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A Poro čilo Francije, slovenskega predsedstva Alpske 

konference in Stalnega sekretariata Alpske konvenci je  

 

 

V obdobju od 44. seje Stalnega odbora v Innsbrucku (oktober 2010) do 45. seje, ki bo na 

Brdu 7. in 8. marca 2011, se je ad hoc ekspertna skupina za pripravo Poročila o stanju Alp 

sestala enkrat, in sicer januarja 2011 v Bernu.  

Na tej seji je tekla poglobljena razprava o krajši različici poročila. Ponovno so bili pregledani 

sklepne ugotovitve in izzivi iz poročila. Zaradi besedila, ki ga je za poglavje o socialno-

ekonomskih trendih prispeval predsednik delovne skupine “Demografija in zaposlovanje”, je 

bilo treba spremeniti sestavo poročila. V poročilo so bili vključeni tako rezultati seminarja o 

inovacijah, ki je potekal septembra 2010 v kraju l’Argentière la Bessée, kot tudi prispevek 

Generalnega direktorata Evropske komisije za podjetništvo in industrijo na temo kulturnega 

turizma in inovacij v Alpah.  

 

Stalni odbor in Alpska konferenca se zato seznanita s sklepnimi ugotovitvami in opredeljeni-

mi izzivi glede prihodnjega razvoja podeželskih gorskih območij v Alpah na podlagi inovacij.  

 

Daljša in krajša različica poročila sta bili pregledani v skladu z zadnjo razpravo, ki je potekala 

januarja 2011. Krajša različica je bila prevedena v vse alpske jezike. Končna postavitev in 

natisnjeni izvodi bodo pripravljeni potem, ko bo XI. Alpska konferenca poročilo sprejela. 
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B Predlog sklepa:  

 

Alpska konferenca  

 

1. se seznani s poročilom Francije, predsedstva in Stalnega sekretariata Alpske kon-

vencije,  

 

2. sprejme tretje Poročilo o stanju Alp z naslovom »Trajnostni razvoj podeželja in inova-

cije«, s sklepnimi ugotovitvami in ugotovljenimi izzivi.  

 

 


