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POTRJEN
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Ljubljana, 8. 3. 2023

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije v Innsbrucku, Avstrija 3.4. in 
4.4.2023 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela 
naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o udeležbi delegacije Republike 
Slovenije na sedežu Stalnega sekretariata Alpske konvencije v Innsbrucku, Avstrija, 3.4. in 
4.4.2023

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo Republike Slovenije, ki se bo udeležila 
obiska iz prejšnje točke, v naslednji sestavi:
- Uroš Brežan, minister, Ministrstvo za naravne vire in prostor, vodja delegacije;
- Maja Kostanjšek, vodja kabineta, Ministrstvo za naravne vire in prostor, članica 

delegacije.

                                                                                              Barbara Kolenko Helbl 
                                                                                        GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo: 
 Urad predsednika Republike Slovenije
 Kabinet predsednika vlade
 Ministrstvo za naravne vire in prostor
 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo  
 Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve 
 Ministrstvo za finance

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Inga Turk, vodja Službe za EU in mednarodne zadeve, Ministrstvo za naravne vire 

in prostor 

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
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4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:

Delegacija Republike Slovenije se bo na povabilo Generalne sekretarke Alpske konvencije ga. 
Alenke Smrkolj udeležila delovnega obiska na sedežu Stalnega sekretariata v Innsbrucku, Avstrija.  
Teme pogovora med ministrom Brežanom in generalno sekretarko Smrkolj se nanašajo na pregled  
poteka predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji in na pogovore o nadaljnjem delu. Minister Brežan 
se bo srečal tudi z avstrijsko ministrico za podnebje, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in 
tehnologijo ga. Leonore Gewessler, ki bosta govorila tudi o krepitvi sodelovanja med državama.  

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

– I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
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II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

. 

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Kratka obrazložitev

Stroški delegacije MNVP bodo kriti iz finančne postavke MNVP in bodo zajemali stroške kart za 
vlak, nočitev in dnevnice (ocenjeno prb. 1.500 EUR)

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,

NE
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- delovanje občin,
- financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni za objavo na spletni strani
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA
                                                                                                                   
                                                                                                               Uroš Brežan

                                                                                           minister
                                                           

Priloga: Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na sedežu Stalnega sekretariata 
Alpske konvencije v Innsbrucku, Avstrija, 3.4. in 4.4.2023
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Priloga: 

Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na sedežu Stalnega sekretariata 
Alpske konvencije v Innsbrucku, Avstrija, 3.4. in 4.4.2023

Delegacija Republike Slovenije se bo na povabilo Generalne sekretarke Alpske konvencije ga. 
Alenke Smrkolj udeležila delovnega obiska na sedežu Stalnega sekretariata v Innsbrucku, 
Avstrija. Teme pogovora med ministrom Brežanom in generalno sekretarko Smrkolj se 
nanašajo na pregled poteka predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji, ki bo potekalo v obdobju 
2023-2024, ter na pogovore o nadaljnjem delu. 

GS Smrkolj bo ministru predstavila organiziranost in delovanje sekretariata Alpske konvencije, 
ki vsakokratnemu predsedstvu med drugim zagotavlja organizacijsko in tehnično podporo pri 
delu. Zato je sodelovanje Ministrstva za naravne vire in prostor ter Generalnega sekretariata 
Alpske konvencije v obdobju 2023-2024 še posebej intenzivno. 

Minister Brežan in GS Smrkolj bosta pregledala vzpostavljeno sodelovanje in potek dela v 
skladu s programom, še posebej v luči naslednjega srečanja vodij nacionalnih delegacij, 
namenjenega predvsem praktičnim izzivom izvajanja strateških usmeritev za delo. 

Med aktivnostmi Alpske konvencije so najbolj prepoznavne tiste, ki zadevajo vsakodnevno 
življenje. To so številna omrežja: alpskih mest, hribovskih vasi, »Povezanost v Alpah«, 
nacionalnih planinskih organizacij, zavarovanih območij, mladinski parlament, fotografski 
natečaj, nagrade mladim znanstvenikom itd. Minister Brežan in GS Smerkolj bosta ocenila 
trenutno stanje in možnosti za nadaljnje aktivnosti.

V pogovoru se bosta dotaknila tudi vloge Alpske konvencije v širši mednarodni skupnosti, saj za 
druga gorstva sveta (Himalaja, Andi, Dinara, …) predstavlja uspešen model usklajenega 
mednarodnega sodelovanja za zagotavljanje trajnostnega razvoja v skupni gorski verigi. Na 
zasedanju Stalnega odbora AK  junija 2023 v Radovljici je predvidena tudi udeležba 
predstavnikov »Andske gorske pobude«, ki v tem pogledu hodi po stopinjah Alpske konvencije. 

Prav tako aktualne teme so vloga Alpske konvencije in aktualnega slovenskega predsedstva v 
okviru podnebnega procesa (Konferenca pogodbenic Podnebne konvencije konec leta 2023 v 
Dubaiu), procesa Združenih narodov z imenom Gorsko partnerstvo (UN Mountain Partnership), 
obstoječega sodelovanja Alpske konvencije in skupine za vzpostavitev Konvencije o zaščiti 
Himalaje/Hindukuša ter obstoječe Karpatske konvencije.

Minister Brežan se bo srečal tudi z avstrijsko ministrico za podnebje, okolje, energijo, mobilnost, 
inovacije in tehnologijo ga. Leonore Gewessler, ki bosta govorila tudi o krepitvi sodelovanja med 
državama.  

Delegacijo Republike Slovenije, ki se bo udeležila delovnega obiska na sedežu Stalnega 
sekretariata v Innsbrucku, Avstrija sestavlja:

- Uroš Brežan, minister, Ministrstvo za naravne vire in prostor, vodja delegacije;
- Maja Kostanjšek, vodja kabineta, Ministrstvo za naravne vire in prostor, članica 

delegacije.
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