prostora in trajnostni 
razvoj. 

3. Zaradi geografskih razmer in poselitvene strukture alpskega 
prostora, ki vedno ne dovoljuje učinkovitih prometnih povezav 
s sredstvi javnega prometa, priznavajo pogodbenice v teh 
odročnih območjih vendarle potrebo po vzpostavitvi in 
vzdrževanju zadostnih prometnih infrastruktur za 
funkcionirajoč individualen promet. 

12. člen 
Zračni promet 

1. Ne da bi to zahtevale od drugih regij, se pogodbenice 
zavezujejo, da bodo kolikor mogoče zmanjševale obremenitve 
okolja zaradi letalskega prometa, vključno z letalskim hrupom. 
Ob upoštevanju ciljev tega Protokola si bodo prizadevale 
omejiti ali po potrebi prepovedati izkrcanje iz zrakoplovov 
zunaj letališč. Za varovanje divjadi sprejmejo pogodbenice 
ustrezne ukrepe za časovno in lokalno omejitev 
nemotoriziranega prostočasnega letalskega prometa. 

2. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo izboljšale sistem javnega 
prometa od letališč v bližini Alp v različne alpske regije, da bi 
bile v stanju zadovoljiti povpraševanje po prometu, ne da bi s 
tem povečevale obremenitev okolja. V tej zvezi bodo 
pogodbenice kolikor mogoče omejile novogradnje letališč in 
večje rekonstrukcije obstoječih letališč v alpskem prostoru. 

13. člen 
Turistični objekti 

1. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo ob upoštevanju ciljev 
tega Protokola preverile vpliv nadaljnje gradnje turističnih 
objektov na promet in po potrebi sprejele preventivne in 
kompenzacijske ukrepe za dosego ciljev tega ali drugih 
protokolov. Pri tem je potrebno dajati prednost javnemu 
prometu. 

2. Pogodbenice bodo podpirale ureditev in ohranitev območij z 
omejenim prometom in brez prometa, ureditev turističnih 
krajev, kjer je prepovedana vožnja z avtomobilom, kot tudi 
ukrepe za spodbujanje prihoda in bivanja počitniških gostov 
brez avtomobilov. 

14. člen 
Realni stroški 

Da bi z boljšim zaračunavanjem realnih stroškov različnih nosilcev 
prometa vplivali na učinke usmerjanja prometa, se pogodbenice 
dogovorijo za udejanjenje načela povzročitelja ter podpirajo razvoj 
in uporabo obračunskega sistema za ugotavljanje stroškov poti 
in eksternih stroškov. Cilj je postopna uvedba sistemov pristojbin, 
specifičnih za posamezne zvrsti prometa, ki bi dovoljevali, da se 
pravično krijejo realni stroški. Pri tem bi bilo potrebno uvesti 
sisteme, ki 
a) dajejo prednost uporabi okolju prijaznih nosilcev prometa in 

prometnih sredstev; 
b) vodijo k uravnovešenejši uporabi prometnih infrastruktur; 
c) stimulirajo k večji izrabi potencialov zmanjševanja okoljskih 

in socialno-gospodarskih obremenitev s strukturnimi ukrepi 
in ukrepi urejanja prostora, ki vplivajo na promet. 

C) Opazovanje in nadzor 

15. člen 
Ponudba in uporaba prometnih infrastruktur 

1. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo v referenčnem 
dokumentu po enotnem vzorcu evidentirale in periodično 
ažurirale stanje in razvoj kot tudi uporabo oziroma izboljšanje 
prometnih infrastruktur in prometnih sistemov višjega reda 
ter zmanjšanje obremenitev okolja. 

2. Na osnovi tega referenčnega dokumenta preverijo 
pogodbenice, koliko prispevajo izvedbeni ukrepi k doseganju 
in nadaljnjemu razvoju ciljev Alpske konvencije in še posebej 
tega Protokola. 

16. člen 
Cilji kakovosti okolja, standardi in kazalci 

1. Pogodbenice določijo cilje kakovosti okolja za dosego 
trajnostnega prometa in jih udejanjijo. 

2. Strinjajo se, daje potrebno imeti na voljo standarde in kazalce, 
ki so prilagojeni specifičnim razmeram alpskega prostora. 

3. Cilj uporabe teh standardov in teh kazalcev je, da se oceni 
razvoj obremenitev okolja in zdravja zaradi prometa. 

lil. POGLAVJE 

Usklajevanje, raziskovanje, izobraževanje in 
obveščanje 

17. člen 
Usklajevanje in obveščanje 

Pogodbenice se sporazumejo, da bodo po potrebi organizirale 
skupna srečanja, da bi 
a) preverile vplive ukrepov, sprejetih v skladu s tem Protokolom; 
b) se med seboj posvetovale pred pomembnimi prometnopoliti- 

čnimi odločitvami, ki vplivajo na druge pogodbenice; 
c) spodbujale izmenjavo informacij za izvajanje tega Protokola 

in pri tem prednostno uporabljale obstoječe informacijske 
sisteme; 

d) se pred pomembnimi prometnopolitičnimi odločitvami o njih 
medsebojno obveščale, da bi le-te vključile predvsem v med 
seboj usklajeno čezmejno politiko urejanja prostora. 

18. člen 
Raziskovanje in opazovanje 

1. Pogodbenice spodbujajo in v tesnem sodelovanju usklajujejo 
raziskovanja in sistematično opazovanje o soodvisnosti med 
prometom in okoljem v alpskem prostoru kot tudi o specifičnih 
tehnoloških razvojih, ki povečujejo ekonomičnost okolju 
prijaznih prometnih sistemov. 

2. Pri preverbi izvajanja tega Protokola pogodbenice ustrezno 
upoštevajo rezultate skupnega raziskovanja in opazovanja, 
predvsem pri pripravi metodologije in kriterijev, ki dovoljujejo 
opisovanje trajnostnega razvoja prometa. 
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3. Pogodbenice poskrbijo, da se rezultati ustreznih nacionalnih 
raziskav in sistematičnega opazovanja zbirajo v skupen 
sistem za stalno opazovanje in informiranje ter da bodo na 
voljo javnosti v okviru veljavne ureditve. 

4. Pogodbenice podpirajo pilotne projekte za udejanjanje 
trajnostnih prometnih zasnov in tehnologij, usmerjene v 
praktično uporabo. 

5. Pogodbenice podpirajo raziskave o uporabnosti metod 
intermodalne strateške presoje okolja. 

19. člen 
Izobraževanje in obveščanje javnosti 

Pogodbenice spodbujajo izobraževanje in dodatno usposabljanje 
kot tudi obveščanje javnosti o ciljih, ukrepih in izvajanju tega 
Protokola. 

IV. POGLAVJE 

Nadzor in ocena 

20. člen 
Izvajanje 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo zagotovile izvajanje tega 
Protokola s primernimi ukrepi v okviru veljavne ureditve. 

• 
21. člen 

Nadzor spoštovanja obveznosti iz Protokola 

1. Pogodbenice redno poročajo Stalnemu odboru o ukrepih, 
sprejetih na osnovi tega Protokola. V poročilih je potrebno 
prikazati tudi učinkovitost sprejetih ukrepov. Alpska 
konferenca določi časovno zaporedje poročanja. 

2. Stalni odbor pregleda poročila zaradi preverjanja, ali so 
pogodbenice izpolnile svoje obveznosti iz tega Protokola. Od 
pogodbenic lahko zahteva tudi dodatne informacije ali pa si 
pridobi informacije iz drugih virov. 

3. Stalni odbor sestavi za Alpsko konferenco poročilo o 
spoštovanju obveznosti pogodbenic iz tega Protokola. 

4. Alpska konferenca se seznani s tem poročilom. Če ugotovi, 
da se obveznosti ne spoštujejo, lahko sprejme priporočila. 

22. člen 
Presoja učinkovitosti določb 

1. Pogodbenice redno preverjajo in presojajo učinkovitost določb 
tega Protokola. Če je za uresničevanje njegovih ciljev potrebno, 
predvidijo sprejetje ustreznih sprememb tega Protokola. 

2. V okviru veljavne ureditve sodelujejo pri tem presojanju tudi 
teritorialne skupnosti. Posvetujejo se lahko tudi z nevladnimi 
organizacijami, ki so dejavne na tem področju. 

V. POGLAVJE 

Sklepne določbe 

23. člen 
Odnos med Alpsko konvencijo in Protokolom 

1. Ta Protokol je protokol Alpske konvencije v smislu 2. člena in 
drugih členov Alpske konvencije, na katere se nanaša. 

2. Pogodbenice tega Protokola so lahko samo pogodbenice 
Alpske konvencije. Vsaka odpoved Alpske konvencije velja 
tudi kot odpoved tega Protokola. 

3. Kadar Alpska konferenca odloča o vprašanjih, ki se nanašajo 
na ta Protokol, lahko o njih glasujejo samo pogodbenice tega 
Protokola. 

24. člen 
Podpis in ratifikacija 

1. Ta Protokol je na voljo v podpis vsem podpisnicam Alpske 
konvencije in Evropski skupnosti, dne 31. oktobra 2000 in pri 
Republiki Avstriji kot depozitarju od 6. novembra 2000. 

2. Ta Protokol prične veljati za pogodbenice, ki so izrazile 
soglasje, da jih ta Protokol zavezuje, tri mesece po datumu, 
ko bodo tri države deponirale svoje listine o ratifikaciji, sprejetju 
ali odobritvi. 

3. Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo soglasje, da jih ta Protokol 
zavezuje, prične Protokol veljati tri mesece po deponiranju 
listin o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. Po pričetku veljavnosti 
spremembe Protokola postane vsaka nova pogodbenica tega 
Protokola pogodbenica Protokola v spremenjenem besedilu. 

25. člen 
Notifikacije 

Depozitar obvesti v zvezi s tem Protokolom vsako državo, 
navedeno v preambuli, in Evropsko skupnost o 
a) vsakem podpisu, 
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, 
c) vsakem datumu pričetka veljavnosti, 
d) vsaki izjavi katere od pogodbenic ali podpisnic, 
e) vsakem obvestilu pogodbenice o odpovedi, vključno z 

datumom, ko prične veljati. 

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, 
podpisali ta Protokol. 

Sestavljeno v Luzernu, dne 31. oktobra 2000, v slovenskem, 
francoskem, italijanskem in nemškem jeziku, pri čemer so vsa 
štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem izvirniku, ki je 
deponiran v državnem arhivu Republike Avstrije. Depozitar 
posreduje vsaki podpisnici overjeno kopijo. 
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PROTOKOL O IZVAJANJU ALPSKE 

KONVENCIJE IZ LETA 1991 O 
REŠEVANJU SPOROV 

Republika Avstrija, 
Francoska republika 
Italijanska republika, 
Kneževina Lihtenštajn, 
Kneževina Monako, 
Zvezna republika Nemčija, 
Republika Slovenija, 
Švicarska konfederacija 
J<ot tudi 
Evropska skupnost, 

(2) Če je katera pogodbenica mnenja, da ima pravni interes, ki bi 
ga lahko prizadela odločitev v tem sporu, lahko s pristankom 
razsodišča intervenira v postopku. 

5. člen 

Če se stranke v sporu ne dogovorijo drugače, razsodišče samo 
sprejme svoj poslovnik. 

6. člen 

Stranke v sporu se vzdržijo vsakega ukrepa, ki prejudicira 
odločitev razsodišča. Razsodišče lahko na prošnjo ene stranke 
v sporu sprejme začasne zaščitne ukrepe za varstvo pravic 
vseh strank v sporu. 

pogodbenice Konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije), 

so se v prizadevanju, da bi izdelale učinkovit postopek posvetovanj 
in reševanja sporov za Alpsko konvencijo in njene protokole, 

sporazumele, kot sledi: 

1. člen 

Če pride do spora med pogodbenicami glede razlage ali uporabe 
Alpske konvencije ali katerega koli njenega protokola, ga 
poskušajo pogodbenice najprej rešiti s posvetovanji. 

2. člen 

Če spora ni moč rešiti v 6 mesecih po pisni zahtevi ene izmed 
udeleženih pogodbenic po posvetovanjih, lahko ena udeležena 
stranka s pisnim obvestilom drugi stranki in predsedstvu Alpske 
konference sproži arbitražni postopek za rešitev spora v skladu 
z naslednjimi določili. Predsedstvo o tem nemudoma obvesti vse 
pogodbenice. 

3. člen 

Za izvedbo arbitražnega postopka iz 2. člena bo oblikovano 
razsodišče, sestavljeno iz treh članov, kot sledi: 

a) Vsaka stranka v sporu določi enega člana razsodišča. Če 
ena stranka v sporu ne določi člana razsodišča v roku 60 dni 
potem, ko predsedstvo prejme obvestilo iz 2. člena, določi 
člana razsodišča generalni sekretar Stalnega razsodišča v 
Haagu na prošnjo druge stranke v sporu v nadaljnjih 30 dneh. 

b) Člana, ki sta bila določena v točki a), sporazumno imenujeta 
predsednika razsodišča. Če v 120 dneh potem, ko 
predsedstvo prejme obvestilo iz 2. člena, ni dosežen 
sporazum, imenuje predsednika generalni sekretar Stalnega 
razsodišča v Haagu na prošnjo ene stranke v sporu v 
nadaljnjih 30 dneh. 

c) Odpoklic člana razsodišča je možen samo s soglasjem strank 
v sporu. 

d) Vsako prosto mesto se zasede po postopku, ki je določen za 
prvotno imenovanje. 

4. člen 

(1) Vsaka pogodbenica ima pravico seznaniti razsodišče s svojim 
mnenjem o sporu. 

7. člen 

Če se stranke v sporu ne dogovorijo drugače, določi razsodišče, 
kateri izmed uradnih jezikov Alpske konvencije bodo uporabljeni 
v postopku. 

8. člen 

(1) Stranke v sporu ob uporabi vseh sredstev, ki so jim na voljo, 
olajšujejo razsodišču delo, še posebej pa mu: 
a) predložijo vse koristne dokumente in posredujejo 

informacije ter , 
b) omogočijo, če je to potrebno, sklic prič ali strokovnjakov 

in dobijo njihova pričevanja. 

(2) Vse dokumente in informacije, ki jih stranka v sporu predloži 
razsodišču, mora stranka v sporu hkrati poslati drugi stranki 
v sporu. 

9. člen 

Razsodišče sprejme svojo odločitev v skladu z mednarodnim 
pravom in Alpsko konvencijo ter njenimi protokoli. 

10. člen 

Če stranka v sporu pred razsodiščem ne nastopi ali ne poda 
svojega mnenja, to ne zadrži postopka. Pred sprejemom 
dokončne odločitve se mora razsodišče prepričati, da je zahtevek 
dejansko in pravno utemeljen. 

11. člen 

Razsodišče sprejme dokončno odločitev v 6 mesecih od dne, ko 
se je prvič sestalo v polni zasedbi; če je po mnenju razsodišča 
podaljšanje roka potrebno, ga lahko podaljša za obdobje, ki ne 
sme presegati nadaljnjih 6 mesecev. 

12. člen 

Razsodišče odloča o postopkovnih in materialnih vprašanjih z 
večino glasov svojih članov. Razsodba je za stranke v sporu 
dokončna in obvezujoča. Razsodišče mora obrazložiti razsodbo. 
Stranke v sporu nemudoma izvršijo razsodbo. 
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13. člen 

če se razsodišče zaradi posebnih okoliščin v posameznem 
primeru ne odloči drugače, krijejo stranke v sporu v enakih deležih 
stroške razsodišča vključno s honorarji njegovih članov. 

14. člen 

Predsednik razsodišča pošlje strankam v sporu in predsedstvu 
Alpske konference razsodbo. Predsedstvo pošlje razsodbo 
pogodbenicam Alpske konvencije in opazovalcem v smislu 5. 
odstavka 5. člena Alpske konvencije. 

15. člen 

(1) Ta protokol se lahko odpove le hkrati z Alpsko konvencijo, 

(2) Ta protokol še naprej velja za stranko v sporu, ki ga je 
odpovedala, za postopke, ki tečejo v času, ko odpoved začne 
veljati. Te postopke je treba nadaljevati, dokler niso končani. 

16. člen 

(1) Ta protokol je na voljo za podpis pogodbenicam Alpske 
konvencije dne 31. oktobra 2000 in pri Republiki Avstriji kot 
depozitarju od 6. novembra. 

(2) Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, da jih ta protokol 
zavezuje, začne protokol veljati tri mesece po datumu, ko so 

tri države deponirale svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali 
odobritvi. 

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

17. člen 

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

vsakem podpisu, 
deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, 
vsakem datumu začetka veljavnosti, 
vsaki izjavi katere od pogodbenic ali podpisnic, 
vsakem obvestilu pogodbenice o odpovedi vključno z 
datumom, ko začne veljati. 

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, 
podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Luzernu, dne 31. oktobra 2000, v slovenskem, 
francoskem, italijanskem in nemškem jeziku, pri čemer so vsa 
štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem originalu, ki je 
deponiran v arhivu Republike Avstrije. Depozitar posreduje vsaki 
podpisnici overjeno kopijo. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje protokolov o izvajanju Alpske konvencije skrbi Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo v sodelovanju z ministrstvi, Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, 
v katerih delovno področje sodijo zadeve iz protokolov. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. UVOD 

Alpe so enoten življenjski, gospodarski in kulturni prostor osmih 
evropskih držav. Za življenje okoli 13 milijonov ljudi mora alpski 
prostor izpolnjevati raznovrstne ekonomske in ekološke funkcije, 
ki pa so, zaradi hitrega mednarodnega gospodarskega razvoja 
in naraščajočih civilizacijskih pritiskov, vedno bolj ogrožene. Z 
namenom čezmejnega reševanja skupnih problemov v alpskem 
prostoru so predstavniki alpskih držav leta 1989 začeli s pripravo 
Konvencije o varstvu Alp - Alpske konvencije. 

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki je bila sestavljena 
7. novembra 1991 v Salzburgu in so jo do danes ratificirale vse 
podpisnice: Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, 
Nemčija, Slovenija, Švica in Evropska unija. Glavni namen 
konvencije je z vodenjem enotne politike zagotoviti varstvo in 
trajnostni razvoj v Alpah. 

Besedilo konvencije je razmeroma splošno, posamezni izvedbeni 
protokoli pa podrobneje urejajo področja energije, gorskega gozda, 
hribovskega kmetijstva, urejanja prostora in trajnostnega razvoja, 
turizma, varstva narave in nege krajine, varstva tal in prometa. 
Razen teh protokolov, ki urejajo posamezna vsebinska področja, 
ima konvencija še Protokol o pristopu Kneževine Monako, ki je v 
veljavi od 22. marca 1999, in Protokol o reševanju sporov. 
Republika Slovenija je konvencijo podpisala 29. marca 1993, 
ratificirala pa 22. marca 1995. Konvencija je začela veljati 6. marca 
1995, ko so jo ratificirale tri podpisnice, za Republiko Slovenijo pa 
je začela veljati 22. avgusta 1995. 

Uresničevanje Alpske konvencije (konvencija) in devetih 
protokolov, ki jih predlagamo v postopek ratifikacije, v Sloveniji ne 
zahteva spremembe zakonodaje. 

Uresničevanje konvencije za Slovenijo predstavlja eno od 
možnosti za trajnostni razvoj ob upoštevanju varstva naravnih 
virov in vrednot. Konvencija in njeni protokoli so tudi inštrument 
za nadaljnje oblikovanje celostne politike hribovskega območja. 

Uresničevanje konvencije in njenih protokolov za Slovenijo ne 
predstavlja nobenih dodatnih finančnih obveznosti, saj so cilji in 
dejavnosti, ki ji konvencija in protokoli uvajajo, vključeni v že 
obstoječe nacionalne dokumente in se bodo izvajali v skladu z 
razpoložljivimi finančnimi in kadrovskimi možnostmi. 

Alpska konvencija in njeni protokoli bodo prispevali k oblikovanju 
slovenske politike za gorska in hribovska območja, na mednarodni 
ravni pa k večjemu upoštevanju specifičnosti alpskega prostora 
v Evropi ter k implementaciji načel trajnostnega razvoja. 

2. IZHODIŠČE 

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki kot okvirni 
sporazum predvideva sprejem podrejenih tematskih izvedbenih 
protokolov. 

V skladu z 2. členom konvencije je bilo doslej sestavljenih osem 
izvedbenih protokolov in Protokol o reševanju sporov: 

»Urejanje prostora in trajnostni razvoj« - 1994 
»Hribovsko kmetijstvo« - 1994 
»Varstvo narave in urejanje krajine« - 1994 
»Gorski gozd« - 1996 
»Turizem« - 1998 
»Varstvo tal« - 1998 
»Energija« - 1998 
»Promet« - 2000 

ter Protokol»Reševanje sporov«- 2000, ki ureja sistem reševanja 
morebitnih sporov. 

Slovenija je do leta 1998 podpisala sedem izvedbenih protokolov 
■ leta 1994 protokole »Urejanje prostora in trajnostni razvoj«, 
»Hribovsko kmetijstvo«, »Varstvo narave in urejanje krajine«; 
leta 1996 protokol »Gorski gozd«; leta 1998 pa še protokole 
»Turizem«, »Varstvo tal«, in »Energija«. Leta 2000 sta bila na VI. 
Alpski konferenci sprejeta tudi izvedbeni Protokol »Promet« in 
Protokol o reševanju sporov, ki ju je Republika Slovenija podpisala 
6. avgusta 2002 pri depozitarju na Dunaju. 

V 2. členu konvencije so pogodbenice pozvane k sprejetju 
primernih ukrepov za naslednja dodatna področja: prebivalstvo 
in kultura, varstvo zraka, vodno gospodarstvo in gospodarjenje 
z odpadki. Pogodbenice se strinjajo, da je pred začetkom priprave 
morebitnih novih protokolov potrebno ratificirati in začeti izvajati 
devet že obstoječih protokolov. 

Na VI. Alpski konferenci v Luzernu 2000 so bile pogodbenice 
pozvane, da se v počastitev Mednarodnega leta gora in glede na 
sestanek na vrhu »Rio+10« v letu 2002potrudijo, da bi bili postopki 
ratifikacije protokolov končani do leta 2002. Do konca leta so vse 
protokole ratificirale Liechtenstein, Avstrija in Nemčija, tako da je 
vseh devet protokolov (zanje) začelo veljati z 18. 12. 2002. V 
začetku leta 2003je Kneževina Monako ratificirala štiri protokole. 
Postopek ratifikacije se je pričel tudi v ostalih državah 
pogodbenicah, Stalni odbor Alpske konference pa je na svoji 25. 
seji s sklepom pozval tiste pogodbenice, ki še niso ratificirale 
vseh protokolov, naj storijo vse, da bi čim prej začeli veljati po 
možnosti vsi protokoli v vseh državah pogodbenicah. Za Republiko 
Slovenijo bodo protokoli začeli veljati 3 mesece po deponiranju 
listine o ratifikaciji. 
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Tabela 1: stanje ratifikacije protoko ov v državah pogodbenicah 

A CH D F FL I MC SLO 
Varstvo narave 
in urejanje 
krajine 

10. 7. 
2002 

12. 7. 
2002 

18. 4. 
2002 

Hribovsko 
kmetijstvo 

10. 7. 
2002 

12. 7. 
2002 

18.4. 
2002 

Urejanje 
prostora in 
trajnostni 
razvoj 

10. 7. 
2002 

12. 7. 
2002 

18. 4. 
2002 

27. 1. 
2003 

Gorski gozd 10. 7. 
2002 

12. 7. 
2002 

18. 4. 
2002 

Turizem 10. 7. 
2002 

12. 7. 
2002 

18.4. 
2002 

27. 1. 
2003 

Energija 10. 7. 
2002 

12. 7. 
2002 

18.4. 
2002 

Varstvo tal 10. 7. 
2002 

12. 7. 
2002 

18.4. 
2002 

27. 1. 
2003 

Promet 10. 7. 
2002 

12. 7. 
2002 

18.4. 
2002 

Reševanje 
sporov 

10. 7. 
2002 

12. 7. 
2002 

18.4. 
2002 

27. 1. 
2003 

3. NACIONALNA KOORDINACIJA ZA PROTOKOLE 

V Sloveniji skrbi za koordinacijo aktivnosti na področju konvencije 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Leta 1990 so bile za 
pripravo protokolov v dogovoru z drugimi pristojnimi resornimi 
organi imenovane delovne skupine za vsa področja. Skupine so 
pripravile dokumentacijo o stanju in problematiki na posameznih 
področjih ter stališče za sodelovanje predstavnikov Slovenije pri 
pripravi protokolov v meddržavnih skupinah. Predstavnik 
Ministrstva za okolje in prostor je redno sodeloval pri delu Komiteja 
visokih uradnikov, kasneje pa pri delu Stalnega odbora Alpske 
konference. 

V Sloveniji so na temo protokolov potekale naslednje aktivnosti: 
- Organizirana je bila obravnava v Odboru Državnega zbora 

RS za infrastrukturo in okolje, ki je na svoji 10. seji 6. 7. 1993 
v zvezi z konvencijo predlagal, da Ministrstvo za okolje in 
prostor »v okviru svojih pristojnosti organizira in spodbudi 
javno obravnavo o Konvenciji o varstvu Alp in o predloženih 
protokolih za posamezna vsebinska področja v občinah, ki 
jih sporazum zajema, ter pridobi verificirano mnenje 
skupščin«. 

• Organizirana je bila obravnava v občinah (1993), ki ležijo na 
območju veljavnosti konvencije in občinah, katerih deli ležijo 
na tem območju. Občine so z dokaj splošno formulacijo podprle 
protokole. 
Organizirana je bila plenarna razprava v raziskovalnih krogih 
v organizaciji Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani (1993). 

■ Leta 1994 so bili podpisani prvi trije izvedbeni protokoli • 
Protokol »Urejanje prostora in trajnostni razvoj«, Protokol 
»Hribovsko kmetijstvo« in Protokol» Varstvo narave in urejanje 
krajine«. 
Ustanovljeno je bilo koordinacijsko telo za pripravo protokolov 
o gorskem gozdu, energiji, prometu in varstvu tal (1995). 

Ukinjeno je bilo koordinacijsko telo za pripravo protokolov, 
ustanovljena je bila medresorska koordinacijska skupina za 
izvajanje Konvencije o varstvu Alp - Alpske konvencije (1997). 
Koordiniralo jo je Ministrstvo za okolje in prostor. V skupini so 
sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva 
za promet in zveze, Ministrstva za gospodarske dejavnosti, 
Ministrstva za kulturo, Ministrstva za znanost in tehnologijo, 
Ministrska za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstva za 
zunanje zadeve, Statističnega urada RS in Urada za 
makroekonomske analize in razvoj. Medresorska 
koordinacijska skupina je imela nalogo, da določi nosilce 
posameznih nalog. 
Izdana je bila publikacija »Alpska konvencija v Sloveniji« 
(1997), kjer so bili protokoli predstavljeni z upravno-pravnega 
in vsebinskega vidika. Namen publikacije je bilo obvestiti 
javnost in prebivalstvo o sprejetih in nameravanih ukrepih v 
okviru Alpske konvencije (4. točka 4. člena konvencije). 
Predsedovanje Alpski konferenci v obdobju 1994 do 1998 
(dva zaporedna mandata), ko je bila Slovenija kot 
predsedujoča aktivno vključena v pripravo protokolov in 
harmonizacijo njihovih verzij v vseh štirih jezikih konvencije. 
V tem obdobju je Slovenija podpisala druge štiri od prvih sedmih 
izvedbenih protokolov - Protokol »Gorski gozd«, Protokol 
»Turizem«, Protokol »Varstvo tal« in Protokol »Energija«. 
Leta 2001 je bila spremenjena sestava medresorske 
koordinacijske skupine, ki ima predvsem nalogo, da usklajuje 
dejavnosti za izvajanje obveznosti sprejetih na mednarodni 
ravni ter, da skrbi za izvajanje Alpske konvencije in njenih 
izvedbenih protokolov v Sloveniji. 
Leta 2002 sta bila podpisana izvedbeni Protokol »Promet« in 
»Protokol o reševanju sporov«. 
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Vsi protokoli so bili pred podpisom medresorsko usklajeni na 
nacionalni ravni in jih je obravnavala Vlada Republike Slovenije. 

4. URESNIČEVANJE KONVENCIJE IN PROTOKOLOV 
V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Določila Konvencije in določila posameznih protokolov nimajo 
neposrednega vpliva na pravice in dolžnosti posameznika. Naloga 
pogodbenic je, da v skladu s konvencijo in protokoli uresničujejo 
sprejete ukrepe in cilje. Pogodbenice so zavezane, da si v okviru 
splošnih obveznosti, ki jih določajo konvencija in njeni protokoli, 
prizadevajo doseči določene cilje (na primer: ohranjanje, urejanje 
in po potrebi razširitev obstoječih zavarovanih območij, kar je 
določeno v 11. členu protokola »Varstvo narave in urejanje 
krajine«) oziroma upoštevajo določena načela (na primer: načelo 
sonaravnega kmetovanja, ki ga določa 9. člen protokola 
»Hribovsko kmetijstvo«). Vsaka pogodbenica se sama odloči, na 
kakšen način bo izvajala ta določila. V kolikor nacionalni predpisi 
v posamezni državi pogodbenici ne predvidevajo učinkovitih 
inštrumentov za upoštevanje določil konvencije in njenih 
izvedbenih protokolov, se pričakuje, da jih bodo pogodbenice 
postopoma vzpostavile. 

Med izvedbene protokole konvencije ne sodi Protokol o reševanju 
sporov. Z ratifikacijo tega protokola pogodbenica sprejme 
obveznost, da bo v primeru spora sprejela morebitno razsodbo 
in jo tudi izvršila. Hkrati pa protokol ne predvideva reševanja 
primerov neizpolnjevanja razsodbe. 

5. ALPSKA KONVENCIJA IN NJENI PROTOKOLI V 
KONTEKSTU Z DRUGIMI MEDNARODNIMI 
DOKUMENTI IN PROGRAMI 

Leta 1992 je v Riu de Janeiru potekala Konferenca Združenih 
narodov o okolju in razvoju (UNCED 92), na kateri je bil sprejet 
obsežen program dejavnosti za spodbujanje trajnostnega razvoja 
- Agenda 21. Celotno trinajsto poglavje je posvečeno zagotavljanju 
trajnostnega razvoja v gorskem svetu. Izjemen pomen je dan 
ohranjanju vodnih virov, energije in biološke raznovrstnosti. Vlade 
naj bi še posebej skrbele za: večje sodelovanje prebivalstva 
gorskih območij pri reševanju razvojnih vprašanj območja; podporo 
nevladnim organizacijam; zagotavljanje mehanizmov za 
zavarovanje območij, kjer živijo ogrožene vrste; razvoj kmetijske 
politike, ki bi spodbujal lokalno prebivalstvo k ohranjanju in 
varovanju narave ter uporabi okolju prijaznih tehnologij; 
zagotovitev sodelovanja raziskovalcev in strokovnjakov. Agenda 
21 je v Sloveniji eno glavnih vodil trajnostnega razvoja na nacionalni 
ravni in lokalne skupnosti že pripravljajo svoje »Lokalne Agende 
21«. 

Stalni odbor Alpske konference se je s svojo noto udeležil tudi 
vrha »Rio+10«, ki je bil septembra 2002 v Johannesbourgu. Alpska 
konvencija s svojimi protokoli namreč predstavlja edinstven 
dokument na področju zagotavljanja trajnostnega razvoja v 
hribovitem svetu, zato je osnova mnogim podobnim dokumentom, 
ki se pripravljajo za druga gorska in hribovska območja v svetu 
(na primer okvirna konvencija za Karpate). 

Udejanjanje Konvencije in njenih izvedbenih protokolov Slovenija 
izvaja tako na nacionalni ravni, kot tudi v prekomejnem, 
medregionalnem in transnacionalnom sodelovanju. 

Slovenija sodeluje pri uresničevanju skupne vizije evropskega 
prostorskega razvoja z upoštevanjem načel in usmeritev, ki jih je 
leta 1999 izdal neformalni svet ministrov Evropske unije 
odgovornih za prostorsko planiranje, kot »Evropske prostorsko 
razvojne perspektive«. S predsedovanjem Odboru visokih 
uradnikov CEMAT skuša Slovenija pospešiti uresničevanje 

»Vodilnih načel za trajnostni prostorski razvoj evropske celine«, 
ki jih je Evropska konferenca ministrov odgovornih za regionalni 
in prostorski razvoj (CEMAT) pripravila kot prispevek k strategiji 
socialne kohezije. 

Udejanjanje določil Konvencije in njenih protokolov se v Sloveniji 
izvaja tudi s spodbujanjem slovenskih partnerjev k vključitvi in k 
čim bolj aktivnemu sodelovanju v transnacionalnih programih v 
okviru pobude Evropske unije INTERREG III. Cilje in pravila 
programa določajo smernice Evropske unije. Poglaviten cilj 
programa je spodbujanje harmoničnega in uravnoteženega 
razvoja evropske celine, kjer nacionalne meje ne bi več 
predstavljale ovire za združevanje in razvoj. V okviru te pobude je 
na voljo financiranje za projekte in ukrepe, ki ustrezajo pogojem 
programov. INTERREG III bo potekal v letih 2000 - 2006, projekti 
pa naj bi se zaključili do leta 2008. Poseben program INTERREG 
III B je namenjen transnacionalnemu sodelovanju. Osnovna načela 
delovanja IINTERREG III B so: 

skupne transnacionalne strategije in oblikovanje skupnih 
razvojnih programov; 

- partnerstvo in pristop od spodaj navzgor; 
- usklajenost s strukturnimi skladi EU; 

bolj celovit pristop k implementaciji pobud skupnosti; 
- učinkovito usklajevanje med INTERREG III in instrumenti 

zunanje politike EU, zlasti z vidika procesa širitve (Phare, 
Ispa, Sapard, ERDF in ostali). 

Za udejanjanje Konvencije je še posebej pomembno sodelovanje 
v transnacionalnih projektih v INTERREG III B programu za 
Območje Alp, ki obsega tako ožje gorato območje, kot sosednja 
predgorja in nižavja, manjši del sredozemske obale, vključno z 
Jadransko obalo, dele velikih rečnih dolin Pada, Donave, Adiže in 
Rena. Slovenija se v to območje vključuje s svojim celotnim 
ozemljem. Prioritetne teme transnacionalnih aktivnosti so 
osredotočene na: 
- uveljavljanje območja Alp kot konkurenčnega in privlačnega 

življenjskega ter gospodarskega prostora v okviru 
policentričnega prostorskega razvoja EU; 

- razvoj trajnostnih transportnih sistemov s poudarkom na 
učinkovitosti, intermodalnosti in izboljšanju dostopnosti; 
preudarno upravljanje narave, pokrajine in kulturne dediščine, 
varstvo okolja in preprečevanje naravnih katastrof. 

Dejavnost Slovenije v Delovni skupnosti Atpe-Jadran zagotavlja 
udejanjanje konvencije preko vsebin, ki se vključujejo v jasno 
začrtane projekte, ki jih izvajajo delovne in projektne skupine 
znotraj petih strokovnih komisij. Slovenija med drugim predseduje 
Delovni skupini za urejanje prostora. 

6. POTREBA PO PRILAGAJANJU NACIONALNE 
ZAKONODAJE 

Če bo Slovenija ratificirala protokole, bo lahko brez prilagajanja 
zakonodaje izpolnjevala vse obveznosti, ki jih predvidevajo. 
Obstoječi pravni predpisi in programski dokumenti v Republiki 
Sloveniji obsegajo zahteve iz konvencije, jim ne nasprotujejo ali 
pa jih celo presegajo. Poglavje »Strožji ukrepi«, ki se nahaja v 
vsakem posameznem protokolu, dovoljuje pogodbenici, da ima 
strožje ukrepe na nacionalni ravni in le-te tudi upošteva. V Republiki 
Sloveniji zaradi uveljavitve protokolov ne bo potrebno spreminjati 
zakonodaje. 

7. RATIFIKACIJA PROTOKOLOV 

Podlago za pripravo protokolov, z izjemo Protokola o reševanju 
sporov, predstavlja tretji odstavek 2. člena konvencije. Protokoli 
bolj podrobno določajo programska določila, ki so zapisana v 
drugem odstavku 2. člena konvencije. 
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Posamezen protokol začne veljati za pogodbenico šele takrat, ko 
ga podpiše in ratificira. Večina podpisnic se je odločila za 
parlamentarno ratifikacijo. Predlagamo, da protokole tudi v Sloveniji 
ratificira Državni zbor RS. Protokoli sicer ne zahtevajo spremembe 
zakonov ali izdajo novih, vendar po svoji vsebini urejajo materijo, 
ki sodi v zakonodajno pristojnost. 

Za ratifikacijo protokolov so uporabljene overjene kopije usklajenih 
besedil protokolov, kot jih je razposlal depozitar (Republika Avstrija) 
dne 10. julija 2001, v besedilih pa so dodatno odpravljene še 
nekatere pisne napake v slovenskem besedilu, javljene 
depozitarju. V postopek se tako vlaga prečiščeno besedilo, ki 
zato nima navedenih podpisnikov. 

&FINANČNE IN KADROVSKE POSLEDICE ZA 
REPUBLIKO SLOVENIJO 

Z ratifikacijo protokolov konvencije za Republiko Slovenijo ne 
nastanejo dodatne obveznosti, zato predvidevamo, da ne bo prišlo 
do nobenih neposrednih finančnih in kadrovskih posledic. 
Obveznosti iz protokolov so že vključene v obstoječe predpise in 
"razvojne dokumente Republike Slovenije in se bodo izvajale v 
skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi v okviru 
Proračunskih sredstev posameznih organov. Obstoječa struktura 
bo predvidoma zadostovala za zagotavljanje spremljanja in 
analiziranja trendov ter ugotavljanja njihove skladnosti z določili 
Protokolov. 

jJNTERES REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
RATIFIKACIJO PROTOKOLOV 

V interesu Republike Slovenije je, da ratificira vseh osem izvedbenih 
protokolov in Protokol o reševanju sporov. Izhajajoč iz ocene, da 
v Republiki Sloveniji za ratifikacijo protokolov ni potrebno prilagajati 
zakonodaje, da ni potrebno spreminjati organizacijskih struktur 
in, da se zagotavlja načelo subsidiarnosti, so razlogi za ratifikacijo 
naslednji: 

Ustava Republike Slovenije v svojem 71. členu pravi, da 
»država skrbi za gospodarski, kulturni in socialni napredek 
prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih«. 
Udejanjanje konvencije prispeva k dinamičnim prizadevanjem 
za trajnostni razvoj hribovskih območij na lokalni, nacionalni 
in mednarodni ravni. 
Spodbuja se varstvo okolja in naravnih virov ter usklajevanje 
ravni varstva na mednarodni ravni. 
Slovenija lahko na mednarodni ravni sodeluje in soodloča, ko 
se razpravlja o ozemlju, ki obsega skoraj polovico slovenskega 
ozemlja. 

• Konvencija daje Sloveniji, dobro priložnost, da vpliva na politiko 
sosednjih in ostalih alpskih držav in Evropske unije, predvsem 
na tisto, ki zadeva gorska in hribovska območja, ki za 
Slovenijo predstavljajo velik pomen. 

- Sodelovanje pri aktivnostih, povezanih s konvencijo, 
predstavlja dobro izhodišče za povezovanje in prenos znanja 
in izkušenj predvsem s področij standardov kakovosti ter s 
tem boljšo promocijo slovenskih ponudnikov. 

ID. PROTOKOLI 

1SL1. SPLOŠNO 

Protokoli konvencije temeljijo na drugem odstavku 2. člena 
konvencije, ki navaja področja, na katerih je potrebno sprejeti 
izvedbene ukrepe. Osnutki protokolov so bili izdelani v manjših 
delovnih skupinah strokovnjakov, ki jih je vedno vodila ena država. 
Slovenijo so v teh delovnih skupinah zastopali predstavniki 

pristojnih resorjev. Osnutke protokolov so nato preverili v Odboru 
visokih uradnikov (pred uveljavitvijo konvencije) oziroma v Stalnem 
odboru Alpske konference. Po potrebi so se protokoli ponovno 
predelali v skupini strokovnjakov ter se posredovali Alpski 
konferenci na ravni ministrov v podpis. 

Osem izvedbenih protokolov in Protokol o reševanju sporov, je 
bilo pripravljenih in podpisanih med leti 1991 in 2002. Protokoli 
konvencije so izdelani v štirih uradnih jezikih konvencije - 
slovenščini, nemščini, italijanščini in francoščini. Med jezikovnimi 
verzijami posameznih protokolov je prihajalo do precejšnjih 
jezikovnih odstopanj. Slovenija je leta 1998 po odločitvi Stalnega 
odbora prevzela vodstvo Delovne skupine za jezikovno 
harmonizacijo protokolov, ki je pričela svoje delo s protokoli 
"Urejanje prostora in trajnostni razvoj", "Hribovsko kmetijstvo", 
"Varstvo narave in urejanje krajine", "Gorski gozd", "Turizem", 
"Varstvo tal" in "Energija". Kasneje je delo nadaljevala druga 
delovna skupina pod vodstvom Švice in Avstrije. Rezultat je bila 
potrditev harmoniziranih jezikovnih verzij besedil sedmih 
izvedbenih protokolov na VI. Alpski konferenci v Luzernu. Protokol 
"Promet" je bil jezikovno harmoniziran naknadno po sprejemu, 
jezikovno usklajevanje Protokola o reševanju sporov, pa je bilo 
izvedeno med samo pripravo. VI. Alpska konferenca je ugotovila, 
da jezikovna harmonizacija že pripravljenih in podpisanih 
protokolov ni prinesla vsebinskih sprememb. 

10. 2. PROTOKOL HRIBOVSKO KMETIJSTVO 

Protokol temelji na točki g) drugega odstavka 2. člena konvencije, 
ki določa, da morajo pogodbenice sprejeti primerne ukrepe 
predvsem za hribovsko kmetijstvo. Cilj mora biti "ohranjanje in 
pospeševanje gospodarjenja tradicionalnih kulturnih krajin ter kraju 
primernega in okolju znosnega kmetijstva v splošnem interesu. 
Pri tem se upošteva otežene gospodarske pogoje v alpskem 
svetu." Protokol je izdelala mednarodna skupina strokovnjakov 
pod vodstvom Italije. Slovenijo je zastopal predstavnik Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

POJASNILA K PROTOKOLU 

Pogodbenice si bodo s pomočjo ukrepov, določenih v protokolu, 
prizadevale zagotoviti ohranjanje in spodbujanje okolju 
sprejemljivega kmetijstva in njegove vloge za druge dejavnosti v 
alpskem prostoru v okviru celovite gospodarske politike. Potrebno 
je upoštevati samostojnost posameznih regij ter osrednjo vlogo 
kmetijstva v alpskem prostoru ter zagotoviti lokalnemu 
prebivalstvu, da samo oblikuje svoj razvoj v okviru veljavnih 
državnih predpisov. 

V "Splošnih določilih" se opisujejo cilji protokola in njihovo 
upoštevanje na drugih področjih, temeljne obveznosti, vloga 
kmetov, sodelovanje teritorialnih skupnosti in mednarodno 
sodelovanje. 

V poglavju "Posebni ukrepi" se podrobneje navajajo ukrepi za 
pospeševanje hribovskega kmetijstva, pri čemer se spodbuja 
pogodbenice k raznovrstnosti ukrepov kmetijske politike ob 
upoštevanju težjih naravnih razmer, spodbujanje sonarvnih metod 
gospodarjenja, ohranitev kraju primerne živinoreje in genetske 
raznovrstnosti, spodbujanje trženja proizvodov in omejitev 
proizvodnje, povezovanje z gozdarstvom ter spodbujanje dodatnih 
virov dohodka in izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
prebivalstva. 
Določila poglavij "Raziskave, izobraževanje in obveščanje" ter 
poglavja "Izvajanje, nadzor in presojanje" so si v vseh protokolih 
več ali manj podobna, zato so opisana v zadnji točki "Določila, ki 
veljajo za vse protokole". 
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POMEN PROTOKOLA IN NJEGOVO URESNIČEVANJE 
V SLOVENIJI 

Glede težavnosti razmer za kmetijsko pridelavo sodi Slovenija 
nedvomno v vrh držav z neugodnimi pogoji, pa hkrati najpestrejšim 
kmetijskim prostorom. Potrebno se je zavedati, da vsebina 
protokola »Hribovsko kmetijstvo« poleg gozdarstva pokriva 
največji del odprtega prostora v slovenskem alpskem svetu. 
Pomembno je, da protokol ne pripisuje ozke vloge samemu 
kmetijstvu in kmetijski politiki, pač pa mu poleg osnovne, 
gospodarsko proizvodne priznava tudi prostorsko - poselitveno, 
ekološko, socialno in kulturno funkcijo. Rezultat pravilnega 
usklajevanja aktivnosti mora biti trajnostno oziroma uravnoteženo 
usmerjen razvoj. Zaradi svoje ekološke raznovrstnosti ima 
slovenski alpski svet velike možnosti za uveljavitev takšnih 
proizvodnih usmeritev, ki bodo sočasno zagotavljale trajnostni in 
gospodarski razvoj. V Sloveniji je zaradi neugodne agrarne in 
posestne strukture uvajanje dopolnilnih dejavnosti nujno in 
zaželeno ter predstavlja pomemben dejavnik za izboljšanje 
gospodarskega razvoja. Uspešno trženje izdelkov pa bi lahko 
pospešilo trženje pod skupnim znakom porekla z območja 
konvencije. 

Splošno gledano lahko konvencija in njen izvedbeni protokol 
»Hribovsko kmetijstvo« pomembno vplivata na to, da se bo razvoj 
kmetijskih dejavnosti v alpskem svetu približal stopnji razvoja 
kmetijstva na ravninskem svetu. V okviru izboljšanja izobrazbene 
in življenjske ravni življenja hribovskega prebivalstva je potrebno 
izvajati programe, ki bodo zmanjšali depopulacijo hribovskih 
območij. 

V času pogajanj z Evropsko unijo lahko aktivno vključevanje v 
implementacijo mednarodnih dokumentov, kot je konvencija in 
njeni protokoli, predstavljajo pomembno povezavo za navezovanje 
širših mednarodnih stikov. Za področje hribovskega kmetijstva 
pomeni to promoviranje kmetijskih politik in ukrepov v korist 
hribovskih območij med Slovenijo in ostalimi alpskimi državami, 
hkrati pa tudi skupno načrtovanje ukrepov za celoten alpski 
prostor. Sodelovanje z drugimi alpskimi državami lahko prispeva 
k hitrejšemu prenosu znanja in uvajanju učinkovitejših in usklajenih 
inštrumentov za zagotavljanje trajnostnega razvoja ter skupen 
prispevek k oblikovanju učinkovitejših evropskih politik. 

10. 3. PROTOKOL VARSTVO NARAVE IN UREJANJE 
KRAJINE 

Protokol temelji na točki f) drugega odstavka 2. člena Alpske 
konvencije, ki sledi cilju "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." Protokol je izdelala 
mednarodna skupina strokovnjakov pod vodstvom Nemčije. 
Slovenijo je zastopal predstavnik Ministrstva za okolje in prostor. 

POJASNILA K PROTOKOLU 

V uvodnem delu protokola je poudarjena potreba po ohranitvi 
značilnosti Alp in hkrati po zagotovitvi preživetja lokalnega 
prebivalstva. Protokol pogodbenice spodbuja in zavezuje, da 
sodelujejo pri kartiranju, politiki zavarovanih območij, pri izdelavi 

sistema za sistematično opazovanje narave in krajine ter 
programa skupnih raziskav. 

V "Splošnih določilih" so opisani cilji in njihovo upoštevanje na 
drugih področjih, temeljne obveznosti ter sodelovanje teritorialnih 
skupnosti. Še posebej je poudarjeno sodelovanje na drugih 
področjih, kar je tudi obveznost iz Konvencije o biološki 
raznovrstnosti. 

Poglavje "Posebni ukrepi"govori o pripravi triletnih poročil o stanju 
varstva narave in urejanja krajine; o krajinskem planiranju in 
načrtovanju; o presoji vplivov na okolje; o spodbudah in 
nadomestilih v primeru pripravljenosti varovanja, ohranjanja in 
urejanja posameznih biotopov; o zavarovanih območjih in 
ekoloških omrežjih; o pripravi seznamov ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst; o načelu nenaseljevanja nesamoniklih vrst in širjenju 
genetsko spremenjenih organizmov; o ponovnem naseljevanju 
samoniklih vrst. 

V "Dodatku II" so navedene prednostne raziskovalne teme, ki so 
pomembne za izvajanje konvencije. 

Določila poglavij "Raziskave, izobraževanje in obveščanje" tat 
poglavja "Izvajanje, nadzor in presojanje" so si v vseh protokolih 
več ali manj podobna, zato so opisana v zadnji točki "Določila, ki 
veljajo za vse protokole". 

POMEN PROTOKOLA IN NJEGOVO URESNIČEVANJE 
V SLOVENIJI 

V Republiki Sloveniji se dopolnjuje sistem celovitega varstva 
narave, pri čemer se upošteva mednarodne obveznosti. Za 
Slovenijo kot državo z dobro ohranjeno naravo je pomembno, da 
se vključi v proces oblikovanja mednarodne politike in v skupno 
reševanje problemov. 

V času harmonizacije slovenskega pravnega reda z vrsto 
mednarodnih pogodb s področja varstva narave predstavlja 
protokol Varstvo narave in urejanje krajine možnost za celovitejše 
rešitve, ohranjanje in ustrezen razvoj hribovskih območij. Na ta 
način bo Republika Slovenija izkoristila možnosti za utrjevanje 
svojega sistema, hkrati pa bo s svojimi izkušnjami in znanji dejavno 
sodelovala pri širšem uresničevanju varstva narave v Alpah. 
Sodelovanje z drugimi alpskimi državami lahko prispeva k 
hitrejšemu prenosu znanja in uvajanju učinkovitejših in usklajenih 
inštrumentov za zagotavljanje trajnostnega razvoja. 

10. 4. PROTOKOL UREJANJE PROSTORA IN TRAJNOSTNI 
RAZVOJ 

Protokol temelji na točki b) drugega odstavka 2. člena Alpske 
konvencije, ki kot cilj določa »zagotavljanje varčne in preudarne 
rabe ter zdravega usklajevanja razvoja celotnega prostora. Pri 
tem se posebej upošteva nevarnost naravnih katastrof, 
preprečuje preveliko in premajhno rabo ter ohranja oziroma 
obnavlja naravne življenjske prostore. Za to sta potrebna celovita 
spoznava in ocena potreb po rabi, daljnovidno integralno 
načrtovanje in določitev iz tega izhajajočih ukrepov.« Poleg tega 
vsebuje osrednja določila o načinu in vrsti udejanjanja konvencije. 
Protokol je izdelala mednarodna skupina strokovnjakov pod 
vodstvom Francije. Slovenijo je zastopal predstavnik Ministrstva 
za okolje in prostor. 
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POJASNILA K PROTOKOLU 

protokolu so cilji urejanja prostora uravnoteženi z varstvom 
okolja in usmerjeni k trajnostnemu razvoju. Prebivalstvu alpskega 
sveta ni mogoče odrekati možnosti razvoja, vendar mora ta slediti 
paradigmi trajnostnega razvoja. 

^ "Splošnih določbah" so določeni cilji protokola in njihovo 
upoštevanje na drugih področjih, temeljne obveznosti držav, 
Mednarodno sodelovanje in sodelovanje teritorialnih skupnosti. 
Politika urejanja prostora in trajnostnega razvoja mora težiti k 
pravočasnemu usklajevanju gospodarskih interesov z zahtevami 
varstva okolja. Pogodbenice morajo za pospešen trajnostni razvoj 
alpskega prostora zagotoviti instrumente za usklajevanje politik 
na različnih področjih povsod, kjer jih še ni. 

Y Poglavju "Posebni ukrepi"so predvideni posebni ukrepi za načrte 
ln Programe za urejanje prostora in trajnostni razvoj, ki bodo 
'zdelani za celoten alpski prostor na ravni pristojnih teritorialnih 
enot v sodelovanju s sosednjimi enotami in v okviru čezmejnega 
sodelovanja. Določena je tudi vsebina teh načrtov in programov 

sprejemljivost projektov. V protokolu so opredeljeni tudi pogoji 
za rabo naravnih virov ter ukrepi gospodarske in finančne politike 
za Ugotovitev začrtane politike trajnostnega razvoja. 

Določila poglavij "Raziskave, izobraževanje in obveščanje" ter 
Poglavja "Izvajanje, nadzor in presojanje" so si v vseh protokolih 
v°č aH manj podobna, zato so opisana v zadnji točki "Določila, ki 
veljajo za vse protokole". 

pomen protokola in njegovo uresničevanje 
v SLOVENIJI 

Protokol Urejanje prostora in trajnostni razvoj določa cilje in 
obveznosti za izvajanje politik trajnostnega prostorskega razvoja 
v državah pogodbenicah, pri čemer politike prostorskega razvoja 
ostajajo v pristojnosti posameznih pogodbenic. Cilji in obveznosti, 
ki jih določa protokol, z vključevanjem v prostorsko razvojne 
politike posameznih držav prispevajo k zagotavljanju pogojev za 
učinkovito in smotrno rabo prostora ter varstvo naravnih in 
ustvarjenih dobrin. 
v Sloveniji je v zadnji fazi priprava zakonodaje in razvojnih 
dokumentov s področja urejanja prostora in graditve objektov, ki 
so skladni z določili konvencije in njenih izvedbenih protokolov, 
zlasti protokola »Urejanje prostora in trajnostni razvoj«, saj 
območje konvencije v Sloveniji pokriva skoraj tretjino ozemlja in 
so tovrstne usmeritve zato velikega pomena za trajnostni 
Prostorski razvoj slovenskega alpskega sveta. Sodelovanje z 
drugimi alpskimi državami lahko prispeva k hitrejšemu prenosu 
znanja in uvajanju učinkovitejših in usklajenih inštrumentov za 
zagotavljanje trajnostnega razvoja. 

Ift g, PROTOKOL GQR$KI QQZQ 

Protokol temelji na točki h) drugega odstavka 2. člena konvencije, 
Po kateri bodo pogodbenice sprejele ukrepe "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." Protokol je izdelala mednarodna skupina 
strokovnjakov pod vodstvom Nemčije. Slovenijo je zastopal 
Predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

POJASNILO K PROTOKOLU 

Določeni cilji izhajajo iz načela trajnosti, ki pa se ne nanaša zgolj 
na usklajevanje rabe lesa s prirastom lesa, pač pa tudi na 
generacijski vidik, ki prihodnjim generacijam zagotavlja pravico 
do gozda in njegovih funkcij. Poleg varstvene funkcije pred 
naravnimi nesrečami ima gozd tudi vpliv na klimo (globalen 
pogled). 

V "Splošnih določilih" so določeni cilji in njihovo upoštevanje v 
politiki na drugih področjih. Poseben poudarek je namenjen 
sodelovanju lokalnega prebivalstva (že v preambuli). 

V poglavju "Posebni ukrepi" so določeni ukrepi, ki morajo biti 
opravljeni za zagotavljanje ciljev protokola. Pogodbenice morajo 
poskrbeti z potrebne podlage za načrtovanje. Zavezujejo se, da 
bodo varovalni funkciji gorskega gozda namenile poseben pomen, 
da gospodarjenje z gorskim gozdom predstavlja vir zaposlitve in 
dohodka lokalnemu prebivalstvu, da bodo zagotavljale pomembne 
družbene in ekološke funkcije gorskega gozda, da bodo določile 
naravne gozdne rezervate v smislu zagotavljanja dinamičnosti in 
raziskovanja, ter da bodo ob upoštevanju težjih gospodarskih 
razmer spodbujale in dajale nadomestila za gospodarjenje z 
gorskimi gozdovi. 

Določila poglavij "Raziskave, izobraževanje in obveščanje" ter 
poglavja "Izvajanje, nadzor in presojanje" so si v vseh protokolih 
več ali manj podobna, zato so opisana v zadnji točki "Določila, ki 
veljajo za vse protokole". 

POMEN PROTOKOLA IN NJEGOVO URESNIČEVANJE 
V SLOVENIJI 

Republika Slovenija je na področju gospodarjenja z gozdovi že 
dosegla v protokolu predlagano kakovostno raven, zlasti z 
večnamenskostjo in trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi, ki se 
s prepovedjo goloseka v Sloveniji udejanja že od sredine 
prejšnjega stoletja. Zakonodaja na področju gospodarjenja z 
gozdovi v Republiki Sloveniji podpira sonaravno gospodarjenje z 
gozdovi in nalaga nove in strožje obveznosti, kot so določene v 
protokolu. Ravno tako Slovenija dosega zavidljivo raven na 
področju gozdnogospodarskega načrtovanja. Povezovanje z 
državami, ki imajo podoben sonaraven odnos do gorskega gozda, 
prispeva k ohranjanju in nadgradnji prednosti, ki jih ima Slovenija 
na tem področju. 

Sodelovanje z drugimi alpskimi državami lahko prispeva k 
hitrejšemu prenosu znanja in uvajanju učinkovitejših in usklajenih 
inštrumentov za zagotavljanje trajnostnega razvoja na celotnem 
območju Alp. 

10. 6. PROTOKOL VARSTVO TAL 

Protokol temelji na točki d) drugega odstavka 2. člena konvencije, 
po kateri bodo pogodbenice sprejele ukrepe 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 z omejitvijo zaprtja tal." Protokol je izdelala 
mednarodna skupina strokovnjakov pod vodstvom Nemčije. 
Slovenijo je zastopal predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 
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POJASNILO K PROTOKOLU 

V vsebini protokola je opredeljeno varstvo tal v alpskem svetu, ki 
je namenjeno varovanju naravnega vira in tudi proizvodne osnove 
za kmetijstvo in gospodarstvo ter vzdrževanju njihovih osnovnih 
funkcij (naravna funkcija, funkcij naravne in kulturne dediščine, 
funkcija različne rabe). 

V "Splošnih določilih" so opredeljeni cilji in njihovo upoštevanje v 
politiki na drugih področjih, temeljne obveznosti ter mednarodno 
in lokalno sodelovanje. 

V poglavju "Posebni ukrepi" so določeni posebni ukrepi za 
varovanje tal in sicer nujnost določitve zavarovanih območij, 
potrebnost varčnega in neškodljivega varovanja pri spremembi 
namembnosti zemljišč in rekultivizaciji, izkoriščanje rudnih 
bogastev, ohranjanje mokrišč in barij, preprečevanje erozije tal, 
kmetijstvo, pašništvo in gozdarjenje, turistična dejavnost, emisije 
škodljivih snovi v zraku, okoljsko sprejemljiva uporaba sredstev 
za posipanje in vrednotenje starih ekoloških bremen. 

Določila poglavij "Raziskave, izobraževanje in obveščanje" ter 
poglavja "Izvajanje, nadzor in presojanje" so si v vseh protokolih 
več ali manj podobna, zato so opisana v zadnji točki "Določila, ki 
veljajo za vse protokole". 

POMEN PROTOKOLA IN NJEGOVO URESNIČEVANJE 
V SLOVENIJI 

Določila Protokola "Varstvo tal" se v Republiki Sloveniji vključujejo 
v prostorske, okoljske in kmetijske zakonske in razvojne 
dokumente. Implementacijo ciljev zagotavljanja kvalitete in količine 
tal kot naravnega vira, predstavlja tudi uskladitev okoljske 
zakonodaje z evropskim pravnim redom ter zagotavljanje količine 
vira v inštrumentih urejanja prostora. 

V času pogajanj z Evropsko unijo lahko mednarodni dokumenti, 
kot je Protokol Varstvo tal, predstavljajo pomembno povezavo za 
navezovanje širših mednarodnih stikov. Sodelovanje z drugimi 
alpskimi državami lahko prispeva k hitrejšemu prenosu znanja in 
uvajanju učinkovitejših in usklajenih inštrumentov za zagotavljanje 
trajnostnega razvoja. 

10. 7. PROTOKOL ENERGIJA 

Protokol temelji na točki k) drugega odstavka 2. člena konvencije 
in sledi cilju "uvedbe pridobivanja, razdeljevanja in izkoriščanja 
energije na način, ki prizanaša naravi in krajini ter je neškodljiv 
okolju in pospeševanja ukrepov za varčevanje z energijo." Protokol 
je izdelala mednarodna skupina strokovnjakov pod vodstvom 
Italije. Slovenijo je zastopal predstavnik Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti. 

POJASNILO K PROTOKOLU 

Cilj protokola je ustvariti takšne razmere, da bodo pogodbenice 
ob ustreznih ukrepih poskrbele za varčevanje z energijo, za njeno 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in rabo, pri čemer se daje 
poudarek trajnostnemu razvoju. 

V "Splošnih določbah" so opredeljeni cilji in njihovo uresničevanje 
v politiki na drugih področjih, temeljne obveznosti in pomembnost 
sodelovanja lokalnih skupnosti ter sodelovanje na mednarodni 
ravni. 

Poglavje "Posebni ukrepi" določa ukrepe, ki jih morajo pogodbenice 
izvesti, da bi dosegle v protokolu določene cilje. Pogodbenice se 
morajo zavzeti za prihranek energije in njeno racionalno rabo, v 

okviru svojih finančnih možnosti morajo spodbujati prednostno 
uporabo obnovljivih virov, zagotoviti morajo trajnostno rabo vodne 
energije in energije iz fosilnih goriv, izmenjavale si bodo informacije 
o jedrskih elektrarnah, poskrbele bodo za racionalno in optimalno 
uporabo že obstoječih infrastruktur za prenos in distribucijo energij, 
upoštevale bodo metodo presoje vplivov na okolje, izvajale 
renaturacijo in uporabljale sonaravne gradbene metode ter 
poskrbele za čezmejno usklajevanje v primeru večjih projektov. 

Določila poglavij "Raziskave, izobraževanje in obveščanje" ter 
poglavja "Izvajanje, nadzor in presojanje" so si v vseh protokolih 
več ali manj podobna, zato so opisana v zadnji točki "Določila, ki 
veljajo za vse protokole". 

POMEN PROTOKOLA IN NJEGOVO URESNIČEVANJE 
V SLOVENIJI 

Za Slovenijo protokol Energija ne predstavlja bistvenih sprememb 
pri usklajevanju domačega sistema urejanja gospodarjenja z 
energijo, saj so ukrepi, ki jih določa, smiselno že zajeti v zakonskih 
in razvojnih dokumentih, ki urejajo to področje. 

Dokumenti, kot Protokol Energija, lahko v času vključevanja 
Republike Slovenije v Evropsko unijo predstavljajo pomembno 
priložnost za mednarodno sodelovanje. Sodelovanje z dnigimi 
alpskimi državami lahko prispeva k hitrejšemu prenosu znanja in 
uvajanju učinkovitejših in usklajenih inštmmentov za zagotavljanje 
trajnostnega razvoja. Zlasti se na področju energetike poudarja 
uporaba energije iz alternativnih virov. 

10. 8. PROTOKOL TURIZEM 

Protokol temelji na točki i) drugega odstavka 2. člena konvencije, 
s ciljem »usklajevanja turističnih in sprostitvenih dejavnosti z 
ekološkimi in socialnimi zahtevami, z omejevanjem takšnih, ki 
škodijo okolju ter še posebej z določanjem območij miru«. Protokol 
je izdelala mednarodna skupina strokovnjakov pod vodstvom 
Francije. Slovenijo je zastopal predstavnik Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti. 

POJASNILO K PROTOKOLU 

Cilj protokola je krepitev konkurenčne sposobnosti alpskega 
turizma. Ob ohranjanju visoke ravni varovanja je potrebno ob 
primernejši izrabi ohranjati in obnavljati ponudbo. Okolju prijazen 
turizem je pomembna sestavina trajnostnega razvoja alpskega 
prostora. 

V "Splošnih določbah" so določeni cilji protokola in njihovo 
upoštevanje v politiki na drugih področjih ter mednarodno 
sodelovanje in sodelovanje lokalnih skupnosti. 

Poglavje "Posebni ukrepi" določa ukrepe, kijih morajo pogodbenice 
izvesti za dosego določenih ciljev. Med njimi so pomembnejši 
trajnostno naravna usmeritev turističnega razvoja; zagotavljanje 
in izboljšanje kakovosti ob upoštevanju ekoloških zahtev; 
organizirano usmerjanje turističnih tokov na zavarovanih območjih; 
določanje območij miru; razvijanje prenočitvenih zmogljivosti ob 
upoštevanju omejenosti prostora; gradnja žičnic ob upoštevanju 
zahtev ekologije, krajine, varnosti in gospodarstva; zmanjšanje 
motornega prometa v turističnih krajih ter pospeševanje 
skupinskega prevoza k turističnim središčem; urejanje, 
vzdrževanje in uporaba smučišč v skladu z ohranjanjem 
naravnega ravnovesja in občutljivosti biotopov ob omejenem 
spreminjanju terena; umetno zasneževanje le, če ekološke, 
podnebne, hidrološke in okoljevarstvene razmere to dopuščajo; 
omejevanje motoriziranih športnih dejavnosti ter pristajanj zračnih 
plovil zunaj območij letališč; mednarodno sodelovanje pri 
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razporejanju počitnic in spodbujanje inovativnih turističnih rešitev, 
ki upoštevajo cilje tega protokola. S protokolom se pogodbenice 
obvezujejo tudi za podporo sodelovanju med turizmom, 
kmetijstvom, gozdarstvom in obrtjo. 

Določila poglavij "Raziskave, izobraževanje in obveščanje" ter 
poglavja "Izvajanje, nadzor in presojanje" so si v vseh protokolih 
vsč ali manj podobna, zato so opisana v zadnji točki "Določila, ki 
veljajo za vse protokole". 

POMEN PROTOKOLA IN NJEGOVO URESNIČEVANJE 
V SLOVENIJI 

Slovenske Alpe imajo raznovrstne turistično privlačne, naravne 
m kulturne pokrajinske prvine, na katerih temelji razvoj "mehkih" 
oblik turistične ponudbe. Pomembno pa se je zavedati, da je za 
[abo in uživanje te ponudbe potrebna določena turistična 
infrastruktura. Težnje in napovedi kažejo, da se bo že tako veliko 
Povpraševanje po turistični ponudbi v Alpah še stopnjevalo. 

Cilji, ki jih določa protokol »Turizem«, so podlaga za oblikovanje 
Prostorskih zasnov nadaljnjega turističnega razvoja ter globalno 
izhodišče pri presojah o ekološki ustreznosti posameznih posegov 
v gorsko pokrajino. Protokol predstavlja skupno podlago za 
ustrezno usmerjanje turističnega razvoja in s svojo strokovno 
težo lahko pomembno prispeva k splošni zavesti o ekološko 
usmerjenem razvoju turizma v alpskem prostoru oziroma k 
zagotavljanju ohranjanja kvalitet ob ustreznih trajnostnih razvojnih 
rešitvah. V Republiki Sloveniji se določila protokola vključujejo v 
Prostorske, okoljske in gospodarske zakonske in razvojne 
dokumente, preko katerih se zagotavlja implementacija ciljev 
določenih v konvenciji in protokola "Turizem". 

V času vključevanja Slovenije v Evropsko unijo lahko protokol 
Turizem predstavlja pomembno osnovo za vzpostavitev 
mednarodnih povezav in sodelovanja. Zlasti na področju turizma 
je vključevanje v mednarodne kroge pomembno, saj bo s tem 
slovenska turistična ponudba postala še bolj primerljiva s turistično 
ponudbo v ostalih alpskih državah. Sodelovanje z drugimi alpskimi 
državami lahko prispeva k hitrejšemu prenosu znanja in uvajanju 
učinkovitejših in usklajenih inštrumentov za zagotavljanje 1rajnostnega razvoja. 

l&S, PROTOKOL PROMET 
protokol temelji na točki j) drugega odstavka 2. člena konvencije 
ln štedi cilju "zmanjševanja obremenitve in nevarnosti v prometu 
tez 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, predvsem tovornega 
Prometa na železnico ter z ustvarjanjem primernih infrastruktur 
m trgu prilagojenih spodbud brez narodnostne diskriminacije." 
Protokol je izdelala mednarodna skupina strokovnjakov pod 
vodstvom Švice in kasneje Liechtenstina. Slovenijo je zastopal 
Predstavnik Ministrstva za promet in zveze. 

POJASNILO K PROTOKOLU 

Skupen cilj protokola je zagotoviti politiko trajnostno 
uravnoteženega prometa in iskati skupne rešitve v čezmejnem 
sodelovanju. 

V "Splošnih določbah" so določeni cilji in njihovo upoštevanje v 
Politiki na drugih področjih, opredeljeni so osnovni pojmi, poudarjen 
le pomen trajnostnega prometa in mobilnosti ter pomembnost 
sodelovanja lokalnih skupnosti. 

Poglavje "Posebni ukrepi" določa ukrepe, ki jih morajo pogodbenice 
sprejeti za dosego določenih ciljev. Pogodbenice so zavezane, 
da bodo udejanjale racionalno in varno odvijanje prometa v 
prometnem omrežju, ki bo čezmejno med seboj usklajeno. Pri 
velikih novogradnjah in pomembnih spremembah ali 
rekonstrukcijah se pogodbenice zavezujejo k opravljanju presoj 
smotrnosti in vplivov na okolje in upoštevanje njihovih rezultatov. 
Pogodbenice so v okviru trajnostnega ohranjanja in izboljšanja 
prometne infrastrukture zavezane k določenim tehničnim ukrepom 
na področju javnega, železniškega in ladijskega ter cestnega in 
zračnega prometa, k preverjanju vplivov nadaljnje gradnje 
turističnih objektov na promet, ter k usmerjanju prometa z boljšim 
zaračunavanjem realnih stroškov različnim nosilcem prometa. 
Pogodbenice so hkrati zavezane, da pripravijo enotno evidenco 
stanja in skrbijo za njeno ažuriranje ter, da določijo cilje kakovosti 
za dosego trajnostnega prometa. 

Določila poglavij "Raziskave, izobraževanje in obveščanje" ter 
poglavja "Izvajanje, nadzor in presojanje" so si v vseh protokolih 
več ali manj podobna, zato so opisana v zadnji točki "Določila, ki 
veljajo za vse protokole". 

POMEN PROTOKOLA IN NJEGOVO URESNIČEVANJE 
V SLOVENIJI 

V Sloveniji je dinamika gradnje in rekonstrukcije prometne, cestne 
in železniške infrastrukture opredeljena v državnih razvojnih 
dokumentih. Poleg nacionalne zakonodaje in razvojnih dokumentov 
pa Republiko Slovenijo zavezujejo tudi mednarodne obveznosti, 
pri čemer se izpostavlja pomembnost položaja naše države na 
območju križanja velikih tranzitnih tokov. 

Ob zavedanju, da Slovenija predstavlja pomembno tranzitno 
državo, je potrebno nediskriminacjsko omejevati težak tovorni 
promet na cestah in ga čim bolj preusmerjati na železnico ter tako 
prispevati k višji kakovosti življenjskega okolja. Protokol »Promet« 
ne ovira realizacije povezav opredeljenih v nacionalnih prostorsko 
razvojnih dokumentih. 

Protokol »Promet« ob pomembnosti alpskega sveta v Sloveniji 
predstavlja pomemben dokument, ki preko mednarodnega 
sodelovanja omogoča reševanje problemov tranzitnih tokov v 
znotrajaipskih in zunajalpskih območjih. Sodelovanje z drugimi 
alpskimi državami lahko prispeva k hitrejšemu prenosu znanja in 
uvajanju učinkovitejših in usklajenih inštrumentov za zagotavljanje 
trajnostnega razvoja. 

10. 10. PROTOKOL O REŠEVANJU SPOROV 

Protokol o reševanju sporov temelji na sklepu V. Alpske konference 
iz teta 1998 o ustanovitvi ad-hoc delovne skupine pod 
predsedovanjem Avstrije. Delovna skupina je dobila nalogo, da 
pripravi postopek za konzultacije in reševanje sporov med 
pogodbenicami. Ta protokol naj bi urejal spore, ki bi nastali glede 
uporabe in interpretacije določil konvencije in njenih protokolov. 
Slovenijo je zastopal predstavnik Ministrstva za okolje in prostor. 

POJASNILO K PROTOKOLU 

Protokol zaradi svoje posebne narave nima enake strukture, kot 
jo imajo izvedbeni protokoli. 

V 1. do 3. členu govori o uvedbi postopka, katerega predmet so 
lahko vsa vprašanja o interpretaciji in uporabi konvencije in 
izvedbenih protokolov (posvetovanja, arbitražni postopek). 
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V 4. do 8. členu je opredeljen arbitražni postopek, ki določa možnost 
dogovora o samem poteku postopka in uporabi jezika. Stranke 
morajo razsodišču dati na razpolago gradivo, ki je potrebno za 
ugotavljanje dejanskega stanja. Tudi pogodbenice, ki v spor niso 
neposredno vključene, imajo možnost izražanja svojega mnenja 
o sporu. Razsodišče ima pravico sprejemanja preventivnih 
ukrepov, v kolikor ugotovi potrebo po tem. 

Členi od 9. do 14. vsebujejo določbe o trajanju postopka ter, da je 
odločitev za stranke dokončna in obvezujoča. Stroški postopka 
se načeloma porazdelijo med stranke v postopku. 

V15. do 17. členu so opredeljena sklepna določila, ki med drugim 
določajo, da pogodbenica, za katero je protokol začel veljati, tega 
lahko odpove samo hkrati z odpovedjo konvencije. 

POMEN PROTOKOLA IN NJEGOVO URESNIČEVANJE 
V SLOVENIJI 

Z ratifikacijo protokola Reševanje sporov prevzema Republika 
Slovenija pravice in obveznosti glede reševanja sporov, ki bi nastali 
v odnosu do drugih pogodbenic konvencije glede njenega 
izvajanja. V primeru, da bi bila vpletena v spor, ki ga ne bi bilo 

mogoče rešiti na drugačen način, bo v skladu z omenjenim 
protokolom pristala na oblikovanje arbitražnega razsodišča, in 
na sprejem oziroma izvršitev odločitve, ki jo bo razsodišče sprejelo. 
Nosila bi tudi ustrezen del stroškov delovanja razsodišča. 

10. 11. DOLOČILA. KI VELJAJO ZA VSE PROTOKOLE 

Poglavje "Raziskave, izobraževanje in obveščanje" temelji na 3. 
členu konvencije, ki zahteva izvedbo in harmonizacijo raziskav 
in sistematičnega opazovanja področij, ki so navedena v konvenciji 
in konkretizirana v posameznih protokolih. 

V poglavju "Izvajanje, nadzor in presojanje" se pogodbenice 
zavezujejo, da bodo protokole udejanjale na primeren način in v 
okviru veljavne državne ureditve ter, da bodo o tem redno poročale 
Stalnemu odboru. Poročanje o sprejetih izvedbenih ukrepih bo 
oprto na dela, ki bodo rezultat določb poglavja o raziskavah, 
izobraževanju in obveščanju. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
z vključevanjem lokalnih skupnosti redno preverjale učinkovitost 
določil protokolov in bodo po potrebi sprožile postopek za 
spremembo protokolov. 

Zadnje poglavje "Končne določbe" ureja odnos med konvencijo 
in protokoli ter postopke, potrebne za uveljavitev protokolov. 
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