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1. Splošne naloge Interesne skupnosti (IS) 
 
Sekretariat IS je tudi v letu 2004 prevzel številne administrativne in splošne naloge, 
med drugim vodenje poslovnih knjig in izterjavo članarin. Alpskim mestom leta je 
pomagal oblikovati projekte in program. IS je podpiral izgradnjo omrežja in mesta – in 
to vsa in ne le aktualno „alpsko mesto leta“ – pri njihovem delovanju na področju 
odnosov z javnostmi ter na podlagi primerov dobre prakse in projektnega dela 
omogočil prenos znanja med posameznimi mesti. Poleg tega je IS članskim mestom 
posredoval informacije iz celotnega alpskega prostora in v štirih jezikih ter jih 
obveščal o prireditvah v drugih alpskih mestih. Sekretariat dvakrat letno organizira 
skupščino članov. 
 

2. Razpis za trajnostna alpska mesta 
 
V letu 2004 je bil objavljen razpis za pridobitev naziva „Alpsko mesto leta 2005 in 
2006“. Sekretariat je aktualiziral razpisno dokumentacijo in jo poslal 220 mestom na 
območju Alp, objavil pa jo je tudi na domači spletni strani. Prispele kandidature so 
bile pregledane in v oceno posredovane žiriji. Za alpsko mesto leta 2005 je bil 
nazadnje izbran nemški Sonthofen, ki je med drugim prepričal s svojo prometno in 
energetsko zasnovo. Leta 2006 bo naziv prevzel francoski Chambéry, ki je že prejel 
prve dokumente. IS je po sprejemu odločitve nudil Sonthofnu pomoč npr. pri 
formalnih zadevah in izdelavi programa ter gradivo objavil na spletnih straneh. Prav 
tako je bil sekretariat zadolžen za organizacijo uvodne delavnice na začetku leta 
2005. Skupina koordinatorjev je poleg tega obiskala Chambéry in Chur (kandidat za 
l. 2007), da bi tako že vnaprej zagotovila tesnejši stik in mestoma pomagala pri 
načrtovanju „njihovega leta“. IS vsakokrat organizira tudi otvoritveno in zaključno 
prireditev alpskih mest leta, tako tudi v primeru Trenta leta 2004.  
 

3. Mreža kot navezovanje stikov in povezovanje ljudi 
 
Eno od ključnih področij delovanja IS v letu 2004 sta bila skrb in nadaljnji razvoj 
mreže med vsemi člani IS. Novice in dokumenti so dostopni v štirih jezikih – gre torej 
za storitev, ki zagotavlja skupno informacijsko podlago. Med drugim so bila 
predelana, prevedena in poslana vabila za prireditve v Trentu (Italija), Gapu 
(Francija) in Sonthofnu (Nemčija). Na splošno zavzema posredovanje stikov znotraj 
mreže velik delež v delu sekretariata, tako npr. kot posredovanje podatkov o 
kontaktnih osebah, zagotavljanje prevodov manjšega obsega. Mreža pa se ni 
okrepila in razvijala samo navznoter, temveč tudi navzven, saj so bili v tem času 
navezani stiki tudi z drugimi alpskimi mrežami in še zlasti s Stalnim sekretariatom 
Alpske konvencije. IS je pripravila dogovor o sodelovanju s sekretariatom, ki naj bi ga 
podpisali 26. aprila 2005 v Beljaku v Avstriji. Da bi članskim mestom olajšali delo 
znotraj mreže, je sekretariat v letu 2004 pripravil priročnik, ki ga stalno dopolnjuje. 
Priročnik je na voljo v nemškem, francoskem, italijanskem in slovenskem jeziku, 
obstaja pa tudi krajši povzetek v angleščini za potrebe Central Asian Mountain 
Partnership. Vsebuje najpomembnejše informacije o mreži, npr. o nastanku, ciljih, 
organizacijski obliki, kontaktnih osebah, pogodbeni ureditvi, predstavitvi dosedanjih 
nosilcev naziva alpskega mesta leta, projektih, publikacijah itd.. 
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4. Komunikacija 
 
V letu 2004 si je IS na področju komunikacije oz. obveščanja zastavila dve 
prednostni nalogi: informiranje javnosti v obliki biltenov (Kratke novice) in sprožitev 
razprave o pripravi konsistentnega koncepta dela na področju odnosov z javnostmi 
(PR). Krajši bilten izhaja vsak drugi mesec, skupaj torej šest izvodov, ki so prevedeni 
v vse štiri delovne jezike. Njihov namen je tekoče obveščanje vseh članov o internem 
dogajanju združenja (objava informacij, poročil in napovedi) IS. Drug vsebinski sklop 
so novice in informacije o prireditvah iz posameznih članskih mest, ki lahko prek tega 
medija predstavijo lastne projekte, zanimive tudi za druga mesta. Informacije 
dopolnjujejo tudi zunanja obvestila in sporočila. Bilten na ta način članom omogoča 
dostop do široke palete alpskih tem, prevedene v njihov materni jezik. 
IS je še nadalje sistematizirala svoje delo na področju odnosov z javnostmi (PR), 
med drugim tudi tako, da je na predlog mesta Sonthofen pripravila strnjen prikaz dela 
na področju odnosov z javnostmi v predhodnih alpskih mestih leta. V mreži je tekla 
razprava tudi o izdelavi koncepta za delovanje na tem področju – v ta namen je bila 
izdelan in preveden tudi vzorec koncepta, dokončna odločitev pa še ni bila sprejeta. 
 

5. Mreža na svetovnem spletu 
 
Razvoj spletnih strani IS se je nadaljeval tudi v letu 2004 in se prilagajal potrebam 
mreže. Na naslovu www.alpskomesto.org so dostopne obširne informacije o mreži in 
njenih dejavnostih, članskim mestom je s tem zagotovljen hiter in nezapleten dostop 
do široke ponudbe informacij, kar pomeni, da se lahko mesta nadalje trajnostno 
razvijajo, izboljšajo svoje projekte ter izkoristijo znanje in izkušnje drugih mest. Na 
spletni strani so objavljene tudi informacije o posameznih alpskih mestih in 
kandidacijski postopek, prav tako v štirih delovnih jezikih. Najpomembnejše 
informacije so na voljo tudi v angleščini. IS je v vseh jezikih dopolnila tudi 
predstavitve oz. opise alpskih mest ter objavila poročila žirije in zaključna poročila. IS 
s pomočjo podatkovno podprtega sistema na omrežju stalno objavlja aktualne novice 
in informacije o publikacijah in prireditvah. 
 

6. Pogled naprej: Alpska konvencija, mediji in projekti v 
letu 2005 
 
IS si je za leto 2005 zastavila naslednje cilje: 
 
 koordinacija za Chambéry, zlasti priprava uvodne delavnice,  
 kratke novice (enkrat mesečno oz. vsak drugi mesec), 
 uradni razpis pridobitve naziva „Alpsko mesto leta 2007/2008“, 
 strnjen pregled delovanja na področju PR za alpska mesta, kar bo objavljeno v 

priročniku,  
 dopolnitev opisa razstave o varstvu podnebja, kar bo objavljeno v priročniku 

(samo v nemščini). 
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Sodelovanje z Alpsko konvencijo  
IS je leta 2004 začela z navezovanjem intenzivnejših stikov z Alpsko konvencijo in na 
tej točki izpostavila interese alpskih mest. Vsi člani IS so vabljeni, da se 26. aprila 
2005 v Beljaku udeležijo 30. seje Stalnega odbora Alpske konvencije. Popoldanski 
del seje bo posvečen alpskim mestom, predavali bodo trije predstavniki IS, in sicer 
Hubert Buhl, Colette Patron in Helmut Manzenreiter, in dva univerzitetna profesorja.  
Trenutno je v pripravi partnerski dogovor s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije, 
podpisali pa naj bi ga 26. aprila v Beljaku. 
Predstavniki Stalnega sekretariata Alpske konvencije bodo prejeli vabilo za 
skupščine članov IS. 
 

Odnosi z javnostmi 
Člani IS so sklenili, da bodo okrepili svoje dejavnosti na področju odnosov z 
javnostmi na podlagi opravljenega dela v letu 2004. Vsakokratno alpsko mesto bo 
pripravilo plakat, na katerem bodo navedena vsa dosedanja alpska mesta, in ga 
poslalo vsem alpskim mestom. 
Sekretariat bo na otvoritveno in zaključno prireditev iz vsake alpske države povabil 
po enega novinarja in mu povrnil potne stroške. 
 

Projektno delo 
Člani so zainteresirani za izvajanje skupnih projektov o konkretnih temah. Nekatere 
od tem so že določene in v tem trenutku že poteka zbiranje kontaktnih naslovov vseh 
alpskih mest, tako da bodo lahko mesta med seboj navezala stike neposredno, po 
potrebi pa tudi prek sekretariata. 
 

7. Organizacija 
 

Člani 
Združenje povezuje mesta, ki so prejela naziv alpskega mesta leta. Mesta zastopa 
župan oziroma njegov namestnik. Vsako mesto tudi imenuje svetovalca, ki je 
odgovoren za izvajanje projektov.  
Člani IS Alpsko mesto leta se zavezujejo, da bodo v združenju dejavno sodelovali in 
se udeleževali vsakoletne skupščine članov. Skupščina članov za dveletno obdobje 
izvoli predsednico oz. predsednika in njenega oz. njegovega namestnika in člane 
žirije ter formalno potrdi podelitev naziva "alpsko mesto leta". 
 
Člani: 2005 Sonthofen (Nemčija), 2004 Trento (Italija), 2003 Herisau (Švica), 2002 
Gap (Francija), 2001 Bad Reichenhall (Nemčija), 2000 Maribor (Slovenija), 1999 
Belluno (Italija) in 1997 Beljak (Avstrija). 
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Predsedstvo 

Predsednik zastopa Interesno skupnost Alpsko mesto leta v javnosti, pred 
predstavniki alpskih mest ter pred sekretariatom. Predsedstvo sestavljata predsednik 
in podpredsednik, ki ju za dve leti izvoli skupščina članov. 
 
Trenutna člana predsedstva: 
 
Predsednica: 
Colette Patron 
Podžupanja in pooblaščenka za turizem mesta Gap/Francija 
B.P. 92 
F- 05007 Gap 
Tel: +33 4 92 53 24 30  
Faks: +33 4 92 53 24 96  
colette.patron@ville-gap.fr 
 
Podpredsednik: 
Marco Perale 
Podžupan mesta Belluno (Italija) 
Piazza Duomo, 1 
I-32100 Belluno  
Tel.: 0039 0437 913462  
Faks: 0039 0437 913471  
peralemarco@libero.it 
 

Žirija 
Skupščina članov Interesne skupnosti Alpsko mesto leta izvoli žirijo. Žirijo sestavljajo 
trije predstavniki različnih strokovnih organizacij, ki delujejo na celotnem območju 
Alp. 
Žirija predlaga novo alpsko mesto leta izmed mest, ki so vložila kandidaturo za 
osvojitev naziva. Žirija preveri tudi letni program izvoljenega mesta in mu svetuje pri 
vsebinskih vprašanjih. Ob izteku leta mora alpsko mesto leta žiriji predložiti zaključno 
poročilo o uresnicenih dejavnostih in projektih. 
 
Žirijo trenutno sestavljajo naslednji predstavniki organizacij: 
 
Prof. Ettore Bonazza, Trento (Italija), Delovna skupnost alpskih mest 
Gerhard Leeb, Beljak (Avstrija), Pro Vita Alpina 
Andreas Weissen, Schaan (Lihtenštajn), CIPRA-International 
 

Svetovalci 
Vsako alpsko mesto leta imenuje svetovalca, ki je odgovoren za uresničevanje ideje 
alpskega mesta v domačem alpskem mestu in za sodelovanje z drugimi alpskimi 
mesti. Poleg tega tesno sodeluje s sekretariatom in se udeležuje skupščine članov, 
na kateri ima posvetovalni glas. 
 
Beljak: Dr. Josef Neugebauer 

Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit 
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Rathausplatz 1 
A-9500 Villach 
Tel.: +43 4242 205 1720 
Faks: +43 4242 205 1799 
projektbuero@villach.at 

 
Belluno: Marco Perale 

Vice Sindaco 
Piazza Duomo, 1 
I-32100 Belluno 
Tel.: +39 0437 913462 
Faks: +39 0437 913471 
peralemarco@libero.it 

 
Maribor: Dr. Vlasta Krmelj 

Director Environmental protection agency 
Svetovalka  
Slovenska ul. 40 
SI-2000 Maribor 
Tel.: +386 222 01 445 
Faks: +386 252 48 15 
vlasta.krmelj@maribor.si 

 
Bad Reichenhall: Christian Staudacher 

Amtsleiter Ordnungsamt 
Rathausplatz 1 
D-83421 Bad Reichenhall 
Tel.: +49 8651 775 234 
Faks: +49 8651 775 213 
Christian.staudacher@stadt-bad-reichenhall.de 

 
Josef Dennerl 

Rathausplatz 1 
D-83421 Bad Reichenhall 
Tel: +49 8651 775 290 
Faks: +49 8651 775 213 
Josef.dennerl@stadt-bad-reichenhall.de 

 
Gap: Martine Marlois-Halbout 

Responsable Environnement 
31, Route de la Justice 
F-05000 Gap 
Tel.: +33 492 53 18 72 
Faks: +33 492 531876 
martine.halbout@ville-gap.fr 

 
Herisau: Benno Keel 

Amtsleiter Amt für Volkswirtschaft 
Postfach 1160 
CH-9102 Herisau 
Tel.: +41 71 354 54 26 
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Faks: +41 71 354 54 13 
benno.keel@herisau.ar.ch 

 
Trento: Guiduccia Romoli 

Referente operativa per il progetto Trento città alpina 
Servizio Sviluppo Economico 
Via A. Diaz, 15 
I-38100 Trento 
Tel.: +39 0461 884572 
Faks: +39 0461 884153 
guiduccia_romoli@comune.trento.it 

 
Sonthofen: Manfred Maier 

Hauptverwaltung Stadt Sonthofen 
Rathausplatz 1 
D-87527 Sonthofen 
Tel.: +49 8321 615 212 
Faks: +49 8321 615 294 
manfred.maier@sonthofen.de 
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