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A Poročilo predsedstva, Stalnega sekretariata in opazovalcev 

 
Namen tega poročila je povzeti aktivnosti predsedstva, Stalnega sekretariata in opazovalcev 

od XI. Alpske konference. Posebna pozornost je namenjena Večletnemu programu dela 

Alpske konvencije (MAP/VDP) za obdobje 2011–2016 in medsebojnemu sodelovanju med 

pogodbenicami, Stalnim sekretariatom in opazovalci. Poleg tega je Švicarsko predsedstvo na 

začetku svojega mandata opredelilo tudi pomemben cilj dodatne okrepitve sodelovanje na 

področju Alpske konvencije. Opazovalci opozarjajo, da praktične predloge za sodelovanje 

vsebuje že Deklaracija iz Eviana.  

 

Poročila v prilogi omogočajo potrditev naslednjega: 

 

• Različni deležniki Alpske konvencije se z različnimi aktivnostmi zavezujejo h krepitvi 

sodelovanja. Največji in najbolj otipljiv znak tega je Alpski teden 2012, ki ga je 

švicarsko predsedstvo organiziralo v sodelovanju z opazovalci Alpske konvencije: 

ISCAR, CIPRA, ALPARC in Združenje držav alpskega loka (CAA) ter Povezanost v 

Alpah (AiDA); 

• v zadnjih dveh letih so se okrepila prizadevanja za aktivnosti usmerjene k 

Večletnemu programu dela. To se kaže tudi v organizaciji več Stalnih odborov na 

teme MAP/VPD, s strani švicarskega predsedstva. V aktivnostih mnogih opazovalcev 

pa je jasno razvidna tematska usmerjenost, npr. na projekte o podnebju.   

 

Vsa tri poročila tudi kažejo, da so na zgoraj omenjenih področjih – izboljšanje sodelovanja in 

usmerjenost k MAP/VPD – možne dodatne izboljšave. Organizacija več dogodkov (kot npr. 

Forum Alpinum 2014, ki ga načrtuje ISCAR v sodelovanju z bodočim italijanskim 

predsedstvom) lahko sodelovanja še okrepi.  
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B Predlog sklepa 

 

 
Alpska konferenca  

 

1. se seznani s poročili predsedstva, Stalnega sekretariata in opazovalk o 

delu in sodelovanju; 

 

2. prosi pogodbenice, da okrepijo izvajanje Alpske konvencije in pri tem v 

večji meri vključijo regionalne in lokalne teritorialne skupnosti;  

 

3. vabi pogodbenice, Stalni sekretariat in opazovalke, da na podlagi izkušenj 

preteklih let in Alpskega tedna 2012 poglobijo svoje sodelovanje z 

organiziranjem različnih vrst aktivnosti s področja MAP/VPD in vanje 

okrepljeno vključujejo opazovalke pri izvajanju Alpske konvencije; 

 

4. prosi Stalni sekretariat, da v okviru XIII. Alpske konference poroča o 

napredku sodelovanja med pogodbenicami, Stalnim sekretariatom in 

opazovalkami ter vključenosti MAP/VPD v njihove aktivnosti. 
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Poročilo predsedstva 

 

Spričo številnih izzivov, s katerimi se trenutno soočajo Alpe, pomeni predsedovanje Alpski 
konvenciji veliko odgovornost. Najsi gre za podnebne spremembe in njihove vplive na okolje, 
izgubo biotske raznovrstnosti, demografske spremembe, povečanje tranzitnega prometa ali 
vprašanja, povezana s kakovostjo življenja tukajšnjega prebivalstva, so Alpe pod pritiskom in 
morajo razmisliti o morebitnih rešitvah. A ti izzivi so lahko tudi priložnosti. Zahtevajo osredo-
točen pristop, skupne ideje, s tem pa tudi učinkovitejše sodelovanje deležnikov. Prav na o-
snovi teh razmišljanj je Švica pripravila program svojega predsedovanja in v ospredje posta-
vila najbolj prodorne teme za Alpe v današnjem času. 

 

Dva cilja švicarskega predsedstva 

Za svoje predsedovanje si je Švica zastavila dvoje ambicioznih ciljev: na eni strani izboljšati 
sodelovanje med številnimi aktualnimi deležniki v Alpah, ki delujejo v različnih omrežjih, de-
lovnih skupinah in projektih ter še bolj vzpodbuditi k izmenjavi izkušenj in znanja; na drugi 
strani pa izboljšati prepoznavnost Alpske konvencije znotraj Evropske unije in okrepiti pove-
zave s sosednjimi regijami z namenom funkcionalnega razvoja okolja.  

Da bi dosegla ta dva cilja, je švicarsko predsedstvo organiziralo več dogodkov in razprav o 
različnih temah, ki so podrobneje povzete v nadaljevanju. 

 

Dva vodilna dogodka... 

Prvi veliki dogodek, ki ga je organiziralo švicarsko predsedstvo, je bila konferenca Lucerne 

World Mountain Conference, ki je v Luzernu potekala med 10. in 12. oktobrom 2011. Kon-
ferenca, ki je potekala v sodelovanju z Direkcijo za razvoj in sodelovanje (DDC) in Gorskim 
partnerstvom (Mountain Partnership), je bila posvečena temi trajnostnega razvoja gora, njen 
cilj pa je bil pripraviti pregled že doseženega na področju trajnostnega razvoja gora od leta 
1992 naprej in kaj je še potrebno storiti, zlasti spričo konference OZN Rio+20, ki je potekala 
osem mesecev kasneje, torej junija 2012. Alpska konvencija je imela v tem okviru tudi svojo 
47. sejo Stalnega odbora, svojim članom pa je na več srečanjih in skupnih konferencah o-
mogočila izmenjavo s predstavniki drugih gorstev iz celega sveta. Konferenca v Luzernu je 
omogočila okrepiti prisotnost gorstev na mednarodni ravni, v svet je poslala skupno sporočilo 
gorskih regij za prihodnost trajnostnega razvoja in Alpski konvenciji zagotovila aktivno vlogo 
v teh razpravah. 

 

Za drugi veliki dogodek se je švicarsko predsedstvo odločilo, da XII. Alpsko konferenco 

organizacijsko poveže z Alpskim tednom 2012. Alpski teden, ki bo potekal med 5. in 8. sep-
tembrom v Valposchiavu (GR), je rezultat skupne organizacije švicarskega predsedstva Al-
pske konvencije in nekaterih opazovalcev (ALPARC, AidA - Povezanost v Alpah, CAA, CI-
PRA in ISCAR): prvič bo namreč takšen dogodek organiziran skupaj s predsedstvom in opa-
zovalci Alpske konvencije. Cilj Alpskega tedna je spodbujati izmenjavo med različnimi delež-
niki v alpskem prostoru in razpravljati o globalni temi „Obnovljive Alpe“ iz različnih vidikov. 
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Prispevki, ki bodo predstavljeni na vzporednih sekcijah, bodo potekali v najrazličnejših okvir-
jih in zajemajo širok spekter vprašanj glede vodenja, vse od izzivov glede mobilnosti pa vse 
do vloge malih in srednje velikih podjetij za lokalno gospodarstvo v alpskih regijah.  Program 
Alpskega tedna bo dopolnilo še nekaj izletov ter glasbenih večerov.  

 

…za razpravo o osrednjih temah 

 

Makroregionalna strategija 

Vprašanje povezovanja deležnikov, ki ga je želela promovirati Švica v času svojega predse-
dovanja, zelo dobro nadaljuje programsko usmeritev slovenskega predsedstva. Prav slednje 
je dejansko začelo razpravo v okviru Alpske konvencije o možni makroregionalni strategiji 

za Alpe, zato je XI. Alpska konferenca na Brdu sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine, 
ki se bo posvetila temu vprašanju in ji predsedujejo Slovenija, Švica in Italija. Delovna skupi-
na se je srečala večkrat in uspela izdelati tako imenovani «Input Paper» ter kot skupni pri-
spevek Alpske konvencije, programa Alpine Space in alpskih regij pomembno prispevala k 
razpravam o morebitni makroregionalni strategiji za Alpe. Da bi dosegli ta pozitivni rezultat, 
se je o temi makroregionalne strategije za Alpe razpravljalo na sejah Stalnega odbora v Va-
duzu (PC46), Luzernu (PC47), v Saint Gallnu (PC48) in v Ženevi (PC49), razprava pa bo 
tekla še na XII. Alpski konferenci v Poschiavu. Toda razprava se ne bo končala ne tem me-
stu in Alpska konvencija je izrazila svojo željo, da prispeva k razpravam in opredelitvi alpske 
makroregije, če se bo ta nekega dne uresničila. 

 

Regional report on the Alps, from Rio 1992 to 2012 and beyond:  

20 years of Sustainable Mountain Development 

V času švicarskega predsedovanja je junija potekala Konferenca Združenih narodov o tra-
jnostnem razvoju (Rio+20). V pripravah na to konferenco je švicarsko predsedstvo so-
delovalo z Direkcijo za razvoj in sodelovanje (DDC) švicarskega Zveznega urada za zunanje 
zadeve in člani Gorskega partnerstva (Mountain Partnership) pri izdelavi cele vrste region-

alnih poročil o stanju trajnostnega v 20-letnem obdobju v gorskih regijah tega sveta. 

Tako je bilo izdelanih devet neodvisnih, toda vsebinsko enotno strukturiranih poročil o gor-
skih območjih v Osrednji Aziji, Jugovzhodni Aziji in pacifiški regiji, v Severni Ameriki, na 
Srednjem Vzhodu in v Severni Afriki, v Osrednji Afriki, v regiji Hindu Kusha in Himalaje, v 
Srednji, Vzhodni in Jugovzhodni Evropi ter v Andih in Alpah. Švicarsko predsedstvo, ki je bilo 
odgovorno za poročilo o Alpah, je naročilo za skupno pripravo tega poročila podelilo Martinu 
Priceu iz Centra za gorske študije iz Pertha (Centre for Mountain Studies, UK) in Bernardu 
Debarbieuxju z Inštituta za geografijo in okolje Univerze v Ženevi. Rezultat tega sodelovanja 
je približno 60 strani obsežno poročilo, ki kaže, kaj je bilo v obdobju od Ria 1992 doseženo 
na področju trajnostnega razvoja v Alpah, pa tudi, kaj je še potrebno storiti, ter najaktualnejši 
izzivi, ki ogrožajo trajnost v Alpah. Poročilo daje torej poleg posnetka stanja zadnjih dvajsetih 
let tudi nova izhodišča za razprave in aktivnosti v prihodnje. 
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O regionalnih poročilih so potekale razprave in izmenjave mnenj na konferenci Lucerne 
World Mountain Conference, ki so prispevale h krepitvi kontaktov med eksperti iz različnih 
gorskih območij po svetu in izmenjavi idej. Poročilo o Alpah so njegovi pripravljavci predstavi-
li na 47. seji Stalnega odbora v Luzernu. 

 

Rio+20 

Prej navedeno poročilo o Alpah je predstavljalo izhodišče za razpravo o prihodnosti trajno-
stnega razvoja v gorskih območjih ter osnovo za deležnike Alpske konvencije v pripravah na 
Konferenco Rio+20 in njene cilje. V okviru 47. seje Stalnega odbora v Luzernu je švicarsko 
predsedstvo organiziralo okrogle mize o temah Ria+20 – zelena ekonomija in institucionalni 
okvirni pogoji – ter o trajnostnem razvoju v Alpah na sploh. Pri teh razpravah so člani Stalne-
ga odbora izrazili željo, da prispevajo k procesom Ria+20 tako, da bo Alpska konvencija igra-
la aktivno vlogo. Dejansko sta švicarsko predsedstvo in Stalni sekretariat neposredno pri-
spevala k sklepnemu dokumentu Konference Rio+20, s tem ko sta predlagala in zahtevala 
poseben odstavek o gorskih območjih, ki je vključen v končno besedilo dokumenta The futu-

re we want. Na pobudo švicarskega predsedstva je Stalni odbor na svoji 49. seji v Ženevi 
sklenil, da sledi rezultatom konference in morebitno izvajanje sprejetih sklepov v smislu pri-
prave na proces po Riu preveri že na XII. Alpski konferenci v Poschiavu. 

 

Večletni program dela Alpske konvencije (VPD) 

Švica se je pri svojem programu predsedovanja tesno ravnala po Večletnem programu dela 
Alpske konvencije (VPD). Slednji ji predstavlja pomembno skupno delovno osnovo, ki je bila 
potrjena na XI. Alpski konferenci. Tako sta seji 46. Stalnega odbora (tema biotske razno-
vrstnosti) in 48. Stalnega odbora (tema podnebnih sprememb) posebej obravnavali teme 
VPD (glej tudi spodaj): Poleg tega je s svojim aktivnim zavzemanjem za Poročilo o stanju Alp 
na temo turizma pokazala, da ji tema Večletnega programa dela resnično veliko pomeni (glej 
razdelek spodaj). Na 49. seji Stalnega odbora je švicarsko predsedstvo dalje predstavilo po-
ročilo, ki v luči VPD prikazuje delo delovnih skupin in platform Alpske konvencije. Iz tega je 
razvidno, da delovne skupine in platforme Alpske konvencije v mnogih primerih že pomem-
bno prispevajo k Večletnemu programu dela, ne da bi se v svojih mandatih eksplicitno nanj 
navezovale. Poročilo razvija tudi ideje, kako bi lahko delovna telesa Alpske konvencije pri 
svojem delu še močneje upoštevala VPD (vsebinsko in formalno). Prvi primer intenzivnejše 
strateške naravnanosti je novi mehanizem preverjanja, ki (preko splošnih nacionalnih poročil 
pogodbenic) predvideva poglobljeno obravnavanje pomanjkljivosti na določenih področjih pri 
izvajanju Alpske konvencije. 

 

Biotska raznovrstnost  

Biotsko raznovrstnost obravnavajo različni protokoli Alpske konvencije, prav tako je eno od 
tematskih težišč VPD in jo lahko razumemo kot celosten izziv. Na svoji 46. seji je imel Stalni 
odbor priložnost, da se tej temi posveti na naslednjih petih tematskih omizjih: vloga velikih 
plenilcev, potreba ekološkega povezovanja, pomen gorskega gozda, nevarnosti zaradi turis-
tične infrastrukture in naloge hribovskega kmetijstva. Pri tem je bila v ospredju ocena iz-
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kušenj in morebitne aktivnosti v prihodnje v okviru delovnih instrumentov Alpske konvencije 
(protokoli, delovne skupine in platforme). Na osnovi razprav oblikovano poročilo predsedstva 
izpostavlja pomen sodelovanja (med delovnimi skupinami, platformami, Stalnim sekretaria-
tom itd.) Alpske konvencije. Napredovanje in prispevki k izvajanju konvencije na področju 
biotske raznovrstnosti zahtevajo vključitev prizadetih deležnikov: Kako bi lahko denimo izbol-
jšali situacijo velikih zveri v Alpah brez pristopa čezmejnega sodelovanja ob vključitvi infra-
struktur, povezovanja in deležnikov, ki jih tema velikih zveri zadeva (kmetijstvo, lov)? 

 

Podnebje in energija 

Podnebne spremembe so bile kot Akcijski načrt za podnebje prepoznane na X. Alpski kon-
ferenci kot pomemben izziv in so prav tako ena od osrednjih tematskih težišč. 48. Stalni od-
bor se je poglobljeno posvetil tej temi na osnovi poročila predsedstva in pripadajočega pre-
glednega poročila s področja varstva podnebja in prilagajanja podnebnim spremembam. 
Zanimive referate so dopolnjevale razburljive razprave. Poročilo, ki povzema to razpravo in 
bo predloženo XII. Alpski konferenci, kaže s seznamom konkretnih aktivnosti pomembna 
področja delovanja Alpske konvencije, njenih delovnih skupin in platform ter pogodbenic: 
začenši z Alpsko strategijo za prilagajanje podnebnim spremembam, ki jo je izdelala platfor-
ma za naravne nesreče pa vse do predloga švicarskega predsedstva, da se ustanovi pla-
tforma za energijo z namenom krepitve čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju obnovlji-
vih virov energije. Seznam poleg tega kaže, kako pomembni bodo v prihodnje (še bolj kot 
splošne razprave o konceptih, kot je denimo podnebna nevtralnost) konkretni projekti. Proje-
kti, kot je objava drugega arhitekturnega natečaja, ki ga načrtujeta Švica in Liechtenstein, 
pomagajo pri tem, da se upošteva varstvo podnebja v alpskih regijah, Alpska konvencija pa 
se vse močneje uveljavlja. 

 

Turizem 

Turizem je predmet izvedbenega protokola Alpske konvencije in je prav tako ena od tem 
Večletnega programa dela za obdobje 2011-2016. Gre za bistveno temo za Alpsko konvenci-
jo, zlasti ker je alpski prostor ena od najpomembnejših turističnih regij Evrope. Izziv alpskega 
turizma je usklajevanje okoljskih in krajinskih zahtev z interesi gospodarskega sektorja in 
prebivalcev. Tako si je to temo v razmislek postavila ad hoc delovna skupina ekspertov ter 
začela s pripravo Četrtega poročila o stanju Alp na temo trajnostnega turizma. Skupini 
ekspertov je predsedovala Francija, ob podpori Stalnega sekretariata in švicarskega predse-
dstva. Poročilo prepoznava turizem kot celostno in kompleksno temo, ki presega zgolj eno-
stavno gospodarsko analizo, ki se jo pogosto opravi. Prav tako identificira bistvene izzive, s 
katerimi se sooča alpski turizem, kot denimo podnebne in demografske spremembe, promet, 
izguba biotske raznovrstnosti, razpršena pozidava pokrajine in škodovanje krajini. V zaklju-
čku poročilo predlaga ideje in možne rešitve, da bi lahko izkoristili priložnosti, ki jih ponuja 
turizem. Kajti poleg zanimivih ekonomskih prihodkov ustvarja turizem delovna mesta, daje 
dodano vrednost kulturi, dopolnjuje druge aktivnosti (kot denimo počitnice na kmetiji) in je 
vzvod dodane vrednosti še na številnih drugih področjih.  
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A Poročilo 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 obsega 
poročilo o delu, ki ga je Stalni sekretariat opravil v času med XI. Alpsko konferenco (8. in 9. 
marec 2011) in 30. junijem 2012 v pričakovanju na XII. Alpsko konferenco. 
 
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. ABIS/SOIA 
4. Sodelovanje 
5. Obveščanje in komunikacija 

 
Kar zadeva kategorije od 3. do 5. dejavnosti Sekretariata, predvsem v kolikor se 
nanašajo na izvajanje Alpske konvencije, imajo kot referenco pet medsektorskih področij 
dejavnosti, določenih z Večletnim programom 2011-2016. 
http://www.alpconv.org/sl/convention/workprogramme/default.html  
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1. Notranja organizacija  
Kadri 

Kar zadeva osebje, ki ga financira Italija  na sedežu v Bocnu, je Marcella Macaluso 30. junija 
2011 prenehala opravljati svojo funkcijo: septembra jo je nadomestila Giulia Gaggia. Barbara 
Polajnar je 7. maja 2012 prenehala opravljati svojo funkcijo in jo je na isti dan nadomestila 
Taja Ferjančič. 
 

2. Podpora organom in pogodbenicam Alpske konvencije  

2.1 Podpora organom Alpske konvencije  

V okviru svojih nalog na področju podpore organom Alpske konvencije je Stalni sekretariat 
sodeloval s slovenskim predsedstvom pri izdelavi in zagotavljanju sprejetja zapisnikov 
sklepov 11. Alpske konference  in 45. seje Stalnega odbora. Poleg tega je sodeloval s 
švicarskim predsedstvom pri organizaciji in vodenju zapisnikov  sej (od 46. do 50.) Stalnega 
odbora, 15. in 16. sestanka Skupine za preverjanje ter, seveda, 12. Alpske konference.   
Poleg tega je Sekretariat sodeloval s pogodbenicami pri organizaciji, poteku in vodenju 
zapisnikov naslednjih sestankov Delovnih skupin in Platform: 

Delovna skupine “Promet” 

9.05.2011, Pariz/F 
28.09.2011, Pariz/F 
14.11.2011, München/D (Podskupina za trajnostno mobilnost) 
03.02.2012, Pariz/F 
19.04.2012, Pariz/F 
27.06.2012, Pariz/F 

Delovna skupina “Unescova svetovna dediščina” 

12.07.2011, Torino/I 
5. in 6..05.2012, Gorica/I 

Delovna skupina “Makroregionalna strategija” 

07.07.2011, Zürich/CH 
14.12.2011, Zürich/CH (Sestanek predsedujočih DS in Platform) 
19.01.2012, Rim/I 
06.03.2012, Zürich/CH 
14.05.2012, Milano/I 

Delovna skupina “Demografija in zaposlovanje” 

12.07.2011, Torino/I 
20 e 21.12.2011, Torino/I 
9.03.2012, Bolzano-Bocen/I 
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Delovna skupina “Hribovsko kmetijstvo” 

06.06.2011, Dunaj/A 
19. in 20.01.2012, Dunaj/A 
14. in 15.05.2012, Dunaj/A 
25. in 26.06.2012 Dunaj/A 

Ad hoc ekspertna skupina “Četrto poročilo o stanju Alp  - RSA4” 

29.09.2011, Vaduz/FL 
10.10.2011, Lucern/CH 
9. in 10.01.2012, Chambéry/F  
21.03.2012, St. Gallen/CH 
23.04.2012, Zürich/CH 
14.06.2012, München/D 

Platforma “Naravne nevarnosti” 

10. in 11.05.2011, Ženeva/CH 
05.10.2011, Rim/I 
7. in 8.02.2012, Garmisch Partenkirchen/D  

Platforma “Ekološka mreža” 

26.09.2011, Berchtesgaden/D  
13.03.2012, Innsbruck/A 

Platforma “Veliki plenilci, prostoživeči parkljarji in družba” 

28.06.2011, Vaduz/FL 
27. in 28.10.2011, Saanen/CH  
26. – 28.04.2012 Innsbruck/A 
 
 

2.2  Podpora pogodbenicam Alpske konvencije 

Poleg običajnih dejavnosti v podporo članic, ki so vezane na specifične projekte ali zahteve,  
si je Stalni sekretariat prizadeval za pospešitev sklenitve postopka ratifikacije protokolov s 
strani Italije. V ta namen se je Sekretariat v Rimu 14. junija 2011 sestal z ministrom za 
promet posl. Matteolijem, 21. junija pa z ministrom za zunanje zadeve posl. Frattinijem. 14. 
junija in 22. novembra 2011 je sodeloval na sestanku skupine “Prijatelji gora” italijanskega 
parlamenta; s predsednikom le-te, posl. Santinijem pa so potekala številna srečanja. 4. maja 
je bil Sekretar navzoč na avdiciji o ratifikaciji protokolov Alpske konvencije na sedežu 
Nacionalnega sveta za gospodarstvo in delo CNEL. 13. marca se je Generalni sekretar 
sestal z novim ministrom za okolje Corradom Clinijem predvsem zaradi predvidenega 
glasovanja v senatu v mesecu marcu 2012. Z zakonom št. 50 z dne 5. aprila 2012 je Italija 
ratificirala osem od devetih protokolov za izvajanje Konvencije. Senat je sprejel resolucijo, s 
katero zadolžuje vlado, da v najkrajšem času ratificira še preostali protokol o prometu. 
Generalni sekretar je v stalnem stiku s poročevalcem, posl. Peterlinijem, in se nadeja, da bo 
postopek ratifikacije Protokola promet sklenjen pred koncem zakonodajne dobe.   
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Za obravnavano obdobje bi omenili še vrsto sestankov na politični ravni v podporo Alpski 
konvenciji in za pospeševanje izvajanja le-te v posameznih pogodbenicah na nacionalni in 
lokalni ravni. 
 

Evropska raven  
V okviru procesa določitve možne makroregionalne strategije za alpski lok se je generalni 
sekretar v Bruslju sestal s komisarjem Hahnom (10. maj 2011) in z raznimi funkcionarji 
generalne direkcije za regionalno politiko (GD Regio). 
Sodelovanje s koordinatorjem prednostnega projekta št. 1 TEN-T Patom Coxom se je 
okrepilo glede na to, da Alpska konvencija po njegovem mnenju predstavlja strateško 
platformo za skupno in usklajeno reševanje prometnih vprašanj na alpskem območju. V tej 
zvezi bi omenili sestanke 23. marca in 18. aprila v Innsbrucku (Odbor in plenarno zasedanje 
BBT Brenner Basis Tunnel), 6. septembra v Trentu (Simpozij o zelenih koridorjih v mreži 
TEN) in aktivno sodelovanje Stalnega sekretariata na prireditvi TEN-T Days 2011 29. in 30. 
novembra 2011 v Antwerpnu kot tudi sestanek 19. marca 2012 v Brixnu/Bressanone, ki je bil 
posebej namenjen postopku ratifikacije Protokola promet. Temu je sledila misija 
koordinatorja Coxa v Rimu, kjer so med drugim obravnavali ratifikacijo Protokola promet.     
V zvezi s temo turizma sta se Generalni sekretar in predsedujoči ad hoc ekspertne skupine 
za izdelavo 4. poročila o stanju Alp sestala 23. 6. 2011 z generalnim direktorjem GD za 
podjetja Heinzom Zourekom, 7. marca pa z odgovornimi  za enoto turizem v GD za podjetja.   

Na temo hribovsko kmetijstvo je marca 2011 Sekretar  informiral komisarja Ciolosa o 
ustanovitvi Delovne skupine na to temo, oktobra 2011 je komisarju posredoval izjavo, ki jo je 
sprejela ta Delovna skupina, in s tem utrl pot sodelovanju GD za kmetijstvo na nekaterih 
sestankih Delovne skupine.  
V zvezi s temo biološke raznovrstnosti je Sekretariat skupno s Sekretariatom Karpatske 
konvencije sodeloval pri delu Delovne skupine za zelene infrastrukture GD za okolje 
Evropske komisije. Sekretariat in GD za okolje Evropske komisije sta tudi organizirala projekt 
Superalp! 2012 na temo biološke raznovrstnosti (glej poglavje št. 4.1).  
V sodelovanju z GD za okolje je 17. januarja 2012 v Bocnu Stalni sekretariat priredil 
konferenco o presoji vpliva na okolje v alpski regiji.  
Poleg tega bi omenili še sodelovanje na on-line posvetu “Evaluation of the EU Forest Action 
Plan, 2007-2011”, ki ga je organizirala GD za kmetijstvo in tistega, ki ga je organizirala GD 
za promet o spremembi Direktive 96/53/ES, ki določa velikost in največjo dovoljeno maso 
vozil, ki vozijo znotraj Evropske unije, ter posvete, ki jih je organizirala GD za okolje o pripravi 
VII. akcijskega načrta za okolje in za izvajanje okvirne direktive o vodah.   
 
Mednarodna raven  

V skladu s pobudo švicarskega predsedstva na 47. seji Stalnega odbora v Lucernu bi 
izpostavili intenzivno dejavnost, ki jo je Sekretariat opravil v letu 2012 v okviru procesa 
“Rio+20”, da bi prispeval k sooblikovanju poglavja “gore” v sklepni izjavi in da bi sodeloval pri 
pripravi dogodkov na temo trajnostnega razvoja na hribovskih območjih ob Sklepni 
konferenci junija 2012. V ta namen je Sekretariat skupno s Sekretariatom Karpatske 
konvencije sodeloval na sestankih v Bruslju (saj se stališča držav EU usklajujejo na ravni 
Unije) in v New Yorku. Skupna prizadevanja delegacije EU in Švice so prispevala k 
znatnemu izboljšanju besedila, ki je bilo sprejeto v Riu, ki je sprejel kot predlog predloge, ki 
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se nanašajo na točke namenjenim goram. Generalni sekretar je sodeloval tako kot govornik, 
kot tudi kot moderator na naslednjih dogodkih sklepne konference v Riu: 
 

• Investment in mountains, opportunities and challenges, v organizaciji UNEP 
• Mountain Knowledge Solutions for Sustainable Green Economy and Improved Water, 

Food, Energy, and Environment Nexus, v organizaciji ICIMOD  
• 3rd Global meeting of the Mountain Partnership 
• High-level Conference “Regional cooperation in mountains: from Rio to Rio and 

beyond”, v soorganizaciji UNEP, PSAC in EURAC 

 

V splošnem je prisotnost Alpske konvencije na zaključni konferenci v Riu omogočila razvoj 
pomembnih stikov z oblikovalci politik za gorska območja na nacionalni in mednarodni ravni 
in k prepoznavnosti Konvencije, ki velja za model čezmejnega sodelovanja gorskih območij  

 

3 ABIS/SOIA 

3.1  Poročilo o stanju Alp 

V skladu s sklepom (točka B6b) XI. Alpske konference je  Stalni sekretariat usklajeval 
dejavnosti za izdelavo četrtega poročila o stanju Alp v sodelovanju s švicarskim 
predsedstvom Alpske konference ter s pomočjo ad hoc ekspertne skupine, ki ji predseduje 
Francija, sestavljajo jo pa predstavniki pogodbenic, pomembni strokovnjaki, opazovalci in 
druge zainteresirane ustanove. 
Stalni sekretariat je nudil svojo pomoč francoskemu predsedstvu ekspertne skupine pri 
organizaciji sestankov, ki so navedeni v točki 2.1 tega poročila.  Poleg tega je sodeloval pri 
izdelavi pripravljalnih dokumentov, prispeval pri ureditvi vsebin in napisal besedila nekaterih 
poglavij poročila. Za določitev kazalnikov, ki bi jih lahko uporabili pri izdelavi poročila, je bil v 
skladu s sklepom ekspertne skupine na sestanku v Luzernu, 15. novembra 2011 organiziran 
v Innsbrucku sestanek  z nekaterimi nacionalnimi strokovnjaki. Na kraju bi omenili še 
sestanek z Evropsko agencijo za EEA (točka 3.2). 
O osnutku poročila so razpravljali na 49. seji Stalnega odbora v Ženevi: ad hoc ekspertni 
skupini so poverili nalogo, da izdela poročilo do 51. seje Stalnega odbora in da pripravi 
poročilo o napredku  (progress report), ki ga bodo predstavili na XII. Alpski konferenci.   
 

3.2  Evropsko spremljanje 

V zvezi z vključenostjo Alpske konvencije v postopke evropskega spremljanja bi omenili 
sestanek s predstavniki Evropske agencije za okolje (EEA) 9. februarja v Innsbrucku na temo 
pisnega prispevka za četrto poročilo o stanju Alp. Za ta namen sta bila izdelana dogovor o 
partnerstvu in program dela za leti 2012 -2013, ki sta ju  podpisala Izvršilni direktor agencije 
EEA in Generalni sekretar marca 2012.24. aprila 2011 se je namestnica generalnega 
sekretarja udeležila sestanka posvetovalne skupine za izdelavo EEA 2012 poročila  o stanju 
vodnih virov (EEA 2012 State of water assessment). Sekretar se je 22. in 23. maja 2012 v 
Bruslju udeležil šestega sestanka platforme EIONET o vplivih, ranljivosti in prilagajanju 
podnebnim spremembam v Evropi. Oktobra 2012 je ob udeležbi Sekretarja predviden v 
Köbenhavnu sestanek na temo kazalnikov v okviru mreže EIONET.  
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3.3  Baza podatkov 

Podatkovna baza SOIE je na voljo na spletni strani Alpske konvencije: v obravnavanem 
obdobju je bila dodana nova vsebina, to je možnost prostega iskanja, ki jo nudi  nova spletna 
stran Konvencije.  
 
3.4  Alpske raziskave  

Tu bi omenili prispevek v okviru delavnice  "Methodologies and best practices for the 
participation of the stakeholders involved in flood risk prevention", ki je potekala 3. in 4. 
oktobra 2011 v Trentu, kjer so predstavili tudi zbornik III. Mednarodne konference o vodah v 
Alpah (Benetke, 25. in 26. november 2010). Omenili bi tudi konferenco “Hydropower in public 
interest”, ki je bila 4. Septembra 2011 v Innsbrucku, delavnico  o spremljanju volkov 12. in 13. 
maja 2012 v Innsbrucku (pobudi Delovne skupnosti alpskih dežel Arge Alp ) in mednarodni 
delavnici “International Workshop on Sediment Transport” in »Hidopeaking«, ki ju je 
Platforma za upravljanje voda v Alpah priredila 16. decembra na Dunaju oziroma 19.-20. 
junija 2012 v Zürichu.  
Stalni sekretariat je poleg tega podprl in tudi sodeloval na mednarodnem posvetu »Čigave so 
Alpe«, ki ga je organizirala Alpska mreža od 22. do 24. septembra 2011 v Agordu/I.  V okviru 
promocije alpskih raziskav med mladino bi omenili »Nagrado za mlade znanstvenike za 
najboljša dela, povezana z alpsko tematiko«, za katero je dal pobudo Stalni sekretariat (za 
dodatne informacije glej točko 4.1 tega poročila) in »Drugi forum mladih raziskovalcev za 
bodočnost Alp«, ki je tudi ob podpori Stalnega sekretariata potekal 24. in 25. maja 2012 v 
Torinu.  
Za sodelovanje z Mednarodnim znanstvenim komitejem za preučevanje Alp (ISCAR) glej 
točko 4.4 tega poročila.  

 

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. 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  
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 
4.8 Sodelovanje z Združenimi narodi 
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4.1 Projekti Stalnega sekretariata  

V nadaljevanju bomo podrobneje opisali posamezne projekte v obdobju marec 2011 – julij 
2012. 
  

SuperAlp!5 – 4. / 12. julij 2011 in Superalp!6 – 4./11. julij 2012 

SuperAlp! – prečkanje Alp z novinarji iz različnih dežel z alternativnimi prevoznimi sredstvi – 
je že ustaljen 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 2011 (peta izvedba) so sodelovali novinarji iz 
sedmih držav (Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Velike Britanije, Romunije in Slovenije). 
Vodilna tema izvedbe 2011– ledeniki- je nudila priložnost za neposredno seznanjanje s 
stanjem petih ledenikov glavnih alpskih vrhov, najzgovornejših kazalnikov sedanjih 
podnebnih sprememb, in za izmenjavanje mnenj s strokovnjaki in krajevnimi upravitelji.  
Projekt so financirale in »in kind« podprle številne ustanove in organizacije, med katerimi  
Avtonomna regija Dolina Aosta, Skupnost občin iz Chamonixa in francosko planinsko društvo.  
»In kind« prispevke so nudili zasebni partnerji, med katerimi avstrijske železnice in podjetje 
PostBus za vozovnice v Avstriji. 
Šesto izvedbo (2012) sta skupno organizirala in financirala Sekretariat in GD za okolje 
Evropske komisije. Glavna tema je bila posvečena dvajsetletnici zakonodaje »Natura 2000« 
in »Life/Life +«. Prečkanja se je udeležilo 12 novinarjev iz Kanade, Nepala, Nemčije, Francije, 
Italije, Romunije, Slovenije, Švedske in Švice. Priredili so srečanja s številnimi ustanovami in 
organizacijami krajevnega značaja, med katerimi so Slovensko planinsko društvo, Regija 
Lombardija, Avtonomna pokrajina Trento, predstavniki različnih francoskih  hribovskih 
območij in številnih varovanih območij.  
Dodatne informacije na naslovu: 
http://www.alpconv.org/sl/activities/SuperAlp/default.html  
 
Priročniki za izvajanje Alpske konvencije 

Za pospeševanje izvajanja Alpske konvencije so bili v tesnem sodelovanju z ustreznimi 
ministrstvi ali organizacijami, ki so aktivne v tem prostoru (npr. nacionalnimi odbori CIPRE),  
izdelani priročniki, 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 se poslužujejo strategij za izvajanje načel 
Konvencije na krajevni ravni. V priročnikih je objavljen tudi pregled ustrezne nacionalne 
zakonodaje in izbor primerov dobrih praks.  
Po objavi inačic za Francijo, Italijo (vključno z dvojezično izdajo za Gornje Poadižje/Južno 
Tirolsko, ki jo je financirala Pokrajina Bocen) in za Slovenijo, je bil v obravnavanem obdobju 
v sodelovanju z ministrstvom za okolje  objavljen tudi  priročnik za avstrijske občine. 
Podobno kot v ostalih primerih so priročnik odposlali vsem avstrijskim občinam Alpske 
konvencije. Skupno je bilo odposlanih 4716 priročnikov. Sekretariat je seveda na voljo 
pogodbenicam za prireditev priročnikov za ostale države, če bodo zanje zainteresirane.  Po 



  ACXII/B1/2 

ACXII_B1_2_sl  9

ratifikaciji osmih protokolov s strani Italije je Sekretar poslal vsem italijanskim občinam z 
alpskega območja še en dopis, v katerem jih opozarja na priročnik in na nove pravne 
obveznosti.  
 

Razpis  “Projekti za izvajanje Alpske konvencije” 

Leta 2011 je Stalni sekretariat objavil program podpor za projekte, ki udejanjajo Alpsko 
konvencijo in njene protokole na lokalni ravni, tudi s pomočjo ustreznih priročnikov: na ta 
način želi motivirati subjekte, ki so aktivni v tem prostoru, obenem pa želi nuditi sporočilo, da 
predstavlja Alpska konvencija tudi »orodje«, ki je na voljo lokalnim ustanovam.   
Razpis je bil objavljen v vseh alpskih državah prek komunikacijskih kanalov Alpske 
konvencije, rok za prijavo je trajal od konca aprila do 30. avgusta 2011. Prejeli smo 39 
kandidatur (24 iz Italije, 8 iz Francije, 2 iz Švice, 2 iz Slovenije, 1 iz Avstrije, 1 iz Nemčije in 1 
z Nizozemskega). 
Da bi lahko vsebinsko ločili nagrajene projekte, smo oblikovali naslednje kategorije: projekti 
za občine z manj kot 500 prebivalci, projekti za mladino, projekti za izvajanje Deklaracije 
prebivalstvo in kultura.  
Nagrajevanje je potekalo 7. novembra 2011 v Torinu v okviru konference “Quale futuro per le 
Alpi a vent’anni dalla Convenzione?” (Kakšne perspektive za Alpe dvajset let po podpisu 

Alpske konvencije?) 

Dodatne informacije na naslovu: 
http://www.alpconv.org/it/activities/contest/awardresults/default.html 
 
Fotografski natečaj in koledar 2012 

Podobno kot leta 2010 je Stalni sekretariat tudi leta 2011 priredil fotografski natečaj za 
predstavitev Alpske konvencije širši javnosti in za izbor fotografij za koledar 2012. Nagrade 
sta nudila dva zasebna sponzorja.  
Rok za prijavo je zapadel 15. septembra 2011, število udeležencev je bilo znatno večje kot v 
prejšnji izvedbi. Sodelovalo je 130 fotografov iz Avstrije, Francije, Nemčije, Italije, Slovenije in 
Švice, pa tudi iz Belgije in Združenih držav. Koledar 2012 je izšel v 1200 izvodih, razdelili 
smo jih po običajnih kanalih. 
Priprava na razpis fotografskega natečaja za koledar 2013 je pravkar v teku (termin za 
sodelovanje 30. september 2012)  
 

Nagrada za mlade raziskovalce – Najboljši elaborati na alpske teme 

Da bi med mladimi raziskovalci pospeševal raziskave na alpske teme in tudi mreženje le-teh, 
si je Stalni sekretariat zamislil prvo izvedbo nagrade za najmlajše raziskovalce. 3 nagrade po 
1000 evrov bodo namenjene avtorjem diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog na teme, ki 
so posebnega pomena za Alpsko konvencijo. Razpis je še odprt, rok za prijavo je 30. avgust 
2012, nagrade, o katerih bo odločala mednarodna žirija, bodo podelili ob 51. seji Stalnega 
odbora. Sekretariat je o tem poročal na 49. seji Stalnega odbora.   
Za dodatne informacije    
http://www.alpconv.org/it/activities/younggeneration/YSAward/default.html   
 

Konferenca  »Quale futuro per le Alpi a vent’anni dalla Convenzione?« (Kakšne 

perspektive za Alpe dvajset let po podpisu Alpske konvencije?) 



  ACXII/B1/2 

ACXII_B1_2_sl  10

Da bi obeležil dvajsetletnico Alpske konvencije je Sekretariat od pomladi 2011 dalje  stopil v 
stik s številnimi lokalnimi ustanovami in organizacijami, da bi v partnerstvu z le-temi 
organiziral primerne proslave. Na ta način bi po eni strani Konvencijo prek lokalnih ustanov 
bolj približal prebivalstvu, po drugi strani pa bi Sekretariati olajšal organizacijske naloge. To 
je veljalo zlasti za prireditev 7. novembra v Torinu v sodelovanju z društvom Dislivelli in 
univerzo Politecnico iz Torina, za prireditev CIPRE Francija in za prireditev 9. novembra v 
Salzburgu v sodelovanju s CIPRO Avstrija. Na žalost je bila prireditev v Salzburgu 
odpovedana, prireditev v Lionu pa se je ustavila na ravni predloga, ker ni prejela pozitivnega 
mnenja regije.  
Za dodatne informacije:  
http://www.alpconv.org/sl/activities/younggeneration/YSAward/default.html  
 
Mednarodna konferenca "The price of Landscape - Who cares about Lanscape in the 

Alps?”  Objava zbornika konference 

24. junija 2011 je Sekretariat v sodelovanju z avstrijskim planinskim društvom Alpenverein in 
italijanskim društvom Club Alpino Italiano organiziral v Bocnu mednarodno konferenco na 
temo krajine in prostorskega planiranja.  
S to konferenco smo hoteli spodbuditi razpravo o nadaljnjem razvoju proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov v Alpah. Zbornik konference je v fazi objave (poleti 2012).   
Za dodatne informacije:  
http://www.alpconv.org/sl/newsevents/alpine/landscapeconf/default.html  
 

Video clip “Alpska konvencija 1991-2012”.  

Sekretariat je izdelal video dokument (predvidena predstavitev med XII. Alpsko konferenco), 
pri katerem so z intervjuji po skype-u sodelovali številni predstavniki ustanov in znanosti iz 
držav članic Alpske konvencije.  
 

Priprava mednarodne konference o varstvu tal  

Sekretariat si je prizadeval, da bi skupno z avstrijsko Zvezno agencijo  za okolje, GD za 
okolje Evropske komisije, s skupnim raziskovalnim centrom v Ispri in Univerzo v Innsbrucku 
organiziral mednarodno konferenco na temo varstva tal, ki bo potekala 26. in 27. septembra 
2012 v Innsbrucku.   

 

4.2  Projekti tretjih subjektov ob podpori Stalnega sekretariata 

V obravnavanem obdobju je Sekretariat podprl, včasih tudi finančno, nekatere projekte tretjih 
subjektov za pospeševanje izvajanja Alpske konvencije (posvete, filmske festivale, prireditve 
za povečanje vidljivosti Alpske konvencije). Da bi zagotovili prozornost, smo na spletni strani 
objavili nekaj pogojev za pridobitev morebitnih prispevkov za projekte tretjih subjektov 
 
4.3  Sodelovanje v okviru dogovorov z mrežami za izvajanje 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:  
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- Alpsko mesto leta 

12. in 13.05.2011 Konferenca Annecy/F 

27. in 28.10.2011 Konferenca Chambéry/F 
 

- VIA ALPINA 

Via Alpina Travel Grants: tudi v letih 2011 in 2012 se je nadaljevala podpora 
Sekretariata mreži Via Alpina in monaškemu planinskemu društvu CAM za dodelitev 
treh “štipendij” pohodnikom, ki nameravajo prehoditi pretežni del petih poti Vie Alpine 
in s tem zagotoviti vidljivost projektu.    
 

4.4  Druge oblike sodelovanja 

Bergsteigerdörfer – Alpinistična 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  
Villgratenu/A (17. junij 2011) in v Obertilliachu/A (1. december 2011) ter pomoč pri 
izdelavi projekta Interreg IVA Avstrija-Italija o alpinističnih naseljih brez meja.  
 

Mreža regij Alpske konvencije 

V obravnavanem obdobju so se še nadaljevali stiki med Avtonomno pokrajino Trento in 
švicarskim predsedstvom Konvencije. Da bi zagotovil primeren razvoj tega procesa, je 
Sekretariat je podprl neposredne stike med obema ustanovama. Sekretariat je sodeloval 
na seminarju o gozdarskih politikah, ki ga je 24. aprila 2012 organizirala Pokrajina Trento 
ob sodelovanju predstavnikov regij.    
 

Delovna skupnost  alpskih dežel 

Navzočnost na naslednjih sestankih Delovne skupnosti alpskih dežel:  
01.07.2011, Konferenca predsednikov vlad regij Delovne skupnosti alpskih dežel, Zell am 
See/A  
27.01.2012, Vodilni odbor, Unterterzen/CH  
29.06.2011, Konferenca predsednikov vlad regij Delovne skupnosti alpskih dežel, Bad 
Ragaz/CH. Poleg tega bi izpostavili tudi sodelovanje na konferenci v Bad Ragazu, 29. 
junija 2012, na kateri so bile navzoče regije Delovne skupnosti alpskih dežel in tudi druge 
regije, da bi razpravljale o možnem razvoju makroregionalne alpske strategije.  

 

CIPRA 

Generalni sekretar se je udeležil letne strokovne konference CIPRE International v 
Bovcu/Sl (15.-17. september 2011) in konference, ki jo je CIPRA organizirala 19. 
septembra 2011 na Dunaju na temo makroregije ("Perspektiven für die Alpen – Was 
können Alpenkonvention und eine makroregionale Alpenraumstrategie dazu beitragen?"). 
Sekretar je sodeloval tudi na seji CIPRE Italija  27. maja 2011 v Milanu. 
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ISCAR  

V okviru sodelovanja z Mednarodnim znanstvenim komitejem ISCAR je bila namestnica 
sekretarja 19. septembra v Milanu navzoča na generalni skupščini, kjer je bila izvoljena 
nova predsednica. Na skupščini so imeli možnost razpravljati o morebitnih skupnih 
dejavnostih in o vlogi komiteja ISCAR v okviru projekta za mlade raziskovalce ter 
splošneje tudi v okviru Alpske konvencije.   
Poleg tega bi omenili še seminar “Alpska konvencija – opravljene dejavnosti in tekoči 
projekti”  na univerzi Università della Montagna 24. januarja 2012 v Edolu/I. 

 
CAA 

V okviru sodelovanja s italijanskim planinskim društvom CAA je generalni sekretar 
sodeloval na letni skupščini 10. Septembra 2011 v Bergamu/I, 26. januarja 2012 pa se je 
sestal z novim predsednikom  CAA Klausom-Jürgenom  Granom. 
V zvezi z bolj specifičnim sodelovanjem z italijanskimi planinskimi društvi bi omenili 
prispevek na seminarju za operaterje italijanskega planinskega društva na področju 
okoljskega varstva v hribih 22. oktobra 2011 v Pesaru/I ter vrsto dejavnosti v okviru 
regionalnih in lokalnih odsekov. Poleg tega je potekalo tudi sodelovanje z raznimi 
planinskimi društvi držav članic Konvencije, da bi zagotovili objavo in razdelitev 
publikacije »Per Alpes, 20 krožnih pohodnih tur za odkrivanje Alp« , ki je nastala v okviru 
izvajanja Protokola turizem Alpske konvencije. 
Sekretar je 20. junija 2012  v Innsbrucku sprejel skupino članov  monaškega planinskega 
društva CAM.  

  
Delovna skupnost »Alpska mesta« 

Sodelovanje na letni skupščini  23.06.2011 v Meranu/I. 
 

 
Euromontana 

Namestnica Generalnega sekretarja se je 27. in 28.9.2011 v Invernessu/UK udeležila 
skupščine ter sodelovala na sklepni okrogli mizi. 
 

Mladinska raven  

Od 28. do 31. marca 2011 se je Stalni sekretariat v Herisau/CH udeležil zasedanja 
Mladinskega parlamenta. Maja 2012 je Sekretariat organiziral sodelovanje študentov iz 
Francije, Avstrije in Slovenije v projektu, ki ga je osnoval Festival gorskega filma iz Trenta 
Sekretariat je poleg tega predstavil strateško igro Transalpin skupinam dijakov in 
profesorjev v okviru letne konference Climate Alliance Austria in v okviru tirolskega 
projekta »school mobile«, s katerim pomagajo šolam  pri pospeševanju trajnostne 
mobilnosti.  

  



  ACXII/B1/2 

ACXII_B1_2_sl  13

 

4.5  Sodelovanje na ravni Evropske skupnosti 

Evropsko teritorialno sodelovanje 

Stalni sekretariat je sodeloval na sestanku pododbora za teritorialno kohezijo 24. marca 
2011 v Bruslju.   
 
Program evropskega teritorialnega sodelovanja »Alpski prostor« 

Na osnovi funkcije opazovalca, ki jo Stalni sekretariat ima v okviru evropskega programa 
teritorialnega sodelovanja “Alpski prostor”, omenjamo udeležbo na sestankih 
programskega odbora (Salzburg, 10. in 11. maj 2011; Vaduz, 27. in 28. junij 2012), na 
sejah Delovne skupine za makroregionalno strategijo  (Dunaj, 6. julij 2011; Ljubljana, 27. 
september 2011; Dunaj, 15. december 2011, Dunaj, 5. maj 2012; München, 12 julij 2012) 
in na vmesni konferenci (Grenoble, 16. in 17. junij 2011).  
Kot opazovalec je Sekretariat sodeloval še na sestankih naslednjih projektov:  
 

• 2. in 3.03.2011, CLISP, München/D 
• 31.03 - 1.04.2011, ACCESS, Aix les Bains/F 
• 6. in 07.04.2011, CO2NeutrAlp, Longarone/I 
• 21.06.2011, Access, Landeck/A 
• 08.09.2011, CLISP, Dunaj/A 
• 20.-21.9.2011, AlpWaterScarce Final conference, Graz/A 
• 27. in 28.10.2011, ALPSTAR Kick-off Meeting, Chambéry/F 
• 17.01.2012, Monitraf, Zürich/CH 
• 09.05.2012, C3 Alps, Kick-off Meeting, Bern/CH 
• 11.05.2012, Alpcheck, München /D 
• 24.05.2012 Share, final conference, Aosta/I 
• 28.06.2012, MANFRED, final conference, Rim/I 

 
V obravnavanem obdobju je lahko kot opazovalec sodeloval pri predložitvi nekaterih 
kandidatur v okviru IV.razpisa: sodelovanje bi lahko postalo uradno v primeru, da bi bile 
kandidature pozitivno ocenjene v prvi fazi izbornega postopka (I step).  
 

Ostali programi EU 

LIFE+ 

3. marca je Stalni sekretariat  sodeloval na seminarju o programu LIFE+ v Bruslju. 
 
VII. Okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj 

V okviru sodelovanja s projektom Mountain Trip, ki ga financira VII. okvirni program EU, 
se je namestnica generalnega sekretarja 26. maja 2011 udeležila sestanka v Innsbrucku 
 
Program teritorialnega sodelovanja »Jugovzhodna Evropa« 

Stalni sekretariat je kot pridružen strateški partner vključen v projekt “Access2Mountain”, 
zato se je udeležil kick-off sestanka 15. junija 2011 na Dunaju. Na vabilo organizatorjev 
je marca 2012 Sekretar predstavil smernice za male hidroelektrarne na konferenci, ki so 
jo v okviru projekta  SEE hydropower organizirali v Ljubljani. 
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4.6  Oblike zunanjega sodelovanja  

4. decembra 2011 se je generalni sekretar v okviru sodelovanja z agencijo EEA udeležil 
prve izvedbe Dneva gora v okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih 
spremembah, ki je potekal ob konferenci COP 17 v Durbanu ob navzočnosti političnih in 
institucionalnih predstavnikov hribovskih območij Azije, Južne Amerike in Evrope. Na 
prireditvi smo se prepričali, koliko pozornosti namenjajo Alpski konvenciji kot vzorcu 
mednarodnega sodelovanja. O prireditvi in navzočnosti Sekretariata je tisk obširno 
poročal, saj so bili tam navzoči številni novinarji in informacijske agencije.    
 
Maja 2011 je bil generalni sekretar navzoč na pomembnem okoljskem kongresu “Nevsky 
International Ecological Congress”, ki ga je v Petrogradu organizirala skupščina CIS  ob 
svoji dvajsetletnici. Tudi v tem primeru je Alpska konvencija in še posebej njena vloga v 
okviru strategije za biotsko raznovrstnost in gozdove vzbudila pozornost kot vzorec 
mednarodnega sodelovanja. O dogodku je obširno poročal tisk v državah članicah CIS.  
Univerza Michigan State University (MSU- East Lansing- USA) je izbrala Alpsko 
konvencijo za vzorec v okviru svojih raziskav o trajnosti: 4 svoje profesorje je poslala v 
Innsbruck in Bocen, da bi se seznanili z dejavnostmi Konvencije in pripravili ekskurzijo 
univerzitetnih študentov, ki je potekala maja 2012. Ameriški študenti so imeli priložnost 
posredovati svoje vtise in izmenjati informacije o trajnostnih temah s sodelavci 
Sekretariata. Sodelovali so tudi pri igri »Transalpin«, ki jo je izdelal Sekretariat.  
Spomladi 2012 je “Academy for Bijie Experimental Region, Bijie University, Guizhou, 
China” kontaktirala Sekretariat, da bi pridobila informacije o vzorcih in načinu udejanjanja 
trajnostnega razvoja, ki bi bili lahko uporabni tudi na Kitajskem. Junija 2012 je bil 
organiziran obisk v Innsbrucku. Sekretariat je nosilce tega projekta postavil v stik tudi z 
drugimi ustanovami in ustreznimi mrežami (avstrijsko in lihtensteinsko ministrstvo, mreža 
Alpsko mesto leta, avstrijsko planinsko društvo in mreža Alpinistična naselja - 
Bersteigerdörfer).  
Po prejetju prvega osnutka projekta konvencije AGOCA (Alliance of Central Asian 
Mountain Communities ) je Stalni sekretariat posredoval predlog pogodbenicam, da bi 
preveril, ali se z njim strinjajo in ali so ga pripravljene tudi ekonomsko podpreti. 
Ustrezen projekt je v fazi priprave.   
  

4.7  Sodelovanje z ostalimi konvencijami in mednarodnimi organizacijami 

Karpatska konvencija 

V obravnavanem obdobju se je generalni sekretar udeležil konference pogodbenic  
(COP) 16. in 27. maja v Bratislavi. Sodelovanje z začasnim Sekretariatom Karpatske 
konvencije je bilo zelo intenzivno v okviru procesa  “Rio+20” in nam je prineslo tudi 
precejšnje prihranke. Začasni Sekretariat Karpatske konvencije je sodeloval tudi na 
pogajanjih v New Yorku od 27. maja do 1. junija, kjer je na osnovi  Memoranduma of 

Understanding zastopal tudi Sekretariat Alpske konvencije. Oba sekretariata sta aktivo 
sodelovala tudi pri organizaciji prireditev v Hribovskem paviljonu od 17. do 21. junija v Riu.   
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Forest Europe 

Na osnovi pozitivnega mnenja 41. seje Stalnega odbora o možnosti, da Konvencija 
zaprosi in pridobi status opazovalca v postopku nastajanja Evropske konvencije za 
gozdove (MCPFE), se je Stalni sekretariat udeležil ministrske konference (Ministerial 
Conference on the Protection of Forests in Europe) v Oslu od 14. do 16. junija 2011. 
Generalni sekretar je posegel na četrtem zasedanju ministrske okrogle mize. 
Sodelovanje se nadaljuje tudi  v novi pogajalski fazi, ki je pravkar v teku.   
 

ECE/FAO 

Namestnica generalnega sekretarja je 10. in 11. maja 2011 v Ženevi sodelovala na 
sestanku stakeholderjev, namenjenemu izdelavi akcijskega plana za upravljanje z 
gozdovi v okviru zelene ekonomije. 
 

 
4.8  Sodelovanje z Združenimi narodi  

V obravnavanem obdobju je Sekretariat sodeloval na proslavah Mednarodnega dneva 
gora 16. decembra 2011 na Dunaju. O procesu “Rio+20” smo poročali že v točki 2.2. 
Sekretariat je poleg tega aktivno spremljal in tudi sodeloval pri procesu prestrukturiranja 
Gorskega partnerstva na posebnih sestankih v Rimu (februar 2012) in v Riu (junija 2012). 
28. marca 2012 se je Sekretariat odzval vabilu Svetovne banke, da predstavi dejavnosti 
Alpske konvencije kot možni vzorec za sodelovanje med državami, strankami banke.  
 
 

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.  
Da bi še izboljšali kakovost informacij na spletu in rešili nekatere težave tehnične narave, 
ki so povezane z uporabo dosedanjega CMS-a (Content Management System), smo se 
odločili za selitev v novi sistem, pri čemer smo optimizirali organizacijo nekaterih vsebin 
in odprli dve novi poglavji, ki bosta obravnavali podnebje oziroma ABIS/SOIO  
(Data&Facts). Tudi na Facebooku narašča število obiskovalcev.   

Nova stran je na spletu od septembra 2011, od tedaj si jo je ogledalo preko 33.000 
obiskovalcev. Med prispevki, ki sestavljajo spletno stran, bi omenili uvodnike, to je članke, 
ki jih podpisujejo eminentne osebnosti na mednarodni ravni.  
V tej zvezi bi omenili tudi intranet za notranjo rabo, operativno platformo, ki omogoča 
izmenjavo gradiva v okviru delovnih skupin in platform in tudi redno pošiljanje newsletter 

Sekretariata v skladu z dogovorom na 46. seji Stalnega odbora v Vaduzu. 
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5.2  Vidna in otipljiva prisotnost Alpske konvencije  

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 bi omenili filmski 
festival v St. Antonu/A (23.-27. avgust 2011) v sodelovanju s CIPRO Avstrija, 
sodelovanje na filmskem festivalu v Cervinii (30. julij – 7. avgust 2011) in na Svetovnem 
forumu o usadih (World Landslide Forum, Rim, 5. oktober 2011) v sodelovanju s 
Platformo naravne nesreče in italijanskim ministrstvom za okolje ter navzočnost na 
Alpskem dnevu v Mojstrani/SL 27. avgusta 2011; za leto 2012  bi izpostavili, da smo v 
sodelovanju z mestom Bocen postavili našo stojnico ob nacionalnem zboru vojakov 
alpincev, na katerem je sodelovalo preko 300.000 oseb.   

 

Konference za tisk in avdicije 

V obravnavanem obdobju bi omenili predvsem avdicijo generalnega sekretarja v 
občinskem svetu v Bocnu (26. januar 2012).  
Posveti 

V obravnavanem obdobju so Generalni sekretar, namestnica Generalnega sekretarja in 
sodelavci Sekretariata sodelovali na številnih posvetih, sestankih in srečanjih z dijaki, da 
bi pospeševali znanje o Alpski konvenciji, njenih ciljih in dejavnostih. 
 
 

6. OUTLOOK 
Dejavnosti Sekretariata bodo v preostalem delu leta 2012 potekale v znamenju 
kontinuitete z opisanimi dejavnostmi, posebej na področju tekočih projektov. Za leti 2013-
14 pa se Generalni sekretar nadeja, da se bodo dejavnosti prav tako nadaljevale, seveda 
ob prilagoditvah, ki jih bo predlagala in sprejela XII. Alpske konferenca.  
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B Poročilo o delo Task Force za zavarovana območja Stalnega 

sekretariata 

 
 
Poročilo o delu (ki je na voljo v tiskani obliki v vseh štirih jezikih Alpske konvencije) ponovno 
odraža dejanja ALPARC-a v dvoletnem obdobju, ki ga je usklajevala Task Force zavarovana 
območja Alpske konvencije. Tudi v obdobju 2011-2012 je ekipa Task Force zagotavljala 
kakovostne storitve z zagotavljanjem različnih mednarodno-usklajevalnih orodij (baza 
podatkov, GIS, internet, razstave) in pomagala pri organizaciji številnih prireditev alpskih 
zavarovanih območij. Med njimi lahko izpostavimo sledeče: priprava Generalne skupščine 
mreže ALPARC tekom Alpskega tedna v Poschiavu (Švica), udeležba in organizacija 
Alpskega tedna, organiziranje (v sodelovanju z gostiteljskima parkoma) dveh trofej Danilo Re 
(kjer se je vsakič zbralo več kot 300 udeležencev), priprava štirih rednih in dveh izrednih 
srečanj Mednarodnega izvršnega odbora, dejavnosti delovne skupine »Prihodnost ALPARC-
a«, ki je privedla do opredelitve pogojev pravne ureditve mreže ALPARC. 
 
Ekipa Task Force je bila v preteklem obdobju aktivno vključena v dejavnosti ekološkega 
povezovanja (zaključek projekta ECONNECT in sodelovanje pri platformi »Ekološko 
omrežje« Alpske konvencije). Task Force je pomembno prispevala k vzpostavitvi projekta 
ETS, naslednika projekta ECONNECT, o aktualni problematiki obnovljivih virov energije in 
biotske raznovrstnosti: »Recharge.Green«. Projekt je odobril izbirni odbor programa za 
Območje Alp. Druge aktivnosti na področju biotske raznovrstnosti zadevajo sodelovanje s 
Karpati na temo ekološkega povezovanja znotraj masiva, in delo s številnimi pilotnimi 
regijami, uradno priznanimi kot: Alpska konvencija kot pilotna regija ekološkega povezovanja. 
Dejavnosti, ki obravnavajo trajnostni razvoj alpskih regij in ukrepe upočasnitve segrevanja 
podnebja, so bile izpostavljene tekom ekskurzije o ekološki gradnji in učinkoviti rabi energije 
v naseljenih predelih zavarovanih območij. Te teme so bile med drugim tudi predmet delovne 
skupine o povezavi in kratkih stikih med lokalnim gospodarskim razvojem, turizmom in 
mobilnostjo. 
 
Vodilni projekt na področju komuniciranja v obdobju 2011 – 2012 je bila uresničitev 
Multivizije »Za Alpe«. Projekt je potekal v sodelovanju z 20 partnerji iz 6 alpskih držav, ki 
upravljajo preko 60 zavarovanih območij. To komunikacijsko orodje, ki priča o velikem 
uspehu sodelovanja se hitro širi preko DVD-jev v vsa zavarovana območija alpskega loka. 
 
Poleg francoskih finančnih virov, ki zagotavljajo delovanje mreže in pokrivajo večji del 
dejavnosti iz programa dela, so finančna sredstva prispevale tudi nekatere druge države 
podpisnice Alpske konvencije. K uresničitvi programa dela za obdobje 2011/2012 so s 
finančnimi prispevki pomembno pripomogle: Nemčija, Švica in kneževini Lihtenštajn in 
Monako. Omeniti je potrebno tudi prispevek nemške fundacije »Heidehof«. 
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Del III Poro čilo opazovalk 

 

Na pobudo švicarskega predsedstva in sklepa, sprejetega na 49. seji Stalnega odbora, 
predstavljajo opazovalke v okviru razpoložljivih časovnih in kadrovskih virov kratko poročilo o 
dejavnostih, ki so jih izvajale v obdobju po X. Alpski konferenci v Evianu leta 2009, kakor tudi 
o sodelovanju z organi Alpske konvencije in predloge za njegovo izboljšanje. Obenem 
izkoriščajo priložnost za podajo ocene, v kolikšni meri so se pogodbenice ukvarjale z 
zahtevami, ki so jih opazovalke zapisale v deklaraciji iz Eviana leta 2009. Kratko poročilo je 
povzetek poročil, ki jih je poslalo naslednjih sedem od skupaj petnajstih opazovalk: AidA 
(Povezanost v Alpah) ALPARC (Mreža zavarovanih območij v Alpah ), Alpsko mesto leta  
(Alpsko mesto leta), CAA (Združenje planinskih zvez držav alpskega loka), CIPRA 
(Mednarodna komisija za varstvo Alp), ISCAR (Mednarodni znanstveni odbor za 
raziskovanje Alp), PMB (proMONT-BLANC)). Poročilo je reprezentativno, saj so v njem 
upoštevane opazovalke, ki so aktivne pri neposrednem uresničevanju Alpske konvencije. 
Naslednje opazovalke niso javili lastnega poročila, vendar izrecno podpirajo vsebino in 
intencijo pričujočega poročila: AEM (Association Européenne des Elus de Montagne), Alpine 
Space (Managing Authority of the European Cooperation Programme) in IUCN (Svetovna 
zveza za varstvo narave). 

 

Uresni čene in na črtovane dejavnosti na podro čjih delovanja Ve čletnega 
programa dela (MAP) za obdobje 2011–2016 

Opazovalke in njihove članske organizacije se s svojimi pomembnimi projekti in dejavnostmi 
na vsealpski pa tudi regionalni in lokalni ravni pojavljajo v vlogi odločilnih nosilk izvajanja 
Alpske konvencije, čeprav so njihova sredstva zelo omejena, za financiranje svojih projektov 
pa morajo pogosto pridobiti dodatna sredstva tretjih strani. Kratko poročilo se omejuje na 
ključne dejavnosti, ki se izvajajo na t. i. prednostnih področjih delovanja Večletnega 
programa dela za obdobje 2011–2016, na katerih so opazovalke delovale v obdobju po X. 
Alpski konferenci in na katere se bodo usmerile v naslednjih letih. Opazovalke so svoje 
ključne dejavnosti tako usmerjale v demografske spremembe, podnebne spremembe, 
biotsko raznovrstnost in komunikacijo. 

 

Na področju demografskih sprememb  Alpsko mesto leta  in CIPRA tesno sodelujeta z 
Mladinskim parlamentom Alpske konvencije (YPAC). S projektom young@alpweek, ki bo 
predstavljen na Alpskem tednu 2012, se bo začelo intenzivnejše obdobje izvajanja projektov 
z mladimi v prihodnjem obdobju. Z vprašanji migracij se ukvarja ISCAR, na temo kakovosti 
življenja in trajnostnega regionalnega razvoja na perifernih podeželskih območjih v Alpah pa 
bosta projekt začela izvajati ALPARC in CIPRA. Na področju podnebnih sprememb  je 
CIPRA vodilni partner pri številnih večjih projektih skupaj z AidA, z udeležbo ALPARC, 
ISCAR ter z društvom Alpsko mesto leta. S posredovanjem znanja naj bi se na celotnem 
območju Alp spodbujala zlasti trajnostno in energijsko učinkovita gradnja, obenem pa bi to 
tudi okrepilo verigo dodane vrednosti lesa v regiji. Prvemu arhitekturnemu natečaju za 
trajnostno gradnjo, ki je bil leta 2011 organiziran v sodelovanju s Kneževino Lihtenštajn, bo 
najverjetneje sledil razpis drugega natečaja, pri katerem bo tokrat sodelovala tudi Švica. Na 
področju prometa  in trajnostne mobilnosti so dejavni zlasti člani CAA, AidA, Alpsko mesto 
leta in PMB. Na področju biotske raznovrstnosti  in ekološke povezanosti izvajajo več 
obsežnejših večletnih projektov predvsem ALPARC, CIPRA in ISCAR v sodelovanju s 
Platformo za ekološko povezanost. Že zaključena projekta – Iniciativa za ekološki kontinuum, 



ki jo je financiral švicarski Sklad za naravo MAVA, in ECONNECT, katerega izvajanje je 
finančno podpiral program Območje Alp – sta omogočila razvoj orodij, kot so spletno orodje 
JECAMI (Joint Ecological Continuum Analysing and Mapping Initiative), ki se na področju 
ekološkega povezovanja koristno uporablja tako v znanosti kot v praksi, in prve povezovalne 
dejavnosti v certificiranih pilotnih regijah, ki so bile določene za ta namen. Prihodnji izzivi so 
sedaj vzpostavitev in krepitev ekološke povezanosti v teh pilotnih regijah kakor tudi 
participativna vzpostavitev ustreznega čezmejnega sodelovanja, ki bo na vsealpski ravni 
zajemalo različne stroke. Na področju trajnostnega turizma na zavarovanih območjih sta bila 
s številnimi prireditvami dejavna predvsem ALPARC in ISCAR, medtem ko je PMB na vseh 
prednostnih področjih delovanja vsebine Alpske konvencije v veliki meri vnesel v načrt 
upravljanja „Espace Mont Blanc“. Na področju komunikacije so zlasti CIPRA, ALPARC, 
ISCAR in AidA tiste opazovalke, ki s prakso pogostega nastopanja na svetovnem spletu, 
izdajanjem e-novic (alpMedia) in publikacij (Alpenaodru, eco.mont), organiziranjem delavnic, 
z multivizijskimi projekcijami in v centrih za obiskovalce vsebine Alpske konvencije in lastne 
primere njenega uresničevanja posredujejo na način, ki pritegne zanimanje večjega dela 
javnosti. 

 

Več opazovalk, predvsem ALPARC, CIPRA in ISCAR, so se z njihovimi letnimi strokovnimi 
konferencami lotevali novih tem, kot so npr. metropole, podnebne spremembe in ekološka 
povezanost, in s tem dajali organom alpske konvencije vsebinske vzpodbude za vsebinsko 
razvijanje aktivnosti teh organov.V tesnem in konstruktivnem sodelovanju s švicarskim 
predsedstvom bodo ALPARC, CAA, CIPRA, ISCAR in AidA organizirali Alpski teden 2012 , 
ki bo v Poschiavu potekal z naslovom Obnovljive Alpe in na katerem bodo predstavljeni 
številni strokovni prispevki in forumi. ALPARC, CAA, CIPRA in ISCAR so zelo dejavni tudi v 
različnih platformah in delovnih skupinah Alpske konvencije. 

 

Deklaracija opazovalk o prihodnosti Alpske konvenci je, sprejete leta 2009  
v Evianu 

Z omenjeno deklaracijo je enajst opazovalk takratno X. Alpsko konferenco pozvalo, naj za 
Alpsko konvencijo oblikuje novo vizijo in sprejme konkretne ukrepe v obdobju do XI. Alpske 
konference. Tri leta zatem, pred XII. Alpsko konferenco, so opazovalke opravile pregled, kaj 
je bilo v tem obdobju dejansko storjenega, in ugotovile, da so rezultati glede uresničevanja 
njihovih zahtev nezadovoljivi. Po njihovem mnenju pogodbenicam ni uspelo ali pa jim je 
uspelo le v nekaterih primerih (pilotne regije ekološke povezanosti), da bi z vklju čitvijo 
regionalnih in lokalnih oblasti ter deležnikov iz d ružbenoekonomskega življenja  
učinkovito izvajale vsebine Alpske konvencije. Glede opredelitve vsebinskega prispevka 
Alpske konvencije k morebitni prihodnji strategiji za alpsko makroregijo si pogodbenice v 
sodelovanju z opazovalkami prizadevajo za večje upoštevanje posebnosti alpskega 
prostora v politiki EU  in njenih instrumentov. Tak pristop je treba skupaj s podobnimi 
prizadevanji drugih deležnikov na območju Alp še poglobiti ter natančneje opredeliti njegov 
pomen in participativne procese.  Nasprotno pa vključitev območja Alp in njegovega pomena 
za biotsko raznovrstnost v Evropi v strategijo EU za ohranitev biotske raznovrstnosti 2020 ni 
bila uspešna. Delovna skupina za demografijo in zaposlovanje, arhitekturna nagrada 
Kneževine Lihtenštajn za trajnostno gradnjo in različne pobude za hribovsko kmetijstvo so 
prvi koraki, ki v večji meri upoštevajo družbenoekonomske in kulturne razsežnosti 
trajnostnega razvoja . Razen nekaterih izjem, kot sta Bavarska in pokrajina Trento, si 
pogodbenice in Stalni sekretariat niso preveč aktivno prizadevali, da bi prebivalce in turiste v 
Alpah seznanjali z dodano vrednostjo Alpske konvencije in jih ozaveščali o njenem 



pomenu. Prestrukturiranje  oz. prenovitev organov Alpske konvencije ob upoštevanju 
predhodnih zahtev, zlasti krepitve izvedbenih instrumentov , po mnenju opazovalk ni prišla 
dlje od razprave. 

 

Sodelovanje opazovalk z organi Alpske konvencije 

Zaradi raznolikosti opazovalk, kar zadeva njihovo usmerjenost, velikost in razpoložljivih 
sredstev, so različne tudi oblike in možnosti njihovega sodelovanja z organi Alpske 
konvencije. Izkušnje in izjave opazovalk se zato med seboj razlikujejo, vendar pa splošni 
trend kaže skupne lastnosti. V celoti lahko trenutno sodelovanje označimo kot dobro do 
zadovoljivo , vsekakor pa so zanj značilne pomembne razlike z ozirom na posamezne 
organe.  Opazovalke pozitivno ocenjujejo svoje vključevanje v platforme in delovne skupine 
ter odprtost obeh predsedujočih držav – Slovenije in Švice – za izvajanje skupnih projektov. 
Opazovalke pa zelo cenijo tudi prizadevanja teh držav, da bi se narava razprav spremenila 
tako, da bi se več govorilo o vsebinskih vprašanjih in manj o oblikah in poteku. Kot primer 
dobre prakse je treba omeniti zlasti sodelovanje v okviru skupnih priprav na Alpski teden 
2012. 

 

Kar pa zadeva sodelovanje s Stalnim sekretariatom in Stalnim odborom, so opazovalke 
prepričane, da bi ga bilo treba občutno izboljšati .  Opazovalke imajo namreč vtis, da so 
glede svojih zahtev obravnavane bolj kot nekakšne zunanje, tretje osebe in ne kot 
kompetentne partnerice, ki razpolagajo z veliko znanja glede konkretnega izvajanja Alpske 
konvencije in so povezane z lokalnimi deležniki. Poglavitni razlog za nezadovoljivo 
obojestransko sodelovanje v okviru dejavnosti opazovalk in organov Alpske konvencije je 
pomanjkanje finančnih sredstev. Glede Stalnega odbora si opazovalke želijo vsebinsko 
občutno bolj poglobljeno razpravo o izzivih in rešitvah problemov na območju Alp. Kot primer 
slabe prakse na področju sodelovanja je treba omeniti 48. sejo Stalnega odbora, ko ta ni 
izkoristil priložnosti, da bi se udeležil skupne ekskurzije s partnerji enega od projektov, ki se 
izvaja v okviru programa Območje Alp (Alpine Space) in je namenjen uresničevanju 
Akcijskega načrta Alpske konvencije za podnebje. 

 

Da bi sodelovanje še izboljšali, opazovalke predlagajo, da organi Alpske konvencije bolje  
izkoristijo  različne potenciale  organizacij ,  le-te bolj sistematično obveščajo in vključujejo v 
procese, ki so v teku, ter z njimi razvijajo skupne projekte. Organizacije so mreže 
strokovnjakov, znanstvenikov, lokalnih oblasti, ki razpolagajo s širokim znanjem, so 
multiplikatorji za izvajanje v praksi, ki bi ga bilo mogoče še okrepiti tudi s skupno 
komunikacijsko strategijo. Poleg tega opazovalke predlagajo, da se natančneje opiše in tudi 
razlikuje med statusom aktivne in pasivne opazovalke, pri čemer bi morale ugodnejši položaj 
imeti organizacije s statusom aktivnih opazovalk. Za različne opazovalke, ki razpolagajo s 
skromnejšim proračunom, je nujno potrebna finančna podpora, saj bi lahko tako aktivno 
sodelovale v dejavnostih organov Alpske konvencije in prispevale svoje znanje in 
sposobnosti. 


