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A

Poročilo

Ozadje
Liechtensteinski sklad „pro natura - pro ski“ (glej prilogo 1) je v preteklih letih spodbujal
izdelavo postopka za pregled smučišč, da bi povečal ekološko vrednost krajin, ki so v
intenzivni turistični rabi, in s tem trajno zagotovil osnove za razvoj turizma. V bistvu gre za
ohranjanje in razvoj estetske podobe krajine na poseljenem in neposeljenem prostoru ter za
spodbujanje razvoja sonaravnih kulturnih krajin in turističnega razvoja, ki bo ohranjal naravne
vire.
Rezultat teh prizadevanj je priprava smernic za povečanje ekološke vrednosti in izvedbo
presoje vpliva smučišč na okolje. V smernicah je predstavljen sistem okoljskega upravljanja,
ki je naravnan na krajino in omogoča, da pri tem prostovoljno sodelujejo druge organizacije.
Sistem pregleda smučišč temelji na zbiranju vseh pomembnih podatkov, ki se nanašajo na
športne dejavnosti in rabo, npr. intenzivnost rabe smučišč, zmogljivosti žičniških naprav,
naprave za umetno zasneževanje, uporaba smučišč ponoči ali za različne prireditve itd.,
uporaba smučišč poleti, npr. za gorsko kolesarjenje, kmetijska raba itd., kot tudi na zbiranju
pomembnih podatkov o tleh, vodi, podnebju/zraku, vegetaciji, favni in krajini. Na podlagi
zbranih podatkov se ugotavljajo in opredeljujejo cilji in ukrepi za povečanje ekološke
vrednosti smučišč, zlasti na področjih, kot so tla, krajina in varstvo narave. Postopek je
primerljiv s postopkom sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (Uredba o
prostovoljnem sodelovanju organizacij v sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo,
1993/2001). Postopek pregleda smučišč je treba spodbujati kot instrument, ki dopušča
prostovoljno sodelovanje organizacij.
S sprejetjem Protokola o izvajanju Alpske konvencije na področju turizma so se pogodbenice
zavezale, da bodo upoštevale trajnostni razvoj turizma in podpirale oblikovanje vzorčnih
modelov, razvojnih programov in načrtov, ki bodo služili temu namenu, ter spodbujale
razvijanje projektov, ki varujejo krajino in okolje. Uporaba postopka za pregled smučišč na
celotnem območju je eden od načinov uresničevanja obveznosti, ki so jih pogodbenice
sprejele v okviru Alpske konvencije. Postopek so doslej že preizkusili na smučiščih v Avstriji
(Schladming), Švici (Adelboden) in Liechtensteinu (Malbun), kasneje tudi v Nemčiji
(Oberstdorf). V okviru Alpske konvencije je bila dana pobuda za uvajanje nadaljnjih pilotnih
projektov in za oceno dosedanjih izkušenj. Cilj je široka in prostovoljna uporaba postopka
pregleda na celotnem območju Alp. Ob tem je jasno, da se bo omenjeni instrument uveljavil
le v primeru, če bodo upravljavci smučišč prepoznali njegovo uporabnost oz. koristnost.
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Morebitne koristi, ki bi jih upravljavci lahko imeli od pregleda smučišč, so predvsem v
konkurenčnosti, zniževanju stroškov, zmanjševanju tveganja ter izboljšanju organizacije.
Turisti so v zadnjih letih vse bolj dovzetni za neokrnjeno naravo in krajino. Tudi pri dodelitvi
organizacije velikih športnih prireditev se preverja, kako organizatorji upoštevajo načela
varstva okolja in narave. Mednarodni olimpijski komite je varstvo okolja celo razglasil za tretji
steber olimpijske ideje. Tudi Mednarodna smučarska zveza (FIS) vprašanje celovitega
upoštevanja okoljskih vprašanj ocenjuje za nujno potrebnega in podpira projekt »Pregled
smučišč“.
Sklepi VIII. Alpske konference (gl. 14. TDR, zapisnik o sklepih)
VIII. Alpska konferenca pozdravlja smernice »Postopek presoje vpliva smučišč na okolje –
smernice za večjo ekološko vrednost« kot prispevek k izvajanju Protokola Alpske konvencije
na področju turizma.
V skladu TDR 14 (2) so tudi druge pogodbenice določile poskusna smučišča, kjer bodo še
naprej preizkušale metode in merila, razvita v okviru postopka presoje, in druge ustrezne
postopke, če bo potrebno.
V skladu s TDR 14 (4) so pogodbenice zaprošene, da o doseženih rezultatih po zaključeni
fazi preizkusa poročajo Stalnemu odboru.
Odbor je zadolžen, da IX. Alpski konferenci predloži poročilo.
Preizkušanje na drugih pilotnih smučiščih pogodbenic
V času med VIII. in IX. Alpsko konferenco je bil postopek pregleda na podlagi smernic za
izvajanje postopka presoje vpliva smučišč na okolje uporabljen na pilotnem smučišču Fellhornbahn/Oberstdorf v Nemčiji. Uspešna izvedba projekta je bila za podjetje uradno zabeležena v obliki zaznamka s strani sklada „pro natura pro ski“. Nemčija je Stalnemu odboru
o tem poročala na 32. seji v skladu s sklepom iz TDR 14 (4) VIII. Alpske konference.
Postopek pregleda se bo na podlagi novo pridobljenih rezultatov modificiral za uporabo v
posameznih delih območja Fellhorn in izboljšal za nadaljnjo uporabo v mednarodnem alpskem prostoru. V tesnem in transparentnem sodelovanju z lokalnimi strokovnjaki je pri tem
uspelo, da so se zmanjšali zlasti stroški dela. Na drugi strani se je akcenptanca postopka
povečala.
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Nadaljnji način delovanja
1. Naslednji korak bo prostovoljna razširitev postopka pregleda smučišč na druga smučišča
v alpskih državah. V ta namen bo treba organizirati mednarodna izobraževanja strokovnjakov in upravljavcev žičnic, v okviru katerih bodo posredovani cilji in metodologija kot tudi potrebno znanje za izvajanje postopka pregleda na nacionalni in regionalni ravni ter zagotovljeni temelji za njegovo izvajanje v alpskih državah.
2. Sklad „pro natura - pro ski“ bo dokumentiral uspešno izvedeni postopek pregleda in podelil
nagrado »pro natura – pro ski« za odlične rezultate.

Predlog postopka

-

Ocena postopka pregleda
Smernice temeljijo na enotnih merilih, vendar v veliki meri izhajajo iz načela prostovoljnosti in čuta do izpolnjevanja obveznosti, zato jih je mogoče tudi prilagoditi za
uporabo v posameznih državah oz. regijah in upoštevati morebitne posebnosti. Poenotenje postopka presoje torej ni najpomembnejši cilj, vendar mora ta potekati tako,
da so izpolnjeni vsi pogoji, potrebni za pregled. Z uporabo smernic za izvajanje
postopka pregleda na različnih zimsko-športnih turističnih območjih naj bi nastali
primeri dobre prakse, kar bo po eni strani zagotavljalo kakovost, po drugi strani pa
bodo zimsko-športni turistični kraji in upravitelji smučišč v večji meri pripravljeni sprejeti izvedbo postopka. Izvajanje smernic potrdi in po potrebi odlikuje sklad „pro natura
- pro ski“.

-

Nagrada pro natura – pro ski
Za odlične rezultate, ki ustrezno upoštevajo okolju prijazen razvoj smučarskega
športa, bo sklad »pro natura - pro ski« podelil nagrado pro natura – pro ski. Plačilo
nagrade bo opravil sklad »pro natura – pro ski«, nagrado pa naj bi redno podeljevali v
okviru Alpske konference.

-

»Mreža trajnostno upravljanih smučišč«
Smučišča, ki bodo uspešno opravila pregled sklada, se bodo lahko vključila v »Mrežo
trajnostno upravljanih smučišč«. Mreža spodbuja upoštevanje smernic, jih občasno
prilagaja novim zahtevam in stalno širi krog uporabnikov. Mreža je lahko tudi forum za
izmenjavo izkušenj, obenem pa zagotovilo, da bodo smučišča tudi po opravljenem
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pregledu upoštevanje načel trajnostnega razvoja še naprej izpolnjevala in na podlagi
sprejetih obveznosti dopolnjenega seznama meril prostovoljno izvajala občasne preglede.

-

Partnerji mreže
Za ustanovitev in nadaljnji obstoj mreže se zadolžijo pristojni sklad „pro natura – pro
ski“, nacionalna združenja žičničarjev in Mednarodna smučarska zveza (FIS).
Zaželeno bi bilo, da bi k sodelovanju v omrežju spodbudili tudi Omrežje občin
»Povezanost v Alpah« in Mednarodno komisijo za varstvo Alp (CIPRA).

Financiranje
Skupno financiranje poskusne faze, ki je bilo predvideno v skladu s sklepom VIII. Alpske konference, TDR 14 (3), in širjenja uporabe postopka presoje v okviru skupnega projekta
pobude EU INTERREG III B žal ni bilo uresničeno (zaradi preskromnih proračunskih sredstev in ker to področje ne sodi v trenutno usmeritev programa INTERREG).
Stalni odbor je na 33. seji sklenil, da bo podprl širjenje postopka pregleda smučišč na okolje
tudi na drugih smučiščih, in zaprosil pogodbenice, da to spodbujajo v skupno financiranem
projektu in s stroški, ki bodo ustrezali številu udeležencev. Odločilno dodatno financiranje je
predvideno s strani sklada „pro natura pro ski“ in sklada „Varnost v smučarskem športu“.
Osnutek projekta „Zasnova izobraževanja in obveščanja za izvajanje postopka pregleda v
alpskih državah“ je priložen (gl. prilogo 3).
Sklad „pro natura - pro ski“ je izrazil pripravljenost za financiranje nagrade »pro natura – pro
ski« (gl. prilogo 2).
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B

Predlog sklepa

Alpska konferenca
1. sprejema v vednost poročilo Stalnega odbora o napredku na področju izvajanja postopka
pregleda smučišč,
2. pozdravlja nadaljnje prostovoljno širjenje postopka pregleda smučišč na okolje in prosi
pogodbenice, da podprejo ta proces,
3. sprejme sklep o rednem podeljevanju nagrade, ki jo izplačuje sklad „pro natura – pro ski“ v
okviru Alpske konference.
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Sklad pro natura – pro ski
Osnovne informacije o dejavnostih sklada

Sklad
Sklad pro natura – pro ski je bil ustanovljen v letu 1999 s pomočjo Upravne in zasebne
banke v Vaduzu.
Namen sklada je spodbujanje okolju prijaznega razvoja smučarskega športa s projekti, ki
ustrezajo temu cilju. Sklad pro natura – pro ski neguje tesno sodelovanje z mednarodnimi
športnimi združenji, zimskošportnimi kraji, znanostjo, politiko in okoljskimi organizacijami. V
Svetu Sklada so osebnosti s teh področij in iz različnih alpskih dežel.

Dosedanje dejavnosti sklada
Težišče dosedanjega dela sklada pro natura – pro ski predstavlja projekt „Okoljski pregled v
smučarskih območjih“. V okviru tega projekta so izdelali navodilo za postopek okoljskih
pregledov. V glavnem se ukvarja z naravo in krajino v območjih, na katera vpliva smučarski
šport. Okoljski pregled postopkov v podjetju pa se ne obravnava, saj obstajajo za to številni
preizkušeni modeli z drugih področij podjetja. Navodilo naj bi olajšalo izvedbo okoljskega
pregleda in spodbudilo njegovo uporabo.
Spoznanja iz projekta okoljskega pregleda v smučarskih območjih so bila objavljena v obliki
knjige (pro natura – pro ski, 2003, Okoljski pregled v smučarskih območjih, Navodilo za
izboljšanje okolja). Knjiga je izšla v vseh jezikih Alpske konvencije in v angleščini.

Prihodnje dejavnosti
Sklada si prizadeva nadaljevati delo, ki ga je pričela z navodilom, in začeti s potrebnimi
koraki za njegovo udejanjenje. Glavna naloga je popularizacija okoljskega pregleda in
spodbujanje uporabe navodila. Sklad bi hotel izpolniti to nalogo z naslednjimi osrednjimi
dejavnostmi:
1. Overovitev okoljskega pregleda: Smučarska območja, ki so izvedla okoljski pregled, se
lahko potegujejo za pridobitev listine sklada pro natura – pro ski. Takšna listina se izda,
če se dokaže uspešna izvedba okoljskega pregleda (izdelava dokumentacije) in so dani
pogoji za nadaljevanje postopka okoljskega pregleda (večletni program, strukture za
izvedbo).
2. Nagrada pro natura – pro ski: Med podjetji, ki imajo dokazilo o opravljenem okoljskem
pregledu, bodo vsaki dve leti izbrali le nekaj podjetij, ki bodo dobila nagrado pro natura –
pro ski za posebne dosežke. Predvideno je, da se bo to priznanje podelilo v okviru
konference okoljskih ministrov pogodbenic Alpske konvencije. Podelitev nagrade je lahko
torej tudi izraz udejanjanja Protokola Turizem Alpske konvencije.
3. Omrežje: Za smučarska območja, ki imajo dokazilo o opravljenem okoljskem pregledu,
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se bo vzpostavilo omrežje, ki bo služilo kot forum za izmenjavo izkušenj. To zagotavlja,
da se bodo sodelujoča podjetja tudi po pozitivni oceni čutila zavezana zahtevam trajnosti
in bodo na prostovoljni osnovi periodično izvajala presoje. Izmenjava izkušenj pa je poleg
tega pomemben vir, na osnovi katerega se lahko spozna ali je morebiti potrebno navodilo
prilagoditi in nadalje razvijati.
4. Izobraževanje: Strokovnjakom in upravljavcem smučarskih območij se ponuja
mednarodno izobraževanje, v okviru katerega se bodo posredovali cilji in metodologija ter
strokovne kompetence za izvedbo okoljskega pregleda na državni in regionalni ravni. S
tem bi bilo potrebno obstoječe znanje aktivno približati možnim uporabnikom. Vsebine in
metodologija izobraževanja so usmerjene v izvajanje.

Načela za nadaljnje delo
Svet Sklada je mnenja, da bi bilo smotrno opredeliti okvir za udejanjanje navedenih osrednjih
dejavnosti, ki bi temeljil na ciljih fundacije. Svet Sklada se je pri tem zedinil na naslednja
načela:
Z ustreznimi oblikami sodelovanja povezati sinergije: Svet Sklada si prizadeva za
tesnejše sodelovanje z organi Alpske konvencije. To bi ustvarjalo sinergije, saj so dejavnosti
fundacije bolj razširjene in imajo večjo težo. Oboje pozitivno vpliva tudi na sodelujoča
podjetja. Za organe Alpske konvencije pa bi po drugi strani obstajala možnost podpirati
dejavnosti, ki temeljijo na prostovoljnosti. Svet Sklada je mnenja, da bi bilo potrebno te
sinergije izkoristiti v interesu ciljev fundacije in bi hotel nadaljnje delo temeljiti predvsem na
treh skupinah akterjev:


Upravljavci smučarskih območij izvajajo na prostovoljni osnovi in v okviru obstoječega
revalorizacijskega potenciala svoje storitve na področju varstva okolja. Z uvedbo
okoljskega pregleda se zavezujejo, da bodo opredelili cilje za ravnanje z naravo in krajino
in jih kontinuirano udejanjali.



Sklad pro natura – pro ski je gonilna sila za nadaljnje osrednje dejavnosti v zvezi s
popularizacijo in uporabo postopka okoljskega pregleda v skladu z navodilom. Zagotavlja
kontinuiteto dela sklada. Z listino in nagrado pro natura – pro ski podpira upravljavce
smučarskih območij pri umeščanju na trgu.



Alpska konferenca je zahvaljujoč svojemu mandatu in svojim naporom za udejanjenje
Alpske konvencije (predvsem Protokola Turizem) projektom sklada pro natura – pro ski
strokovno blizu. Poleg tega ima na področju okoljske politike v Alpah visoko politično
legitimacijo. Alpska konferenca je zato primerna, da vzpostavi most med zasebnimi
(fundacija, upravljavci) in javnimi akterji, katerih naloga je varovanje interesov na vseh
področjih okoljske preventive (narava, krajina in tehnično varstvo okolja).

Zagotoviti prostovoljnost in ohraniti neodvisnost: Sklad bi hotela podpirati predvsem
pobude, ki temeljijo na prostovoljnosti in lastni odgovornosti. Akterji bi morali imeti velik
manevrski prostor pri upravljanju podjetja in priti do dobrih rešitev na osnovi partnerskega
sodelovanja. Okoljski pregled je inštrument, ki ustreza tej načelni opredeljenosti in ki lahko
podpre udejanjanje ciljev fundacije. Svet Sklada potrjuje, da bo načelo prostovoljnosti in
lastne odgovornosti tudi pri nadaljnjih dejavnostih fundacije visoko kotiralo.
Sklad pro natura – pro ski si prizadeva za sodelovanje z organi Alpske konvencije. Iz tega
sodelovanja pa ne izhajajo nikakršne pravne zahteve niti do sklada niti do podjetij in
dejavnosti, ki jih sklad spodbuja; sklad je v svojem delovanju avtonomna. Svet Sklada je
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mnenja, da je potrebno to neodvisnost ohraniti.
Konkurenčnost na področju narave, krajine in okolja: Svet Sklada je prepričan, da bi
morale izstopajoče storitve nekega podjetja na področju narave, krajine in okolja zagotoviti
konkurenčno prednost. To so lahko prihranek pri stroških, predhodne naložbe v poznejše
načrtovanje (npr. dragoceni temeljni podatki) ali prednosti v postopku za pridobitev
dovoljenja. Predvsem pa se podjetje lažje umesti na trgu, če ga poznajo ne le kot tehnično,
temveč tudi glede svojega lastnega obratnega kapitala – narave, krajine in okolja – kot
napredno in preudarno podjetje. Upoštevanje interesov tega obratnega kapitala pa postaja
poleg tega vedno pomembnejše.
Tukaj vidi sklad pro natura – pro ski tudi pomembno področje delovanja. Podpira naravi in
okolju prijazna podjetja pri njihovi umestitvi na trgu s tem, da je uvedla listino za izvedbo
okoljskega pregleda in nagrado pro natura – pro ski za izstopajoče storitve. Podjetja, ki
izpolnjujejo potrebne pogoje, dobijo tako možnost predstaviti in dokazati svoje storitve
zasebnim strankam ter tudi drugim partnerjem (npr. FIS). Za svoj nastop na trgu dobijo z
listino ali z nagrado učinkovit marketinški inštrument.
Svet Sklada se zaveda, da se bodo z uveljavitvijo okoljskega pregleda tudi na področjih
narave, krajine in okolja v podjetjih zvišale zahteve glede kakovostnih standardov. To pa je
tudi izrecen cilj sklada, zato ta razvoj pozdravljajo.
Tudi nadalje odprti za razvoje: Nadaljnje dejavnosti sklada, kot tudi odnos do sodelovanja,
zahtevajo odprtost za nadaljnji razvoj. Trenutno je v ospredju izboljšanje narave in krajine na
območjih, ki se uporabljajo za smučarski šport. Zato bi bilo potrebno pospeševati uvedbo in
uporabo navodila. Pri tem pridobljene praktične izkušnje in spoznanja je potrebno vključiti v
nadaljnjo dejavnost.
Odprtost pa je potrebna tudi glede tematskih področij. Tako bi lahko sedanje osredotočenje
na smučarska območja omejilo podeljevanje nagrade pro natura – pro ski. V interesu
verodostojnosti nagrade bo verjetno moralo priti do večjega upoštevanja tematskih področij
klasičnega varstva okolja (energija, varstvo zraka, ravnanje z odpadki itd.). Morebitni
nadaljnji razvoj dejavnosti v smeri obsežnejše okoljske preventive je v skladu z namero
sklada. Svet Sklada je mnenja, da se je potrebno s takšnim razvojem soočati s pragmatično
odprtostjo.
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pro natura – pro ski
Nagrada pro natura – pro ski
1.

Ozadje

Sklad pro natura – pro ski je bila ustanovljena v letu 1999 s pomočjo Upravne in zasebne
banke v Vaduzu.
Namen sklada je spodbujati okolju prijazen razvoj smučarskega športa s projekti, ki ustrezajo
temu cilju.
Težišče dosedanjega dela sklada pro natura – pro ski predstavlja projekt »Okoljski pregled v
smučarskih območjih«. V okviru tega projekta so izdelali navodilo za postopek okoljskih
pregledov. V glavnem se ukvarja z naravo in krajino v območjih, na katera vpliva smučarski
šport.
Svet Sklada pro natura – pro ski bi hotel pospešiti popularizacijo in uporabo navodila. K temu
naj bi prispevalo, kot dopolnitev k programu izobraževanja za načrtovalce in upravljavce
smučarskih območij, tudi podeljevanje priznanj. Nagrado bodo podelili upravljavcem
smučarskih območij za izstopajoče storitve na področju narave, krajine in okolja.
Priznanje ima naziv „Nagrada pro natura – pro ski“.

2.

Cilji nagrade

Z nagrado pro natura – pro ski se zasledujejo naslednji cilji:


Podpira se udejanjanje ciljev sklada.



Pomaga se popularizirati okoljski pregled med upravljavci smučarskih območij in stimulira
k uporabi tega inštrumenta, kot tudi navodila.



S tem se spodbujajo inovacije v podjetjih ter konkurenčnost med upravljavci smučarskih
območij v preventivi na področju narave, krajine in okolja.



Pomaga podjetjem, ki so se odločila za dosledno upoštevanje zadev narave, krajine in
okolja, do konkurenčnih prednosti na trgu.



Je orientacijska pomoč za vse stranke in organizatorje, ki dajejo prednost okolju
prijaznemu obratovanju.



Akterjem - skladu pro natura - pro ski in Alpski konferenci - omogoča popularizacijo
rezultatov svojega dela med širšim občinstvom.
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3.

Oblikovanje nagrade

Podatki o nagradi
Naziv nagrade

Nagrada pro natura – pro ski

Sedež sklada in žirije

Vaduz, Lihtenštajn

Predmet priznanja

Priznanje se podeljuje za izstopajoče storitve podjetja na področju
narave, krajine in okolja (primerjajte Ocena natečajnih prispevkov).

Pogostnost in kraj
podelitve nagrade

Nagrada do razpisana in podeljena vsaki dve leti (prvič leta 2008).
Priznanje bo podeljeno na Alpski konferenci (Konferenci okoljskih
ministrov alpskih držav in Evropske unije), ki se organizira vsaki dve
leti. Kraj podelitve bo na kraju zasedanja Alpske konference.

Višina nagrade

Celotna višina denarne nagrade znaša 50.000.- evrov po natečaju.

Razdelitev denarne
nagrade

Ne obstaja natančno opredeljena višina za nagrado ali predpisana
razdelitev na glavno in stranske nagrade. Absolutna višina nagrade ali
nagrad se bo na vsakem natečaju individualno določala ob upoštevanju
števila in kakovosti oddanih prispevkov. Tako je načelno možno, da
dobi celotno vsoto en sam udeleženec natečaja ali pa da se jo razdeli
med več udeležencev.
Denarna vsota, ki je na voljo, pa se lahko izplača le delno, če kakovost
oddanih natečajnih prispevkov ne zadostuje za visoko denarno
nagrado.

Število priznanj

Žiriji se prepusti odločitev, koliko udeležencev bo odlikovala. Pri vsaki
podelitvi pa naj bi podelili največ tri nagrade.

Krog udeležencev / pogoji udeležbe
Pogoji za udeležbo
na natečaju

Kandidati so morali izvesti okoljski pregled ali podoben postopek, in leto mora overoviti sklad pro natura – pro ski. Možne so tudi overovitve
drugih inštitucij, če le-te uživajo zaupanje sklada.
Dosežen mora biti zakonski minimalni standard, ki se v posamezni
državi zahteva.
Enostavno pripravljena dokumentacija za natečaj se lahko odda v
enem izmed jezikov Alpske konvencije ali v angleščini.

Prijava na natečaj

Možne udeležence natečaja se bo prek javnega razpisa povabilo k
udeležbi. Razpis bo objavljen v zadevnih strokovnih časopisih in bo
distribuiran po možnosti tudi prek organizacij upravljavcev smučarskih
območij in žičnic.
Javni razpis ne izključuje možnosti, da se posamezna podjetja
individualno povabi.
Razpis je načeloma omejen na Alpe in gorska območja, ki sodelujejo z
Alpsko konvencijo (Karpati, Kavkaz, Balkan, osrednja Azija).
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Ocena natečajnih prispevkov
Načelo

Za oceno natečajnih prispevkov je pomembna visoka kakovost
opravljene storitve. Pod to predpostavko je potrebno doseči predikat
»izstopajoča storitev« na različnih področjih preventivne dejavnosti za
naravo in okolje ali pa v različnih postopkih okoljskih pregledov.
Podrobne kriterije, ki se bodo uporabili pri oceni posameznih natečajnih
prispevkov, bo v nadaljnjem koraku opredelila žirija.

Področja preventivne
dejavnosti za naravo
in okolje, na katerih se
lahko opravijo
izstopajoče storitve.

Področje okoljskega pregleda v skladu z navodilom: ravnanje z
naravnimi viri (npr. voda, tla, krajina, relief) ter rastlinskim in živalskim
svetom pri zagotavljanju, pripravi in obratovanju naprav.
Nadaljnja področja preventivne dejavnosti za naravo in okolje: Nagrada
se lahko podeli tudi za izstopajoče storitve zunaj okoljskega pregleda v
skladu z navodilom. Konkretno je lahko to na naslednjih področjih:


promet (npr. zasnova prometne povezanosti, umestitev prometnih
objektov v krajino),



energija (npr. obsežna uporaba alternativnih energij, minimiranje
porabe energije),



ravnanje z odpadki (npr. okolju prijazna, inovativna zasnova
ravnanja z odpadki).

Posebno preudarni postopki: Nagrada se lahko podeli za posebno
preudarno izveden postopek načrtovanja pri uvedbi okoljskega
pregleda (npr. odlična informacija in komunikacija, posredovanje).
Način, kako se lahko
izvedejo izstopajoče
storitve.

Posebne inovacije: Storitve podjetja so posebno inovativne. Zanimive
so predvsem, če ne koristijo samo temu podjetju, temveč jih lahko
druga podjetja prevzamejo.
Prepričljive, majhne izboljšave, če je okoljski standard v podjetju že
visok.
Velike izboljšave, izhajajoč iz skromnega okoljskega standarda.
Majhni koraki, vendar z veliko, po možnosti dolgoletno kontinuiteto.
Dobra raven storitev na več področjih preventivne dejavnosti za naravo
in okolje.
Izstopajoče storitve posebnega interesa na posameznih področjih
preventivne dejavnosti za naravo in okolje.

Organi in njihove pristojnosti
Organi, njihove
naloge in oblika
sodelovanja

V podelitev nagrad so vključeni naslednji organi:


Žirija (kuratorij): Ocenjuje prispevke in predloži Svetu Sklada
predloge v odobritev.



Svet Sklada: Dokončno odloča o podelitvi nagrad. Svet Sklada
skrbi za zagotavljanje verodostojnosti in kontinuitete nagrade.
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Sestava žirije

Sekretariat: Opravi organizacijska in strokovna pripravljalna dela
(razpis, preverjanje in obdelava oddanih natečajnih prispevkov),
pomaga žiriji ter Svetu Sklada tudi v drugih zadevah podelitve
nagrade (npr. priprava ocenjevalnih kriterijev in pravilnika) in pri
stikih z mediji.

Žirija je sestavljena mednarodno. Prizadevali si bomo za uravnovešeno
porazdelitev članov žirije po jezikovnih skupinah alpskih držav.
V žiriji so za okoljske preglede v smučarskih območjih zastopane vse
pomembne skupine strokovnjakov. Sestavljajo jo:

4.



2 člana Sveta Sklada in / ali znanstvenega sosveta;



1 predstavnik FIS-a;



1 predstavnik FIANET-a (organizacije upravljavcev);



1 predstavnik upravljavcev smučarskih območij (npr. nagrajenec
»pilotne nagrade«);



1 predstavnik CIPRE International (okoljska združenja)



1 predstavnik Alpske konvencije oziroma Alpske konference.

Priznanje pro natura – pro ski v letu 2006

Namen

S to prvo podelitvijo nagrade bi hoteli nagraditi pionirske storitve in
pogum za inovacije na področju preventivne dejavnosti za okolje.

Naziv nagrade

Priznanje pro natura – pro ski za inovativne storitve

Višina nagrade

30.000.- evrov

Porazdelitev
nagradnega zneska

Enakomerna porazdelitev nagradnega zneska med tri nagrajence

Nagrajenci

Nagrajenci so pilotna podjetja Adelboden (CH), Schladming (A) in
Oberstdorf (D).

Podelitev nagrade

9. november 2006, ob Alpski konferenci.
Podelitev nagrade pa je sočasno tudi povod, da javnosti predstavimo
nagrado pro natura – pro ski.
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Projekt:
PREGLED SMUČIŠČ

ZASNOVA IZOBRAŽEVANJA IN OBVEŠČANJA ZA IZVAJANJE POSTOPKA PREGLEDA V ALPSKIH DRŽAVAH

CILJI/OZADJE
S smernicami „Presoja vpliva smučišč na okolje“ je bila ustvarjena strokovna podlaga za izvajanje enotnega postopka pregleda na celotnem območju Alp. Postopek pregleda smučišč
na okolje bo prispeval k zmanjšanju konfliktov med smučarskim športom in varstvom narave
in nakazal pot do okolju prijaznega smučarskega športa. Postopek je bil preizkušen na
vzorčnih smučiščih v Adelbodnu (Švica), Schladmingu (Avstrija), Malbunu (Liechtenstein) in
Oberstdorfu (Nemčija), sedaj pa naj bi ga izvajali tudi na drugih smučarskih območjih v Alpah.
Naslednji korak bo širjenje smernic za izvedbo postopka pregleda tudi na druga alpska
smučišča. Pri tem bo pomembno izobraževanje za strokovnjake in upravljavce žičnic na
mednarodni ravni. Na tečajih se bodo udeleženci seznanili z vsebinami, cilji in pomembnimi
strokovnimi znanji, potrebnimi za izvedbo postopka pregleda na nacionalni in regionalni
ravni, obenem pa bodo zagotovljeni temelji za izvajanje omenjenega postopka v alpskih
državah.
Osrednja točka organiziranih tečajev bo izobraževanje in usposabljanje za izvajanje
postopka pregleda smučišč na krajino. Sem sodi - znotraj mreže trajnostno upravljanih smučarskih območij - še izmenjava primerov dobre prakse in znanj med projektnimi partnerji in
ostalimi udeleženci v alpskem prostoru, ki bo potekala prek lastne komunikacijske platforme.
Predvidena je uporaba različnih medijev. Namen strokovnih seminarjev in delavnic bosta
izmenjava strokovnega znanja in ustalitev projekta v posameznih regijah. Da bi se informacije razširile po celotnem alpskem območju in zunaj njega, bodo seminarji in delavnice ter
sredstva obveščanja potekali v več jezikih, če bo potrebno.
Namen izobraževanja je smučiščem, ki sodelujejo v postopku pregleda, omogočiti izmenjavo
izkušenj in znanj v okviru mreže trajnostno upravljanih območij in nagraditi njihova prizadevanja. Omenjena mreža spodbuja tudi uporabo smernic za izvedbo postopka presoje in
stalno pridobiva nove uporabnike.
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Nadaljnji korak je nagrada za primere dobre prakse (Good-Practice Award), ki jo bo sklad
„pro natura - pro ski“ podelil upravljavcem žičnic oz. smučišč za uspešno izvedeni postopek
pregleda. Vendar pa omenjena nagrada ni sestavni del tega predloga, z njo sočasno upravlja
sklad „pro natura - pro ski“.
VSEBINA – DELOVNI PAKETI (Work Packages - WP)
WP 1 Izdelava različnega gradiva za izobraževanje in nadaljnje usposabljanje
1. Delovna mapa, besedilo in CD
2. Predstavitev v programu PP na podlagi strokovne publikacije
a) Kaj je presoja? Pregled – razlogi za sodelovanje pri postopku
b) Prikaz stanja in ocena
c) Procesi in
d) razvoj okoljskega programa
e) Izvajanje in odgovornost za razvoj in širjenje postopka presoje
WP 2 Vzpostavitev spletne platforme
1. Priprava učnega gradiva, besedila, knjige, predstavitve v PP za pretok podatkov.
2. Vzpostavitev foruma za strokovna vprašanja, na katera bo odgovarjala skupina
strokovnjakov
WP 3 Prilagoditve na nacionalni in regionalni ravni
1. Uskladitev ponudbe za preverjanje ciljnih skupin in potreb, specifičnih za posamezno
državo, v sodelovanju s predstavniki združenj žičničarjev.
2. Uskladitev potreb, specifičnih za posamezno državo.
3. Uskladitev zasnove za izvajanje izobraževanja, specifične za posamezno državo, in
njenega postopnega uvajanja.
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WP 4 Organizacija dvodnevne uvodne in vzorčne prireditve v Liechtensteinu
1. Uvod v projekt:
vsebine, struktura, potek, pomen z vidika Alpske konvencije, pomen z vidika
upravljavcev žičnic, pomen z vidika zimskih oz. tekmovalnih športov
2. predstavitev gradiva,
3. predstavitev rokov in krajev v posameznih državah,
4. predstavitev že doseženih rezultatov,
5. priprave s pomočjo intenzivnega dela na področju odnosov z javnostmi,
6. izobraževalni modul za zainteresirane načrtovalce/ podjetja/ občine,
7. prireditev s simultanim prevajanjem in sodelovanjem širokega kroga nosilcev projekta
ter dodatnim programom z zanimivimi predavatelji,
8. večerni program.
Za koordinacijo je odgovoren sklad „pro natura- pro ski“, p.p. 885, Fl-9490 Vaduz, Liechtenstein
Strokovna izvedba: prof. dr. R. Roth; prof. dr. Ulrike Pröbstl
Financiranje: 10.000 evrov prispeva posamezna alpska država, dopolnilno financiranje
zagotovita sklada „pro natura pro ski“ in „Varnost pri smučarskem športu“.

Po poobl.:
prof. dr. R. Roth
prof. dr. Ulrike Pröbstl
4. 18. 2. 2006
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