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Zapisnik sklepov
X. zasedanja Alpske konference
Evian, 12. marca 2009

TDR 1

Odobritev dnevnega reda

Alpska konferenca potrdi dnevni red.
TDR 2

Sprejem sklepa o pooblastilih

Alpska konferenca ugotavlja, da imajo predstavniki pogodbenic pravilna polnomočja.
TDR 3

Odobritev udeležbe organizacij s statusom opazovalk

Alpska konferenca ugotavlja, da imajo prisotne organizacije odobren status opazovalcev
in z zanimanjem vzame na znanje deklaracijo opazovalcev o prihodnosti Alpske
konvencije1.
TDR 4

Stanje ratifikacij

Depozitar ugotavlja, da ni bilo novih ratifikacij. Alpska konferenca pozdravlja ratifikacijo
protokola promet, ki je v teku pri Evropski skupnosti in vabi pogodbenice, da ratificirajo
protokole.

1

Glej prilogo 1 – Deklaracija opazovalcev o prihodnosti Alpske konvencije
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TDR A1

Vmesni pregled Večletnega programa dela Alpske konference
(2005-2010)

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom2 Stalnega sekretariata in se mu zahvaljuje za njegovo
nadaljnje

vzpodbujanje

uresničevanja

Večletnega

programa

dela

Alpske

konference za obdobje 2005 do 2010 ob upoštevanju sprejetih sklepov X. Alpske
konference v Evianu,
2. se odloči za nadaljevanje revizijskega dela na Večletnem programu dela Alpske
konference ob podpori skupine strokovnjakov, ki ji predseduje Švica in vabi Stalni
sekretariat, da skupaj s slovenskim Predsedstvom in Švico pravočasno do 41. seje
Stalnega odbora predstavi predlog o postopku priprave.
TDR A2

Zaključna bilanca 2007 in 2008 in proračun Stalnega sekretariata
za leti 2009 in 2010

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom3 generalnega sekretarja in mu da razrešnico za poslovno
obdobje 2007/2008,
2. potrdi predlagani proračun za obdobje 2009/20104, s celotnim zneskom prispevkov
pogodbenic v višini 861.827,20 € za leto 2009 in 874.754,61 € za leto 2010,
3. ugotovi, da ta sklep ne prejudicira sklepov o obveznih prispevkih pogodbenic za
obdobje po 2010,
4. vzame na znanje finančno upravljanje poslovodečega generalnega sekretarja, ki je
bil odgovoren za izvajanje proračuna v obdobju 2005 in 2006.
2

Glej prilogo 2 – dokument PC40/5
Glej prilogo 3 – dokument AC X/A2
4
Glej prilogo 4 – dokument AC X/A2/3
3
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TDR A3

Spremembe pri Pravilniku o zaposlenih in pri Finančnem
in računovodskem pravilniku Stalnega sekretariata

Alpska konferenca
1. sprejme Finančni in računovodski pravilnik Stalnega sekretariata Alpske
konvencije, ki je v prilogi5,
2. prosi Stalni sekretariat, da skupaj s pogodbenicami nadaljuje delo na Pravilniku o
zaposlenih ob uporabi pisnega postopka, tako da bi ga na naslednjem sestanku
Stalnega odbora potrdili.
TDR A4

Delovanje Task Force Zavarovana območja Stalnega sekretariata

Alpka konferenca prosi Francijo, da do XI. Alpske konference nadaljuje svoje delo o
dokončnem pravnem statusu Task Force v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi
udeleženimi stranmi, še posebej s financerji, pogodbenicami ter projektnimi partnerji,
Stalnim sekretariatom, Task Force in predsednikom Mednarodnega izvršnega odbora
Mreže zavarovanih območij v Alpah za predložitev Stalnemu odboru in za sklepanje na
XI. Alpski konferenci.
TDR A5

Aktivnosti Mreže zavarovanih območij v Alpah

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom6 o aktivnostih Mreže zavarovanih območij v Alpah za
obdobje 2007-2008,
2. potrdi program dela7 Mreže zavarovanih območij v Alpah za obdobje 2009-2010,

5

Glej prilogo 5 – dokument AC X/A3/2
Glej prilogo 6 – dokument AC X/A5
7
Glej prilogo 7 – dokument AC X/A5/2
6
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3. vzame na znanje poročilo Task Force Zavarovana območja o uresničevanju
proračuna za obdobje 2007-2008 in osnutek proračuna za obdobje 2009-20108.

TDR A6

Veliki plenilci in divji parkljevci

Alpska konferenca
1. ustanovi Platformo “Veliki plenilci”, pri čemer se način dela platforme, sestav
Platforme in število sej določijo v mandatu kot v prilogi9,
2. zaupa Liechtensteinu predsedovanje Platforme “Veliki plenilci” v času do XI.
Alpske konference.

TDR A7

Sistem opazovanja in informiranja o Alpah (SOIA/ABIS)

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom10 Stalnega sekretariata o Sistemu opazovanja in
informiranja o Alpah Alpske konvencije,
2. poziva Delovno skupino “ABIS/SOIA”, da pri nadaljnjem razvijanju sistema
ABIS/SOIA s strani Stalnega sekretariata aktivno sodeluje, zlasti pri:
- razvoju in uresničevanju raziskovalne agende Večletnega programa dela Alpske
konvencije;
- vključitvi Alpske konvencije v okvir evropskega opazovanja okolja in jo prosi, da
Stalnemu odboru pripravi konkretne predloge o načinih vključevanja v SEIS,
3. poveri Stalnemu sekretariatu koordinacijo Delovne skupine “ABIS/SOIA” za
obdobje do XI. Alpske konference.

8

Glej prilogo 8 – dokument AC X/A5/3
Glej prilogo 9 – dokument AC X/A6
10
Glej prilogo 10 – dokument PC40/9
9
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TDR A8

Raziskovalna agenda k Večletnemu programu dela Alpske konference
(2005-2010)

Alpska konferenca vzame poročilo ISCAR-ja na znanje.

TDR A9

Prva Konferenca regij v okviru Alpske konvencije

Alpska konferenca se seznani s poročilom o prvi konferenci regij v okviru Alpske
konvencije in vabi slednje, da naprej razvija to pobudo v sodelovanju z naslednjimi
Predsedstvi.
TDR B1

Poročilo generalnega sekretarja
(vključno „Mednarodna gorska partnerstva“)

Alpska konferenca se seznani s poročilom generalnega sekretarja in se mu zahvali za
opravljeno delo.
Mednarodna gorska partnerstva
Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom11 Stalnega sekretariata in se z njim strinja,
2. pozdravlja nadaljnji razvoj gorskih partnerstev na območjih sodelovanja Alpske
konvencije,
3. prosi pogodbenice in opazovalce, da še naprej in skladno s svojimi zmožnostmi v
okviru skupnih dejavnosti in s posameznimi prispevki finančno in vsebinsko
podprejo gorska partnerstva na območjih sodelovanja Alpske konvencije.

11

Glej prilogo 11 – dokument PC40/11
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TDR B2

Postopek za preverjanje ini izmenjava mnenj o izvajanju Alpske
konvencije

Alpska konferenca
1. sprejme poročilo Odbora za preverjanje o stanju glede upoštevanja Alpske
konvencije in njenih izvedbenih protokolov (priloga 1)12,
2. se seznani s priporočili pogodbenicam, ki izhajajo iz tega poročila (priloga 2)13 in
prosi pogodbenice, da sprejmejo potrebne ukrepe za njihovo izvajanje,
3. prosi vsako pogodbenico, da do 1. septembra 2009 Stalnemu sekretariatu
posredujejo dopolnjena in/ali aktualizirana nacionalna poročila v vseh jezikih
Alpske konvencije, da bodo upoštevana v naslednjem postopku preverjanja,
4. prosi Odbor za preverjanje, da si naloži skupne prioritete v naslednjem postopku
preverjanja in da posebno pozornost nameni pomanjkljivostim, ugotovljenim v
svojih priporočilih v prvem postopku preverjanja;
po potrebi naj uporabi možnosti, ki jih ponuja člen 3.1.3. VII/4 sklepa Alpske
konference ob podpori strokovnjakov s tega področja in razvije postopek tudi za to;
5. prosi pogodbenice, da v zvezi z Deklaracijo « Prebivalstvo in kultura » poročajo o
začetih aktivnostih, kjer so se za podporo poslužile za to posebej pripravljene
standardizirane strukture (priloga 3)14.

Nemčija opozarja, da se je treba aktivno angažirati pri uresničevanju priporočil Odbora za
preverjanje.

12

Glej prilogo 12 – dokument AC X/B2/1
Glej prilogo 13 – dokument AC X/B2/2
14
Glej prilogo 14 – dokument AC X/B2/3
13
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TDR B3

Poročilo Delovnih skupin in Platform za področja Promet, UNESCOsvetovna dediščina, Ekološko omrežje in Naravne nevarnosti

Delovna skupina “Promet”
Alpska konferenca
1. se zahvaljuje Delovni skupini “Promet” za njeno delo in še posebej Marie-Line
Meaux za njeno angažirano vodenje,
2. potrjuje mandat15 Delovne skupine “Promet” do XI. Alpske konference in
3. želi, da bi študije, ki jih je izvedla Delovna skupina, uživale podporo pogodbenic,
zlasti finančno glede na razpoložljiva sredstva.
Delovna skupina “Svetovna dediščina UNESCO”
Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom16 Delovne skupine “Svetovna dediščina UNESCO”,
2. sprejme priporočila, ki jih je pripravila Delovna skupina “Svetovna dediščina
UNESCO” med prvim dveletnim obdobjem aktivnosti (Priloga 4)17 in vzame na
znanje pripravljeno dokumentacijo (Priloga 1,2 in 3)18,
3. podaljša mandat Delovne supine do XI. Alpske konference in zahteva predvsem
zasledovanje naslednjih ciljev:
a. prispevati k uskladitvi Seznamov s predlogi preko nadalnjega razvijanja
metodologije, ki jo je pripravila Delovna skupina za preverjanje tematik, ki
so bile izpostavljene v času prvega mandata, tudi na podlagi smernic
15

Glej prilogo 15 – dokument PC40/13/1
Glej prilogo 16 – dokument PC40/14
17
Glej prilogo 17 – dokument PC40/14/4
18
Glej prilogo 18 – dokument PC40/14/1-3
16
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Konvencije za Svetovno dediščino UNESCO, skladno s serialnimi
transnacionalnimi in/ali čezmejnimi kandidaturami;
b. določiti alpske vrednote univerzalnega pomena, in sicer na tehničnoznanstveni podlagi ter ob upoštevanju smernic Konvencije za Svetovno
dediščino UNESCO;
c. podpirati razvoj predlogov za kandidature čezmejnih in transnacionalnih
serialnih alpskih krajev tudi s pripravljenostjo za organiziranje mednarodnih
seminarjev, ki bodo obravnavali pomembno tematiko ali problematiko, ki se
pogosto pojavljata v alpskem loku;
d. širiti primerno sprejeto dokumentacijo Delovne skupine preko spletne strani
Alpske konvencije in preko specifičnih publikacij;
e. posredovati izkušnje Delovne skupine pristojnim nacionalnim upravam in
prednostnim območjem za mednarodno sodelovanje v okvriu Alpske
konvencije;
f. predstaviti rezultate Delovne skupine “Svetovna dediščina UNESCO”,
skupaj s pripravljeno dokumentacijo pred Odborom za svetovno dediščino
UNESCO, kar naj opravijo Stalni sekretariat, Predsedstvo Delovne skupine
in zainteresirane nacionalne delegacije;
4. se članom Delovne skupine “Svetovna dediščina UNESCO” in italijanskemu
Predsedstvu zahvaljuje za opravljeno delo.
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Platforma “Ekološko omrežje”
Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom19 o dejavnostih za obdobje 2007/2008, ki ga je predložila
Platforma “Ekološko omrežje” pod predsedovanjem Nemčije v prilogi, na znanje in
se zahvali Platformi za opravljeno delo,
2. podaljša mandat Platformi “Ekološko omrežje”, ki ga je sprejela IX. Alpska
konferenca v letu 2006, do XI. Alpske konference z naslednjimi poudarki:

•

nadaljevanje priprave kataloga obstoječih ukrepov za udejanjanje ekološkega
omrežja;

•

identificiranje kazalcev za nadzor uspeha pri udejanjanju ekološke povezanosti;

•

določitev pilotnih regij;

•

iskanje drugih možnih finančnih virov za ukrepe za udejanjanje ekološke
povezanosti in identifikacija ter po potrebi priprava predlogov za skupne projekte
znotraj platforme;

•

udejanjanje komunikacijske strategije platforme (znotraj okvira komunikacijske
strategije Sekretariata) in ažuriranje spletne strani ter priprava ustrezne
dokumentacije o ekološkem omrežju (če možno v seriji „Alpski signali“);

•

Platforma bo pripravila predlog o svoji sestavi in strukturi, ki ga bo po pravilih
potrdil Stalni odbor;

•

izbrati

eno

pogodbenico

za

predsedovanje

Platformi

po

francoskem

predsedovanju po letu 2011;

19

Glej prilogo 19 – dokument PC40/15
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•

spodbujanje usklajevanja različnih pobud v sodelovanju s SOIA za področje
upravljanja podatkov (EU, ECONNECT, projekt Ecological Continuum, itd.), npr.
organizacija delavnice za izmenjavo izkušenj;

•

nadaljevanje izmenjave in sodelovanja z različnimi projekti, pomembnimi
pobudami Evropske komisije in Evropskega sveta ter Karpatske konvencije in
Konvencije o biotski raznolikosti (CBD);

•

izkoriščanje leta 2010 kot leta biotske raznolikosti Združenih narodov za okrepljeno
opozarjanje na dejavnosti v zvezi z ekološko povezanostjo v Alpah (npr. s
sodelovanjem na konferencah in prireditvah);

•

nadaljnja podpora izvajanju Memoranduma o sodelovanju med Alpsko in
Karpatsko konvencijo ter CBD-ja;

3. naroča Stalnemu odboru in Platformi “Ekološko omrežje”, da nadaljuje s svojim
delom v skladu s sprejetim mandatom in o tem poroča XI. Alpski konferenci,
4. poveri Franciji predsedovanje Platformi “Ekološko omrežje” za obdobje 2009 do
2011.
Platforma “Naravne nesreče”
Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom o dejavnosti za leti 2007/2008 (priloga 1)20, ki ga je
predložila Platforma “Naravne nevarnosti” (PLANALP),
2. se seznani s “hot spots” dokumenti in zaključki, ki jih je v obdobju 2007/2008
pripravila Platforma “Naravne nvarnosti” (PLANALP) (priloga 2)21 ter poziva
pogodbenice, da jih izvajajo,

20
21

Glej prilogo 20 – dokument PC38/9/1
Glej prilogo 21 – dokument PC38/9/2
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3. se seznani s priporočili za lokalno raven (Priloga 3)22 in poziva pogodbenice, da jih
izvajajo, še posebej naj se podpira izvajanje na lokalni ravni,
4. podaljša mandat Platforme “Naravne nevarnosti” (PLANALP), ki je bil sprejet leta
2006 na IX. Alpski konferenci, do XI. Alpske konference, z naslednjimi delovnimi
prioritetami:
- strateške zasnove v zvezi z naravnimi nesrečami
- ocena zasnov za celovito upravljanje nesreč pri zaščiti pred naravnimi
nesrečami
- izdelava in izvajanje priporočil za naslednja področja:

•

• rezidualno tveganje zaradi naravnih nesreč

•

• klimatske spremembe

•

• dialog o tveganju

•

• urenanje prostora

5. ponovno zaupa Švici predsedovanje Platformi “Naravne nevarnosti” (PLANALP) do
XI. Alpske konference.

TDR B4

Izvajanje Deklaracije „Prebivalstvo in kultura“

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom23 Italije in se ji zahvali za njeno delo,
2. se zaveda pomena obravnavanih tematik, ki so v središču zanimanja prebivalstva,
se zaveda tudi i globalnih gospodarskih in finančnih težav, ki se bodo odražale
predvsem v najbolj šibkih regijskih gospodarstvih, se odloči za ustanovitev
Delovne skupine pod italijanskim Predsedstvom, ki bo obravnavala dejavnike

22
23

Glej prilogo 22 – dokument PC38/9/3
Glej prilogo 23 – dokument AC X/B4
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regionalnega razvoja za boljše obvladovanje demografskih sprememb v Alpah
(zaposlovanje, inovacije, brain drain),
3. v ta namen zadolži Italijo, da pripravi mandat te Delovne skupine v dogovoru z
drugimi pododbenicami in ga predloži v potrditev Stalnemu odboru na njegovi 41.
seji.
TDR B5

Drugo Poročilo o stanju Alp na temo Vode, ustanovitev Platformo za
vode in izbor teme za tretje Poročilo o stanju Alp

Drugo Poročilo o stanju Alp
Alpska konferenca
1. se zahvaljuje ad hoc ekspertni skupini za opravljeno delo in dosežene rezultate,
2. ustrezno upošteva rezultate Konference o vodni bilanci, ki je potekala v Münchnu,
30. in 31. oktobra 2008,
3. potrdi drugo Poročilo o stanju Alp Alpske konvencije z naslovom “Voda in
upravljanje z vodnimi viri”24.
Platforma za upravljanje voda v Alpah
Alpska konferenca
1. se je seznanila s poročilom25 Stalnega sekretariata in Predsedstva ad hoc
ekspertne skupine,
2. ustanavlja Platformo za upravljanje voda v Alpah v sestavi, kot je navedeno v
prilogi 126, in z mandatom, opisanim v prilogi 227, ki velja do XI. Alpske konference,
24

Glej prilogo 24 – dokumenti AC X/B5/EN-long, AC X/B5/EN-short, AC X/B5/DE-short, AC X/B5/FR-short,
AC X/B5/IT-short, AC X/B5/SL-short
25
Glej prilogo 25 – dokument PC40/12a bis
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3. pooblašča Avstrijo in Švico, da do XI. Alpske konference predsedujeta Platformi za
upravljanje voda v Alpah.
4. se seznani s pripravljenostjo Italije, da leta 2010 organizira konferenco na temo
voda, kjer bo predstavljeno delo te Platforme.
Tema tretjega Poročila o stanju Alp
Alpska konferenca
1. za temo tretjega poročila o stanju Alp določa “Trajnostni razvoj podeželja in
inovacije” in poziva slovensko Predsedstvo, da opredeli podteme in še posebno ob
upoštevanju pomembne vsebine energije v okviru boja proti podnebnim
spremembam
2. prosi Stalni sekretariat, da v dogovoru s predsedstvom Alpske konference
prevzame usklajevanje dejavnosti za izdelavo tretjega poročila o stanju Alp ob
sodelovanju ad-hoc ekspertne skupine pod francoskim Predsedstvom in z
vključitvijo nacionalnih kontaktnih točk pogodbenic na eni strani ter
najpomembnejših deležnikov s področja znanosti, opazovalcev in drugih
zainteresiranih ustanov na drugi strani, poročilo pa nato predloži XI. Alpski
konferenci leta 2011.
TDR B6

Akcijski načrt o klimatskih spremembah v Alpah

V skladu s sklepom IX. Alpske konference v Alpbachu, pogodbenice Alpske konference
na svojem zasedanju 12. marca 2009 v Evianu, sprejmejo akcijski načrt28 s ciljem, da
Alpe postanejo zgled na področju preprečevanja posledic in prilagajanja na podnebne
spremembe in se zavežejo, da bodo spremljale njegovo izvajanje s konkretnimi ukrepi v
boju proti spremembam ob zagotovitvi potrebnih sredstev.
26

Glej prilogo 26 – dokument PC40/12a bis/1
Glej prilogo 27 – dokument PC40/12a bis/2
28
Glej prilogo 28 – dokument AC X/B6
27
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Pogodbenice Alpske konvencije se zavedajo, da je za omejitev posledic podnebnih
sprememb treba takoj ukrepati, da s skupnimi aktivnostmi ustvarijo dodano vrednost ter
se dogovorijo:
1.

da ob podpori teles Alpske konvencije in njenih Delovnih skupin izpeljejo skupne
projekte za konkretno izvajanje ukrepov akcijskega načrta v regijah, ki so zajete v
Alpsko konvencijo, še predvsem:

-

v sodelovanju s Platformo “Naravne nevarnosti” PLANALP dokumentirajo
vplive podnebnih sprememb na nevarnosti v naravi v Alpah,

-

pripravijo smernice za spremljanje alpskih gorskih gozdov, izpostavljenih
podnebnim spremembam,

-

določijo turistične organizacije, ki ponujajo počitniške prevoze z zmanjšano
količino ogljikovega dioksida, razširijo dobre prakse in valorizirajo najboljše
že realizirane projekte, in sicer preko « ad hoc » pobud (na primer nagrada
za trajnostni turizem v Alpah, nagrada CIPRA, nagrada Pro natura – Pro
ski),

-

oblikujejo čezalpsko ekološko omrežje za lažjo migracijo rastlinskih in živalskih vrst in se pri tem opirajo predvsem na delo, ki ga je opravila Platforma
“Ekološko omrežje”,

-

pripravijo smernice za postavitev, optimizacijo in ponovno vzpostavitev
majhnih hidrocentral, ki ne bodo obremenjevale vodnega bogastva in biotske raznovrstnosti,

-

realizirajo zgledne projekte na področju ekološke gradnje, z njimi seznanijo
širšo javnost in po potrebi prilagodijo obstoječe predpise na tem področju.

2.

da prosijo ministre iz “Zuriške skupine”, ki proučujejo različne metode za ureditev
tovornega prometa čez Alpe, na primer s tranzitno borzo, da upoštevajo nujnost,
vezano na podnebne spremembe, in upoštevajo potrebo po hitrem izvajanju konkretnih rešitev, ki bodo omogočile omejevanje izpustov toplogrednih plinov
in v ta namen čimprejšnje organiziranje izmenjave informacij med obema institucijama.
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3.

da Stalni sekretariat Alpske konvencije prosijo:
a. da uredi posebno področje na spletni strani, kjer bo mogoče zbirati in
skupaj uporabljati ustrezne in aktualne informacije o podnebnih spremembah v Alpah ter izmenjati konkretne rešitve, kar bo omogočilo
najširšo udeležbo alpskega prebivalstva in lokalnih deležnikov pri izvajanju akcijskega načrta,
b. da z ustreznimi sredstvi pristopijo k prilagoditvi izvajanja akcijskega načrta.

4.

da na naslednji Alpski konferenci opravijo prvo evalvacijo izvajanja akcijskega
načrta ter da se vanj vnesejo potrebne prilagoditve.

5.

da naroči študijo o možnosti, da bi Alpe do leta 2050 postale nevtralno območje
glede ogljika.

TDR 5

Predsedstvo Alpske konference v obdobju 2009-2011

Alpska konferenca prenese Sloveniji Predsedstvo Alpske konference v obdobju
2009-2011 in se zahvali Franciji za delo, opravljeno v času predsedovanja.
TDR 6

Odobritev zapisnika sklepov

Alpska konferenca potrdi začasni zapisnik sklepov in ga posreduje Stalnemu odboru v
odobritev končne verzije.
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Seznam prilog
Priloga 1

Deklaracija opazovalcev o prihodnosti Alpske konvencije

Priloga 2

Poročilo o vmesnem pregledu Večletnega programa dela Alpske konference
2005-2010 - dokument PC40/5

Priloga 3

Zaključna bilanca Stalnega sekretariata za obdobje 2007/2008 dokument AC X/A2

Priloga 4
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Finančni in računovodski pravilnik Stalnega sekretariata dokument AC X/A3/2

Priloga 6

Poročilo o aktivnostih Mreže zavarovanih območij v Alpah za obdobje
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Poročilo o Mednarodnih gorskih partnerstvih - dokument PC40/11

Priloga 12

Poročilo Odbora za preverjanje o stanju glede upoštevanja Alpske
konvencije in njenih izvedbenih protokolov - dokument AC X/B2/1

AC_X_06_sl

16

X/6

Priloga 13

Priporočila Odbora za preverjanje - dokument AC X/B2/2

Priloga 14

Standardizirana struktura za preverjanje Deklaracije „Prebivalstvo in kultura“ dokument AC X/B2/3

Priloga 15

Mandat DS »Promet« - dokument PC40/13/1

Priloga 16

Poročilo DS »UNESCO Svetovna dediščina« - dokument PC40/14

Priloga 17

Priporočila DS »UNESCO Svetovna dediščina« - dokument PC40/14/4

Priloga 18

Dokumentacija DS »UNESCO Svetovna dediščina« dokument PC40/14/1-3

Priloga 19

Poročilo Platform3 »Ekološko omrežje« - dokument PC40/15

Priloga 20

Poročilo o dejavnostih Platforme »Naravne nevarnosti« za obdobje
2007/2008 - dokument PC38/9/1

Priloga 21

Hotspot - dokumenti Platforme »Naravne nevarnosti« - dokument PC38/9/2

Priloga 22

Priporočila za lokalno raven Platforme »Naravne nevarnosti« dokument PC38/9/3

Priloga 23

Poročilo o izvajanju Deklaracije »Prebivalstvo in kultura« dokument AC X/B4

Priloga 24

Poročilo o stanju Alp »Voda in upravljanje z vodnimi viri« dokumenti AC X/B5/EN-long, AC X/B5/EN-short, AC X/B5/DE-short, AC
X/B5/FR-short, AC X/B5/IT-short, AC X/B5/SL-short

Priloga 25

Poročilo o ustanovitvi Platforme za upravljanje voda v Alpah dokument PC40/12a bis

AC_X_06_sl

17

X/6

Priloga 26

Sestav Platforme za upravljanje voda v Alpah - dokument PC40/12a bis/1

Priloga 27

Mandat Platforme za upravljanje voda v Alpah - dokument PC40/12a bis/2

Priloga 28

Akcijski načrt o klimatskih spremembah v Alpah – dokument AC X/B6
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