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Zapisnik sklepov VII. Alpske konference 
19.-20. novembra 2002, Merano (Bz), Italija 

 

 

Otvoritev Konference 
Italijanski minister za okolje in varstvo prostora, gospod Altero Matteoli, odpre VII. Alpsko 
konferenco s pozdravnim nagovorom. 

 

1. točka dn.r. Potrditev dnevnega reda 
Alpska konferenca potrdi dnevni red. 

 

2. točka dn.r. Sklepi o avtorizacijah 
Alpska konferenca ugotovi, da so prisotne vse pogodbenice. 

 

3. točka dn.r. Dovoljenje mednarodnim nevladnim organizacijam  
Alpska konferenca se strinja, da predstavniki Mreže zavarovanih alpskih območij in 
Mednarodnega upravnega odbora Vie Alpine sodelujejo na Alpski konferenci kot opazovalci. 

 

4. točka dn.r. Poročilo pogodbenic 
1 Alpska konferenca se seznani s poročili pogodbenic 

2 Alpska konferenca se seznano s stanjem na področju ratifikacij izvedbenih protokolov 
Alpske konvencije. 

3 Alpska konferenca prosi pogodbenice, da čimprej zaključijo postopke za ratifikacijo 
izvedbenih protokolov Alpske konvencije. 
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5. točka dn.r. Stalni sekretariat 
Alpska konferenca sprejme sklep o Stalnem sekretariatu, ki je priložen k temu zapisniku (doc 
VII/2). 

 

6. točka dn.r. Mehanizem za preverjanje spoštovanja Alpske konvencije in njenih 
Protokolov 

Alpska konferenca sprejme sklep o Mehanizmih za preverjanje, ki je priložen k temu zapisniku 
(doc VII/3). 

 

7. točka dn.r.  Delovna skupina “Zemeljski in snežni plazovi, poplave in usadi” 
Alpska konferenca sklene: 

1 Mandat Delovne skupine “Zemeljski in snežni plazovi, poplave in usadi” se podaljša do 
konca leta 2004. 

2 Do pomladi 2003 bo Delovna skupina obvestila Stalni odbor Alpske konference o 
vsebinah in o trenutnem stanju “Poročila o poplavah, plazovih in usadih“. 

3 Do pomladi 2003 bo Delovna skupina obvestila Stalni odbor Alpske konference o 
potrebah in potencialnih možnostih platforme “Naravne nesreče” ter o potrebah po 
sodelovanju z drugimi že delujočimi organizacijami na tem področju. 

 

8. točka dn.r.  Delovna skupina “Promet” 
1 Alpska konferenca se z zadovoljstvom seznani s poročilom Delovne skupine za “Promet”  

in o mandatu, ki ga je potrdil Stalni odbor.  

2 Alpska konferenca se seznani s poročilom italijanskega predsedstva o stanju na področju 
prometa v alpskem prostoru in se zahvali za opravljeno delo. 

3 Alpska konferenca zadolži Stalni odbor in Delovno skupino za “Promet” pod francoskim 
predsedstvom, da svoje delo začne na podlagi zaupanega mandata in pripravi poročilo o 
dejavnostih, ki naj ga predstavi na VIII. Alpski konferenci.  
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9. točka dn.r.  Delovna skupina “Prebivalstvo in kultura” 
VII. Alpska konferenca, 

• opozori na sklep VI. Alpske konference, s katerim je bil Stalni odbor zadolžen, da na VII. 
Alpski konferenci predloži vmesno poročilo na temo “Prebivalstvo in kultura” in da v ta 
namen umesti Delovno skupino, 

• se seznani z vmesnim poročilom o opravljenem delu in zadolži Stalni odbor, da Delovna 
skupina na tej podlagi nadaljuje pod italijanskim predsedstvom in pripravi konceptualno 
podlago možnih vsebin ter političnih in pravnih oblik instrumenta za področje “prebivalstvo in 
kultura” in ga predloži VIII. Alpski konferenci.   

 

10. točka dn.r.  Delovna skupina “Cilji za kakovost okolja” 
1 Alpska konferenca se seznani s poročilom predsednika Delovne skupine in se strinja z 

objavo poročila, ki ga je Delovna skupina predstavila v njegovi skrajšani obliki.  

2 Alpska konferenca prosi Delovno skupino “Cilji za kakovost okolja”, da nadaljuje s svojim 
delom na podlagi mandata, ki ga je potrdil Stalni odbor. 

 

11. točka dn.r.  Izbor predsedstva Alpske konference za obdobje 2003-2004 
Alpska konferenca izvoli Nemčijo za predsedovanje Alpski konferenci in Stalnemu odboru v 
obdobju  2003 - 2004. 

 

12. točka dn.r.   Mednarodno leto gora 2002 
Alpska konferenca sprejme Deklaracijo ministrov, ki je priložena temu zapisniku. 

 

13. točka dn.r. Poročilo o dejavnostih Stalnega odbora med VI. in VII- Alpsko 
konferenco 

Konferenca se seznani s Poročilom Stalnega odbora in se mu zahvali za opravljeno delo. 
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14. točka dn.r.  “Via Alpina” in mreža občin “Zavezništvo v Alpah” 
14.1 Via Alpina 

a. Alpska konferenca prizna, da projekt z naslovom “Via Alpina” , ki ga je skupina javnih 
in zasebnih partnerjev iz osmih držav pogodbenic razvila na temo mreže pohodniških 
poti in ki je pridobil tudi finančno pomoč Evropske unije preko Programa Interreg III 
B/Alpski prostor, prispeva k izvajanju ciljev  Alpske konvencije, predvsem protokolov 
“Turizem” ter “Prostorsko planiranje in trajnostni razvoj”. Zato zanj izkazuje tudi velik 
interes.   

b. Alpska konferenca izraža svojo pohvalo za odlično opravljeno delo in za prispevek 
Mednarodnega upravnega odbora Vie Alpine pri izvajanju Alpske konvencije in njenih 
Protokolov v njegovi vlogi odgovornega za projekt Via Alpina, ki so ga določili 
projektni partnerji in zadolžili Stalni odbor, da pojasni status v skladu z zapisnikom 
sklepov v Luzernu. 

 

 

14.2  Zavezništvo v Alpah 

Alpska konferenca 

a. seznani s prošnjo Mreže občin “Zavezništvo v Alpah”, da bi bila akreditirana v vlogi 
organa za izvajanje Alpske konvencije in njenih Protokolov v skladu s 6. točko načel 
za izvajanje, ki jih je potrdila Alpska konferenca na svoji VI. seji; 

b. tovi, da je Mreža občin “Zavezništvo v Alpah” združenje alpskih občin, čigar glavni cilj 
je izvajanje Alpske konvencije in Agende 21 na lokalni ravni, opravila odlično delo in 
pomembno prispevala k izvajanju Alpske konvencije in njenih Protokolov; 

 

zadolži Stalni odbor, da pojasni status, skladen z zahtevami zapisnika sklepov v Luzernu.   

 

15. točka dn.r. Razno 
Alpska konferenca sklene: 

1. da bo Mrežo zavarovanih alpskih oobmočij spodbudila k temu, da ji redno vsaki dve leti 
predloži informacije,  program bodočega dela in poročilo o dejavnostih, da bo 
zagotovljena dobra koordinacija z ostalimi dejavnostmi, ki potekajo v sklopu izvajanja 
Alpske konvencije in njenih Protokolov; 
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2. da bo pogodbenice prosila za podporo Mreži zavarovanih alpksih območij, in sicer na 
dva možna načina:  

- prostovoljni prispevek pogodbenic za projekte ali delo koordinacijskih enot  

in/ali 

- začasna zaposlitev svojega osebja pri koordinacijskih enotah. 

3. da bo Stalni odbor zadolžila za nadaljevanje izvajanja teh določb.  

 

16. točka dn.r. Potrditev Zapisnika sklepov VII. Alpske konference 
Zapisnik sklepov (dokument VII/14) VII. Alpske konference je začasno potrjen v italijanski verziji 
in bo naknadno poslan v končni verziji v potrditev. 


