PROTOKOL
O IZVAJANJU ALPSKE KONVENCIJE IZ LETA 1991 NA PODROČJU VARSTVA
NARAVE IN UREJANJA KRAJINE
PROTOKOL
“VARSTVO NARAVE IN UREJANJE KRAJINE“
Preambula
Republika Avstrija,
Francoska republika,
Italijanska republika,
Kneževina Lihtenštajn,
Kneževina Monako,
Zvezna republika Nemčija,
Republika Slovenija,
Švicarska konfederacija
kot tudi
Evropska skupnost
so se
v skladu s svojimi nalogami po Konvenciji o varstvu Alp (Alpska konvencija) z dne 7.
novembra 1991 in da bi zagotovile celovito politiko varstva in trajnostnega razvoja alpskega
prostora,
zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 2. člena Alpske
konvencije,
ob spoznanju, da so Alpe eden največjih strnjenih naravnih prostorov Evrope, ki ga
odlikujejo njegova enkratna lepota, ekološka raznovrstnost in izredna občutljivost
ekosistemov in da so hkrati življenjski in gospodarski prostor na tem območju živečih ljudi z
bogato kulturno dediščino,
prepričane, da mora imeti tamkajšnje prebivalstvo možnost opredeliti svoje zamisli o
družbenem, kulturnem in gospodarskem razvoju in sodelovati pri njihovem uresničevanju v
okviru veljavne ureditve,
zaradi prostorske strukture Alp, kjer v ozkih dolinah prihaja do številnih, pogosto
medsebojno konkurenčnih načinov rabe in s tem do obremenitev ekološko pomembnega
območja,
zavedajoč se, da sta način in intenzivnost rabe alpskega prostora v minulih desetletjih na
obsežnih območjih povzročila nepopravljivo škodo na delih krajine, biotopih in vrstah, ki jih
je treba ohraniti, in da bosta povzročila dodatne izgube, če bi s tem v nespremenjeni obliki
nadaljevali,
ob spoznanju, da je na nekaterih območjih alpskega prostora prišlo do preobremenitve
narave in krajine ali da do tega lahko pride zaradi gostote prometa, turizma, športne
dejavnosti, poselitve, razvoja gospodarstva in vse intenzivnejšega kmetijstva in gozdarstva,
ob spoznanju, da so ledeniki, alpska travišča, gorski gozdovi in vodovja v alpskem prostoru
izjemno pomembni kot življenjski prostor raznovrstnega alpskega rastlinstva in živalstva,
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zavedajoč se, da sta ekstenzivno kmetijstvo in gozdarstvo zelo pomembni za ohranjanje in
urejanje kulturne krajine in njenih naravnih prvin,
prepričane, da je treba gospodarske interese uskladiti z ekološkimi zahtevami,
prepričane, da je pri odločanju med ekološko obremenjenostjo in gospodarskimi interesi
treba dati prednost ekološkim zahtevam, kadar je to potrebno za ohranjanje naravnih
življenjskih razmer,
z zavestjo, da omejena obremenjenost alpskega prostora zahteva posebne preventivne
ukrepe za ohranjanje in ponovno vzpostavitev naravnega ravnotežja,
prepričane, da se določeni problemi lahko razrešijo le čezmejno in s skupnim ukrepanjem
alpskih držav,
sporazumele, kot sledi:
I. poglavje
Splošne določbe
1. člen
Cilj
Namen tega protokola je določiti mednarodna pravila, da bi zagotovili varovanje, urejanje
in po potrebi obnavljanje narave in krajine pri izvajanju Alpske konvencije in ob upoštevanju
interesov lokalnega prebivalstva, da bi trajno zagotovili nemoteno delovanje ekosistemov,
ohranjanje krajinskih prvin in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst vključno z njihovim
naravnim življenjskim prostorom, regeneracijsko in trajnostno produkcijsko sposobnost
naravnih dobrin, raznovrstnost, posebnost in lepoto naravne in kulturne krajine v njeni
celovitosti ter spodbudili za to potrebno sodelovanje med pogodbenicami.
2. člen
Temeljne obveznosti
V skladu s tem protokolom se vsaka pogodbenica zavezuje, da bo sprejela potrebne ukrepe
za varstvo, urejanje in po potrebi tudi obnovo narave in krajine v alpskem prostoru kot tudi
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, njihove raznovrstnosti in življenjskega prostora ter
pri tem upoštevala njihovo ekološko sprejemljivo rabo.
3. člen
Mednarodno sodelovanje
(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo še posebej sodelovale pri kartiranju,
opredeljevanju, urejanju in nadzorovanju zavarovanih območij in vseh preostalih prvin
naravne in kulturne krajine, ki jih je vredno varovati, pri ustvarjanju mrež biotopov, izdelavi
zasnov, programov in/ali načrtov za krajinsko urejanje, pri preprečevanju poškodb narave in
krajine in pri nadomestilih zanje, sistematičnem opazovanju narave in krajine, raziskovanju
kakor tudi pri vseh preostalih ukrepih za varstvo prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst,
njihove raznovrstnosti in življenjskih prostorov, z določanjem primerljivih meril vred, če je to
potrebno in smiselno.
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(2) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo spodbujale čezmejno sodelovanje pri varstvu
narave in urejanju krajine na regionalni in lokalni ravni, če je to potrebno za uresničevanje
ciljev tega protokola.
(3) Pogodbenice si bodo v skladu s cilji tega protokola prizadevale uskladiti okvirne pogoje
za omejevanje rabe virov.
4. člen
Upoštevanje ciljev v politiki na drugih področjih
Pogodbenice se zavezujejo, da bodo cilje tega protokola upoštevale tudi v svoji politiki na
drugih področjih, še posebej pri urejanju prostora in naselij, ohranjanju čistosti zraka, varstvu
tal, ohranjanju vodnega režima in kakovosti vode, v turizmu, kmetijstvu, gozdarstvu,
prometu, energetiki, obrti in industriji, pri gospodarjenju z odpadki ter pri izobraževanju in
vzgoji, raziskovanju in obveščanju, vključno s čezmejnim usklajevanjem ukrepov.
5. člen
Sodelovanje teritorialnih skupnosti
(1) V okviru veljavne ureditve vsaka pogodbenica določi najboljšo raven usklajevanja in
sodelovanja med institucijami in teritorialnimi skupnostmi, ki jih to neposredno zadeva, z
namenom, da pospešuje skupno odgovornost, zlasti da izkoristi in razvija sinergijo pri
izvajanju politike varstva narave in urejanja krajine ter iz tega izhajajočih ukrepov.
(2) Teritorialne skupnosti, ki jih to neposredno zadeva, sodelujejo v različnih fazah
priprave in uresničevanja te politike in ukrepov ob upoštevanju svojih pristojnosti v okviru
veljavne ureditve.
II. poglavje
Posebni ukrepi
6. člen
Inventarizacija
Pogodbenice se zavezujejo, da bodo tri leta po uveljavitvi tega protokola predstavile stanje
varstva narave in urejanja krajine po vsebinah, navedenih v I. dodatku. Ta poročila je treba
redno dopolnjevati najmanj vsakih deset let.
7. člen
Krajinsko planiranje
(1) Pogodbenice pripravijo v petih letih po uveljavitvi tega protokola zasnove, programe
in/ali načrte, s katerimi opredelijo zahteve in ukrepe za uresničitev ciljev varstva narave in
urejanja krajine v alpskem prostoru.
(2) Zasnove, programi in/ali načrti iz prvega odstavka naj vsebujejo:
a) prikaz in vrednotenje obstoječega stanja narave in krajine,
b) prikaz zaželenega stanja narave in krajine ter potrebnih ukrepov, še zlasti:
3

– splošnih ukrepov za varovanje, urejanje in razvoj,
– ukrepov za varstvo, urejanje in razvoj določenih delov narave in krajine in
– ukrepov za varstvo in urejanje prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.
8. člen
Načrtovanje
Pogodbenice na podlagi krajinskega načrtovanja in v skladu s prostorskim načrtovanjem
sprejmejo vse potrebne ukrepe za ohranitev in izboljšanje naravnega in sonaravnega
življenjskega okolja prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter drugih strukturnih prvin
naravne in kulturne krajine.
9. člen
Posegi v naravo in krajino
(1) Pogodbenice zagotovijo pogoje za presojo neposrednih in posrednih učinkov, ki jih
imajo na naravno ravnotežje in krajinsko podobo zasebni in javni ukrepi ter projekti, ki bi
lahko bistveno ali trajno vplivali na naravo in krajino. Rezultat te presoje je treba upoštevati
pri izdajanju dovoljenj za te ukrepe in projekte oziroma njihovi izvedbi. Pri tem je treba še
posebej zagotoviti, da ne pride do škodljivih vplivov, ki se jim da izogniti.
(2) Neizogibne škodljive posege je treba nadomestiti z ukrepi varstva narave in urejanja
krajine v skladu z notranjim pravom. Če posledic škodljivih posegov ni mogoče nadomestiti,
so ti dovoljeni samo, če po pretehtanju vseh interesov ne prevladajo zahteve varstva narave in
urejanja krajine, vendar je treba tudi v tem primeru sprejeti ukrepe za varstvo narave in
urejanje krajine.
10. člen
Temeljno varstvo
(1) Pogodbenice si na vsem alpskem prostoru ob hkratnem upoštevanju interesov tam
živečega prebivalstva prizadevajo za zmanjšanje obremenitev in škodljivih vplivov na naravo
in krajino. Delovale bodo tako, da bodo vse za prostor pomembne rabe takšne, da bodo čim
manj prizadele naravo in krajino. Poleg tega sprejmejo vse potrebne ukrepe za ohranjanje in
po potrebi za ponovno vzpostavitev posebnih naravnih in sonaravnih strukturnih prvin
krajine, biotopov, ekosistemov in tradicionalne kulturne krajine.
(2) Ker imata kmetijstvo in gozdarstvo pomembno vlogo pri izvajanju ukrepov za varstvo
narave in urejanje krajine, je treba, kjer koli je to primerno, na podlagi dogovorov z
zemljiškimi lastniki ali uporabniki zagotoviti varovanje, ohranjanje in urejanje sonaravnih
biotopov in biotopov, ki jih je vredno varovati, in sicer z ustrezno kmetijsko in gozdarsko
rabo. V ta namen so posebej primerne gospodarske spodbude in nadomestila, ki so v skladu s
tržnimi pravili.
(3) Za uresničitev teh ciljev je treba poleg že obstoječih sredstev za zaščito in varstvo
narave zagotoviti še dodatne ukrepe za pospeševanje in pomoč kmetijstvu in gozdarstvu ter
drugim uporabnikom prostora.
11. člen
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Zavarovana območja
(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo ohranjale, urejale ter po potrebi razširjale obstoječa
zavarovana območja v skladu z njihovo namembnostjo in po možnosti ustanavljale nova
zavarovana območja. Sprejemale bodo vse ukrepe, potrebne za preprečevanje nastajanja
škode ali uničevanj teh zavarovanih območij.
(2) Pogodbenice poleg tega pospešujejo ustanavljanje in upravljanje narodnih parkov.
(3) Spodbujajo ustanavljanje varovanih in mirnih območij, v katerih imajo prosto živeče
živalske in rastlinske vrste prednost pred drugimi interesi. V teh območjih je treba zagotoviti
potreben mir za nemoten potek ekoloških procesov, značilnih za te vrste, in omejiti ali
prepovedati vse take rabe, ki tam za ekološke procese ne bi bile sprejemljive.
(4) Pogodbenice proučijo, v kolikšni meri je treba v skladu z notranjim pravom plačati
nadomestila za posebne storitve tam živečemu prebivalstvu.
12. člen
Ekološko omrežje
Pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe za povezanost določenih zavarovanih območij,
biotopov in drugih zavarovanih ali zavarovanja vrednih objektov na državni ravni in
čezmejno. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo usklajevale cilje in ukrepe za čezmejno
zavarovana območja.
13. člen
Varstvo tipov biotopov
(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo sprejele potrebne ukrepe za trajno ohranitev
naravnih in sonaravnih tipov biotopov v zadostnem obsegu ter v primerni funkcionalni
prostorski porazdelitvi. Poleg tega lahko spodbujajo obnavljanje prizadetih življenjskih
prostorov.
(2) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo v dveh letih po uveljavitvi tega protokola izdelale
sezname vseh tistih tipov biotopov za celoten alpski prostor, za katere je treba sprejeti ukrepe
v skladu s prvim odstavkom.
14. člen
Varstvo vrst
(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo sprejele ustrezne ukrepe, s katerimi bodo
zagotovile obstoj samoniklih živalskih in rastlinskih vrst v njihovi raznovrstnosti in zadostno
populacijo, kar bodo storile z zagotavljanjem dovolj velikih življenjskih prostorov.
(2) Zaradi sestave seznamov za celoten alpski prostor pogodbenice v dveh letih po
uveljavitvi tega protokola določijo tiste ogrožene vrste, za katere so potrebni posebni
varstveni ukrepi.
15. člen
Prepoved odvzema in trgovanja
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(1) Pogodbenice prepovedujejo lov, prilaščanje, poškodovanje, ubijanje ter še zlasti
motenje določenih živalskih vrst med razmnoževanjem, odraščanjem in prezimovanjem,
kakor tudi vsako uničevanje, pobiranje jajc v naravi in njihovo hranjenje ter posedovanje,
ponujanje, nakupovanje in prodajanje iz narave odvzetih primerkov navedenih živalskih vrst
ali njihovih delov.
(2) Pogodbenice za določene rastlinske vrste prepovedujejo trganje, zbiranje, rezanje,
izkopavanje ali ruvanje rastlin ali njihovih delov na naravnem rastišču ter posedovanje,
ponujanje, nakupovanje in prodajanje posameznih primerkov takih vrst, vzetih iz narave. Iz te
prepovedi sta izvzeti raba in urejanje ustreznih rastišč za ohranjanje sestojev teh vrst.
(3) Pogodbenice v dveh letih po uveljavitvi tega protokola določijo živalske in rastlinske
vrste, za katere veljajo ukrepi iz prvega in drugega odstavka.
(4) Pogodbenice lahko predvidijo izjeme k zgornjim določbam, in sicer zaradi:
a) znanstvenih namenov,
b) varstva prosto živečih živali in rastlin ali naravnega okolja,
c) zdravja in javne varnosti,
d) preprečevanja pomembnejše gospodarske škode, še posebej v poljedelstvu, živinoreji,
gozdarstvu, ribištvu in vodnem gospodarstvu.
Te izjeme se dovolijo le, če ni druge zadovoljive rešitve in če ukrepi niso taki, da bi
ogrožali naravno ravnotežje prizadetih vrst v celoti. Te izjeme morajo spremljati nadzorni in
po potrebi tudi kompenzacijski ukrepi.
(5) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo v priloženem strokovnem gradivu čim prej in
neodvisno od datuma uveljavitve tega protokola pojasnile izraze: obdobje razmnoževanja,
odraščanja in prezimovanja iz prvega odstavka kakor tudi vse druge izraze, ki bi lahko
povzročili težave pri znanstveni razlagi.
16. člen
Ponovno naseljevanje samoniklih vrst
(1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo spodbujale ponovno naseljevanje in razširjanje
samoniklih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, podvrst, pasem in ekotipov, če bodo za
to izpolnjeni potrebni pogoji, če to prispeva k njihovi ohranitvi in krepitvi in če pri tem ne
nastajajo nesprejemljivi vplivi na naravo in krajino ter na človekove dejavnosti.
(2) Ponovna naselitev in razširjanje morata potekati na podlagi znanstvenih spoznanj.
Pogodbenice se bodo za to dogovorile za skupne smernice. Po ponovni naselitvi je treba
nadzirati in po potrebi tudi uravnavati nadaljnji razvoj teh živalskih in rastlinskih vrst.
17. člen
Prepoved naseljevanja
Pogodbenice zagotavljajo, da prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ne bodo
naseljevale na tista območja, na katerih se v do zdaj znani preteklosti niso naravno pojavljale.
Mogoče je predvideti izjeme, če je tako naseljevanje potrebno za določene rabe in ne bo
negativno učinkovalo na naravo in krajino.
18. člen
Širjenje gensko spremenjenih organizmov
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Pogodbenice zagotavljajo, da v okolje ne bodo vnašale z genetskimi tehnikami
spremenjenih organizmov, razen če ni z uradnim preizkusom ugotovljeno, da ne ogrožajo
človeka in okolja.
19. člen
Dopolnilni ukrepi
Pogodbenice lahko za varstvo narave in urejanje krajine sprejmejo poleg ukrepov,
predvidenih v tem protokolu, tudi dopolnilne ukrepe.
III. poglavje
Raziskave, izobraževanje in obveščanje
20. člen
Raziskave in opazovanje
(1) Pogodbenice spodbujajo in s tesnim sodelovanjem usklajujejo raziskave in sistematično
opazovanje, ki so podlaga za varstvo narave in krajine ter živalskih in rastlinskih vrst.
Posebno pozornost namenjajo raziskovalnim temam, navedenim v II. dodatku.
(2) Pogodbenice pripravijo skupne ali dopolnjujoče se programe za proučevanje in
vrednotenje ekosistemov z namenom, da se poglobijo znanstveno utemeljena spoznanja, na
katerih lahko temeljijo ukrepi v skladu s tem protokolom.
(3) Pogodbenice poskrbijo, da se rezultati nacionalnih raziskav in sistematičnega
opazovanja zbirajo v skupni sistem za stalno opazovanje in informiranje in so na voljo
javnosti v okviru veljavne ureditve.
21. člen
Izobraževanje in obveščanje
Pogodbenice spodbujajo izobraževanje in izpopolnjevanje ter obveščanje javnosti o ciljih,
ukrepih in izvajanju tega protokola.
IV. poglavje
Izvajanje, nadzor in presojanje
22. člen
Izvajanje
Pogodbenice se zavezujejo, da bodo s primernimi ukrepi v okviru veljavne ureditve
zagotovile izvajanje tega protokola.
23. člen
Nadzor spoštovanja obveznosti
7

(1) Pogodbenice redno poročajo Stalnemu odboru o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi
tega protokola. V poročilih se navede tudi učinkovitost sprejetih ukrepov. Alpska konferenca
določi časovno zaporedje poročanja.
(2) Stalni odbor pregleda poročila zaradi preverjanja, ali so pogodbenice izpolnile
obveznosti iz tega protokola. Od pogodbenic lahko zahteva tudi dodatne informacije ali pa si
pridobi informacije iz drugih virov.
(3) Stalni odbor sestavi za Alpsko konferenco poročilo o spoštovanju obveznosti
pogodbenic po tem protokolu.
(4) Alpska konferenca se seznani s tem poročilom. Če ugotovi, da se obveznosti ne
spoštujejo, lahko sprejme priporočila.
24. člen
Presojanje učinkovitosti določb
(1) Pogodbenice redno preverjajo in presojajo učinkovitost določb tega protokola. Če je za
uresničevanje njegovih ciljev potrebno, predvidijo sprejem ustreznih sprememb tega
protokola.
(2) V okviru veljavne ureditve tudi teritorialne skupnosti sodelujejo pri tem presojanju.
Posvetujejo se lahko tudi z nevladnimi organizacijami, ki so dejavne na tem področju.
V. poglavje
Končne določbe
25. člen
Odnos med Alpsko konvencijo in protokolom
(1) Ta protokol je protokol Alpske konvencije v smislu 2. člena in drugih členov
konvencije, na katere se nanaša.
(2) Pogodbenice tega protokola so lahko samo pogodbenice Alpske konvencije. Vsaka
odpoved Alpske konvencije velja tudi kot odpoved tega protokola.
(3) Kadar Alpska konferenca odloča o vprašanjih, ki se nanašajo na ta protokol, lahko o
njih glasujejo samo pogodbenice tega protokola.
26. člen
Podpis in ratifikacija
(1) Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam podpisnicam Alpske konvencije in
Evropski skupnosti dne 20. decembra 1994 in v Republiki Avstriji kot depozitarju od 15.
januarja 1995.
(2) Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, da jih ta protokol zavezuje, začne protokol
veljati tri mesece po datumu, ko so tri države deponirale svoje listine o ratifikaciji, sprejetju
ali odobritvi.
(3) Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo soglasje, da jih ta protokol zavezuje, začne protokol
veljati tri mesece po deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. Po začetku
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veljavnosti spremembe protokola postane vsaka nova pogodbenica tega protokola
pogodbenica protokola v spremenjenem besedilu.
27. člen
Notifikacije
Depozitar obvesti v zvezi s tem protokolom vsako državo, navedeno v preambuli, in
Evropsko skupnost, o:
a) vsakem podpisu,
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi,
c) vsakem datumu začetka veljavnosti,
d) vsaki izjavi katere od pogodbenic ali podpisnic,
e) vsakem obvestilu pogodbenic o odpovedi vključno z datumom, ko začne veljati.
f) Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, podpisali ta
protokol.
Sestavljeno v Chambéryu dne 20. decembra 1994 v slovenskem, francoskem, italijanskem in
nemškem jeziku, pri čemer so vsa štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem originalu,
ki je deponiran v arhivu Republike Avstrije. Depozitar posreduje vsaki podpisnici overjeno
kopijo.
I. DODATEK
Seznam vsebin, za katere je treba v skladu s 6. členom pripraviti inventarizacijo
1. Stanje prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih biotopov
1.1 Stanje inventarja prosto živečih rastlinskih vrst in rastlinskih združb
1.1.0 Splošno
1.1.1 Rdeči seznami
1.1.2 Seznami pravno zavarovanih vrst
1.1.3 Atlasi razširjenosti
1.2. Stanje inventarja prosto živečih živalskih vrst
1.2.0 Splošno
1.2.1 Rdeči seznami
1.2.2 Seznami pravno zavarovanih vrst
1.2.3 Atlasi razširjenosti
1.3 Stanje inventarja biotopov
1.3.0 Splošno
1.3.1 Rdeči seznami tipov biotopov
1.3.2 Seznami ekološko pomembnih biotopov, vključno z vodnimi
1.4 Stanje inventarja krajin
1.4.0 Splošno
1.4.1 Popisi, seznami, tipologije naravnih in kulturnih krajin, ki jih je treba
varovati
1.4.2 Načrti in drugi varstveni ukrepi za posebne krajine in krajinske tipe
oziroma za posamezne prvine naravne in kulturne krajine
1.4.3 Območja, potrebna sanacije
1.5 Raba prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst in/ali biotopov
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1.5.1 Kmetijstvo in planšarstvo, npr. problemi ali nevarnosti intenzivnejše rabe
in opustitve dejavnosti; pomanjkljivosti in prednosti
1.5.2 Gozdarstvo
1.5.3 Lov
1.5.4 Ribolov
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.

Zavarovana območja (površine, deleži zavarovanih površin v celotnem
prostoru, namen varstva, vsebina varstva, raba, porazdelitev rabe,
lastninska razmerja)
Narodni parki
Naravni rezervati’
Krajinski parki
Naravni parki
Varovana območja in območja miru
Varovane krajinske sestavine
Varovani biotopi
Druga varovana območja (npr. območja, ki so zavarovana na podlagi
zasebnega prava, prostovoljnih dogovorov, zasebnih pogodb o ekstenzivni
rabi)
Organizacija varstva narave in urejanja krajine (struktura, pristojnosti
ali dejavnosti, osebje in finančna sredstva)

3. 1 Organi za varstvo narave
3.2 Druge upravne službe za strokovne naloge s področja varstva narave; druge
institucije javnega in zasebnega prava (npr. organizacije, skladi)
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Sveti za varstvo narave
Nadzorne službe
Združenja za varstvo narave
Združenja za urejanje krajine
Drugo

4.

Pravne podlage (na pristojnih ravneh)

4.1
4.2

Ustavno pravo
Pravni viri (zakoni, uredbe, direktive, vključno z opisom posebnih določil
za varstvo Alp)

4.3
4.4
4.5

Udeležba združenj, tožbe združenj
Navodila za izvajanje
Sodelovanje organov za varstvo narave z drugimi strokovnimi upravnimi
službami
4.6 Katalogi denarnih kazni itd.
4.7 Skladi za urejanje krajine in varstvo narave
4.8 Tekoče in načrtovane spremembe
5. Dejavnosti varstva narave (splošni pregled)
5.1 Zasnove, programi in smernice za ohranjanje narave v alpskem prostoru
5.2 Načrtovanje (npr. krajinski načrti, načrti za urejanje in razvoj)
5.3 Pomožni ukrepi za vrste in drugi ukrepi za urejanje, varovanje in razvoj
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5.3.1 Splošno
5.3.2 Pomožni programi za vrste
5.3.3 Postaje za vzrejo in spuščanje
5.4 Strategije, zasnove, programi, sodelovanje z odgovornimi za rabo prostora
(npr. programi za ekstenzivno rabo, za hribovske kmetije)
5.5 Znanstveno spremljanje, stalno opazovanje območij ali vrst
5.6 Dejavnosti združenj za varstvo narave za varstvo vrst in obmo&#x10D;ij
5.7 Programi financiranja (obseg sredstev, cilji, področja uporabe)
6. Obveščanje javnosti (uradno, prostovoljno)
6.0 Splošno
6.1 Raziskovalne in izobraževalne institucije
6.2 Informacijski centri
6.3 Publikacije
6.4 Drugo
7.

Sklepi, priporočeni ukrepi

II. DODATEK
Prednostne raziskovalne teme v skladu z 20. členom
A. Dolgoročno opazovanje razvoja ekosistemov (življenjskih prostorov, biocenoz,
populacij, vrst) z namenom raziskovanja razvojnih teženj in sprememb kot
odzivov na vplive okolja)
Opomba: biološki kazalci, biološko opazovanje in spremljanje, analize vzrokov in
posledic, dokumentacija
B. Raziskave učinkovitosti zavarovanih območij
Opomba: reprezentativnost, učinkovitost, regeneracija, upravljanje, sistemske
analize
C. Raziskave vrst in populacij
Opomba: genetika, dinamika, osamitev, biotska raznovrstnost
D. Raziskave vidikov varstva in kmetijske ter gozdne rabe, katerih učinki so
zaznavni na širšem območju.
Opomba: sonaravno gospodarjenje, ekološka kompenzacija, mreža biotopov,
ekstenzivna raba, omejevanje staleža divjadi
E. Raziskave za izboljšave posebnih metod, postopkov in načrtov
Opomba: rdeči seznami, kartiranje biotopov, zavarovana območja, krajinsko
načrtovanje, posegi v naravo in krajino, informacijski sistemi
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F. Razvijanje strategij in zasnov za varstvo narave in urejanje krajine
Opomba: strateški cilji in možnosti za uspeh, zasnove varstva, ekstenzivna raba,
ekonomski instrumenti, sprejemljivost za javnost
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