Alenka Smerkolj,
generalna sekretarka Alpske konvencije

Alenka Smerkolj je mandat generalne sekretarke Alpske konvencije nastopila julija 2019 kot prva
ženska na tem položaju. Ga. Smerkolj je izkušena vodja v mednarodnem bančništvu in menedžmentu
in je med letoma 2014 in 2018 opravljala funkcijo ministrice za razvoj, strateške projekte in kohezijo v
slovenski vladi. Močno verjame v sposobnost ljudi za uspeh s pravim pristopom, strastjo in vztrajnostjo.
Na mestu generalne sekretarke si Smerkolj v prvi vrsti prizadeva za nadaljevanje dela njenega
predhodnika na področju zaščite in trajnostnega razvoja Alp kot pionirske regije za trajnostno življenje
v osrčju Evrope. Verjame v moč timskega dela, dialog in odprto komunikacijo s pogodbenicami in
vključenimi partnerji. S takim odnosom lahko premikamo gore. Prioritete, začrtane v Večletnem
programu dela 2017-2022 bodo služile kot usmeritve za delo v naslednjih letih.
Smerkolj je na politično prizorišče vstopila novembra 2014, ko je postala ministrica za razvoj, strateške
projekte in kohezijo v slovenski vladi. V sklopu te funkcije je med drugim koordinirala prizadevanja
vlade za implementacijo ciljev trajnostnega razvoja (SDG) in pripravo nacionalne dolgoročne vizije in
razvojne strategije s ciljem implementacije Agende 2030 za trajnostni razvoj. Julija 2016 je za tri
mesece, na osebno prošnjo predsednika vlade, kot vršilka dolžnosti prevzela vodenje finančnega
ministrstva.
Alenka Smerkolj je bila rojena leta 1963 v Kranju, Slovenija, in je diplomirala na Univerzi v Ljubljani iz
francoskega in španskega jezika. Svojo profesionalno kariero je začela leta 1996 pri Novi Ljubljanski
banki v Ljubljani, kjer je opravljala različne funkcije od vodje enote do namestnice direktorja. Preden
je s prevzemom ministrske funkcije v slovenski vladi leta 2014 zaključila s svojo kariero v bančništvu, je
opravljala funkciji direktorice sektorja za mednarodne kapitalske trge in izvršne direktorice za finančne
trge.
Njene nedavne objave vključujejo poglavje (soavtorstvo) “Prototyping the Future: A New Approach to
Whole-of-Society Visioning”, objavljeno v knjigi “Realistic Hope: Facing Global Challenges”, izdane pri
Amsterdam University Press oktobra 2018 v uredništvu Angele Wilkinson Betty Sue Flowers.

