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A Poro čilo o delu Stalnega sekretariata  

V smislu 5. odstavka 3. člena Statuta Stalnega sekretariata Alpske konvencije (sklep VII/2 

Alpske konference – 1. priloga) Generalni sekretar izdela letno poročilo o delu Stalnega 

sekretariata in le-to predloži Alpski konferenci ter Stalnemu odboru. Ta dokument dopolnjuje 

poročilo za leto 2009, ki je bilo že predloženo na 42. seji Stalnega odbora, ter poroča o delu, 

ki ga je Stalni sekretariat opravil v času med X. Alpsko konferenco (marec 2009) in XI. 

Alpsko konferenco (marec 2011).   

 

Za prikaz dejavnosti Stalnega sekretariata Alpske konvencije v omenjenem obdobju bomo 

ločevali pet glavnih kategorij:  

1. Notranja organizacija 

2. Podpora organom in pogodbenicam Alpske konvencije 

3. S.O.I.A. 

4. Sodelovanje 

5. Obveščanje in komunikacija 
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1. Notranja organizacija 

Kadri 

Patricia Quillacq, ki je bila sprejeta v službo 1. julija 2009, se je morala iz osebnih razlogov 

predčasno vrniti v domovino. Zato je Baptiste Chatré nastopil službo 16. oktobra 2010. Igor 

Roblek, ki ga  je od novembra 2009 financiralo slovensko predsedstvo, je 31. decembra 

2010 prav tako predčasno odpovedal sodelovanje. 

Kar zadeva osebje, ki ga financira Italija na sedežu v Bocnu, je 1. decembra 2009 Barbara 

Polajnar nadomestila Špelo Prelc, ki je prenehala opravljati svojo funkcijo 30. aprila 2009.  

 

2. Podpora organom in pogodbenicam Alpske konvencij e 

2.1  Podpora organom Alpske konvencije 

V okviru svojih nalog na področju podpore organom Alpske konvencije je Stalni sekretariat 

sodeloval s francoskim predsedstvom pri izdelavi in zagotavljanju sprejetja zapisnikov 

sklepov 10. alpske konference  in 40. seje Stalnega odbora. Poleg tega je sodeloval s 

slovenskim predsedstvom pri organizaciji in vodenju zapisnikov  sej (od 41. do 45.) Stalnega 

odbora ter sestankov (od 12. do 14.) Skupine za preverjanje. Usklajevalni sestanek za 

pripravo začetka švicarskega predsedovanja od 9.3.2011 dalje je potekal 22.12.2010 v 

Bernu.  

 

Poleg tega je Sekretariat sodeloval s pogodbenicami pri organizaciji, poteku in vodenju 

zapisnikov naslednjih sestankov Delovnih skupin in Platform:  

Delovna skupina “Promet” 

24.04.2009, Pariz  

22.09.2009, Pariz 

05.02.2010, Pariz 

11.06.2010, Pariz 

01.10.2010, Pariz 

10.01.2011, Pariz 
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Delovna skupina “UNESCO” 

06. in 07.10.2009, Torino  

12. in 13.04.2010, Nizza 

07. in 0.8.10.2010, Divača 

03. in 04.02.2011, Trst  

Platforma za naravne nevarnosti 

12. in 13.05.2009, Zürich 

10. in 11.11.2009, Schladming 

04. in 05.05.2010, Zürich 

11. in 12.11.2010, Cerkno, Idrija 

Platforma za ekološko mrežo 

01 in 02.12.2009, Chamonix 

21.04.2010, Dobbiaco/Toblach 

21.09.2010, Mikulov (skupno s Karpatsko konvencijo) 

Platforma za upravljanje voda v Alpah 

16.06.2009 Predstavitev platforme , Bocen 

06.10.2009, Zürich 

20.01.2010, Dunaj 

14.04.2010, München 

15.06.2010, Rim 

15.09.2010, Zürich 

27.11.2010, Benetke 

Platforma za velike plenilce 

31.8 -1.9.2009 Pripravljalni sestanek, Vaduz 

21.-23.10.09, Vaduz 

1.-3.02.2010, Innsbruck 

1-2.06.2010, Triesenberg 

13-15.10.2010 Triesenberg 

09-10.01.2011, Innsbruck 

25.02.2011, Innsbruck 
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Delovna skupina za demografijo in zaposlovanje 

19.1.2010, Torino 

09.11.2010, Rim 

25 in 26.01.2011, Torino 

Ekspertna skupina za Poro čilo o stanju Alp 

8.7.2009, Bocen 

10.9.2009, Chambéry 

27.10.2009, Brdo 

21.1.2010, Torino 

5.3.2010, Chambéry 

23.3.2010, Bocen 

18.6.2010, Brdo 

21.9.2010, Argentière-la-Bessée 

27.10.2010, Innsbruck 

13.1.2011, Bern 

 

 

2.2  Podpora pogodbenicam Alpske konvencije 

V obravnavanem obdobju je Generalni sekretar opravil številna srečanja na politični ravni v 

podporo Alpski konvenciji in za pospeševanje izvajanja le-te na nacionalni in krajevni ravni. 

Tu bi med drugimi omenili srečanja z n.v. Albertom Monaškim, s slovenskim premierom 

Borutom Pahorjem, s slovenskim ministrom za okolje Rokom Žarnićem, z avstrijskim 

ministrom za okolje Nikijem Berlakovichem, s avstrijskim podkanclerjem Josefom Pröllom, s 

koroškim podpredsednikom Reinhartom Rohrom, s predsednikom Avtonomne pokrajine 

Trento Lorenzom Dellaiem in podpredsednikom Pacherjem, s predsednikom Avtonomne 

regije Doline Aoste Augustom Rollandinom in deželnim ministrom za turizem 

Marguerettazom, s tirolskim predsednikom Güntherjem Platterjem in podpredsednikom 

Gschwentnerjem, s predsednikom Avtonomne pokrajine Bocen-Gornje Poadižje Luisom 

Durnwalderjem in podpredsednikom Hansom Bergerjem, redne stike s podpredsednikom 

regije Provansa-Alpe- Azurna obala Joëlom Giraudom,  sodelovanje na avstrijskem 

nacionalnem koordinacijskem odboru (Dunaj, 14.12.2010) ter srečanje s slovenskimi 

občinami Alpske konvencije 2.6.2010 na Bledu in v Bohinju, na katerem je bil navzoč tudi 

minister za okolje Rok Žarnić. Na konferenci “The Alps”, 13. septembra 2009 v Innsbrucku, 
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se je Generalni sekretar sestal z generalnim direktorjem  generalne direkcije za podjetja in 

industrijo Heinzom Zourekom in s številnimi ministri za turizem alpskih regij.  

V zvezi s procesom ratifikacije s strani Italije bi navedli avdicijo Generalnega sekretarja v 

poslanski zbornici italijanskega parlamenta dne 6. oktobra 2009 in srečanja s podtajnikom 

vlade posl. Robertom Menio ter številna srečanja s člani italijanskega parlamenta.  

 

Evropska raven   

V obravnavanem obdobju se je Generalni sekretar sestal z Generalno sekretarko Evropske 

unije Catherine Day in z Generalnim direktorjem GD-ja za okolje Karlom Falkenbergom.  

1.06.2010 je bil Generalni sekretar navzoč na srečanju s komisarjem EU za regionalne 

politike Johannesom Hahnom in z deželnimi glavarji Tirolske, Gornjega Poadižja/Južne 

Tirolske in Tridentinskega. Sodeloval je na konferencah “Post-2010 Biodiversity Vision and 

Target - The role of Protected Areas and Ecological Networks in Europe” (Madrid, 26. in 27. 

januarja 2010), ki jo je organiziralo špansko predsedstvo, in “Green Infrastructure 

Implementation” (Bruselj, 19. november 2010), ki jo je organizirala Evrospka komisija; 

navzoč je bil tudi na konferenci v organizaciji GD-ja za podjetja in industrijo z naslovom 

“Inovacije in trajnostni turizem na podeželskih območjih” (St. Vincent/I, 22. in 23. novembra 

2010), na osnovi katere je Evropska komisija posredovala pisni prispevek za tretje poročilo o 

stanju Alp. V sodelovanju z Generalnim direktoratom za okolje Evropske komisije je Stalni 

sekretariat, 7. februarja 2010, v Bolzanu/Boznu organiziral informacijski seminar o programu 

LIFE z naslovom: “ LIFE + in the Alps: lessons learned and opportunities ”. 

 

3. SOIA 

3.1  Poročilo o stanju Alp 

Po sprejetju drugega Poročila o stanju Alp na X. Alpski konferenci je Sekretariat poskrbel za 

objavo povzetka le-tega v štirih alpskih jezikih (različica z zgoščenko in brez nje) ter za 

aktivno promocijo publikacije. V tej zvezi bi omenili tiskovno konferenco za predstavitev 

poročila  17. junija 2009 v Bocnu in številna srečanja v številnih alpskih mestih.  

Poročilo (povzetek v štirih jezikih + celotno poročilo v angleščini) je na voljo v formatu pdf na 

spletni strani Konvencije. 

V obravnavanem obdobju je potekalo intenzivno delo za tretje poročilo. Stalni sekretariat je 

sodeloval s francoskim predsedstvom ekspertne skupine pri organizaciji sestankov, ki so 

navedeni pod točko 1.1 tega poročila. Poleg tega je sodeloval pri izdelavi pripravljalnih 

dokumentov, prispeval k organizaciji vsebin ter izdelal besedila za nekatera poglavja poročila. 
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Omenili bi tudi pomoč in sodelovanje Sekretariata na seminarju “Alpe: območje inovacije“, ki 

se je odvijal 21.09.2010 v mestu L'Argentière-la-Bessée v okviru priprave tretjega poročila. 

Sekretariat je tudi usklajeval in pospeševal stike med delovno  skupino RSA in DS 

Demografija in zaposlovanje, ki je izdelala poseben prispevek za tretje poročilo o stanju Alp.  

 

3.2 Delovna skupina ABIS/SOIA 

Na osnovi sklepa X. Alpske konference je Stalni sekretariat prevzel vodenje Delovne skupine 

ABIS/SOIA do XI. Alpske konference. V zvezi s tem bi omenili sestanka, ki sta se odvijala 17. 

junija 2009 v Bocnu in 12. oktobra 2009 v Zürichu (slednji na pobudo Švice), kjer so posebej 

obravnavali vsebine tretjega poročila o stanju Alp in izvajanje akcijskega načrta o podnebnih 

spremembah v Alpah.  

 

3.3  Evropsko spremljanje 

V zvezi s sodelovanjem Alpske konvencije v okviru evropske mreže spremljanja, in posebej v 

zvezi z načinom vključevanja v sistem SEIS, ki ga neposredno omenja sklep 10. alpske 

konference, bi navedli, da se je po srečanju s predstavniki Evropske agencije za okolje 

(EEA) 18. junija 2009 v Bocnu, to sodelovanje še okrepilo.  S tem v zvezi bi spomnili na 

prispevek Stalnega sekretariata k poročilu EEA z naslovom Regionalne podnebne 

spremembe in prilagajanje nanje- Alpe se soočajo z izzivom spremenjenih lastnosti vodnih 

virov ter podporo pri zagotovitvi prevoda le-tega v alpske jezike. Poleg tega bi omenili 

prispevek Sekretariata za poglavje Vpliv podnebnih sprememb v Alpah in potrebna 

prilagajanja ( Impacts of climate change in the Alps and adaptation needs) za  SOER 

poročilo 2010 in za C poglavje s hribovsko vsebino.   

Navzočnost strokovnjaka agencije EEA na delavnici, ki smo jo organizirali v sodelovanju s 

slovenskim predsedstvom (glej točko 3.5 Alpske raziskave), je prispevala k okrepitvi 

sodelovanja.  Na tem mestu omenjamo tudi videokonferenco z agencijo EEA dne 21. aprila 

2010 za določitev načina sodelovanja v naslednjih letih, posebno glede sistema SEIS, ter 

sestanek med agencijo EEA, Stalnim sekretariatom in Evropskim tematskim centrom za rabo 

zemljišč in prostorske informacije, s katerim je Generalni sekretariat sklenil sporazum o 

sodelovanju:  na sestanku so preverili možne smernice  bodočega sodelovanja.  

 

3.4  Baza podatkov 

Podatkovna baza SOIE je na voljo na spletni strani Alpske konvencije, v obravnavanem 

obdobju pa je pridobila nove vsebine tudi z vključitvijo rezultatov projektov za prostorsko 

sodelovanje (npr. Interreg IIIB DIAMONT). 
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3.5 Alpske raziskave 

V sodelovanju s slovenskim predsedstvom je 25. in 26. novembra 2009 potekala v Bocnu 

delavnica z naslovom “Towards more integrated research and observation in the Alps”, pri 

kateri so sodelovali številni strokovnjaki in raziskovalci iz raznih alpskih držav. V 

obravnavanem obdobju se je pod vodstvom Stalnega sekretariata nadaljevala tudi raziskava 

o uporabi motornih vozil v Alpah. 

Na kraju bi omenili še sodelovanje z odborom ISCAR in sodelovanje Sekretariata na dveh 

pripravljalnih sestankih za simpozij Forum Alpinum, V okviru tega simpozija, ki je potekal v 

Münchnu od 6. do 9. oktobra 2010,  velja omeniti dve delavnici, namenjeni prometu oziroma 

vodi, in še nagrado za mlade raziskovalce, ki jo je dalo na voljo slovensko predsedstvo, ter 

sodelovanje med Sekretariatom in odborom ISCAR za beleženje posebnih pripomb in 

vprašanj o raziskavah, ki so se pojavila na seminarju.  

Na kraju bi še spomnili, da se je Sekretariat udeležil treh pripravljalnih delavnic za 

mednarodno konferenco o vodah v Alpah -“Water in the Alps”- in sicer  29.09.2010 v Trentu,  

13.10.2010 v Torinu in 26.10.2010 v Sondriu; poleg tega je pomagal italijanskemu 

ministrstvu za okolje, za varstvo prostora in morja pri organizaciji konference 25. in 26. 

novembra 2010 v Benetkah, posebej za prispevek agencije EEA s pomočjo videokonference.  
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4. Sodelovanje 

V duhu transnacionalnega sodelovanja, na katerem je osnovana Alpska konvencija, je Stalni 

sekretariat vložil veliko energije v pospeševanje procesov prostorske integracije in v širjenje 

znanja o načelih in ciljih Konvencije na lokalni ravni: v ta namen je sodeloval z ustanovami in 

organizacijami na različnih ravneh.  

S tem poročilom bi radi podali pregled sredstev, ki smo jih v dveletnem obdobju 2009-2011 

vložili v glavne projekte, ter prispevke, ki smo jih pridobili iz različnih kanalov. Takšen pristop 

daje razpoložljivim sredstvom vlogo multiplikatorja, obenem pa pospešuje tudi aktivno 

participacijo lokalnih ustanov pri aktivnostih Konvencije, kar na vsak način prispeva k 

boljšemu poznavanju le-te.  

Različne dejavnosti, ki so se opravljale na tem področju, lahko razdelimo na naslednje 

podskupine: 

4.1. Projekti Stalnega sekretariata ob podpori  tretjih subjektov 

4.2. Projekti tretjih subjektov ob podpori Stalnega sekretariata 

4.3. Sodelovanje v okviru dogovorov z mrežami za izvajanje Alpske konvencije 

4.4 Druge oblike sodelovanja 

4.5. Sodelovanje na ravni Evropske skupnosti 

4.6. Oblike zunanjega sodelovanja 

4.7. Sodelovanje z ostalimi konvencijami in mednarodnimi organizacijami 

4.8       Sodelovanje z Združenimi narodi  
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4.1 Projekti Stalnega sekretariata ob podpori tretj ih subjektov  

 

Multiplikatorski u činek projektov sodelovanja 

V dveletnem obdobju marec 2009 – marec 2011 je Sekretariat vložil skupno € 104.614,94 v 

svoje projekte sodelovanja, pri čemer je uspel pridobiti € 116.796,92 dodatnih sredstev. Ti 

projekti sodelovanja so torej sofinancirani za skoraj 53%. Če upoštevamo povprečje 

odstotkov sofinanciranja za posamezne projekte, odpade na  Sekretariat 40,9%.   

Naslednji grafikon ponazarja glavne projekte sodelovanja, ki so bili izvedeni v obravnavanem 

obdobju, skupno z ustreznimi deleži sofinanciranja:  
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V nadaljevanju bomo podrobneje opisali posamezne projekte:  

 

SuperAlp! 3 – 19. – 28. junij 2009 

Tretja izvedba SuperAlp! – prečkanje Alp z novinarji iz različnih dežel z uporabo trajnostnih 

oblik prevoza – je projekt  s pomembnimi vplivi na različnih ravneh, saj predstavlja izredno 

učinkovito sredstvo za predstavitev Alpske konvencije širšemu javnemu mnenju prek 

reportaž novinarjev, ki prihajajo tudi iz izvenevropskih držav. Pomen pobude pa je še mnogo 

večji, saj predstavlja priložnost, da “peljemo na potep” Alpsko konvencijo, da predstavimo 

njene aktivnosti, predvsem pa da se srečujemo s prebivalstvom in s krajevnimi upravitelji ter 

le-te motiviramo, da se poslužujejo Alpske konvencije kot visokopotencialnega instrumenta 

za gospodarjenje s prostorom. Na izvedbi 2009 so sodelovali visoko kvalificirani novinarji iz 

osmih držav (Avstrije, Kitajske, Francije, Nemčije, Italije, Velike Britanije, Rusije, Švice in 

Slovenije), njihove reportaže pa lahko najdete na spletni strani Konvencije. Organizirani so 

bili tudi številni sestanki na lokalni ravni s prebivalstvom in upravitelji (1 predsednik regije, 2 

regijska podpredsednika, 1 predsednik pokrajine, 17 županov in 6 podžupanov). Vodilna 

tema letošnje izvedbe – voda- je nudila tudi priložnost za širjenje informacij o drugem 

poročilu o stanju v Alpah. Projekt so financirale in podprle številne ustanove in organizacije, 

med katerimi  slovensko predsedstvo, Bavarska, Avtonomna regija Dolina Aosta, Pokrajina 

Belluno, švicarski zvezni urad za prostorski razvoj ARE, Avtonomna pokrajina Tridentinsko,  

dežela Koroška, kneževina Lihtenštajn in ALPE-JADRAN. »In kind« prispevke so nudili 

zasebni partnerji, med katerimi avstrijske železnice za vozovnice v Avstriji. 

. 

   Permanent Secretariat € 5.000,00 15,55% 

Bavarian Ministry € 10.000,00 31,10% 

Slovenian Ministry € 5.000,00 15,55% 

Province Belluno € 3.000,00 9,33% 

Aut. Region Valle d'Aosta € 2.000,00 6,22% 

Contributions in kind € 7.150,00 22,24% 

   TOT € 32.150,00   

 

SuperAlp! 4 – 4.-12. september 2010 

Na četrti izvedbi leta 2010 so sodelovali novinarji iz osmih držav (Avstrija, Nemčija, Indija, 

Italija, Velika Britanija, Rusija, Slovenija, Španija), njihove reportaže pa lahko najdete na 

spletni strani Konvencije. Ta izvedba je bila posvečena gastronomiji kot dejavniku razvoja  

podeželskih območji.  
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Projekt so financirale in podprle številne ustanove in organizacije, med katerimi bi omenili 

slovensko predsedstvo, kneževino Monako, Bavarsko, Dolnjo Avstrijo, regijo Provansa-Alpe- 

Azurna obala, Avtonomno pokrajino Tridentinsko, pokrajino Torino, Karpatsko konvencijo in 

mednarodno organizacijo Slow Food.  “In kind” prispevke so nudili razni zasebni partnerji , 

med katerimi avstrijske železnice za vozovnice v Avstriji. 

   Permanent Secretariat € 11.393,27 34,12% 

Principality of Monaco € 5.000,00 14,97% 

Region Niederösterreich € 3.000,00 8,98% 

Slovenian Ministry € 2.500,00 7,49% 

Region PACA € 2.500,00 7,49% 

Bavarian Ministry € 2.500,00 7,49% 

Contributions in kind € 6.500,00 19,47% 

   TOT € 33.393,27   

 

Razstava ALP! 

Potujoča razstava na panojih iz reciklirane lepenke. Ko se panoji sestavijo, ustvarijo totem s 

hribi, ki na neposreden in prikupen način ponazarja Alpsko konvencijo.  

 

Permanent Secretariat € 590,00 25,00% 

Municipality of Bolzano € 1.180,00 50,00% 

COMIECO € 590,00 25,00% 

      

TOT € 2.360,00   

  

Transalpin 

Transalpin, strateška igre o prometu v Alpah, pri izdelavi katere so sodelovale šole s Tirolske, 

Gornjega Poadižja/Južne Tirolske in kantona Uri, je dokončana. Za potrebe igre so izdelali 

posebno zemljepisno karto Alp z ustreznimi informacijami o Alpski konvenciji.   

 

Permanent Secretariat € 51.795,50 74,10% 

ARE € 9.200,00 13,16% 

Land Tirol € 5.300,00 7,58% 

Slovenian Ministry € 3.000,00 4,29% 

City of Innsbruck € 300,00 0,43% 

ÖBB € 300,00 0,43% 

   TOT € 69.895,50   
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Priro čniki za izvajanje Alpske konvencije 

Za pospeševanje izvajanja Alpske konvencije so izdelali priročnike, s pomočjo katerih se 

lokalne ustanove in še posebno občine seznanjajo s pravno dediščino Alpske konvencije. 

Posebno pozornost namenjajo priložnostim, tudi finančne narave, ki se odpirajo tem 

ustanovam, če zasledujejo strategije za izvajanje načel Konvencije na krajevni ravni. V 

priročnikih je objavljen tudi pregled ustrezne nacionalne zakonodaje in izbor primerov dobrih 

praks. Doslej so izšle francoska, italijanska (vključno z dvojezično izdajo za Gornje 

Poadižje/Južno Tirolsko) in slovenska inačica. Priročnike so doslej poslali 1763 francoskim in 

1754 italijanskim občinam. Slovenske občine jih bodo prejele ob robu XI. Alpske konference. 

V pripravi je priročnik za Avstrijo. 

 

Priro čnik za Francijo 

Permanent Secretariat € 5.500,00 57,89% 

DATAR € 4.000,00 42,11% 

   TOT € 9.500,00   

 

Priro čnik za Italijo in Gornje Poadižje/Južno Tirolsko 

Permanent Secretariat € 6.260,00 49,06% 

Aut. Prov. Bolzano Bozen € 3.500,00 27,43% 

Italian Ministry € 3.000,00 23,51% 

   TOT € 12.760,00   

 

Priro čnik za Slovenijo 

Permanent Secretariat € 1.486,00 52,21% 

Slovenian Ministry € 1.360,00 47,79% 

   TOT € 2.846,00   
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Pot okoli KOŠUTE 

Obnova vojne poti med Avstrijo in Slovenijo, posvečene Alpski konvenciji. Projekt kulturnega 

in turističnega, predvsem pa izjemnega simboličnega pomena.   

 

Permanent Secretariat € 3.000,00 25,64% 

Lebensministerium € 4.700,00 40,17% 

Slovenian Ministry € 4.000,00 34,19% 

      

TOT € 11.700,00   

 

PER ALPES 

Objava vodnika “PER ALPES” o 20 pohodniških krožnih turah okrog glavnih vrhov alpskega 

loka je namenjena predstavitvi Alp kot destinacije za trajnostni turizem mimo državnih meja 

in pospeševanju izvajanja Protokola turizem Alpske konvencije. Publikacijo so podprli 

predsedstvo, avstrijsko ministrstvo za okolje in Avtonomna regija Dolina Aosta pa tudi  

planinska društva štirih pogodbenic in en naravni park.  

 

Permanent Secretariat € 15.757,66 46,00% 

Lebensministerium € 4.500,00 13,14% 

Aut. Region Valle d'Aosta € 3.000,00 8,76% 

Slovenian Ministry € 2.500,00 7,30% 

CAI € 2.000,00 5,84% 

OeAV € 2.000,00 5,84% 

DAV € 2.000,00 5,84% 

CAM € 1.500,00 4,38% 

Natural Park Adamello Brenta € 1.000,00 2,92% 

   TOT € 34.257,66   
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LEGAL CONFERENCE in objava zbornika konference 

27. in 28. aprila 2010 je Sekretariat v Innsbrucku priredil mednarodno pravno konferenco z 

naslovom Environmental law & mountain protection, na kateri so si predavatelji in poslušalci 

izmenjali vrsto pomembnih izkušenj in informacij. Zbornik konference v angleškem jeziku je v 

tisku. 

 

Permanent Secretariat € 3.220,24 27,01% 

Land Tirol € 4.000,00 33,56% 

Slovenian Ministry € 2.500,00 20,97% 

Lebensministerium € 2.200,00 18,46% 

   TOT € 11.920,24   

 

 

4.2  Projekti tretjih subjektov ob podpori Stalnega sek retariata 

V dveletnem obdobju med marcem 2009 in marcem 2011 je Sekretariat podprl, včasih tudi 

finančno, nekatere projekte tretjih subjektov za pospeševanje izvajanja Alpske konvencije.  

 

Med temi omenjamo: 

- Dan Alpske konvencije: 8. avgusta 2010 so v Sloveniji na pobudo predsedstva in ob 

podpori CIPRE Slovenija priredili Alpski konvenciji posvečen dan z udeležbo 

slovenskega premiera ob navzočnosti velikega števila obiskovalcev  in medijev.  

- Pomoč in sodelovanje na simpoziju Alpine Pastures and Biodiversity - Situation of 

alpine pastures in the Alps, ki sta ga avstrijska zvezni urad za okolje in ministrstvo za 

okolje organizirala 10. in 11. junija 2010 v Salzburgu/; 

- Pomoč programu izvajanja Alpske konvencije v Dolnji Avstriji in navzočnost na 

krajevnih prireditvah. Dolnja Avstrija je med alpskimi regijami prva odprla spletno 

stran, namenjeno izvajanju Alpske konvencije na deželni ravni; 

- Podporo pobudi “Bergsteigerdörfer” (alpinistična naselja) avstrijskega planinskega 

društva OeAV; 

- Simpoziji CIPRE: podpora letnemu posvetu CIPRE 2010 (Semmering/A, 14.-16. 

oktobra 2010), posvetu CIPRE Avstrija 2009 (Salizburg/A, 21.-22. oktober 2009), 

posvetu CIPRE Slovenija 2010 (Kamnik, 7. maj 2010) in konferenci, ki jo je CIPRA 

Francija priredila v Chambéryu 9. decembra 2009; 
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- Sodelovanje na zasedanjih Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (Merano-

Meran/I marec 2009 in Rosenheim/D marec 2010); 

- Razstavo “Alpe, kot jih vidijo ptice” - PANALP: sodelovanje s slovenskim 

predsedstvom za promocijo fotografske razstave, ki jo je Matevž Lenarčič pripravil v 

sodelovanju s člani mreže ALPARC. Razstava je bila doslej predstavljena v 

Ljubljani/SLO, Bocnu/I in Roveretu/I;  

- Forum Alpinum 2010 Metropole in “njihove” Alpe,  v sodelovanju z odborom ISCAR: 

pomoč organizaciji in finančna podpora v obliki nagrade za najboljše posterje mladih 

raziskovalcev; 

- Mednarodni simpozij Izkušnje turizma v alpskem okolju: inovacije in dobre prakse – 

Alpske kulture v dialogu v mestu St. Marcel/I  12. in 13. junija 2010, priložnost za 

prikaz izkušenj mreže Povezanost v Alpah; 

- S planinstvom povezane dogodke kot sta kampanja Clean up Everest, v okviru katere 

so ponesli zastavo Alpske konvencije na najvišji vrh sveta, in vzpon skupine mladih 

Palestincev in Izraelcev na Mont Blank z zastavo Alpske konvencije, simbola   

učinkovitega mednarodnega sodelovanja na območju nekdanjih vojnih spopadov;   

- Alpski pokal Alpske konvencije: pokroviteljstvo trem mednarodnim tekmovanjem v 

lahki atletiki poleti leta 2010 v Innsbrucku/A, na jezeru Tegernsee/D in v mestu 

Silandro-Schlanders/I; 

- Navzočnost na skupščinah in simpozijih društva CAA (Mednarodni simpozij, 

14.2.2009) in planinskih društev v Avstriji (OeAV), Nemčiji (VzSB) in Italiji (CAI in 

SAT). Imeli smo tudi bilateralna srečanja z društvi CAA, ÖAV in CAI. 

- Navzočnost na letni konferenci za tisk dežele Tirolske o ozaveščanju mladine pred 

nevarnostjo plazov 22. januarja 2010;  

- Sodelovanje pri pobudi The Alps (13. septembra 2010), ki je na pobudo dežele 

Tirolske zbrala kakih 15 alpskih regij za pospeševanje sodelovanja na področju 

alpskega turizma;   

- International Mountain Summit IMS 2010: organizacija konference Gore in trajnostni 

razvoj v sodelovanju z UNEP-om Dunaj in začasnim Sekretariatom Karpatske 

konvencije;  
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- Otvoritev spomenika z logotipom Alpske konvencije na mejnem italijansko-

francoskem hribu “Saccarello” na pobudo društva CAI, dveh italijanskih in ene 

francoske občine s sodelovanjem Stalnega sekretariata;  

- Posvet Alpska konvencija in turizem – Eco- audit na smučarskih območjih, 12. in 13. 

marca 2009 v organizaciji zveze Österreichischer Wasser- und 

Abfallwirtschaftsverband v sodelovanju z avstrijskim ministrstvom za okolje, deželo 

Tirolsko in trgovinsko zbornico WKO. 

 

Stojnice na številnih festivalih gorskega filma in drugih prireditvah  

Sekretariat je poskrbel za postavitev stojnic Alpske konvencije in za delitev 

informacijskega gradiva na prireditvah in festivalih gorskega ali z naravo povezanega 

filma. Med temi bi omenili: St. Anton/A, Innsbruck/A, Les Diablerets/CH, Aussois/F, 

Bergamo/I, Cervinia/I, Ljubljana/SLO. Na Orobie Filmfestivalu, februarja 20101 v 

Bergamu, je Sekretariat prejel nagrado za videoklip o Alpski konvenciji. Stojnice so bile 

postavljene tudi na sejmu  Slow Food v Toursu/F od 27. do 30. novembra 2009, ki ga je 

podprlo tudi predsedstvo Alpske konvencije, na sejmu Alpinmesse v Innsbrucku 

(november 2009) in na drugih prireditvah na območju Alp. Dejavnosti Task Force za 

zavarovana območja na področju komunikacije so opisane v ustreznem poročilu.  

 

4.3 Sodelovanje v okviru dogovorov z mrežami za izvajan je Alpske konvencije  

Na osnovi podpisanih dogovorov o sodelovanju med Stalnim sekretariatom in glavnimi 

mrežami za izvajanje Alpske konvencije omenjamo nekaj primerov skupnih dejavnosti, ki so 

bile izvedene v obravnavanem obdobju:  

 

- Alpsko mesto leta in Povezanost v Alpah 

Alpsko mesto leta  

Sodelovanje in podpora dejavnostim mest Bolzano-Bozen/I in Bad Aussee/A v okviru 

memoranduma o dogovoru med Stalnim sekretariatom Alpske konvencije in društvom 

Alpsko mesto leta.  

Leta 2009 je bila v Bocnu ob Alpskem mestu leta od 22. oktobra do 8. novembra 

2009 prikazana PANALP razstava Alpe, kot jih vidijo ptice. Stalni sekretariat je v 

sodelovanju z mrežo Alparc in slovenskim predsedstvom podprl pobudo tudi s 

finančnim prispevkom. V okviru bocenskega alpskega leta so v občinskem gledališču 
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v Bocnu priredili glasbeno predstavo  “Montagne Migranti” (21. november 2009), ob 

njej pa tudi razstavo ALP!. 

15. aprila 2009 je bil Sekretariat navzoč na srečanju z mestnimi oblastmi v Idriji/SLO, 

ki je bila imenovana za Alpsko mesto leta 2011. Sekretariat je sofinanciral tudi 

mednarodni simpozij Mesto in podeželje v dialogu v Bad Reichenhallu/D 16. in 17. 

oktobra 2009. Omenili bi tudi predstavitev Alpske konvencije v mestu Bad Aussee, 22. 

in 23. aprila 2009 

 

Letna konferenca mreže ob čin Povezanost v Alpah 

Sekretariat je bil navzoč na 13. in 14. letni konferenci mreže občin Povezanost v 

Alpah, ki sta se odvijali od 4. do 6. junija 2009  v mestu Appiano/Eppan/I oziroma  4. 

in 5. junija 2010 v Kamniku/SLO; Sekretariat se nenehno trudi, da bi pritegnil v 

omrežje še druge občine.  

 

VIA ALPINA 

Via Alpina Travel Grants: podpora Sekretariata mreži Via Alpina in monaškemu 

planinskemu društvu za dodelitev treh “štipendij” pohodnikom, ki nameravajo 

prehoditi daljši del petih poti Vie Alpine in s tem zagotoviti vidljivost projektu; 

 

Alparc 

Generalni sekretar se je 16. septembra 2009 udeležil sestanka mednarodnega 

izvršnega odbora omrežja v Matreiu/A, 21.10.2010 pa generalne skupščine v  

Zernezu/CH. Poleg tega se je udeležil sestanka z nekaterimi direktorji avstrijskih 

parkov (Schwarzach-St. Veit/A, 24.3.2009), sestanka direktorjev italijanskih parkov v 

omrežju (Verona/I, 28.5.2009) in srečanj z različnimi predstavniki alpskih varovanih 

območij vključno s predsednikom.   

 

Alpski biseri 

20. junija 2009 je bil v  Mallnitzu/A podpisan  Memorandum o dogovoru med 

omrežjem Alpski biseri in Stalnim sekretariatom..  

13.6.2010 je v Innsbrucku/A potekal sestanek med omrežjem Alpski biseri in Stalnim 

sekretariatom.  
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4.4 Druge oblike sodelovanja 

Bergsteigerdörfer – Alpinisti čna naselja 

Nadaljuje se sodelovanje z avstrijsko mrežo alpinističnih naselij (Bergsteigerdörfer), 

pobudo avstrijskega planinskega društva ob podpori avstrijskega ministrstva za okolje.  

Sekretariat se trudi, da bi se pobuda razširila tudi na ostale pogodbenice.  

V okviru tega sodelovanja bi v obravnavanem obdobju omenili še sestanka v  Mallnitzu 

(20.6.2009) in v Lunz am Seeju (16.7.2009 in 11.9.2010). 

 

Mreža regij Alpske konvencije 

Po prvi konferenci regij alpskega loka, ki jo je organizirala francoska regija Rona Alpe v 

Chambéryju februarja 2009, je Avtonomna pokrajina Trento dala pobudo za organizacijo 

druge konference regij 1. in 2. marca 2010 v Trentu. Sekretariat je podprl pripravo, 

pritegnil regije k sodelovanju ter sam sodeloval na nekaterih sestankih. Pobuda si 

postavlja za cilj intenzivnejše vključevanje regij v izvajanje Alpske konvencije. V ta namen 

so na obeh konferencah v okviru programa predvidene tudi posebne tematske razprave 

(mobilnost in promet).  

 

Delovna skupnost alpskih dežel 

Generalna podsekretarka se je 18. in 19. junija 2009 udeležila zasedanja predsednikov 

vlad dežel Delovne skupnosti alpskih dežel v Flimsu, Sekretariat je bil poleg tega 

zastopan tudi na sejah vodilnega komiteja v mestu Casere/Kasern (Valle Aurina/Ahrntal) 

25. septembra 2009 in v Salzburgu 27. in 28. januarja 2010. Generalni sekretar se je 18. 

junija 20101 udeležil tudi predsedniške konference v Appianu-Eppan.  

Na tem mestu moramo omeniti tudi mednarodni posvet, ki ga je 23. septembra 2010 v 

Bocnu Delovna skupnost alpskih dežel organizirala skupno z Generalnim sekretariatom 

Alpske konvencije na temo: Alpe: vzorec varovanja podnebja? Alpske regije v prvi vrsti v 

boju proti podnebnim spremembam.  

 

Mladinski parlament Alpske konvencije 

Od 17. do 20, marca 2009 je bilo v Meranu  4. zasedanje Mladinskega parlamenta 

Alpske konvencije, na katerem je bil aktivno navzoč tudi Sekretariat. Da bi podprl 

nadaljnjo širitev pobude, se je Generalni sekretar poleg tega udeležil še dveh srečanj s 

francoskimi šolami (Embrun  e Chamonix). Sekretariat se je poleg tega udeležil 5. 

zasedanja parlamenta od 9. do 12. marca 2010 v Rosenheimu. 
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4.5 Sodelovanje na ravni Evropske skupnosti 

Evropsko teritorialno sodelovanje 

Stalni sekretariat je skupno z začasnim Sekretariatom Karpatske konvencije sodeloval pri 

posvetovanjih za Zeleno knjigo o teritorialni koheziji (februar 2009), nato je bil 25. 

septembra vabljen tudi na zaprti seminar v Bruselj. 

Sekretariat je poleg tega sodeloval tudi na posvetovanjih za Strategijo 2020 Evropske 

unije . 

 

Program evropskega teritorialnega sodelovanja Alpsk i prostor 

Na osnovi funkcije opazovalca, ki jo Stalni sekretariat ima v okviru evropskega programa 

teritorialnega sodelovanja “Alpski prostor”, omenjamo udeležbo na sestankih 

programskega odbora (Milano, 9. in 10. junij 2009 in Luzern, 23. in 24. junija 2010)  ter 

prispevke na sestankih za projekte, pri katerih je Sekretariat uradni opazovalec:  

- AlpWaterScarce in CLISP, meeting, Dunaj  27.04.2009 

ClimAlpTour and CLISP midterm conference, Acqui Terme 26.05.10 

- AlpWaterScarce, meeting, Bohinjska Bistrica, 01 - 02.10.2009 

meeting Belluno, 8. – 10. 03. 2010 

- ACCESS, meeting, Landeck 29.04.2009 

- iMonitraf,  kick off Meeting, Bolzano 18.09.2009 

meeting Innsbruck 26.5.2010 

- SHARE,  kick off Meeting, Torino 09.10.2009 

meeting Ptuj, 13-14.10.2010 

- AlpWaterScarce, meeting, Bohinjska Bistrica, 01 in 02.10.2009 

- SILMAS, 19.01.2010  Torino 

Sekretariat je nadalje sodeloval na konferenci, ki se je 20. in 21. novembra 2009 odvijala 

v Bocnu v okviru projekta ClimAlpTour “Climate Change Conference”. 

Podpisani so bili tudi dogovori o sodelovanju s projekti ACCESS, Co2NeutrAlp in 

AlpWaterScarce, CLISP, SHARE in iMonitraf. 11. februarja 2009 je bilo v Innsbrucku 

srečanje s predstavniki JTS-a in  z uradnimi organi programa za določitev oblike 

nadaljnjega sodelovanja.  

 

Ostali programi EU 

Sekretariat je zastopan tudi v projektnem svetu projekta Mountain Trip, ki se financira iz 

VII. okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj. 
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4.6  Oblike zunanjega sodelovanja   

Kavkaz 

V obravnavanem obdobju sta se v okviru Gorskega partnerstva (Mountain Partnership) v 

Bocnu odvijala dva sestanka za pospeševanje kooperacijskih procesov na kavkaškem 

območju  (29. in 30. april 2009; 25. in 26. november 2009).  

 

Balkani – Dinarske Alpe 

Generalni sekretariat se je skupno s slovenskim predsedstvom 4. februarja 2010 v 

Ljubljani udeležil sestanka Okoljske perspektive Dinarskega loka in Balkana (DABEO),  9. 

novembra 2010 prav tako v Ljubljani pa tudi srečanja ministrov dinarskih in balkanskih 

držav  za pripravo skupne izjave za 11. Alpsko konferenco.    

 

Jugovzhodna Evropa 

Za jugovzhodno evropsko območje sodelovanja navajamo navzočnost Stalnega 

sekretariata na:  

- letnem dogodku programa teritorialnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa (Sarajevo, 

14. in 15. oktober 2009) in predstavitvi Alpske konvencije.  

- konferenci Identifying the Research Basis for Sustainable Development of the 

Mountain Regions in Southeastern Europe v Borovetsu (Bolgarija) od 24. do 26. 

aprila 2009. 

 

Srednja Azija 

Stalni sekretariat je 2. oktobra 2009 sodeloval na sestanku za pospeševanje dialoga in 

izmenjave izkušenj med alpsko regijo in Srednjo Azijo, ki sta ga v Feldafingu/D 

organizirala družba INWENT (Internationale Weiterbildung und Entwicklung) nemškega 

zveznega ministrstva za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter nevladna organizacija 

ICIMOD (International Centre for Integrated Mountain Development).  
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4.7  Sodelovanje z ostalimi konvencijami in mednarodnim i organizacijami 

 
Poleg že ustaljenega sodelovanja s Karpatsko konvencijo navajamo še:  

- Pripravo skupnega spremljevalnega dogodka Alpe-Karpati-CBD ob zadnji konferenci 

članic CBD-a v Nagoyi (oktober 2010).  Skupni prispevek Stalnega sekretariata AK in 

začasnega sekretariata Karpatske konvencije za revizijo delovnega programa o 

hribovski biološki raznovrstnosti Konvencije o biološki raznovrstnosti CBD (17. 

november 2009) 

- Udeležbo na sestanku pogodbenic Evropske konvencije o krajini Sveta Evrope (30. in 

31. marec 2009) 

- Sestanek strokovnjakov/Ministrska konferenca za varovanje gozdov v Evropi MCPFE 

(24. in 25. november 2009). Na osnovi pozitivnega mnenja 41. seje Stalnega odbora 

smo zaprosili in za Alpsko konvencijo tudi pridobili status opazovalca.   

- UNECE Konvencijo o vodah  - High Level segment meeting (Ženeva, 12. november 

2009) 

- Predstavitev rezultatov prvega mandata Delovne skupine UNESCO v UNESCO-vem 

centru za svetovno dediščino (Pariz, 18. januar 2010) 

-  Navzočnost na sestanku s predsedstvoma Züriške skupine in Delovne skupine za 

promet, 29. marca 2010 v Bernu, in na seji Izvršnega odbora, 9. februarja 2011.  

 

4.8   Sodelovanje z Združenimi narodi 

V obravnavanem obdobju navajamo: 

- Prispevek Alpske konvencije ob Mednarodnem dnevu gora 2009: posredovanje 

priporočil Platforme o naravnih nesrečah Komisiji za trajnostni razvoj OZN-a  

- Prispevek Sekretariata in slovenskega predsedstva k resoluciji o trajnostnem razvoju 

hribovskih območij, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 12. 

decembra 2009.  
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5 Informiranje in komunikacija 

Sklicujoč se na smernice, ki jih je sprejel Stalni odbor na svoji 44. seji, lahko za obravnavano 

obdobje poročamo naslednje:   

 

5.1  Medmrežje 

Spletna stran Alpske konvencije (www.alpconv.org) predstavlja “izložbo” dejavnosti 

Konvencije, spremljanje števila obiskov kaže na stalno in pomembno rast obiskovalcev in 

obiskanih strani.  

V obravnavanem obdobju bi posebej omenili objavo portala o podnebju – predstavitev 

oktobra 2009 na seji Stalnega odbora na Brdu- ,  okrog katerega se razvijajo dejavnosti 

za implementacijo akcijskega plana, ki je bil sprejet v Evianu.  

Poleg tega smo uvedli tudi poglavje Konvencija- kratko in jedrnato, v katerem redno 

objavljamo odlomke iz publikacije Alpe- 8 držav, enotno ozemlje. Vse publikacije Alpske 

konvencije se lahko posnamejo v formatu pdf.   

Poleg tega bi omenili še poglavje Dodatni informacijski viri (SOIA), kjer so sedaj med 

drugim na voljo informacije o hribovskih knjižnicah in muzejih alpskega loka. V zvezi s 

tem  dodajamo, da so v pdf formatu na voljo tudi Fact Sheet kazalci sklepnega poročila 

Delovne skupine za cilje okoljske kakovosti in kazalce. Med novostmi omenjamo poglavje 

z zbirko člankov o Konvenciji.  

Upoštevajoč navodila 44. Stalnega odbora sta bili odprti tudi stran na Facebooku in na 

portalu Wikipedija. 

Poleti  2010 je Sekretariat razpisal fotografski natečaj za promocijo raznolikih vsebin 

Alpske konvencije. Natečaj je bil dokaj uspešen: udeležilo se ga je 149 kandidatov s 

preko 500 posnetki. Najboljše fotografije so bile objavljena na koledarju Alpske 

konvencije za leto 2011.  

 

5.2  Vidna in otipljiva prisotnost Alpske konvencij e 

Dogodki, sejmi in prireditve 

Stalni sekretariat je vložil veliko napora v predstavitve Alpske konvencije, s posebno 

stojnico je sodeloval na raznih prireditvah in manifestacijah. Med temi naj omenimo 

filmske festivale, ki smo jih navedli v  poglavju 4.2, in razne druge dogodke : 

- svetovno mladinsko prvenstvo v lahki atletiki YAAF  (Južna Tirolska 2009) 

- sejem Alpinmesse v Innsbrucku (november 2009) 

- mednarodna prireditev združenja Slow Food EUROGUSTO od 27. do 30. 

novembra 2009 v Toursu/F. 
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Konference za tisk 

V obravnavanem obdobju bi omenili predvsem konferenco za tisk z avstrijskim 

podkanclerjem Josefom Pröllom (Lunz am See, 16.7.2009) in konferenco z županjo 

Innsbrucka, gospo Hilde Zach (16.11.2009) ter številna sporočila za tisk o posebnih 

dogodkih (seznam le-teh v poglavju Pisali so o nas) . 

 

Alpska konvencija o prevoznih sredstvih 

Pogodba z avstrijskimi železnicami ÖBB za vlak IC 649 “Alpenkonvention”, ki 

vsakodnevno povezuje Innsbruck z Dunajem, je bila sklenjena za leti 2009 in 2010. Vozni 

red, ki je na vlaku na voljo vsem potnikom, prinaša vrsto informacij o Alpski konvenciji 

(pobuda v sodelovanju z avstrijskim ministrstvom za okolje).   

Navajamo tudi pobudo slovenskega predsedstva, ki je v reviji letalskega prevoznika Adria 

objavilo nekatere informacije o Alpski konvenciji.  

  

Informacijske dejavnosti – Publikacije, gradivo in posveti 

Alpski signali 1: druga ažurirana izdaja publikacije Alpski signali 1, v štirih jezikih 

konvencije in v angleščini, ker  je prva izdaja že popolnoma pošla.  

Alpski signali 6:  Nizkoogljičnim Alpam naproti: nacionalne politike in strategije, 

regionalne pobude in lokalne akcije 

Per Alpes: 20 krožnih pohodnih tur za odkrivanje Alp. S knjigo, ki je bila izdana s podporo 

dveh pogodbenic, planinskih društev petih držav in enega naravnega parka, želijo 

predlagati Alpe kot enotno destinacijo mimo državnih meja in s tem pripevati k izvajanju 

Protokola turizem.  

Alpe – Osem držav, enotno ozemlje: knjiga s fotografijami in kratkimi besedili za 

predstavitev Konvencije in protokolov širokemu občinstvu. Postala je prava ilustrirana 

vizitka Alpske konvencije, kratka in jedrnata besedila se objavljajo na spletni strani v 

rednih presledkih;  

Priročnik za izvajanje Alpske konvencije za pospeševanje znanja in izvajanja Alpske 

konvencije v krajevnih ustanovah;   

Vodnik za širjenje informacij o Alpski konvenciji tudi s pomočjo kartografskega gradiva, ki 

je bilo izdelano za poročila o stanju Alp in je sedaj na voljo širši javnosti;  
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Filmski festivali v Alpah: ročna publikacija s pregledom glavnih gorskih festivalov v Alpah 

kot prispevek k izvajanju Deklaracije prebivalstvo in kultura Alpske konvencije;  

Publikacija S pametjo se boš vozil dlje. V sodelovanju z društvom SAAC (Snow + 

avalanche awareness camps), ki je aktivno na področju preprečevanja nevarnosti plazov, 

in z mestom Innsbruck so izdali petjezično brošuro za ozaveščanje mladine o tveganjih 

freeride smučanja. 4. februarja 2010 je bila v Innsbrucku predstavitvena konferenca za 

tisk.  

Koledarja 2010 in 2011: Podobno kot za leto 2009 je Sekretariat izdal in razdelil koledarje 

za leti  2010 in 2011.  

Infosheet: Poskrbeli so za drugo izdajo letaka o Alpski konvenciji (5 jezikov), 

pomembnega pripomočka za informiranje o osnovah Konvencije;   

Karta Alp: Izdelali so karto Alp, ki se bo razdeljevala skupno z igro Transalpin in tudi 

posebej.  

Zloženki Akcijski načrt za podnebje v Alpah in Deklaracija prebivalstvo in kultura: za 

prožno objavljanje vsebin akcijskega plana in Deklaracije so izdali petjezične zloženke;  

Pro Mont Blanc: Objava Alpski konvenciji v celoti posvečene strani (v francoščini in 

italijanščini) v brošuri “Il Termometro del Monte Bianco”, ki se v sodelovanju z društvom 

Pro Mont Blanc deli vsem družinam z območja Mont Blanka v italijanskem in francoskem 

jeziku. 

Poleg tega je Stalni sekretariat še dalje promoviral in razdeljeval že objavljene publikacije, 

med katerimi prvo in drugo poročilo o stanju Alp ter znanstvene in poljudne publikacije 

pogodbenic o alpskih temah.  

 

Simpoziji 

V obravnavanem obdobju so Generalni sekretar, Generalna podsekretarka in sodelavci 

sodelovali v raznih krajih na številnih simpozijih in posvetih za pospeševanje znanja o 

Alpski konvenciji, njenih ciljih in njenih dejavnostih.  
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B Predlog sklepa 

 

Stalni odbor vzame na znanje poročilo Stalnega sekretariata.  


