Interesna skupnost
Alpsko mesto leta

Letno poročilo 2006
16.02.2007

Sekretariat:
Postfach 142  Im Bretscha 22  FL-9494 Schaan
Tel.: 00423 237 40 39  Faks: 00423 237 40 31
info@alpskomesto.org  www.alpskomesto.org

Interesna skupnost Alpsko mesto leta

Letno poročilo 2006

Vsebina
Vsebina....................................................................................................................... 2
1. Splošne naloge Interesne skupnosti ....................................................................... 3
2. Prihodnja alpska mesta leta.................................................................................... 3
3. Mreža kot navezovanje stikov in povezovanje ljudi ................................................ 3
Sodelovanje z Alpsko konvencijo ............................................................................ 4
4. Kratke novice in sporočila za medije ...................................................................... 4
5. Domača spletna stran www.alpskomesto.org......................................................... 4
6. Energija – skupni projekt ........................................................................................ 5
7. Društvo “Alpsko mesto leta”.................................................................................... 5
8. Pogled naprej: Alpska konvencija, mediji in projekti v letu 2007............................. 6
Sodelovanje z Alpsko konvencijo ............................................................................ 6
Odnosi z javnostmi.................................................................................................. 6
Dejavnosti, ki so povezane z ustanovitvijo društva ................................................. 6
Projekt na področju energije ................................................................................... 6
Razpis natečaja za pridobitev naziva „Alpsko mesto leta“ za l. 2009 ali 2010 ........ 6
Kratke novice .......................................................................................................... 7
9. Organizacija............................................................................................................ 7
Člani........................................................................................................................ 7
Predsedstvo ............................................................................................................ 7
Revizorja ................................................................................................................. 8
Žirija ........................................................................................................................ 8
Svetovalci................................................................................................................ 8
Sekretariat............................................................................................................. 10

Pag. 2

Interesna skupnost Alpsko mesto leta

Letno poročilo 2006

1. Splošne naloge Interesne skupnosti
Sekretariat IS je tudi v letu 2006 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 podpirala nastajanje mreže 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
omogočila prenos znanja med posameznimi mesti. Poleg tega je IS članskim mestom
posredovala informacije iz celotnega alpskega prostora in v štirih jezikih (v
francoščini italijanščini, nemščini in slovenščini) ter jih obveščala o prireditvah in
drugih dogodkih v alpskih mestih. Sekretariat dvakrat letno organizira skupščino
članov. Leta 2006 je bila 1. skupščina 31. januarja, 2. skupščina pa 24. novembra
2006.

2. Prihodnja alpska mesta leta
Alpsko mesto leta 2007 je Sondrio, naziv za leto 2008 pa je bil podeljen mestu BrigGlis. Sekretariat in žirija sta zaradi izbora alpskega mesta leta 2009 vzpostavila stike
z večjim številom mest, ki bi lahko prišla v poštev kot prejemniki naziva: zanimanje za
kandidaturo sta doslej izrazila Dornbirn (Avstrija) in Kamnik (Slovenija).
Sondrio je pripravil in predstavil program za leto 2007, člani so ga podprli pri
organizaciji in izvedbi uvajalnega seminarja 10. avgusta 2006 in otvoritveni prireditvi,
ki je bila 15. marca 2007. Mesto Brig je nadaljeval priprave za leto 2008 in
sekretariatu sporočil podatke o mestu.

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 za
storitev, ki alpskim mestom leta zagotavlja skupno informacijsko podlago.
Posodobljena je bila vsebina priročnika „Alpsko mesto leta“ in objavljena na spletnih
straneh v štirih jezikih alpskega prostora.
Velik delež v delovanju sekretariata zavzema na splošno posredovanje stikov znotraj
mreže, npr. posredovanje podatkov o kontaktnih osebah, zagotavljanje prevodov
manjšega obsega itd.
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Sodelovanje z Alpsko konvencijo
Mreža se ni okrepila in razvijala le navznoter, temveč tudi navzven, saj so bili v tem
času navezani stiki tudi z drugimi alpskimi mrežami, predvsem pa s Stalnim
sekretariatom Alpske konvencije. V sodelovanju z Alpsko konvencijo so bile
organizirane priprave na konferenco, ki bo 9. marca 2007 potekala v Chambéryju.
Osrednja tema bodo odnosi med alpskimi mesti in zavarovanimi območji, ki ležijo v
neposredni bližini mest. Pri organizaciji konference sodeluje tudi Mreža zavarovanih
območij v Alpah.

4. Kratke novice in sporočila za medije
Na področju komunikacije oz. obveščanja javnosti je IS v letu 2006 redno (štirikrat
letno) izdajala kratke novice (bilten) in jih vsakokrat objavila tudi na internetu. Kratke
novice, ki izhajajo v štirih alpskih delovnih jezikih Interesne skupnosti, so koristen
komunikacijski medij, ki skrbi za tekoče obveščanje članov o internem dogajanju v
organizaciji. Bilten vsebuje informacije o različnih dogodkih in prireditvah v vseh
alpskih mestih, ki lahko v njem predstavijo svoje projekte, zanimive tudi za druga
mesta. Informacije dopolnjujejo tudi zunanja obvestila in sporočila. Bilten članom tako
omogoča dostop do široke palete tem, ki se nanašajo na celoten alpski prostor.
Sekretariat IS deluje tudi kot tiskovno središče, mestom pa daje na razpolago
dokumentacijo za delovanje na področju odnosov z javnostmi (tiskovno mapo, ki
vsebuje sporočila za medije, informativno gradivo itd.).
Sekretariat je mestu Chambéry pomagal pripraviti vabila in voditi ustrezno
korespondenco. V času uvajalnega seminarja v Sondriu je sekretariat pomagal pri
organizaciji seminarja ter poskrbel za sestavo in razpošiljanje sporočila za medije, v
katerem je bila napovedana izvedba seminarja.
Stalno se posodabljata tudi informativna brošura o IS Alpsko mesto leta in priročnik,
ki sta objavljen tudi na spletnih straneh. Prav tako je sekretariat pristojen za delo z
mediji v tujini. Sicer pa so alpska mesta sama odgovorna za delovanje na področju
odnosov z javnostmi v domači regiji oz. državi.

5. Domača spletna stran www.alpskomesto.org
Razvoj spletnih strani IS se je nadaljeval tudi v letu 2006 in se prilagajal potrebam
mreže. Istočasno se redno aktualizirajo informacije o mreži in njenem delovanju. S
pristopom Sondria, alpskega mesta 2007, je bila obnovljena spletna stran
www.alpskomesto.org. Zaključen je projekt mesta Trento «Območni sporazum Monte
Bondone», pri čemer je sekretariat mestu Sonthofen pomagal pri prevajanju
zaključnega poročila in njegovi objavi na spletnih straneh.
Spletna stran ponuja svojim članom hiter in nezapleten dostop do široke ponudbe
informacij, kar pomeni, da se lahko mesta nadalje trajnostno razvijajo, izboljšajo
učinkovitost projektov ter izkoristijo znanje in izkušnje drugih mest. Na spletni strani
so objavljene tudi informacije o posameznih alpskih mestih in kandidacijskem
postopku, prav tako v štirih delovnih jezikih. Najpomembnejše informacije so na voljo
tudi v angleščini. IS s pomočjo podatkovno podprtega sistema na omrežju stalno
objavlja aktualne novice in informacije o publikacijah in prireditvah.
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6. Energija – skupni projekt
Leto 2006 je bilo leto izmenjave obsežnega znanja in izkušenj med alpskimi mesti.
Vsako mesto je sekretariatu posredovalo dve ideji za pripravo projekta na temo
„Energija“ in «Narava in mesto». 22. septembra 2006 je bila v Trentu organizirana
delavnica, na kateri so predstavniki in strokovnjaki iz alpskih mest Trento (I),
Sonthofen (D), Beljak (A) in Bad Reichenhall (D) razpravljali o izkušnjah, ki so jih
njihova mesta pridobila pri izvajanju projektov na področju energije, in si jih tudi
izmenjali. Na srečanju je tudi prišlo do zamisli, da bi lahko skupaj začeli izvajati
projekt s področja energije, ki bi ga sofinancirala tudi Evropska unija. Sekretariat je
pripravil osnutek projekta in ga novembra predstavil udeležencem druge skupščine
članov. Na skupščini je bil soglasno sprejet tudi sklep o pripravi vloge za skupni
projekt, ki jo bo treba predložiti ob prvem pozivu k sodelovanju v programu Evropske
unije Interreg IV B za območje Alp leta 2007.

7. Društvo “Alpsko mesto leta”
Na 2. skupščini članov, ki je bila 24. novembra 2006 v Chambéryju v Franciji, je bilo
ustanovljeno društvo “Alpsko mesto leta”. Župan mesta Bad Reichenhall je prejel
pooblastilo za vpis novega društva v register društev pri pristojnem organu. Za
predsednico društva je bila izvoljena ga. Colette Patron, za podpredsednika je bil
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izvoljen g. Hubert Buhl, za člana predsedstva pa g. Alberto Pacher. Mandatna doba
izvoljenih predstavnikov traja dve leti.
Ob tej priložnosti sta bila sprejeta tudi statut in pravilnik o plačevanju članarine.

8. Pogled naprej: Alpska konvencija, mediji in projekti v
letu 2007
V letu 2007 načrtuje društvo dejavnosti na naslednjih področjih:

Sodelovanje z Alpsko konvencijo
Konferenca o obmestnih zavarovanih območjih, ki jo bo «Alpsko mesto leta»
organiziralo v sodelovanju s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije in Mrežo
zavarovanih območij v Alpah, bo 9. marca 2007 v Chambéryju.
9. novembra 2006 je bil na Alpski konferenci za novega generalnega sekretarja
alpske konvencije izvoljen Marco Onida, njegova namestnica pa je postala Regula
Imhof. Od leta 2007 dalje razpolaga Alpska konvencija s proračunskimi sredstvi za
sodelovanje z drugimi alpskimi organizacijami. Društvo “Alpsko mesto leta” upa, da
se bo pri sodelovanju lahko nadaljeval pozitiven odnos z novimi predstavniki
Stalnega sekretariata.

Odnosi z javnostmi
Sondrio, alpsko mesto leta 2007, pripravlja plakat, na katerem bodo fotografije vseh
alpskih mest leta. Plakat bo poslan vsem alpskim mestom leta. Sekretariat bo tudi v
prihodnje trenutnemu in prihodnjim alpskim mestom leta zagotavljal vso podporo pri
njihovem delovanju na področju odnosov z javnostmi. Marca bo v mestu Brig-Glis
potekalo srečanje med predstavniki mesta, člani žirije in sekretariata, na katerem bo
razprava tekla o programu za leto 2008 kot pripravi na uvajalni seminar, ki je
načrtovan za junij mesec.

Dejavnosti, ki so povezane z ustanovitvijo društva
Vpis društva «Alpsko mesto leta» v register društev pri pristojnem organu bo
opravljen v letu 2007.

Projekt na področju energije
Člani mreže so izrazili svoje zanimanje za izvajanje skupnega projekta na področju
energije. S pomočjo sekretariata bo mesto Trento ali pa pokrajina Trento, če bo to
potrebno, pripravila vlogo za predložitev skupnega projekta na področju energije, ki
jo bo treba oddati leta 2007ob prvem pozivu k sodelovanju v programu Evropske
unije Interreg IV B za območje Alp.

Razpis natečaja za pridobitev naziva „Alpsko mesto leta“ za l.
2009 ali 2010
Leta 2007 bo razpisan javni natečaj za pridobitev naziva «Alpsko mesto leta 2009 ali
2010». Sekretariat bo o tej pobudi javnost seznanil v informativnem dopisu, ki ga bo
poslal vsem 220 mestom z alpskega območja.
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Kratke novice
Društvo bo Kratke novice redno (četrtletno) izdajal in razpošiljal tudi v letu 2007.

9. Organizacija
Na 2. skupščini članov 24. novembra 2006 v Chambéryju je bil sprejet sklep o
ustanovitvi društva “Alpsko mesto leta”. Društvo ima naslednje organe:

Člani
Člani društva so mesta, ki so prejela naziv alpskega mesta leta. Mesta zastopajo
njihovi župani oziroma namestniki župana. Vsako mesto tudi imenuje svetovalca, ki
je odgovoren za izvajanje projektov.
Člani društva "Alpsko mesto leta" se zavezujejo, da bodo v društvu dejavno
sodelovali in se udeleževali vsakoletne skupščine članov. Skupščina članov izvoli
predsedstvo, dva revizorja in člane žirije za dveletno obdobje ter formalno potrdi
podelitev naziva «Alpsko mesto leta».
Člani društva so: 2008 Brig-Glis (Švica), 2007 Sondrio (Italija), 2006 Chambéry
(Francija), 2005 Sonthofen (Nemčija), 2004 Trento (Italija), 2003 Herisau (Švica),
2002 (Francija), 2001 Bad Reichenhall (Nemčija), 1999 Belluno (Italija) in 1997
Beljak (Avstrija).

Predsedstvo
Predsedstvo sestavljajo predsednik oz. predsednica, podpredsednik in član
predsedstva.
Predsednica:
Colette Patron
Podžupanja in pooblaščenka za turizem mesta Gap/Francija
B.P. 92
F- 05007 Gap
Tel: +33 492 53 24 30
Faks: +33 492 53 24 96
E-naslov: colette.patron@ville-gap.fr
Podpredsednik:
Hubert Buhl
Župan mesta Sonthofen (Nemčija)
Rathausplatz 1
D-87527 Sonthofen
Tel.: +49 8321 615 210
Faks: +49 8321 615 294
E-naslov: stadt@sonthofen.de
3. Član predsedstva
Alberto Pacher
Župan mesta Trento (Italija)
Via Belenzani, 20
I-38100 Trento
Tel:+39 0461 884216
Faks:+39 0461 983950
E-naslov: cittaalpina@comune.trento.it
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Revizorja
Benno Keel
Svetovalec, Herisau (Švica)
Postfach 1160
CH-9102 Herisau
Tel:+41 71 354 54 26
Faks:+41 71 354 54 13
CH-9102 Herisau
E-naslov: benno.keel@herisau.ar.ch
Josef Dennerl
Svetovalec, Bad Reichenhall (Nemčija)
Rathausplatz 1
D-83421 Bad Reichenhall
Tel:+49 8651 775 290
Faks:+49 8651 775 213
E-naslov: Josef.dennerl@stadt-bad-reichenhall.de

Žirija
Skupščina članov društva Alpsko mesto leta izvoli žirijo, ki jo 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
pridobitev naziva. Žirija preveri tudi letni program izbranega mesta in mu svetuje pri
vsebinskih vprašanjih. Ob izteku leta mora alpsko mesto leta žiriji predložiti zaključno
poročilo o uresničenih 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 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
Rathausplatz 1
A-9500 Villach
Tel.: +43 4242 205 1720
Faks: +43 4242 205 1799
E-naslov: projektbuero@villach.at
Belluno: član še ni imenovan
Bad Reichenhall: Christian Staudacher
Amtsleiter Ordnungsamt
Rathausplatz 1
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D-83421 Bad Reichenhall
Tel.: +49 8651 775 234
Faks: +49 8651 775 213
E-naslov: Christian.staudacher@stadt-bad-reichenhall.de
Josef Dennerl
Rathausplatz 1
D-83421 Bad Reichenhall
Tel: +49 8651 775 290
Faks: +49 8651 775 213
E-naslov: 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
E-naslov: martine.halbout@ville-gap.fr
Herisau: Benno Keel
Amtsleiter Amt für Volkswirtschaft
Postfach 1160
CH-9102 Herisau
Tel.: +41 71 354 54 26
Faks: +41 71 354 54 13
E-naslov: 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
E-naslov: 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
E-naslov: manfred.maier@sonthofen.de
Chambéry: Monique Marchal
Mairie de Chambéry
Chambéry Promotion
BP 1105
F-73011 Chambéry Cedex
Tel : +33 479 60 21 01
Faks: +33 479 60 20 74
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E-naslov: m.marchal@mairie-chambery.fr
Sondrio: Stefania Stoppani
Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Turismo
Piazza Campello, 1
23100 Sondrio
Tel: +39 0342 52 62 65
Faks: +39 0342 526 255
E-naslov: StoppaniS@comune.sondrio.it
Brig-Glis: Eduard Brogli
Stadtschreiber
Postfach 272
3900 Brig-Glis
Tel +41 027 922 41 21
Faks +41 027 922 41 25
E-naslov: eduard.brogli@brig-glis.ch

Sekretariat
Sekretariat društva je odgovoren za izvajanje sklepov in varuje interese društva
«Alpsko mesto leta».
Sodelavca sekretariata sta:
Direktor:
Andreas Götz, CIPRA International, Schaan (Lihtenštajn)
Vodja projekta:
Aurelia Ullrich, CIPRA International, Schaan (Lihtenštajn)
Društvo Alpsko mesta leta
Im Bretscha 22
FL-9494 Schaan
Tel: +423 237 40 39
Faks: +423 237 40 31
E-naslov: info@alpskomesto.org
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