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Mandat platforme „Ekološko omrežje“  

 

Da bi bilo mogoče začeti z izvajanjem konkretnih ukrepov za uresničenje 12. člena in drugih, 

s tem povezanih členov Protokola o izvajanju Alpske konvencije na področju varstva narave 

in urejanja krajine ter pomembno prispevati k vzpostavitvi globalnega omrežja zavarovanih 

območij v smislu sklepa VII/28, sprejetega v okviru Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti 

(CBD), ustanavlja IX. Alpska konferenca platformo “Ekološko omrežje” in le-to prosi, da v 

naslednjih dveh letih na podlagi vseh doslej opravljenih dejavnosti in obstoječih elementov 

ter v okviru sklepov 32. seje Stalnega odbora izčrpno obravnava naslednje glavne teme „E-

kološkega omrežja“: 

 

1. Izdelava skupne terminologije in metodologije za uresničevanje ekološkega om-
režja v praksi ob sodelovanju strokovnjakov 

2. Izdelava seznama ukrepov za uresničevanje ekološkega omrežja v praksi, ki bo 
vključeval tudi predloge za spremljajoče delovanje na področju odnosov z javno-
stmi 

3. Določitev ustreznih kazalcev za nadzor uspešnosti uresničevanja ekološkega om-
režja v praksi  

4. Sodelovanje z zainteresiranimi teritorialnimi skupnostmi (pilotne regije) in kraje-
vnimi deležniki pri konkretnem uresničevanju in vzpostavljanju povezav med za-
varovanimi območji z bogato biotsko raznovrstnostjo in s ciljem vzpostavitve eko-
loškega omrežja na lokalni in regionalni ravni 

5. Opredelitev vseh regionalnih, nacionalnih in transnacionalnih virov financiranja za 
izvajanje ukrepov uresničevanja ekološkega omrežja v praksi 

6. Spodbujanje izdelave spremljajočih študij o vsealpskem uresničevanju ekološke-
ga omrežja v praksi na podlagi zavarovanih območij in pridobljenih izkušenj v pi-
lotnih regijah 

7. Sodelovanje in usklajevanje z vsemi poznanimi projekti na temo ekološkega om-
režja ter ekoloških ali bioloških koridorjev na mednarodni, nacionalni in regionalni 
ravni  

 

Platforma “Ekološko omrežje” se bo sestala enkrat letno. Sestava platforme je urejena v  

skladu s prilogo 2.  

 

Platforma “Ekološko omrežje” vodi ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih in poroča 

Alpski konferenci. Poleg tega Stalnemu odboru enkrat letno predloži poročilo o delu, v kate-

rem so povzete tekoče dejavnosti. Vzpostavitev ekološkega omrežja je dolgoročen projekt. 

Na podlagi rezultatov iz prve dvoletne faze bo o nadaljnjih ukrepih odločeno na X. Alpski 

konferenci. 


