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A Poročilo o delu Stalnega sekretariata za obdobje 2005-2006  

Pričujoče poročilo o delu zajema obdobje med VIII. in IX. Alpsko konferenco (od novembra 

2004 do oktobra 2006).  

Na VIII. Alpski konferenci se udeleženci niso mogli zediniti o izvolitvi novega generalnega 

sekretarja. Začasni generalni sekretar Noël Lebel se je upokojil 16. februarja 2005. Ustrezno 

statutom Stalnega sekretariata Alpske konvencije je Generalni podsekretar Ruggero 

Schleicher-Tappeser do nadaljnega vodil posle.  

Obdobje, na katero se nanaša pričujoče poročilo, je zaznamovala težka finančna situacija, 

do katere je prišlo, ker ena od pogodbenic ni poravnala članarine in ker ni bilo mogoče 

predvideti, kdaj bo to storila. Ker je Stalni odbor na seji v Belajku aprila 2006 sklenil, da bo 

sprostil presežek finančnih sredstev iz leta 2003 šele po poravnanih prispevkih, je bilo treba 

močno omejiti načrtovane dejavnosti Stalnega sekretariata. Namesto načrtovanih 10,5 

delovnih mest (6 delovnih mest z mednarodno zasedbo in 4,5 sodelavk in sodelavcev, 

predvidenih za oddeljeni sedež v Bolzanu) je bilo od julija 2005 dalje na razpolago le 4,25 

delovnih mest ter znanstvena sodelavka v Bolzanu.   

Zaradi nastale situacije je bilo treba določiti prioritete delovanja. Kljub izrednim prizadevan-

jem sodelavk in sodelavcev ni bilo mogoče v zadovoljivem obsegu izpolniti vseh osrednjih 

nalog, ki si jih je zadal Stalni sekretariat. V primerjavi z nalogami, ki so določene v sklepu o 

zaposlitvi in jih podrobno opredeljuje Večletni program dela (VPD/MAP), je bilo treba zman-

jšati obseg dela, še zlasti glede Sistema opazovanja in informiranja o Alpah (SOIA), ob-

veščanja in komunikacije, kot tudi oblik sodelovanja. Najvišjo prioriteto so od začetka imeli 

podpora predsedstvu in organom Alpske konvencije (Stalni odbor, Odbor za preverjanje, 

delovne skupine, Alpska konferenca) ter dejavnosti, povezane s pripravo prvega Poročila o 

stanju Alp in prvega Poročila o preverjanju uresničevanja Alpske konvencije, ki jih je določila 

Alpska konferenca. Potem, ko je Stalni odbor septembra 2005 v Galtüru sklenil, da naj bi do 

Alpske konference poročilo vendarle poskusili sestaviti tudi brez dodatnih finančnih sredstev, 

je delo zahtevalo precejšnje zmogljivosti sekretariata. Druga pomembna naloga v tem ob-

dobju je bila priključitev Task Force Zavarovana območja (Task Force) v skladu s sklepom 

Alpske konference.  

Predloženo poročilo o delu vsebuje le kratek pregled opravljenega dela. Podrobnejše infor-

macije o najpomembnejših področjih delovanja je mogoče najti v poročilih o drugih točkah 

dnevnega reda.  
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1 Podpora organom Alpske konvencije  

Avstrijsko predsedstvo  

Sinergije med avstrijskim predsedstvom in Stalnim sekretariatom so bile dane z namestitvijo 

dveh sodelavk avstrijskega predsedstva v pisarni v prostorih Stalnega sekretariata v 

Innsbrucku. Poleg tega je sekretariat imel redne stike z odgovornimi v Zveznem ministrstvu 

za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo na Dunaju. 

Stalni sekretariat je predsedstvu nudil podporo tudi pri pripravi deklaracije o podnebnih 

spremembah, pri vsebinski pripravi konference o vodi ter pri sestavi tematskih brošur.  

 

Seje Stalnega odbora Alpske konference  

Sekretariat je tesno sodeloval s predsedstvom tudi pri organizacijskih pripravah na seje 

Stalnega odbora Alpske konference. Leta 2005 sta bili aprila in septembra obe seji Stalnega 

odbora organizirani pod vodstvom predsedstva, aprila in septembra 2006 pa pod vodstvom 

Stalnega sekretariata. Za organizacijo seje Stalnega odbora pred Alpsko konferenco ter za 

organizacijo Alpske konference same je bilo zadolženo predsedstvo. Zaradi pridobljenih 

izkušenj se je v obdobju poročanja učinkovitost sekretariata pri pripravah na seje lahko vidno 

izboljšala. Uspešno je potekalo tudi skrbno jezikovno usklajevanje besedil, za kar pa 

sekretariat porabi mnogo časa. Da bi bilo to mogoče uresničiti in da stroški prevajanja ne bi 

presegali finančnih zmožnosti, se je na prošnjo avstrijskega predsedstva vztrajalo, da so 

besedila dokumentov za Stalni odbor kratka.  

 

Sodelovanje s pogodbenicami  

Sodelavke in sodelavci Stalnega sekretariata so se trudili za čim učinkovitejšo podporo 

pogodbenic. Izboljšanje dokumentacije in intraneta naj bi pripomoglo k poenostavitvi in 

pospešitvi pretoka informacij.   

 

Odbor za preverjanje  

Ena od osrednjih nalog Stalnega sekretariata v zadnjih dveh letih je bila priprava osnutka 

prvega poročila Odbora za preverjanje. Na tem področju so bile izvedene predvsem 

naslednje dejavnosti: pregled in pravočasno razpošiljanje prispelih nacionalnih poročil, prikaz 

glede morebitnih pomanjkljivosti in morebitnih protislovij v nacionalnih poročilih, izdelava 

zgoščene analize nacionalnih poročil, udeležba na vseh štirih sejah Odbora za preverjanje z 
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deloma več sodelavkami in sodelavci, dokončno oblikovanje vmesnega poročila Odbora za 

preverjanje.  

 

Delovna skupina "Promet"  

Stalni sekretariat je aktivno sodeloval na šestih sejah Delovne skupine Promet ter v njeni 

podskupini. Zaradi intenzivnega sodelovanja Delovne skupine Promet pri izdelavi poročila o 

stanju Alp (glej nadaljnje besedilo) se je razvilo tesno sodelovanje med Stalnim 

sekretariatom in Delovno skupino ter njenim predsedstvom (Francija).   

 

Delovna skupina "Prebivalstvo in kulturo"  

Stalni sekretariat se je udeležil vseh petih sejah Delovne skupine Prebivalstvo in kulturo v 

obdobju poročanja ter nudil podporo predsedstvu pri pripravi dokumentov za seje in pri 

jezikovnem usklajevanju besedila deklaracije. Poleg tega je tudi oblikoval stališča in predloge 

za načrtovano politično deklaracijo.  

 

Platforma »Naravne nevarnosti«  

Stalni sekretariat se je udeležil vseh treh sej Platforme »Naravne nevarnosti« in tesno 

sodeloval z njenim švicarskim predsedstvom. Poleg tega je spremljal priprave in začetek 

izvajanja strateškega projekta „Podnebne spremembe - ClimChAlp“ (program INTERREG III 

B -območje Alp), v okviru katerega so oblikovane osnove za sodelovanje v okviru platforme.   

 

Sodelovanje z uradnimi opazovalci  

V poročevalskem obdobju je Stalni sekretariat redno sodeloval z vrsto uradnih opazovalcev 

pri Alpski konvenciji. V nadaljnjem besedilu je navedena vrsta konkretnih oblik sodelovanja z 

opazovalci. V prihodnje si je treba prizadevati še za intenzivnejše sodelovanje na osrednjih 

tematskih področjih.  
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2 Notranja organizacija/finančne zadeve  

Finančne zadeve  

Ker ena od pogodbenic ni poravnala vseh prispevkov in ker je sprostitev načrtovanih 

presežkov sredstev iz leta 2003 blokirana do prejetja teh prispevkov, je bilo v letu 2005 na 

razpolago 494.446 €, v letu 2006 pa doslej 664.790 € namesto 1.871.473 €, kot je bilo za 

dveletno obdobje predvideno v proračunu (glej poročilo o proračunu). Zaradi zmanjšanja 

proračunskih sredstev je bilo treba po seji Stalnega odbora v Beljaku načrt dejavnosti 

temeljito spremeniti in prilagoditi.  

 

Leta 2006 je bilo v knjigovodstvu uvedeno poslovanje po stroškovnih mestih, kar je 

omogočilo analizo opravljenih nalog po dejavnostih in posameznih projektih. V ta namen je 

bila razvita sistematika dejavnosti, kar tvori tudi temelj za strukturo arhiva Stalnega 

sekretariata (glej besedilo v nadaljevanju). Zaradi priključitve Task Force Zavarovana 

območja Stalnemu sekretariatu tega ukrepa ni bilo mogoče več odložiti. Nova struktura 

vodenja knjig omogoča transparentnost strukturo proračuna (glej poročilo o proračunu).  

 

Zaposleni  

Začasni Generalni sekretar Noël Lebel je sredi februarja 2005 odšel v pokoj. Od maja 2005 

dalje Christine Eigentler-Schöbel (tajništvo) dela s 75 % namesto 100 % obremenitvijo. 

Barbara Haid je bila kot prevajalka zaposlena za polovični delovni čas do konca junija 2005, 

v okviru delovnih pogodb pa za Stalni sekretariat opravlja še posamezne naloge. Zaradi 

finančnih težav na izpraznjena delovna mesta novi delavci niso bili razporejeni. Od julija 

2005 dalje je od predvidenih šestih delovnih mest zasedenih le 4,25 delovnih mest, to pa so 

Schleicher-Tappeser, Wolfger Mayrhofer in Igor Roblek s polnim delovnim časom, Christine 

Eigentler-Schöbel (tajništvo) s skrajšanim delovnim časom (75%) in Doris Jaffré 

(administracija) s polovičnim delovnim časom. Mario Tuta, ki je bil pristojen za IT na podlagi 

posebne delovne pogodbe je od januarja 2006 nasledil Gregor Lanzinger (študent 

informatike). Pri Stalnem sekretariatu v Innsbrucku je od junija do septembra 2006 delala tudi 

pripravnica.  

 

Oddeljeni sedež v Bolzanu  

Pogodba med Italijo, EURAC in Stalnim sekretariatom o zagotavljanju 4,5 

sodelavk/sodelavcev za potrebe oddeljenega sedeža sekretariata v Bolzanu se je iztekla 

konec leta 2004. Razprava o izpolnitvi in nadaljevanju pogodbe se je začela že leta 2004, po 
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seji Stalnega odbora v Beljaku aprila 2005 pa so se v skladu s sprejetimi sklepi začela 

formalna pogajanja med Italijo in Stalnim sekretariatom, ki jih je podprlo tudi avstrijsko 

predsedstvo. Vendar do sedaj sporazum še ni bil dosežen. Po sklepu Stalnega odbora bo 

pogodbo mogoče podpisati šele takrat, ko bo Italija nakazala še ne poravnane obvezne 

prispevke.  

To je tudi razlog, da na oddeljenem sedežu v Boznu ni bilo osebja, ki bi bilo na razpolago 

Stalnemu sekretariatu in tako se niso mogle opraviti naloge, ki so bile predvidene. Kljub 

mankajoči pogodbeni osnovi je Stalnemu sekretariatu v Bolzanu pomagala znanstvena 

sodelavka, do konca aprila 2005 tudi tajnica1.  

 

Priključitev Task Force Zavarovana območja / Mreža zavarovanih območij v Alpah 

ALPARC  

V skladu z nalogo Alpske konference, so bila spomladi leta 2006 zaključena pogajanja o 

priključitvi koordinacijske enote Mreže zavarovanih območij v Alpah, ki jo financira Francija in 

ki bo delovala kot Task Force Zavarovana območja (ALPARC), Stalnemu sekretariatu. 

Bistveni pogoji so bili določeni v okvirni pogodbi, sklenjeni med francoskim ministrstvom za 

okolje, francoskim pooblaščencem za urejanje prostora in konkurenčnosti regij (DIACT), 

regijo Rona-Alpe, regijo Provansa-Alpe-Azurna obala, organizacijskim odborom Mreže 

zavarovanih območij v Alpah in Stalnim sekretariatom. Preostali sporazumi med Stalnim 

sekretariatom in francoskim Ministrstvom za zunanje zadeve ter med Stalnim sekretariatom 

in francoskim Ministrstvom za okolje urejajo navzočnost v Franciji s pravnega vidika kot tudi 

statut zaposlenih. V tem času je pet sodelavk in sodelavcev Task Force kot sodelavke in 

sodelavci Stalnega sekretariata pričelo z delom. Prostore v Chambéryju je 10.7.2006 uradno 

odprla francoska ministrica za okolje Nelly Olin. Medtem so bila tudi pojasnjena delovno-

pravna, administrativna, knjigovodska in davčna vprašanja. Podrobne informacije o priključit-

vi Task Force Stalnemu sekretariatu je mogoče najti v ustreznem poročilu.  

 

Arhiv  

V obdobju poročanja so potekala večja prizadevanja za vzpostavitev samostojnega arhiva v 

elektronski obliki, ki bi v vseh alpskih jezikih in z enotno nomenklaturo vseboval dokumente 

organov Alpske konvencije od začetka njenega delovanja. Pokazalo se je, da je zastavljeni 

cilj nepričakovano stroškovno zahteven. Večji del arhiva bo v kratkem dostopen na intranetu.  

                                                
1 Italija je mnenja, da ta izjava ne ustreza resničnosti in poudarja, da je glede upoštevanja sklepa VII/2 

trajno financiranje strokovne slovenske sodelavke polno zagotovila. 



  IX/20 

 AC_IX_20_sl 7/13 

Za interno arhiviranje dokumentov Stalnega sekretariata je bil istočasno z uvedbo poslovanja 

po stroškovnih mestih v knjigovodstvu vzpostavljen enoten sistem (načrt spisov oz. do-

kumentov). Izboljšana interna dokumentacija bo v prihodnje omogočala večjo učinkovitost.  

 

IT-infrastruktura 

Pisarna v Innsbrucku  

S sklenitvijo pogodbe z mestom Innsbruck je odgovornost za IT infrastrukturo v Innsbrucku v 

celoti prešla na Stalni sekretariat. Po zaslugi dodatnega financiranja, ki ga je prevzelo mesto, 

je bilo mogoče strežniški sistem prilagoditi tehničnemu stanju in ga opremiti z ustrezno var-

nostno opremo. Tako je povezana s strežnikom Exchange povezana tudi Task Force Zava-

rovana območja.  

Intranet 

S podporo avstrijskega Zveznega urada za okolje je Stalni sekretariat lahko septembra 2005 

začel brezplačno uporabljati podsistem intraneta evropske okoljske agencije (CIRCA) kot 

interno komunikacijsko platformo Alpske konvencije. Ta sistem ima zaradi individualnih 

pravic dostopa posameznikov in direktne kontrole Stalnega sekretariata za rezultat bistveno 

izboljšanje interne komunikacije, ki doslej še ne deluje v polno zadovoljstvo vseh. Vmes je 

evalvacija in testiranje za samostojen, uporabnikom prijazen in ekstremno ugoden sistem na 

podlagi Open-Source zaključena. Ta sistem se bo poskusno uvedel (najprej paralelno k 

staremu) v naslednjih mesecih.  

XML baza podatkov  

Z bavarskim Ministrstvom za okolje je bil sklenjen dogovor, na podlagi katerega ministrstvo 

Stalnemu sekretariatu daje na razpolago za najmanj tri leta visoko razvit samostojni standard 

za izmenjavo podatkov XML, primeren za pregledno upravljanje kompleksnih podatkov, ki 

nastajajo zlasti pri Sistemu opazovanja in informiranja o Alpah (SOIA), vendar doslej Stalni 

sekretariat sistema še ni uporabil. Takoj ko bodo izpolnjeni vsi tehnični in organizacijski po-

goji, bo sistem prenesen na oddeljeni sedež v Bolzanu.  

 

3 Obveščanje in komunikacija  

Spletna stran  

Obstoječa spletna stran Alpske konvencije, se je sproti vsebinsko posodabljala s podporo 

Evropske akademije EURAC (Maja Humar).  
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Izdelavo novega spletnega portala je bilo treba odložiti zaradi pomanjkanja finančnih 

sredstev in kadrovskih omejitev. Ker je portal osrednji instrument komunikacijske strategije, 

je bila zaradi tega močno ovirana tudi njeno izvajanje.  

 

Članki in predavanja  

Zaposleni v Stalnem sekretariatu so na konferenci in seminarjih različnih organizacij imeli  25 

predavanj o različnih temah. Od pisnih prispevkov velja omeniti zlasti članek, objavljen v 

reviji Revue de Geographie Alpine/Journal of Alpine Research (Schleicher-Tappeser 2006).  

 

Mediji  

Od VIII. Alpske konference dalje je Stalni sekretariat kljub omejenim možnostim okrepil stike 

z mediji. Organiziranih je bilo sedem tiskovnih konferenc in razposlanih devet tiskovnih izjav. 

  

Odziv medijev do Alpske konference in Stalnega sekretariata je v celoti postal prijaznejši, še 

zlasti se je odnos spremenil na Tirolskem. Sporočila za medije Stalnega sekretariata so 

dostopna na domači spletni strani.  

 

Tiskane publikacije  

Večletni program dela za obdobje 2005-2010 (VPD/MAP), sprejet na VIII. Alpski konferenci v 

Garmischu, je bil takoj po končani konferenci izdan v štirih jezikih Alpske konvencije ter v 

angleškem jeziku in je v javnosti naletel na širok odmev. Izdelava načrtovane zgibanke o 

Alpski konvenciji je bila preložena. Vse publikacije Stalnega sekretariata so objavljene na 

domači spletni strani Alpske konvencije.  

 

4 Poročilo o stanju Alp / SOIA / raziskovanje Alp  

 

Poročilo o stanju Alp  

Ena poglavitnih nalog v poročevalskem obdobju so bile dejavnosti v zvezi z izdelavo poročila 

o stanju Alp. Alpska konferenca je posebej v ta namen ustanovila ad-hoc delovno skupino, ki 

ji je predsedoval Stalni sekretariat. Potem ko so bile opravljene različne priprave, je bil 

septembra 2005 na 31. seji Stalnega odbora v Galtüru sprejet sklep, da se prvo poročilo o 

stanju Alp vsebinsko osredotoči na temo promet in mobilnost, pri čemer se upoštevajo vsi 



  IX/20 

 AC_IX_20_sl 9/13 

vidiki trajnostnega razvoja. Delovna skupina za sestavo Poročila o stanju Alp in SOIA se je 

sestala šestkrat, od tega trikrat skupaj z Delovno skupino "Promet" (april in september 2006). 

Zaradi omejenih finančnih in kadrovskih virov v Stalnem sekretariatu, ki je bil zadolžen za to 

nalogo, je bil ustanovljen poseben odbor „Integration Group“ (IG), kjer so se povezali 

strokovnjakinje in strokovnjaki, ki so se po pooblastilu Nemčije, Avstrije in Italije ter Delovne 

skupine "Promet" aktivno ukvarjali s posameznimi deli poročila. Naloga tega odbora IG je bila 

izdelati podroben koncept in celoten osnutek besedila Poročila o stanju Alp. Obsežno akcijo 

zbiranja podatkov pri pogodbenicah na podlagi sistema kazalcev, ki ga je pred časom razvila 

Delovna skupina »Okoljski cilji in indikatorji«, je usklajeval Stalni sekretariat, pri čemer mu je 

znatno pomagal EURAC (Bolzano). Za Alpsko konferenco bo predložen osnutek poročila, ki 

je vsebinsko usklajen, ampak ga je potrebno v naslednjih mesecih še redakcijsko predelati. 

 

Baza podatkov SOIA  

Zaradi posredovanja podatkov za poročilo o stanju Alp razpolaga Stalni sekretariat z 

osnovnim fondom informacij in podatkov, na podlagi katerih bo v prihodnje mogoče 

vzpostaviti načrtovano bazo podatkov SOIA.  

 

Sodelovanje z Mednarodnim odborom za raziskovanje Alp (ISCAR)  

Z ISCAR-jem (International Scientific Committee for Alpine Research) in še posebno s 

sekretariatom je Stalni sekretariat bil v stalnem kontaktu. Skupni delovni program je 

predvideval delavnico na temo poročila o stanju Alp, ki se potem ni izvedla ter pripravo 

raziskovalne agende. Slednja je bila pod vodstvom ISCAR-ja na podlagi Večletnega 

programa dela Alpske konference (MAP) pripravljena in v svojih osnovah predstavljena na 

znanstveni konferenci avstrijskega predsedstva na temo Voda. Namenjena je znanstveni 

skupnosti (scientific community) ter odgovornim za raziskovalne programe v Evropi (glej 

posebno poročilo). Poleg tega Stalni sekretariat in ISCAR sodelujeta tudi pri pripravi 

konference v okviru programa COST na področju raziskovanje gora.  

 

Druge kooperacije  

Intenzivno je v obdobju poročanja Stalni sekretariat spremljal Interregov projekt DIAMONT. 

Projekt DIAMONT predvsem razvija metode za nadaljni razvoj SOIA. Sodelovanje je bilo 

koristno tudi za pripravo poročila o stanju Alp.  
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5 Sodelovanje in izmenjava izkušenj  

Omrežje občin „Povezanost v Alpah“  

Na podlagi Memoranduma of Understanding (MoU) z dne 16.11.2004 sta Omrežje občin in 

Stalni sekretariat pripravila dveletni skupni delovni program, ki je bil sprejet junija 2006 na 

seji predsedstva Omrežja. Kljub omejenim možnostim Stalnega sekretariata je o 

obojestranskih dejavnostih potekala živahna izmenjava informacij. Tesno sodelovanje se je 

pokazalo tudi glede konference v Biškeku in drugih aktivnosti, povezanih z gorskimi 

partnerstvi. Načrtovani skupni seminar o razvoju podeželja (s pritegnitvijo še drugih omrežij) 

je bilo treba preložiti.  

Via Alpina 

Februarja 2005 je bil podpisan MoU s projektom VIA ALPINA. VIA ALPINA pri izvajanju 

dejavnosti na področju trženja in obveščanja opozarja na pomen Alpske konvencije v smislu 

mednarodne pogodbe, ki spodbuja trajnostni razvoj Alp kot življenjskega prostora.   

 

Sodelovanje z regijami in njihovimi delovnimi skupnostmi  

Regionalne delovne skupnosti  

Stalni sekretariat ima redne stike s sekretariatom Delovne skupnosti alpskih dežel (Arge Alp) 

v Innsbrucku in generalnim sekretarjem Delovne skupnosti Alpe-Jadran v Celovcu. Pred-

stavniki Stalnega sekretariata so aktivno sodelovali na konferencah predsednikov vlad držav 

članic skupnosti DS alpskih dežel in DS Alpe-Jadran ter tako pripomogli k večjemu upošte-

vanju Alpske konvencije ter njenih teženj v sklepih konferenc. Poleg tega smo aktivno podprli 

priprave na konferenco predsednikov alpskih regij, ki so jo za obravnavo tem povezanih z 

Alpsko konvencijo načrtovale regionalne delovne skupine za 7. in 8. april 2006, a je bila 

zaradi težav z roki in organizacijskih težav odpovedana. Priprave za izvedbo tovrstnega sre-

čanja pred naslednjo Alpsko konferenco so v teku.  

 

Dežela Tirolska  

Stalni sekretariat je vzpostavil enoto, ki je prevzela nadaljnje izobraževanje o uresničevanju 

Alpske konvencije, namenjeno uslužbencem tirolske deželne uprave. Poldnevnega dogodka, 

ki je bil junija 2006, se je udeležilo okoli 50 oseb. Odziv udeležencev je bil zelo pozitiven. 

Zaradi takih izkušenj naj bi v prihodnje tovrstno izobraževanje organizirali tudi v drugih regi-

jah. Sodelavci Stalnega sekretariata so sodelovali tudi pri pobudi za participativno 
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načrtovanje „Tirolska – območje prihodnosti“. Izkušnje, pridobljene pri tem zglednem pris-

topu, bo mogoče prenesti tudi v druge regije.    

 

Druge regije  

Sodelavci Stalnega sekretariata so sodelovali pri različnih oblikah nadaljnjega izobraževanja 

o Alpski konvenciji na Koroškem, Salzburgu, Štajerski kakor tudi za predstavnike bavarskega 

deželnega zbora.  

Redni stiki obstajajo z Avtonomno pokrajino Južna Tirolska zaradi podpore, ki jo ta nudi od-

deljenem sedežu v Bolzanu.  

V okviru pogajanj za priključitev Task Force Zavarovana območja so se razvili tesnejši stiki 

tudi z regijama Rona-Alpe in Provansa-Alpe-Azurna obala ter z mestom Chambéry. Možno 

je, da bodo v naslednjih letih tudi prek omenjene delovne skupine nastali skupni projekti.    

 

Omrežja alpskih mest 

Da bi pospešil sodelovanje z Delovno skupnostjo alpskih mest in Interesno skupnostjo „Alp-

sko mesto leta“ kot tudi sodelovanje med samimi skupnostmi, je Stalni sekretariat aprila 2005 

v Beljaku z obema podpisal sporazum. Kot je v sporazumu predvideno, je bila dana pobuda 

za skupno organizacijo dveh seminarjev. Ne nazadnje zaradi pomanjkanja zaposlenih v sek-

retariatu seminarjev ne bo mogoče organizirati v obdobju, ki ga obravnava to poročilo. 

Načrtovani seminar na temo „Obmestna zavarovana območja“ v sodelovanju z interesno 

skupnostjo „Alpsko mesto leta“ bo predvidoma marca 2007.   

 

Mladinski parlament  

Akademska gimnazija iz Innsbrucka je že leta 2003 dala pobudo za ustanovitev mladinskega 

parlamenta k Alpski konvenciji. Stalni sekretariat Alpske konvencije je že od začetka aktivno 

sodeloval pri uresničenju te ideje in pobudnike podprl predvsem pri organizacijskih vprašan-

jih. Prvi mladinski parlament o Alpski konvenciji je potekal od 9. do 11. 6. 2006 v Innsbrucku. 

Udeležilo se ga je 36 učencev in učenk iz skoraj vseh alpskih držav in vneto razpravljalo o 

prihodnosti alpskega prostora (več o tem v posebnem poročilu).  

  

Interreg III B - območje Alp  

Stalni sekretariat je v zadnjih dveh letih tesno sodeloval z uradi, odgovornimi za omenjeni 

program. Sodelavci Stalnega sekretariata so aktivno sodelovali na konferencah v okviru pro-

grama (predavanja, pisni prispevki). Stalni sekretariat ima v odboru za spremljanje sedan-
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jega programa za območje Alp svojega predstavnika in sodeluje pri razvijanju programa za 

naslednje obdobje. Da bi podprl nadaljnje izvajanje sedanjega programa, je Stalni sekretariat 

oblikoval izjavo Stalnega odbora, ki je bila sprejeta v Galtüru.  

Na projektni ravni Stalni sekretariat različno intenzivno sodeluje s številnimi projekti, ki so 

pomembni za Alpsko konvencijo. Sekretariat sodeluje v raznih odborih izvajanja projektov 

DIAMONT, LEXALP, VIAVENTURE in ALPENCOM.  

 

Gorska partnerstva  

Na podlagi poročil pogodbenic je Stalni sekretariat pripravil strategijo gorskih partnerstev 

Alpske konvencije, ki jo je Stalni odbor tudi sprejel (PC32). Stalni sekretariat ima 

potemtakem tudi nalogo, da koordinira ustrezne skupne aktivnosti pogodbenic. V tem okviru 

je Stalni sekretariat koordiniral tudi konferenco „The role of local governance in sustainable 

development“, ki je potekala novembra 2005 v Biškeku in je bila kot prva skupna dejavnost 

Alpske konvencije označena v smislu njenega prispevka k „Mountain Partnership“. 

Po pooblastilu Stalnega odbora je Stalni sekretariat v imenu Alpske konvencije pristopil k 

„Mountain Partnership“ in ima redne stike z njihovim sekretariatom, ki ima sedež pri 

organizaciji FAO v Rimu.  
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B Predlog sklepa  

 

Alpska konferenca se seznani s poročilom Stalnega sekretariata2 in se mu zahvali za 

opravljeno delo.  

 

                                                
2 Glede na 2. odstavek na 6. strani zadevnega poročila, italijanska delegacija prosi, da se v zapisnik 

zapiše, da je Italija izpolnila določbo iz sklepa VII/2 iz Priloge 4, ki se nanaša na financiranje eksperta, 

imenovanega s strani Slovenije in zaposlenega v Bolzanu. 


