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I. Kaj želimo skupaj doseči

Večletni program dela (VPD/MAP) Alpske konference za obdobje 2023–2030 je orodje za iz-
vajanje Alpske konvencije in njenih protokolov. Prav tako VPD prikazuje vizijo za Alpe kot 
vzorčno regijo za trajnostni način življenja. Njegov namen je spodbujati skupne aktivnosti na 
izbranih prednostnih področjih sodelovanja. VPD 2023–2030 je četrti program dela v zgodo-
vini Alpske konvencije. Zajema obdobje do leta 2030, kar je več kot doslej običajnih 6 let, s tem 
pa sovpada s pomembnimi nacionalnimi in mednarodnimi cilji za varstvo podnebja, biotsko 
raznovrstnost in razvoj, kot so podnebni cilji Evropske unije (EU) do leta 2030, strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2030 in cilji trajnostnega razvoja (CTR) Združenih narodov (ZN). 

VPD 2023–2030 pomaga pri doseganju splošnih ciljev Alpske konvencije zaščite in trajnost-
nega razvoja Alp. Načrt dela si prizadeva doseči sledečo vizijo:

Alpe naj se do leta 2030 in v prihodnje razvijajo v vzorčno regijo za trajnostno in življenja 
vredno prihodnost za ljudi in vse druge vrste.

To podobo Alp je oblikovala ad hoc delovna skupina za pripravo VPD in je tesno povezana z 
dolgoročnim ciljem podnebno nevtralnih in podnebno odpornih Alp do leta 2050, kot ga je XV. 
Alpska konferenca določila v Innsbruški deklaraciji.

II. Kako smo pripravili in strukturirali VPD

Omenjeno vizijo za Alpe je mogoče doseči le s tesnim sodelovanjem vseh organov Alpske 
konvencije pri soočanju z izzivi, s katerimi se spopadajo Alpe. Ti izzivi predstavljajo pred-
nostna področja sodelovanja. Prav tako je potrebno podpreti procese, s katerimi spodbujamo 
učinkovitost in kontinuiteto pri izvajanju aktivnosti. Zato VPD vključuje:

• tri tematska prednostna področja za sodelovanje z določenimi kvalitativnimi cilji;
• načela glede implementacije, komunikacije ter mejnikov in preverjanja napredka, ki 

bodo dajale usmeritev do leta 2030.

Ad hoc delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov držav pogodbenic, organizacij opazo-
valk in tematskih delovnih teles Alpske konvencije, je ta program dela izdelala na številnih 
(spletnih) sestankih in posvetovanjih. Drugi deležniki na območju Alp in izven kroga Alpske 
konvencije so jeseni 2021 v sklopu serije delavnic v šestih alpskih državah, imenovane Kaži-
pot – »roadMAP«, prispevali svoje znanje, ideje in pričakovanja.

Ta participativni pristop in skupni duh v postopku izdelave načrta predstavljata izhodišče za 
široko paleto skupnih aktivnosti za izvajanje VPD.  

https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Convention/SL/Framework_Convention_SL.pdf
https://www.alpconv.org/sl/domaca-stran/konvencija/protokoli-deklaracije/
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Publications/Climate2050_SL.pdf
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III. Izzivi, ki jih naslavljamo

Izzivi, ki so bili v središču prejšnjih VPD Alpske konference, kot so odvisnost od turizma in 
razvoj v smeri trajnostnih oblik turizma, prometna problematika v povezavi z dostopnostjo, 
onesnaževanje zraka, izpusti hrupa in toplogrednih plinov ter demografske spremembe, niso 
postali nič manj pomembni ali aktualni. Nekateri od teh izzivov so se s pandemijo COVID-19 
poslabšali, recimo v turistični panogi.

Medtem sta podnebna kriza in kriza biotske raznovrstnosti postali največja izziva današ-
njega časa: temperature v Alpah se zvišujejo skorajda dvakrat hitreje kot v preostalem delu 
severne poloble. Učinki podnebnih sprememb na območju Alp se povečujejo, njihov vpliv pa 
se širi tudi tja, kjer ga do zdaj še nismo zaznali. Biotska raznovrstnost v Alpah je zaradi na-
raščajočih temperatur, pritiskov na rabo tal in netrajnostnih oblik turizma še bolj ogrožena. 
Stabilno podnebje in ekološka celovitost sta osnovna pogoja za dobro kakovost življenja vseh 
živih bitij v Alpah in trajnostno regionalno gospodarstvo.

Do leta 2030 je preostalo manj kot deset let, zato je ambiciozno ukrepanje v zvezi s temi iz-
zivi še toliko bolj nujno in odločilno, da bi lahko omejili nepopravljivo škodo za podnebje in 
naravno bogastvo v Alpah. Veliko priložnosti za to se skriva v sodelovanju na ravni celotnih 
Alp in v medsektorskem pristopu. Alpska konvencija želi prav to omogočiti in spodbujati z 
VPD 2023–2030. Poleg tega namerava omogočiti in spodbujati izvajanje ciljev trajnostnega 
razvoja na transnacionalni ravni.
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IV. Kje so naše prioritete na področju sodelovanja

Novi okvir sodelovanja Alpske konvencije do leta 2030 temelji na treh tematskih pred nostnih 
področjih, ki so medsebojno odvisna: biotska raznovrstnost in ekosistemi, podnebne spre-
membe ter kakovost življenja. Večletni program dela sledi medsektorskemu pristopu in pou-
darja pomen celostne obravnave treh prednostnih področij. Prepoznava ukrepe, ki upoštevajo 
sinergije in kompromise med temi tremi področji in jih želi spodbujati. Zato morajo orga-
ni Alpske konvencije pri oblikovanju in izvajanju svojih aktivnosti ter pri obveščanju o njih 
skrbno upoštevati te medsebojne povezave.

Kot je navedeno v prelomnem poročilu delavnice za biotsko raznovrstnost in podnebne spre-
membe Medvladne znanstveno-politične platforme o biotski raznovrstnosti in ekosistem-
skih storitvah (IPBES) in Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC)1: 

»Omejitev globalnega segrevanja za zagotavljanje življenju primernega podnebja in zaščita 
biotske raznovrstnosti sta cilja, ki se vzajemno dopolnjujeta, njuna uresničitev pa je  

bistvenega pomena za trajnostno in pravično zagotavljanje koristi ljudem.«

Omejitev naraščanja temperature ter ohranjanje in obnavljanje alpskih ekosistemov sta ključ-
ni nalogi v Alpah. Če želimo uspešno rešiti podnebno krizo in krizo biotske raznovrstnosti, se 
ju bo treba lotiti skupaj in v Alpah zagotoviti kakovost življenja. Vsi akterji in vsi sektorji za 
izvajanje aktivnosti Alpske konvencije pri tem igrajo določilno vlogo in so pozvani k skupne-
mu izvajanju tega programa dela.

Za lažje spremljanje napredka in morebitnih vrzeli pri izvajanju VPD so v ta program vklju-
čeni tudi natančni kvalitativni cilji za vsako prednostno področje sodelovanja. Omenjena so 
glavna področja ukrepanja ter pristopi za doseganje teh ciljev. Konkretni primeri mejnikov 
bodo prav tako del Kažipota.

1 Pörtner, H.O. et al 2021. Scientific outcome of the IPBES-IPCC co-sponsored workshop on biodiversity and 
climate change; IPBES secretariat, Bonn, Nemčija, DOI:10.5281/zenodo.4659158 (str. 14).
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Prednostno področje 1: Ohranjanje in vrednotenje
biotske raznovrstnosti in ekosistemov v Alpah

Cilji: 
• Prispevanje k uresničevanju evropskih in mednarodnih ciljev za varstvo, ohranjanje in 

obnavljanje biotske raznovrstnosti in  ekosistemov v Alpah
• Krepitev aktivnosti Alpske konvencije, povezanih z biotsko raznovrstnostjo in  

ekosistemi, ter vključevanje te tematike v delo vseh njenih organov

Stanje biotske raznovrstnosti se po vsem svetu hitro slabša in večina Aichijskih ciljev za 
biotsko raznovrstnost, ki jih je za leto 2020 določila Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD), 
ni bila dosežena. Območje Alp ponuja številne naravne in kulturne krajine, ki imajo velik 
pomen za rastlinstvo in živalstvo. Vendar so zaradi nadaljnje rabe zemljišč, zmanjševanja in 
drobljenja življenjskih prostorov ter podnebne krize alpski ekosistemi in biotska raznovrstnost 
pod vedno večjim pritiskom. Degradacija življenjskih prostorov in izginjanje vrst prav tako 
povzročata velike težave za človeka, na primer zaradi slabše razpoložljivosti rodovitnih tal 
in zdravih vodnih virov. Kakovost naravnega okolja predstavlja enega od temeljev turizma v 
Alpah ter trajnostnega kmetijstva in gozdarstva, zato je ključnega pomena za gospodarstvo.

Na začetku dvajsetih let 21. stoletja nastaja novo obdobje za ohranjanje in obnavljanje biotske 
raznovrstnosti: Združeni narodi so razglasili desetletje za obnovo ekosistemov in podpisnice 
konvencije CBD se dogovarjajo glede svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost po letu 
2020, da bi tako svet usmerile po poti ambiciozno določene ohranitve in obnove biotske 
raznovrstnosti do leta 2030. Ta okvir vključuje številne mejnike na poti do uresničitve vizije 
do leta 2050 »Življenje v sožitju z naravo«. V skladu s to vizijo je Evropska unija prav tako 
sprejela strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Alpska konvencija bo svojim pogodbenicam nudila pomoč pri doseganju teh evropskih in 
globalnih ciljev in sicer tako, da bo te globalne cilje prenesla v alpski kontekst in podprla 
prizadevanja nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti za njihovo uresničitev. K temu lah-
ko med drugim prispeva z izboljšanim načinom spremljanja stanja biotske raznovrstnosti v 
Alpah ter s podporo razvoja zavarovanih območij in izvajanjem aktivnosti v prednostnih ha-
bitatih. Poleg tega imata trajnostno prostorsko načrtovanje in preudarna raba tal še poseben 
pomen za ohranitev in obnovo biotske raznovrstnosti v Alpah.

Za doseganje teh ciljev in izvajanje teh aktivnosti se Alpska konvencija opira na Posvetovalni 
odbor za alpsko biotsko raznovrstnost in druga tematska delovna telesa, katerih delo je po-
vezano z biotsko raznovrstnostjo. Organizacije opazovalke bodo pri tej temi odigrale ključno 
vlogo. Že vzpostavljeno sodelovanje Alpske konvencije s Karpatsko konvencijo in CBD se bo 
nadaljevalo.
 

Protokol Varstvo narave in urejanje krajine

https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Convention/SL/Protocol_Conservation_of_Nature_SL.pdf
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Prednostno področje 2: Ambiciozni podnebni ukrepi

Cilji:
• Izvajanje Akcijskega načrta za podnebje 2.0 na poti do podnebno nevtralnih in  

podnebno odpornih Alp do leta 2050
• Stremljenje k izvajanju medsektorskih aktivnosti in iskanje možnosti za sodelovanje 

onstran okoljskega in podnebnega sektorja

Ker se vplivi globalnega segrevanja množijo in se zdi, da je cilj iz Pariškega sporazuma o ome-
jitvi segrevanja na 1,5 stopinje vse težje dosegljiv, so se vse države pogodbenice Alpske kon-
vencije zavezale, da bodo do leta 2030 zmanjšale svoje izpuste toplogrednih plinov. Poleg teh 
globalnih in nacionalnih ciljev so pogodbenice Alpske konvencije sprejele tudi Alpski sistem 
podnebnih ciljev 2050 in Akcijski načrt za podnebje 2.0, katerih skupni cilj je Alpe do leta 2050 
preoblikovati v podnebno nevtralno in podnebno odporno regijo. Poudarek pri teh konkretnih 
smernicah za izvajanje, kot so zastavljene v osrčju akcijskega načrta, srednjeročno sovpada z 
veljavnostjo tega VPD do leta 2030.

Aktivnosti Alpske konvencije do leta 2030 bodo usmerjene tako v blaženje podnebnih spre-
memb kot tudi v izboljšanje prilagajanja regij. Podnebna kriza še posebej vpliva na Alpe, isto-
časno pa je v Alpah velik potencial za zmanjšanje izpustov. Podnebne spremembe vplivajo na 
vsa področja delovanja Alpske konvencije, zato nima posebne vloge le Posvetovalni odbor za 
alpsko podnebje, temveč vsa tematska delovna telesa. Izzivi so med drugim tudi razogličenje 
čezalpskega tovornega prometa s pomočjo prehajanja na druge vrste prometa ter razvoj traj-
nostnih rešitev za mobilnost, prilagajanje turistične panoge in zmanjševanje njenih izpustov 
toplogrednih plinov, preobrazba v smeri zelenega gospodarstva v Alpah, preprečevanje na-
ravnih nesreč, ki nastajajo zaradi podnebnih sprememb, ter spodbujanje in razvoj obnovlji-
vih virov energije s sočasnim upoštevanjem neželenih učinkov na ranljive alpske krajine in 
biotsko raznovrstnost. Za to je potrebno zagotoviti dobro usklajevanje in skrbno obravnavo 
kompromisnih rešitev.

Na poti do podnebno nevtralnih in podnebno odpornih Alp bo Alpska konvencija gradila na 
svojih obstoječih instrumentih in podpirala predvsem izvajanje aktivnosti, kot jih predvideva 
Akcijski načrt za podnebje 2.0, med drugim preko sektorskih skupnosti za izvajanje aktiv-
nosti. V tem dokumentu so pogodbenice in opazovalke opredelile ter prednostno razvrstile 
šestnajst smernic za izvajanje v desetih sektorjih aktivnosti, in sicer na osnovi njihovega po-
mena za celotno območje Alp, njihovega transformacijskega značaja, njihovega političnega 
pomena in izvedljivosti na kratek rok. Nadaljnje smernice, ki se nahajajo v prilogi, bodo prav 
tako izvedene. Poleg tega Alpska konvencija podpira izvajanje medsektorskih aktivnosti in 
spodbuja vključevanje drugih ministrstev in deležnikov poleg tistih, ki so pristojna za okolje 
in podnebje.

Innsbruška deklaracija

https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Publications/Climate2050_SL.pdf
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Publications/Climate2050_SL.pdf
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Organisation/TWB/ACB/AlpineConvention_ClimateActionPlan2.0_SL.pdf
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Convention/SL/Declaration_Innsbruck_SL.pdf
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Prednostno področje 3: Omogočanje dobre kakovosti
življenja za ljudi v Alpah

Cilji:
• Poglabljanje znanja Alpske konvencije o kakovosti življenja ljudi v Alpah, priznavanje in 

spoštovanje ozemeljskih in individualnih razlik
• Spodbujanje vključevanja ukrepov za kakovost življenja v procese oblikovanja javnih 

politik na vseh teritorialnih ravneh

Alpe predstavljajo dom približno 15 milijonom ljudi, vsako leto pa privabijo še več turistov. 
Ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja prebivalstva je ključnega pomena za odpornost 
alpske regije, pri čemer je treba izboljšanje kakovosti življenja ločiti od škodljivih okoljskih in 
podnebnih vplivov. Kakovost življenja je čudovit primer vseobsegajoče teme, saj je povezana 
z vsemi tremi področji trajnostnega razvoja: gospodarskim, družbenim in okoljskim. Del tega 
so tudi drugi vidiki, kot so biotska raznovrstnost ali razpoložljivost in dobra kakovost narav-
nih virov (zrak, tla, voda) ter trajnostno upravljanje (med drugim gorskega gozda), pomembni 
pa so tudi učinkovita organiziranost življenja v občinah, krajih in mestih, prostorski razvoj, 
dobra mobilnost in javni prevoz, razpoložljivost pravičnih delovnih mest, trajnostni razvoj 
gospodarstva, bogato kulturno življenje in vključevanje ranljivih skupin. Medtem, ko je Alp-
ska konvencija že obravnavala mnogo vidikov kakovosti življenja, pa je celostna obravnava 
kakovosti življenja novost.

Alpska konvencija bo razširila svoje znanje o kakovosti življenja in tako presegla njeno su-
bjektivno dojemanje. To lahko temelji na delu, ki poteka na evropski ravni, na primer v okviru 
Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) ali Dolgoročne vizije za 
podeželska območja EU do leta 2040. Potreben je poudarek na vidikih, ki so značilni za alpski 
prostor. Upoštevati je potrebno različne vidike resničnega življenja ljudi, ki živijo v Alpah, bo-
disi z regionalnega ali individualnega zornega kota.

Alpska konvencija in njene pogodbenice bodo, tudi preko svojih tematskih delovnih teles, 
spodbujale konkretne ukrepe javnih politik za izboljšanje kakovosti življenja v Alpah. Alpska 
konvencija je tudi platforma za izmenjavo in vzajemno učenje med različnimi akterji, ki jo je 
mogoče koristiti za spodbujanje kakovosti življenja. Z vidika teritorialnih ravni imajo občine 
še posebej pomemben vpliv na kakovost življenja svojih prebivalcev in Alpska konvencija bo 
njihove zmogljivosti na tem področju še krepila, predvsem z vključevanjem in krepitvijo ob-
stoječih omrežij občin in mest, kot so Omrežje občin »Povezanost v Alpah« in društvo Alpsko 
mesto leta.

Alpska konvencija bo tudi obveščala o tem, kako njene aktivnosti prispevajo k izboljšanju ka-
kovosti življenja ljudi v Alpah in tako pripomorejo k temu, da se ljudje poistovetijo z njenimi 
cilji in nalogami.

Okvirna konvencija, Deklaracija Prebivalstvo in kultura

https://www.alpconv.org/sl/domaca-stran/konvencija/okvirna-konvencija/
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Convention/SL/Declaration_Population_and_Culture_SL.pdf
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V. Načela, ki nas vodijo na poti do leta 2030

Izvajamo z združenimi močmi

Ta program dela se bo izvajal s pomočjo skupnih aktivnosti, saj so za reševanje izzivov in 
doseganje zgoraj navedenih ciljev nujni usklajeni pristopi. Pri teh prizadevanjih imajo vsi 
organi Alpske konvencije pomembno vlogo, vendar pa krog izvajalcev te akterje presega. So-
delovanje med vsemi organi Alpske konvencije in drugimi akterji predstavlja osrednji del 
pristopa za izvajanje tega VPD in se bo z rednimi izmenjavami še bolj poglobilo. 

Države pogodbenice, ki izrazijo svoj interes za sodelovanje na območju Alp, in sicer na pod-
ročjih, ki so v središču tega programa dela, bodo dajale pobudo za skupne projekte in aktivno-
sti organizacij opazovalk ter jih še naprej podpirale.

Tematska delovna telesa, ki jih ustanovi Alpska konferenca, skupaj s svojimi opredeljenimi 
mandati predstavljajo pomemben instrument za izvajanje VPD. K temu prispevajo tudi prilož-
nosti za redno izmenjavo in sodelovanje med vsemi tematskimi delovnimi telesi, aktivnim 
predsedstvom in Stalnim sekretariatom Alpske konvencije. Namen takega pristopa je skupni 
razmislek o tem, kako lahko tematska delovna telesa prispevajo k ciljem VPD. 

Alpska konvencija si prizadeva vzpostaviti partnerstva in sodelovanja ne glede na svoje or-
gane. To vključuje programe, strategije, združenja in organizacije, ki so pomembni za Alpe, 
kot je recimo Program Interreg Območje Alp, Strategija EU za alpsko regijo EUSALP, Teritori-
alna agenda 2030 in program sodelovanja ESPON. Izmenjave med organizacijami in forumi 
za sodelovanje na mednarodni ravni ali na drugih gorskih območjih, na primer s Karpatsko 
konvencijo, lahko še bolj obogatijo pristope Alpske konvencije za izvajanje VPD.

Vključitev v partnerstva z javnimi organi na lokalni, regionalni in nacionalni ravni poleg tis-
tih v okoljskem sektorju je ključnega pomena za izvajanje VPD na terenu. Informacijske točke 
Alpske konvencije lahko zaradi svoje vpetosti v okolico na regionalni in lokalni ravni te stike 
še olajšajo.

Odločitve, ki jih sprejemamo danes, imajo velik vpliv na otroke in mlade, ki že aktivno prispe-
vajo k oblikovanju alpske regije, še večji vpliv pa bodo imeli v prihodnje. Alpska konvencija 
si bo zato prizadevala za sodelovanje s predstavniki mladih in se vključevala v skupne aktiv-
nosti z njimi. 
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Komuniciramo ciljno usmerjeno in učinkovito

VPD s svojim jasno opredeljenim področjem uporabe predstavlja učinkovito podlago 
za obveščanje o Alpski konvenciji in njenemu delu za varstvo in trajnostni razvoj Alp. 
Komunikacija zajema pomen in dodano vrednost sodelovanja na celotnem območju Alp ter 
prednostna področja za sodelovanje. Osrednje poslanstvo VPD je možno komunicirati na 
sledeči način: aktivno ukrepanje na področju podnebnih sprememb in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti ter ekosistemov pozitivno vplivata na kakovost življenja ljudi v Alpah, s čimer 
Alpska konvencija utira pot trajnostnemu življenju.

Tematska področja VPD so pomembna za različne akterje v Alpah. Zato bodo ta program dela 
do leta 2030 spremljali raznoliki in razpoložljivi komunikacijski ukrepi, ki so prilagojeni raz-
ličnim ciljnim skupinam in nudijo možnost deležnikom, da jih vzamejo za svoje. Komunika-
cija se bo osredotočala na dobre primere in zgodbe, ki se osnujejo okrog ljudi in konkretnih 
aktivnosti. Države pogodbenice, organizacije opazovalke in partnerji so pomembni multipli-
katorji pri komunikaciji o VPD. 

Postavljamo mejnike in preverjamo svoj napredek

Bistvo izvajanja tega programa dela so skupne aktivnosti. S pripravo vzorčnih aktivnosti s 
srednjeročnimi mejniki do leta 2030 imamo možnost spremljati napredek, razmisliti o naših 
aktivnostih in ugotavljati, kje se nahajajo morebitne vrzeli pri izvajanju programa. Vzorčne 
aktivnosti, projekti in forumi za sodelovanje so opisani v priloženem Kažipotu.

Tematska delovna telesa in predsedstva bodo s pomočjo Stalnega sekretariata preverjanje 
napredka podprla tako, da vsebine VPD 2023–2030 vključijo v svoje mandate in svoje poroča-
nje povežejo s cilji VPD.
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Alpska konvencija je kot prva mednarodna pogodba za varstvo in trajnostni razvoj čezmej-
nega gorskega območja, torej Alp, na tem področju svojevrsten pionir. Konvencijo je podpisalo 
vseh osem alpskih držav (Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, Slovenija in 
Švica) in Evropska unija, v veljavo pa je stopila leta 1995.

Temelji Alpske konvencije so Okvirna konvencija in izvedbeni protokoli ter deklaracije, ki 
 določajo vodilna načela ter okvir za transnacionalno sodelovanje na ključnih področjih 
 okolja, družbe in gospodarstva v Alpah. Konvencija si na teh temeljih prizadeva vzpostaviti 
partnerstva in medsektorske pristope za soočanje z najbolj perečimi izzivi v Alpah.

Pogodbenice in različni organi Alpske konvencije, kot so Alpska konferenca, ki se sestaja 
vsaki dve leti, Stalni odbor, Odbor za preverjanje, različna tematska delovna telesa in Stalni 
sekretariat, svoje delo opravljajo v različnih oblikah. K izvajanju Konvencije prispeva tudi več 
organizacij opazovalk. 

Alpska konvencija utira pot trajnostnemu življenju v Alpah, prizadeva si ohraniti tukajšnjo 
edinstveno naravno in kulturno dediščino – sedaj in v prihodnje.
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Večletni program dela 2023–2030 Alpske konference določa prednostna področja za 
sodelovanje v obdobju do konca tega desetletja. V tem strateškem dokumentu je opisano, 
kako bodo v naslednjih letih v središču sodelovanja na ravni celotne Alpske konvencije 
podnebni ukrepi, ohranjanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti ter spodbujanje dobre 

kakovosti življenja.

Stalni sekretariat
Alpske konvencije
Herzog-Friedrich-Straße 15
A-6020 Innsbruck
Tel: +43 (0)512 588 5890 

Izpostava v Bolzanu / Boznu
Viale Druso / Drususallee 1
I-39100 Bolzano / Bozen
Tel: +39 0471 055 357

www.alpconv.org
info@alpconv.org

http://www.alpconv.org
mailto:info@alpconv.org

