Memorandum of understanding med Stalnim
sekretariatom Alpske konvencije in
društvom Alpsko mesto leta
I.

Skupna izhodišča

Alpska mesta so za Alpsko konvencijo osrednjega pomena. Dve tretjini alpskega prebivalstva
živi v alpskih mestih. Ta imajo za razvoj podeželskih regij, ki jih obdajajo, odločilen pomen.
Kljub priseljevanju s podeželskih regij v aglomeracije, ki poteka znotraj alpskega prostora in
o katerem se toliko razpravlja, številnim alpskim mestom danes grozi, da se bo zaradi strukturnih sprememb, ki potekajo v celotni Evropi, njihov pomen zmanjšal. Poseben odnos mest
do njihovega zaledja, omejene možnosti, ki jih imajo za širjenje v dolinskih legah, njihova
velika občutljivost za onesnaženost zraka v dolinskih legah ter gospodarski razvoj, ki je pogosto odvisen od alpskih virov, prinašajo številne težave, a tudi priložnosti, ki jim je treba
posvetiti posebno pozornost in za katere bi bila zaželena intenzivnejša izmenjava izkušenj. Za
trajnostni razvoj Alp je zato dejavno prizadevanje alpskih mest nujno potrebno.
Od leta 1997 dalje žirija, ki jo sestavljajo predstavniki Delovne skupnosti alpskih mest, Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) in organizacije Pro Vita Alpina, enkrat letno razglasi
alpsko mesto leta: to je mesto, ki s konkretnimi projekti in drugimi dejavnostmi zgledno izvaja Alpsko konvencijo. Mesta, ki so doslej prejela ta naziv, so se povezala v društvo Alpsko
mesto leta.
Da bi postala alpska mesta v organih Alpske konvencije bolje zastopana in aktivnejša ter v
večji meri vključena v razvoj skupne vizije razvoja alpskega prostora, je 26. aprila 2005 Stalni
sekretariat Alpske konvencije z nekaterimi organizacijami alpskih mest, med njimi tudi Interesno skupnostjo Alpsko mesto leta (sedaj društvo Alpsko mesto leta), sklenili dogovor o
krepitvi medsebojnega sodelovanja. Ta dogovor, katerega konkretna skupna aktivnost je bila
v lanskem letu skupna organizacija mednarodnega posveta „Alpska mesta in zavarovana
območja v njihovi neposredni bližini“, se je iztekel 26. aprila 2007.
Stalni sekretariat Alpske konvencije in društvo Alpsko mesto leta želita med seboj sodelovati
tudi v prihodnje, zato predlagata sklenitev posebnega Memorandum of understanding. Da pa
bi to sodelovanje postalo trajno, je bil oblikovan predlog, da se Memorandum sklene za neomejen čas. Ne glede na to lahko vsak partner od Memoranduma odstopi, če ne obstajajo
pogoji za njegovo izvajanje.
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II. Memorandum of understanding med Stalnim sekretariatom
Alpske konvencije in društvom Alpsko mesto leta
Ob upoštevanju dejstva, da so Alpe življenjski in gospodarski prostor posebnega evropskega
pomena,
ob upoštevanju dejstva, da so za Alpe značilne raznolika kultura in zgodovina ter različne
tradicije kot tudi posebna ekološka občutljivost,
ob upoštevanju dejstva, da je Stalni sekretariat zadolžen zlasti za spodbujanje uresničevanja
projektov, ki so v skladu s cilji Alpske konvencije in njenih protokolov in jih skupaj izvajata
partnerja, njune lokalne skupnosti, nevladne organizacije in vsi drugi zainteresirani partnerji,
ob upoštevanju dejstva, da je zaradi tega ob spoštovanju načela subsidiarnosti treba spodbujati in podpirati vzpostavljanje takih oblik sodelovanja, s katerimi se za alpsko prebivalstvo
uresničujejo zlasti vsebinska področja Alpske konvencije in njenih protokolov,
ob upoštevanju dejstva, da je cilj društva Alpsko mesto leta spodbujanje izvajanja Alpske
konvencije in njenih protokolov v alpskih mestih,
ob upoštevanju dejstva, da je Deklaracija o prebivalstvu in kulturi, ki jo je sprejela IX. Alpska
konferenca, med drugim vlogo alpskih mest opredelila kot enega od petih glavnih področij
delovanja, v okviru katerega je treba spodbujati:
- priznanje pomena mest znotraj Alp, zlasti pomena, ki ga v sodelovanju s svojim zaledjem
imajo kot središča socialnih, kulturnih in gospodarskih storitev, ki segajo prek občinskih
meja,
- vzpostavljanje in krepitev povezovanja alpskih mest z mesti in metropolami zunaj alpskega
prostora, da bi bile tako zagotovljene povezave alpskega prebivalstva z zunajalpskimi gospodarskimi, znanstvenimi in kulturnimi središči ter izmenjava informacij med njimi,
skleneta
•

Stalni sekretariat Alpske konvencije, ki ga zastopa generalni sekretar gospod Marco
Onida, na eni strani in

•

društvo Alpsko mesto leta, ki ga zastopa predsednica Colette Patron, podžupanja
mesta Gap, na drugi strani

naslednji Memorandum of understanding:
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1 Cilji
Namen Memoranduma of understanding je spodbuditi in okrepiti sodelovanje med društvom
Alpsko mesto leta in Alpsko konvencijo ter mu zagotoviti trajno podlago. Društvo Alpsko
mesto leta bo ključna vsebinska težišča Večletnega programa dela Alpske konference obravnavalo v alpskih mestih na podlagi ustreznih instrumentov. Na ta način bo društvo Alpsko
mesto leta pri vprašanjih trajnostnega razvoja v alpskih mestih delovalo kot pomemben partner Stalnega sekretariata Alpske konvencije. Stalni sekretariat bo pri izvajanju svojih dejavnostih še naprej upošteval potrebe alpskih mest. Tako sodelovanje bo usmerjeno zlasti v
•

doslednejše upoštevanje potreb alpskih mest pri dejavnostih organov Alpske konvencije,

•

doslednejše upoštevanje protokolov in pobud Alpske konvencije pri dejavnostih, ki jih
izvajajo alpska mesta leta,

•

krepitev razprave o prihodnjem razvoju alpskega prostora in vlogi alpskih mest v
njem.

2 Konkretne dejavnosti
Izvajanje skupnih dejavnosti se določi na podlagi konkretnega programa dela. Program dela
se vsakokrat sklene za obdobje dveh let in upošteva specifične dejavnosti. Sodelovanje obsega naslednja področja:

1. Skupne prireditve
Z organiziranjem skupnih prireditev in udeležbo Stalnega sekretariata na delavnicah in
strokovnih prireditvah društva Alpsko mesto leta ter obratno se spodbujajo konkretni
primeri izvajanja Alpske konvencije v alpskih mestih. Skupne prireditve obravnavajo vsebinska področja, ki so zapisana v Večletnem programu dela Alpske konference in so navedena v programu dela, ki se ga sklene na podlagi tega Memoranduma.
Kadar koli je to mogoče, je Stalni sekretariat prisoten na posameznih prireditvah in tako
društvu Alpsko mesto leta izkazuje potrebno pozornost in pomen ter ga upošteva kot
pomembnega partnerja pri udejanitvi Alpske konvencije. Stalni sekretariat tako prispeva
h krepitvi sodelovanja med člani društva in k njegovi nadaljnji širitvi.

2. Odnosi z javnostmi
Namen odnosov z javnostmi v smislu dejavne politike obveščanja in komuniciranja je
povečati poznanost Alpske konvencije in njenih protokolov kot instrumentov za uveljavljanje trajnostnega razvoja. Partnerji si pri tem prizadevajo za učinkovitejše oblikovanje
zavesti v alpskih mestih, ki bo v korist vsebin Alpske konvencije in njenih protokolov. Pro3

jekte za izvajanje Alpske konvencije v alpskih mestih je treba zato predstavljati v tem
smislu. Sodelovanje obsega tudi skupno pripravo informativnega gradiva.

3. Sodelovanje z aktualnim nosilcem naziva Alpsko mesto leta
Vsako leto se naziv Alpsko mesto leta podeli enemu od alpskih mest. To praviloma
postane član društva Alpsko mesto leta. Nosilec naziva se zavezuje, da bo v tekočem letu
dajal pobude za projekte in prireditve in s tem uresničeval Alpsko konvencijo. Partnerja
tega Memoranduma of understanding se zavezujeta, da bosta nosilca naziva podpirala pri
izvajanju dejavnosti. Zlasti Stalni sekretariat nosilcu naziva svetuje pri vprašanjih, ki se
navezujejo na Alpsko konvencijo, in se, če je to mogoče, udeležuje prireditev, ki jih organizira društvo Alpsko mesto leta.

3 Obojestranske dolžnosti partnerjev
• Stalni sekretariat Alpske konvencije za obdobje, v katerem poteka sodelovanje, zagotavlja,
da bo društvo Alpsko mesto leta v ustrezni obliki obveščal o delu Alpske konference in Stalnega odbora kot tudi o dejavnostih Stalnega sekretariata, ki zadevajo alpska mesta. Še zlasti
bo društvo Alpsko mesto leta pri izvajanju svojih dejavnosti upoštevalo tudi izkušnje drugih
organov Alpske konvencije ali njenih mrež s statusom opazovalca (npr. Delovna skupina
Promet, Mreža zavarovanih območij v Alpah, Omrežje občin).
• Društvo Alpsko mesto leta lahko v skladu z veljavnimi ustreznimi predpisi uporablja logotip
Alpske konvencije.
• Društvo Alpsko mesto leta zagotavlja, da si bo v obdobju, v katerem poteka sodelovanje,
dejavno prizadevalo za udejanjanje obveznosti iz Alpske konvencije in njenih protokolov.
• Društvo Alpsko mesto leta se zavezuje, da bo Stalni sekretariat obveščalo o svojih dejavnostih.
• Stalni sekretariat Alpske konvencije se lahko udeležuje skupščine članov društva Alpsko
mesto leta kot tudi strokovnih seminarjev, ki jih organizira društvo.
• Partnerja tega Memoranduma of understanding se zavezujeta, da bosta ustvarjala
možnosti za razpravo o potrebah alpskih mest (npr. v okviru prireditev Alpske konference o
izvajanju Deklaracije o prebivalstvu in kulturi ter Deklaracije o klimatskih spremembah).

4 Spremljanje izvajanja
Vsako drugo leto, prvič dve leti po podpisu tega Memoranduma of understanding, partnerja
skupaj sestavita poročilo o dejavnostih sodelovanja v zadnjem dveletnem obdobju. Stalni
sekretariat posreduje poročilo Stalnemu odboru. Na podlagi poročila se sestavi program dela
za naslednji dve leti.
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5 Trajanje veljavnosti
Veljavnost tega Memoranduma of understanding je neomejena. Vsak od partnerjev lahko
odstopi od Memoranduma na podlagi pisnega sporočila, ki ga pošlje drugemu partnerju. V
tem primeru Memorandum of understanding preneha veljati po poteku treh mesecev od dneva poslanega pisnega sporočila.

Sestavljeno v Brigu – Glisu, 11. januarja 2008

Za Stalni sekretariat Alpske konvencije

Za društvo Alpsko mesto leta

Marco Onida
Generalni sekretar

Colette Patron
Predsednica,
ki jo polnomočno zastopa Ursula Rütsche,
mestna svetnica mesta Herisau
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