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A Poročilo Stalnega sekretariata 

Stalni sekretariat ima sedež v Innsbrucku (Avstrija) in izpostavo v Bolzanu/Boznu (Italija). Obe 

pisarni uživata imunitete in privilegije v obsegu, kot so predvidene v vsakokratni pogodbi o 

sedežu (Priloga 1 in Priloga 2). Pogoji za zaposlovanje osebja s privilegiji in imunitetami 

(običajno se poimenuje kot »osebje z diplomatskim statusom«) so trenutno dani le v Avstriji. 

Pogoje za zaposlovanje tovrstnega osebja v Italiji pa bi bilo treba po možnosti še dogovoriti. V 

vmesnem času se lahko osebje z diplomatskim statusom zaposluje le v Innsbrucku. Ta 

delovna mesta se tako kot lokalna delovna mesta financirajo iz rednega proračuna in 

prostovoljnih prispevkov pogodbenic. Poleg tega dve lokalni delovni mesti v operativni 

izpostavi v Bolzanu/Boznu financira Italija in posledično nista zajeti v proračunu Stalnega 

sekretariata.  

Statut Stalnega sekretariata je kot Priloga I del sklepa ACVII/2 in ga je 19./20. 11. 2002 potrdila 

Alpska konferenca v Meranu. Zajema določbe glede zadolžitev in sestave Stalnega 

sekretariata, glede obeh vodstvenih funkcij, sodelavcev in glede upravljanja s finančnimi 

sredstvi Stalnega sekretariata.  

Od ustanovitve je Stalni sekretariat s strani Alpske konference in Stalnega odbora prejemal 

dodatne zadolžitve. Za to razširitev zadolžitev Stalnega sekretariata je bilo treba povečati 

število osebja in profile posameznih sodelavcev prilagoditi novim nalogam. Trenutno je v 

Stalnem sekretariatu poleg generalne sekretarke in namestnika generalne sekretarke1 

zaposlenih šest sodelavk in sodelavcev. Dva od teh, med njimi za EUSALP zadolženo 

sodelavko, financirajo pogodbenice s prostovoljnimi prispevki.  

Za Stalni sekretariat je bolj gospodarno, če so lahko sodelavci zaposleni po pogodbi o sedežu. 

Na ta način je mogoče veliko prihraniti pri stroških osebja. Konkretni prihranek pri davkih in 

prispevkih socialnega zavarovanja v proračunu za stroške osebja je odvisen od konkretne 

plače in znaša do 18,5 % bruto plače lokalno zaposlenega sodelavca oz. sodelavke, ki ni 

zaposlen po pogodbi o sedežu.  

Spričo sestave zaposlenih določa Statut v svojem prvem odstavku 2. člena, da ima Stalni 

sekretariat Generalnega sekretarja, Generalnega podsekretarja in štiri zaposlene sodelavce. 

Načrtovana razširitev osebja z diplomatskim statusom ni v nasprotju s pogodbo o sedežu, 

sklenjeno med Republiko Avstrijo in Stalnim sekretariatom, saj ta pogodba ne ureja števila 

zaposlenih sodelavcev Stalnega sekretariata.  

 

1 V statutu Stalnega sekretariata se za funkcijo namestnika uporablja izraz Generalni podsekretar. 
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Nameravano spremembo je treba izvesti s prilagoditvijo prvega odst. 2. člena Statuta tako, da 

se opredeli, da ima Stalni sekretariat odslej Generalnega sekretarja, Generalnega 

podsekretarja in zaposlene sodelavce (glej Prilogo 3). Za to spremembo je potreben sklep 

Alpske konference. Stalni sekretariat poudarja, da se zadevna sprememba Statuta nanaša 

izključno na število sodelavk in sodelavcev, ki sodijo v okvir zaposlenih po pogodbi o sedežu. 

Druge spremembe Statuta niso predvidene.  

 

 

 

B Predlog sklepa 

Alpska konferenca se seznani s poročilom Stalnega sekretariata in odobri predlagano 

spremembo Statuta Stalnega sekretariata, kot je navedeno v Prilogi 3.  


