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1 Uvod in ozadje VPD in vmesno preverjanje  

 

Alpska konferenca1 je z večletnim programom dela vse zainteresirane akterje 
povabila k aktivni udeležbi pri izvajanju Alpske konvencije na šestih ključnih 
področjih, pri izražanju raznolikosti pod različnimi pogoji in parametri na različnih 
območjih in ohranjanju okolja, ki je zmožno preživeti z različnimi akterji, še posebej s 
pogodbenimi strankami Alpske konvencije in Stalnim sekretariatom ter partnerji 
Alpske konvencije (opazovalci, izvedbenimi mrežami itd.). Takrat je bilo opredeljenih 
šest prioritet za skupno delo. 

VPD naj bi bil preverjen po polovici časa trajanja in naslednja Alpska konferenca 
lahko potem morda sprejme morebitne spremembe.2 

Alpska konferenca je zaprosila Stalni odbor, naj nadaljuje zapisovanje večletnega 
programa dela v luči poročila o stanju v Alpah, poročila odbora za preverjanja in tukaj 
predlaganega poročila za preverjanje in da pri tem opravi potrebno ažuriranje, 
dopolnjevanje in morda postavljanje prioritet, če je mogoče, s konkretnimi cilji.3  

Cilj vmesnega preverjanja je torej, da analiziramo in priporočamo morebitne 
popravke za izvajanje VPD. V to vmesno preverjanje vključujemo vse zainteresirane 
akterje in upoštevamo njihove dejavnosti.  

Kot prvi korak je Stalni sekretariat Alpske konvencije predlagal, naj se pripravi 
poročilo za Stalni odbor v Innsbrucku (novembra 2008) o aktivnostih, ki so jih od leta 
2005 do sredine leta 2008 izvedli različni akterji, posebej na strani pogodbenih strank 
Alpske konvencije in Stalnega sekretariata ter partnerjev Alpske konvencije 
(opazovalcev, izvedbenih mrež itd.) v skladu s šestimi prioritetami, ki jih je opredelil 
VPD.  V ta namen je Stalni sekretariat avgusta leta 2008 poslal dopis vsem 
strankam, opazovalcem in drugim organizacijam, ki si prizadevajo za izvajanje 
Alpske konvencije s ciljem, da naj na kratko predstavijo svoje dejavnosti in da naj jih 
z vprašalnikom povzamejo v poročilo, ki je potem lahko namenjeno tudi ocenjevanju 
izvedbe. 

Na ta dopis smo do navedenega roka prejeli štiri izpolnjene vprašalnike, in sicer od 
naslednjih organizacij: 

• GTA/Via Alpina 

                                                
1 Alpska konferenca, 16. novembra 2004, Garmisch-Partenkirchen 
2 VPD, poglavje 1.3 “Vloga večletnega programa dela“, stran 8 
3 VPD, izjava Alpske konference k večletnemu programu dela, točka 7, Alpska konferenca, 16. 

novembra  2004, Garmisch-Partenkirchen 
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• Euromontana 

• Alpe Adria 

• ISCAR 

Alpine Pearls in CIPRA sta sekretariat zaprosila za obrazložitev vprašanj.  

 

Poleg tega smo prejeli naslednje pobude v zvezi s postopkom:  

1. Ustne izjave partnerjev in opazovalca v Stalnem odboru in njihov zapis.  

2. Pridobitev zunanjih evalvatorjev. 

3. Pristop medsebojnih pregledov. 

4. Razvoj uravnoteženega sistema kazalnikov. 

5. Uporaba poročil delovnih skupin in zapisnikov zasedanj Stalnega odbora za 

pripravo poročila, ki ga lahko stranke dopolnijo.   

 

Na podlagi teh povratnih informacij in razprave v Stalnem odboru v Innsbrucku je bilo 
sklenjeno, da bo sekretariat pripravil poročilo o aktivnostih in da se bo pri tem 
skliceval na dokumente, ki so bili izdelani v okviru del notranjih delovnih skupin 
Alpske konvencije in  platform ter za seje Stalnega odbora v letih od 2005 do 2008 v 
Galtüru, Alpbachu, Lanslebourgu, Bolzanu, Monaku in Innsbrucku. 

To poročilo je podlaga za nadaljnjo razpravo v Stalnem odboru v Evianu marca leta 
2009, ki bo prej kot Alpska konferenca. To poročilo vsebuje tudi izsledke in 
priporočila za nadaljevanje izvedbe programa dela.  

Poročilo je bilo izdelano v skladu s strukturo VPD in je razčlenjeno v šest prioritet za 
skupno delo na štirih prednostnih področjih, ki so bila določena za skupne projekte in 
ukrepe. Presečno področje podnebja in podnebnih sprememb se ne omenja posebej, 
vendar so v poročilu opisane izvedene aktivnosti na tem področju.  
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2 Izvedene aktivnosti (2005–2008)  

 

V letih od 2005 do 2006 so vse pogodbene stranke Alpske konvencije prvič 
predložile poročila o upoštevanju svojih obveznosti iz Alpske konvencije in o 
izvedbenih protokolih.  Poročilo s priporočili glede nadaljnje izvedbe naj sprejme 
ministrska konferenca v Evianu marca leta 2009.   

 

 

2.1 Poročilo o stanju v Alpah, opazovanje in interpretacija 

razvojnega gibanja 

 

Za opazovanje Alp (SOIA/ABIS) je bil leta 2004 izdelan osnutek, ki so ga na VIII. 
Alpski konferenci ocenili kot dobro podlago. Delovna skupina SOIA je bila na VIII. 
Alpski konferenci leta 2004 zadolžena za svetovanje Stalnemu sekretariatu in 
izdelavo strukture ter usmeritev SOIA/ABIS. Pri svojem delu se sklicuje na različna 
predhodna dela, posebej na rezultate delovne skupine „Okoljski cilji in kazalniki“, ki je 
izdelala sistem kazalnikov za alpski prostor na podlagi ciljev Alpske konvencije.  

 

ISCAR analizira VPD in na podlagi tega pripravlja raziskovalni program za večletni 
program dela Alpske konference.  

Oddeljeni sedež stalnega sekretariata Alpske konvencije bo leta 2007 funkcijsko 
operativen, s čimer bo omogočeno učinkovito izvajanje SOIA/ABIS. 

Vse omenjene aktivnosti so delni vidiki dolgoročnega in obsežnega opazovanja in 
interpretacije razvojnega gibanja v Alpah. 

 

Poročila o stanju v Alpah 

Prvo poročilo o stanju v Alpah na temo mobilnosti in prometa je bilo izdelano v letih 
od 2005 do 2007. Sprejela ga je Alpska konferenca v Alpbachu (novembra leta 
2006). Prevod v štiri jezike alpskih držav in objava sta sledila leta 2007. 

Drugo poročilo o stanju v Alpah na temo gospodarjenja z vodo in vprašanj v zvezi z 
gospodarjenjem z vodo je bilo izdelano v letih 2007–2009 ter bo sprejeto in 
objavljeno leta 2009.  

Odločitev o temi tretjega poročila o stanju v Alpah bo padla na Alpski konferenci v 
Evianu  marca leta 2009.  
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Zbirka podatkov 

Zbirko podatkov je do spomladi leta 2009 na podlagi urejene zbirke podatkov v okviru 
kataloga okoljskih objektov razvilo Bavarsko državno ministrstvo v Münchnu in jo 
posredovalo oddeljenemu sedežu Stalnega sekretariata v Bolzanu.  

Znanstvena mreža ISCAR (International Scientific Network for Alpine Research) je 
izdelala raziskovalni program k večletnemu programu dela Alpske konference.  

 

Znanstvena mreža in izmenjava 

Izvedli smo različne prireditve na znanstvenih področjih, posebej naslednje: 

• ISCAR vsako drugo leto prireja forum Alpinum za znanstveno izmenjavo o 
ključnih vsebinah. Forum Alpinum je bil prirejen v letih 2004, 2007 in 2008; 

• na temo genetske raznolikosti na področju kmetijstva (maj 2008);  

• na temo prometa in mobilnosti SWOMM (Scientific Workshop on Mountain 
mobility and transport), decembra leta 2007 in decembra leta 2008. 

 

ALPARC in ISCAR sta ustanovila raziskovalni komite ISCAR-P, ki se osredinja na 
raziskovalna vprašanja na varovanih območjih.  

 
V zadnjih štirih letih so izšle številne publikacije pogodbenic, opazovalcev in 
partnerjev, ki so neposredno povezane z Alpsko konvencijo.   

 
Nova znanstvena revija „eco.mont“ za raziskovanje varovanih območij v Alpah bo 
začela izhajati leta 2009.  

 

Podnebje in podnebne spremembe 

 
Za Alpe, ki so občutljiv ekosistem, je še posebej pomembna in aktualna podnebna 
problematika. Večletni program dela Alpske konference v obdobju 2005–2010 je tako 
podnebne spremembe postavil za eno izmed ključnih tem v turizmu, upravljanju z 
naravnimi nesrečami, kmetijstvu, gozdarstvu in upravljanju z vodnimi viri. Leta 2005 
je bila ta tema na 31. seji stalnega odbora obravnavana v okviru posebne težiščne 
prireditve. 
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Deklaracija o podnebnih spremembah 

Na podlagi strokovnega mnenja, ki ga je izdelala platforma za naravne nevarnosti, je 
bila za IX. Alpsko konferenco pripravljena ministrska deklaracija o klimatskih 
spremembah, in sicer z namenom opozoriti na pomen podnebnih sprememb, javnost 
pozvati k zaustavitvi uničevanja občutljivega alpskega ekosistema ter priporočiti 
ukrepe za izvajanje aktivnega varstva podnebja in še zlasti nujnih prilagoditvenih 
strategij. Stalni odbor, pod vodstvom francoskega predsedstva, je bil v Alpbachu 
novembra leta 2006 zadolžen, da do X. Alpske konference predloži akcijski načrt, ki 
bo vseboval specifična priporočila za ukrepe v Alpah in dolgoročne pobude, vključno 
s časovnim načrtom. Treba je poudariti, da določeno število ukrepov, predlaganih v 
akcijskem načrtu, konkretizira določbe iz različnih protokolov konvencije. Decembra 
leta 2007 je bil v Bolzanu organiziran seminar, na katerem so bili predstavljeni 
primeri dobrih praks. Glavni rezultati seminarja bodo vključeni v akcijski načrt, sredi 
novembra pa je bil zbornik seminarja objavljen v zbirki Alpski signali 5. 
 

V drugem poročilu o stanju Alp s področja voda, katerega priprava je v zaključni fazi, 
je posebno poglavje namenjeno podnebnim spremembam in njihovim vplivom na 
vodne vire.  Stalni sekretariat sodeluje v vlogi pridruženega partnerja pri študiji 
Evropske agencije za okolje (EEA) “Water Management Climate Change Impacts 
and Adaptation in the European Alps: Focus Water Resources”, prav tako pa je na 
seznamu vloge opazovalca pri projektih programa za območje Alp: „Alp Water 
Scarce“, CLISP in Permanet. Alpska konvencija se je med drugim odzvala na zeleno 
knjigo (Green Paper - Adapting to climate change in Europe - options for EU action), 
ki jo je junija leta 2007 izdala Evropska komisija. 
 

Vse zgoraj naštete aktivnosti so korak na poti, da Alpe postanejo zgledna regija na 
področju preprečevanja posledic in prilagajanja na podnebne spremembe. 

 

Razpis “cc.alps” 

CIPRA International izvaja natečaj “cc.alps” za uspešne aktivnosti in projekte na 
področju zaščite podnebja in je v letu 2008 sedmim občinam, podjetjem in 
organizacijam podelil nagrade v višini 100.000 evrov.   
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2.2 Projekti in ukrepi na štirih večsektorskih prednostnih področjih  

 

2.2.1 Mobilnost, dostopnost in tranzitni promet 

 

Delovna skupina „promet“ ima osrednjo vlogo v vseh aktivnostih v okviru Alpske 
konvencije glede mobilnosti, dostopnosti in tranzitnega prometa. Delovna skupina 
obstaja od Alpske konference v Meranu leta 2002 pod francoskim predsedstvom in je 
tako najstarejša delovna skupina konvencije. Do zdaj se je ukvarjala predvsem s 
stroški in z izračunom tarife za promet v Alpah, z optimizacijo obstoječih tirnih 
koridorjev in z vplivom prometa na kakovost zraka in s trajnostno mobilnostjo oseb v 
Alpah. V zvezi s temi temami sta bili izdelani dve poročili, in sicer Kooperacije na 
tirnih koridorjih Alp in Resnični stroški prometa v transalpskih koridorjih. Delovna 
skupina je poleg tega pripravila in objavila zbirko vzorčnih primerov za trajnostno 
mobilnost v Alpah s poglavjem o vzorčnih primerih mestne mobilnosti v alpskem 
prostoru. 

Publikacije glede trajnostne mobilnosti so nastale na podlagi skupnega dela delegacij 
dežel. Opazovalci Alpske konvencije - CIPRA, Club Arc Alpin in Association des Elus 
de la Montagne so lahko prispevali svoje stališče, znanje in izkušnje s svojo 
udeležbo pri teh publikacijah in so hkrati opravili vlogo svetovalcev.  
 

Ratifikacija prometnega protokola 

Prometni protokol so do leta 2005 ratificirali Avstrija, Nemčija, Liechtenstein, Francija 
in Slovenija. Decembra leta 2008 je Evropska komisija sprejela predlog za ratifikacijo 
prometnega protokola.   

 

Mobilnost in turizem 

Alpska konvencija je z več različnimi aktivnostmi pospešila okolju prijazna potovanja 
v Alpah in v Alpe. Tukaj je treba omeniti naslednje:   

• Strokovna konferenca „Okolju prijazno potovanje v Evropi. Izzivi in inovacije za 
okolje, promet in turizem“ (Dunaj)   

• Mednarodni seminar „Mobilnost in zavarovana alpska območja“ (L’Argentière 
la Bessé) 

• Študija „Servisna ponudba v mednarodnem prometu v alpskem prostoru“  
• Poročilo o trajnostni mobilnosti turizma v Alpah  
• Multilateralni seminar „Dostopnost alpskih turističnih destinacij z javnimi 

prometnimi sredstvi“ (Bonn) 
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Opazovanje Alp in promet 

Prvo poročilo o stanju v Alpah Alpske konvencije je bilo pripravljeno na temo prometa 
in mobilnosti. Dodatno so se odvijale tri znanstvene delavnice (delavnice SWOMM 
leta 2005, 2006 in 2007), ki so prinesle še druga spoznanja o mobilnosti v Alpah.  

Na podlagi prvega poročila o stanju v Alpah na temo prometa in mobilnosti se razvija 
simulacijska igra za dijake višjih gimnazij, ki se potem izvaja v pilotnem projektu na 
treh šolah v Avstriji, Švici in Italiji.  

 

Transalpin 

V okviru pobud za izobraževanje in osveščanje mladine ter za pospeševanje 
obširnejšega in bolj strukturiranega razmišljanja o temah alpskega prometa, so 
izdelali interaktivno simulacijsko igro, ki so jo oktobra 2008 preizkusili s študenti višjih 
šol iz Avstrije, Italije in Švice. Z igro želijo razložiti in konkretno predstaviti povezave 
med alpskim prometom in posledicami na življenje vsakogar izmed nas. e toccare 
con mano le relazioni esistenti tra il traffico nelle Alpi e le sue conseguenze sulle vite 
di ciascuno.  

 

2.2.2. Družba, kultura in identiteta 

 

Deklaracija prebivalstvo in kultura 

Delovna skupina za prebivalstvo in kulturo, ki ji predseduje Italija, je v dveletnem 
obdobju 2005-2006 opravila svoj tretji mandat.  

Na zasedanju IX. Alpske konference je bila sprejeta Deklaracija “Prebivalstvo in 
kultura” kot prvi pomemben prispevek izvajanju ciljev socialne in kulturne vzdržnosti 
Alpske konevncije (2. člen, par. a).   

V tem okviru so bile organizirane tudi številne pobude za širjenje informacij o 
vsebinah deklaracije “Prebivalstvo in kultura” na območju Alp in za usmerjanje 
pozornosti lokalnih skupnosti na cilje tega instrumenta.  

 

Asiago, 1. oktobra 2007  

Na prireditvi, ki sta jo organizirali regija Veneto in Stalni sekretariat so sodelovale 
šole iz raznih držav članic Konvencije. Deklaracijo Prebivalstvo in kultura so učenci 
“pretvorili” v gledališko predstavo.   
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Alpi 365, Torino, 4.-7. oktober 2007 

V okviru tega salona, posvečenega številnim aspektom trajnostnega razvoja v 
alpskih hribih in posebej odnosu Hribi-mesto, je bil organizirab seminar z naslovom 
“Vloga mest in podeželskih območij, poselitveni pogoji in strukture v Alpeah: 
prispevek Deklaracije Alpske konvencije “Prebivalstvo in kultura”.    

 

Posvet v Beljaku, 3. in 4. marec 2008: 

 3. in 4.  marca 2008 se je v Beljaku odvijal mednarodni posvet na temo: “Deklaracija 
Alpske konvencije Prebivalstvo in kultura: konkretnemu udejanjanju naproti”.  

V središču pozornosti posveta je bil način izvajanja Deklaracije in predvsem 
razmišljanje o koristnosti le-te v vsakdanjem poklicnem življenju, tako v upravnih 
postopkih  kot pri konkretnih načrtovalnih dejavnostih. Vsebine Deklaracije so 
doživele kritičen pregled, v primerjavi s prakso petih delavnic, posvečenih obravnavi 
petih poglavije Deklaracije.  

 

Posvet v Goriških Brdih, 29.-30. maj 2008: 

29. in 30. maja 2008 je v Goriških Brdih na območju slovenskih Brd potekal 
mednarodni posvet z naslovom “Kultura trajnostne gradnje v luči klimatskih 
sprememb na območju Alp”. Ob tej priložnosti so poglobljeno razpravljali o točki  3.1 
“Poselitvene strukture in pogoji”  Deklaracije Prebivalstvo in kultura ter razmišljali o 
sinargijah med le-to in Deklaracijo o klimatskih spremembah Alpske konvencije.  

 

Posvet v Ostani, 26.-27. junija 2008: 

26. in 27. junija 2008 so v Ostani ob vznožju Monvisa organizirali mednarodni posvet 
na temo “Izvajanje Deklaracije Alpske konvencije Prebivalstvo in kultura“.  Glede na 
to, da se je posvet odvijal v okcitanski dolini in da se občina gostiteljica aktivno 
ukvarja z revitalizacijo svojega prostora, je bilo srečanje posvečeno temi kulturne 
raznoslikosti v Deklaraciji.   

 

Posvet v Poschiavu in Tiranu, 1.3-1.4 februar 2009: 

13.in 14. februarja so organizirali posvet z naslovom “Krajine brez meja, priložnosti 
za gospodarski, demografski in socialni razvoj alpskega območja”. S posvetom so 
skušali poglobiti ekonomski vidik Deklaracije s posebno pozornostjo na ohranjanje 
prostora in krajine, predstavili pa so tudi dobre prakse na področju “gospodarskih 
verig”, “zaposlitve” in “regionalnega razvoja”. Italija je sporočila, da bo zbrala 
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zbornike in glavne sklepe vseh pobud, s katerimi so organizatorji., Avstrija, Italija in 
Stalni sekretariat, skušali promovirati Deklaracijo Prebivalstvo in kultura na lokalni 
ravni.   

 

Mladinski parlament Alpske konvencije 

Ustanovitev Mladinskega parlamenta Alpske konvencije kot participativnega organa  
v okviru vzgoje za aktivno državljanstvo in za širjenje znanja o Alpski konvenciji in 
načelih le-te sega v leto 2003. Pri njem sodelujejo učenci šol iz držav alpskega loka. 
Na treh zasedanjih Mladinskega parlamenta (Innsbruck 2006, Innsbruck 2007 in 
Maribor 2008) so na čezmejni ravni obravnavali za alpsko območje pomembne teme. 
Sklepe razprav so poslali Stalnemu sekretariatu, predstavili pa so jih tudi Stalnemu 
odboru Alpske konvencije. Glede na uspeh pobude, o kateri so izčrpno poročali 
lokalni mediji, je Stani sekretariat izdelal mladini namenjen poseben informacijski 
bilten o Alpski konvenciji.  

 

UNESCO 

Ob ugotovitvi, da lahko alpske kandidature za UNESCO-v seznam kulturne dedščine 
lahko predstavljajo koristen instrument za varovanje in ovrednotenje Alp, je 35. Stalni 
odbor odobril mandat posebne delovne skupine z določitvijo naslednjih ciljev: 

1. pregled in dopolnjevanje analiz o izvedljivosti potencialnih kandidatur čezmejnih 
območij in transnacionalnih serilanih območij; 

2. prispevek k uskladitvi seznamov s predlog na podlagi informacij o načrtovanih 
kandidaturah držav pododbenic; 

3. podpora in omogočanje kandidatur alpskih območij tudi glede programov, 
sistemov ali mehanizmov za upravljanje takih območij; 

4.izmenjava izkušenj med pogodbenicami glede kandidatur, ki so bile že 
predstavljene v alpskem loku; 

5. priprava priporočil, ki lahko prispevajo k uspešnosti kandidatur.  

 

2.2.3 Turizem, prosti čas in šport 

 

Francosko predsedstvo je posvetilo posebno pozornost turizmu in izvajanju 
tematskega protokola Konvencije na to temo z namenom, da bi alpski lok lahko 
postal  zgledno območje za trajnostni tiruzem.  
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V tem kontekstu so organizirali več tematskih seminarjev, ki so spremljali zasedanja 
Stalnega odbora.  Prvi (Lanslebourg/Mont Cenis, 2. maja 2007) je bil posvečen 
osnovam turistične atraktivnosti alpskih hribov. Drugi seminar se je odvijal 22. 
oktobra v Bocnu, posvečen pa je bil predstavitvi evropskih in mednardnih politik na 
pdorčju trajnostnega turizma. Tretji in četrti seminar (Munchen, spomladi 2008 in 
Innsbruck, november 2008) sta bila posvečena predstavitvi in izmenjavanju izkušenj 
med alpskimi državami.   

Za pospeševanje čim širšega posvetovanja in izmenjav na čezmejni ravni, v smislu 
19. člena Protokola Turizem Alpske konvencije, so razpisali tudi natečaj za 
predstavitev trajnostnih in inovacijskih turističnih projektov v alpskem loku.   

 

Ratifikacija protokola o turizmu 

Protokol o turizmu bodo do leta 2006 ratificirali Nemčija, Francija, Liechtenstein, 
Monako, Avstrija, Slovenija in EU.  

 

Smučarska avdicija 

Na pobudo Liechtensteina se preizkuša smučarska avdicija s pilotnim projektom.  
Pogodbenice podpirajo avdicijo. Izdelal se bo koncept za usposabljanje in 
komunikacijo ter za oblikovanje in podelitev nagrade. Nagrada bo podeljena prvič na 
Alpski konferenci v Alpbachu. 

 

GTA/Via Alpina 

Društvo Grande Traversée des Alpes GTA je pospešilo pohodniški turizem v Alpah z 
razvojem lokalnih in nadregionalnih turističnih ponudb, z mednarodno strategijo 
trženja, s publikacijami, turami za predstavnike medijev in z lokalnimi prireditvami ter 
z oblikovanjem spletnih strani kot trajnostnim virom regionalnega razvoja in 
instrumenta dela z javnostjo. Aktivnosti društva se izvajajo predvsem s sredstvi iz 
programa Interreg. 

 

2.2.4 Narava, kmetijstvo in gozdarstvo, kulturna krajina 

 

Ratifikacija protokolov 

Avstrija, Nemčija, Liechtenstein, Francija in Slovenija so do sredine leta 2005 
ratificirali protokole o varstvu narave in urejanju krajine, o hribovskem kmetijstvu, 
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prostorskem načrtovanju in trajnostnem razvoju, varstvu tal in gorskih gozdovih. EU 
je leta 2006 ratificiral protokol o hribovskem kmetijstvu in varstvu tal, Monako pa do 
leta 2004 protokole o varstvu narave in urejanju krajine, varstvu tal ter prostorskem 
načrtovanju in trajnostnem razvoju.  

 

Zavarovana območja in ekološko omrežje 

Pripravljena je bila študija o čezmejnemu ekološkemu omrežju, ki je bila objaviljena v 
seriji Alpskih signalov in ki je podlaga za povezovanje osmih preskusnih regij. Dela 
spremlja novo ustanovljena platforma „Ekološko omrežje“ pod nemškim 
predsedstvom. Njen mandat je bil sprejet na Alpski konferenci v Alpbachu leta 2006, 
predvideni pa so bili izdelava skupne terminologije in metodologije, kataloga ukrepov, 
določanje kazalcev, delo z zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi, iskanje sredstev, 
izvajanje spremljevalnih študij in sodelovanje na vseh ravneh za izvajanje 
ekološkega mreženja.  

Task Force Zavarovana območja, ki je bila priključena Stalnemu sekretariatu leta 
2006, deluje na podlagi dvoletnih programov s ciljem, da izvaja 12. člen Protokola o 
varstvu narave s pomočjo Mreže zavarovanih območij v Alpah ALPARC. Program za 
leti 2007 in 2008 kot tudi za leti 2009 in 2010 sprejema Stalni odbor. Omrežje 
ALPARC organizira izmenjavo znanj in izkušenj med upravitelji parkov. Ključne teme 
so podnebne spremembe, ekološke stavbe in inovacije, ozaveščanje in varovanje 
narave, raziskave in promet/dostopnost/mobilnost znotraj in do zavarovanih območij. 
V letu 2006 so bili razviti indikatorji in večkrat je potekala izmenjava za vzpostavitev 
omrežja zavarovanih območij v Karpatih. Mednarodni upravni odbor Mreže 
zavarovanih območij v Alpah bo postal opazovalec Alpske konvencije.  
 

Partnerstvo ALPARC/CIPRA/ISCAR/WWF je dal pobudo za dva mednarodna 
projekta za pospeševanje ekološke zveze na podlagi pilotskih regij in se v primeru 
Econnecta izvaja s 16 partnerji (ALPENCOM, Ecological Continuum 2007, Econnect 
2008). 

 

Seznam svetovne dediščine Unesca 

Da bi podprli in pospešili kandidate iz alpskega prostora, je bila ustanovljena delovna 
skupina „UNESCO kandidature“, in sicer pod italijanskim predsedstvom Alpski 
konvenciji. Prvi mandat je sprejel Stalni odbor v Lanslebourgu in prispeval k 
harmonizaciji seznamov predlogov.  
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Naravno tveganje 

Platforma „Naravno tveganje“ je bila pod švicarskim predsedstvom ustanovljena leta 
2004 z Alpsko konferenco v Garmisch-Partenkirchnu, deluje pa na podlagi 
ustreznega mandata. Ukvarja se strateškimi koncepti v zvezi  z naravnim tveganjem, 
z ocenjevanjem konceptov za integrirano upravljanje tveganja pri varovanju pred 
naravnim tveganjem, z izdelavo in izvedbo priporočil na področjih preostalega 
tveganja zaradi naravnega tveganja, klimatskih sprememb, z dialogom tveganja in s 
prostorskim načrtovanjem. 

Interreg Projekt ClimChAlp je prednostno delovno področje članov platforme s temo, 
povezano z upravljanjem tveganja zaradi posledic klimatskih sprememb in strategije 
prilagajanja v alpskem prostoru.  

 

Hribovsko kmetijstvo 

Avstrija je leta 2006 sklenila, da bo tej temi posvetila posebno pozornost v okviru 
zasedanja Stalnega odbora.  Dogodku je bila posvečena tudi posebna publikacija.    
 
Leta 2008 bo konferenca o izvajanju Alpske konference in protokola o hribovskem 
kmetijstvu s posebnim poudarkom na pospeševanju genetske raznolikosti pasem 
gospodarsko koristnih živali in kulturnih rastlin. 

 

Konvencija o biotski raznovrstnosti CBD 

Skupaj s karpatsko konvencijo bo s konvencijo o biotski raznovrstnosti podpisan 
memorandum o soglasju. Glejte tudi razdelek 2.6 (Sodelovanje z drugimi gorskimi 
območji in s konvencijami). 

 

Plenilci in kopitarji na prostosti 

Leta 2009 bo na Alpski konferenci v Evianu podan predlog za ustanovitev platforme 
„Plenilci in kopitarji na prostosti“.  

 

 

2.3 Izpolnjevanje nalog po 2. členu Alpske konvencije  

 

2.3.1 Prebivalstvo in kultura 
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Številne dejavnosti so bile namenjene spoštovanju, ohranjanju in pospeševanju 
kulturne in socialne identitete lokalnega prebivalstva s pospeševanjem 
medsebojnega razumevanja in sodelovanja. Podrobneje v poglavje 2.2.2. rega 
poročila 

 

2.3.2 Varstvo ozračja 

Kljub temu, da na tem področju ne razpolagamo s posebnim protokolom, je bilo v 
času med letom 2005 in začetkom leta 2009 potekalo veliko aktivnosti za 
zamnjševanje onesnažijočih emisij in negativnih posledic le-teh.  

 

2.3.3 Gospodarjenje z vodo 

V letih 2006 in 2008 sta bili prirejeni dve konferenci  na temo „Water Balance of the 
Alps“ (Vodna bilanca v Alpah) v Innsbrucku in v Münchnu.  

Drugo poročilo o stanju v Alpah na temo „Voda in vprašanja gospodarjenja z vodo“ 
bo sprejeto in objavljeno leta 2009. Ad-hoc skupina strokovnjakov iz celotnega 
alpskega prostora je to poročilo pripravljala dve leti. 

Alpska konferenca bo leta 2009 v Evianu ustanovila platformo na temo 
gospodarjenja z vodo v alpskem prostoru.  

Leta 2008 so se začeli izvajati trije projekti Interreg v okviru programa Alpin Space, ki 
se ukvarjajo z vprašanji upravljanja vodnih virov: Alp-Water-Scarce, AdaptAlp in 
PermaNet. Projekti Alplakes, CatchRisk, ClimChAlp, FORALPS, Meteorisk in River 
Basin Agenda so bili zaključeni. 

 

2.3.4 Ravnanje z odpadki 

Ni specifičnih dejavnosti ma podorčju zbiranja, riciklaže in obedelave odpadkov.  

 

 

2.4 Odnosi z javnostjo 

 

Na osnovi navodil večletnega delovnega programa in pogodbenih strank so se v 
času  po IX. Alpski konferenci znatno povečala vlaganja Stalnega sekretariata v 
sektor komunikacije in stikov z javnostjo. Udejanjene aktivnosti lahko razdelimo v štiri 
podskupine:  
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1. Sredstva komunikacije: določitev nove usklajene podobe in razvoj spletne strani 

za učinkovito komunikacijo navzven  

2. Navzočnost Alpske konvencije: popularizacija v prosotru 

3. Popularizacija in širjenje informacij  

4. Izdelava proizvodov z logotipom Alpske konvencije 

Sredstva komunikacije 

V okviru teh dejavnosti so najprej določili  usklajeno podobo, ki naj bi se uporabljala v 
vseh oblikah komunikacije. Ob tem se izdelali tudi priročnik za uporabo. Spletna 
stran Alpske www.alpconv.org je bila preorganizirana in ažurirana  tako, da lahko 
nudi vse potrebna informacije vsakomur, ki bi želel podorbneje spoznati vsebine 
Alpske konvencije. Spletna stran je aktivna od novembra 2008.   

 

Tudi ALPARC je prenovil svojo spletno stran. 

 

Navzočnost Alpeske konvencije: popularizacija v prostoru 

Za povečanje razpoznavnosti Alpske konvencije in za popularizacijo le-te pri čim 
večjem številu prebivalstva so bile opravljene številne konkretne dejavnosti v 
prostoru:   

- Sponzoriranje avtomobilu alternativnih prevoznih sredstvev (tramvaja, 
zračnega balona, vlaka, mestbega avtobusa) v raznih alpskih mestih.  

- Navzočnost z lastnimi stojnicami na številnih filmskih festivalih s hribovko 

tematiko in na drugih priredutvah. 

- Organizacija prireditev kot priložnosti za informiranje in pritegnitev medijev.   

 

SuperAlp 1 e 2: 

Sekretariat je organiziral drugo izvedbo trajnostnega potovanja čez Alpe z imenom 
SuperAlp!. Med 14. in 22. junijem 2008 je skupina novinarjev iz 5 držav (Avstrija, 
Nemčija, Japonska, Romunija in Slovenija) prepotovalo 2000 km od zahoda do 
vzhoda izključno s trajnostnimi prevoznimi sredstvi (vlak, kolo., avtobus, žičnica in 
peš). Medijsko pokrivanje dogodka je nudilo znantno razpoznavnost Alpski 
konvenciji. Vodnik za potovanje je na voljo na spletni strani Konvencije: 
http://www.alpconv.org/theconvention/conv08_it.htm  
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Cilji: 

• Pospeševati trajnostno mobilnost v Alpah 

• Odkrivati mreže, ki izvajajo Alpsko konvencijo na lokalni ravni 

• Popularizirati Alpesko konvencijo in njene protokole, posebe Protokol 
Hribovsko kmetijstvo. 

 

Popularizacija in širjenje informacij  

- Publikacije 

V tem času so bile objavljene številne publikacije. Za podrobnosti glej prilogo.  

- Proizvodi za informiranje o Alpski konvenciji 

Prirejena je bila informativna razstava o Alpeki konvenciji (22 panojev),  sedaj se 
preverja možnost ureditve  Info-Point ov in fotografske razstave.  

Ob dejavnostih za širjenje informacij je bilo izdelano informacijsko gradivo (infosheet, 
razglednice, poster in koledar za leto 2009). Poleg tega so naročili tudi predmete z 
reklamnimi napisi (med temi majice, kape, torbe iz blaga). 

 

alpMedia 

CIPRA pošilja elektronski bilten alp Media na več kot 5500 naslovov po svetu vsak 
drugi teden v vseh štirih jezikih alpskih držav, vsak drugi mesec pa izide angleški 
povzetek. Izjave se redno objavijo v obsežni zbirki podatkov in so vedno na voljo. 
Razen tega v biltenu alpMedia objavljajo še druge informacije v obliki dosjejev, 
podatkov o literaturi in prireditvah ter delovnih mestih, primerih dobre prakse in 
povezav s področij dejavnosti Alpske konvencije, kot so promet, turizem in 
kmetijstvo. CIPRA z biltenom alpMedia obvešča predvsem o Alpah in drugih gorskih 
območjih po svetu.  

 

CIPRA Info 

CIPRA Info izhaja štirikrat letno in objavlja informacije na prednostnih področjih 
Alpske konvencije v vseh štirih jezikih alpskih držav.  

 

ViViAlp 



PC40/5 

PC40_05_sl 
VMESNO PREVERJANJE VEČLETNEGA PROGRAMA DELA ALPSKE KONFERENCE 

(2005-2010) 

18/25 

ViViAlp omogoča virtualni obisk Alp in je namenjen predvsem obveščanju 
obiskovalcev varovanih alpskih območij. Sistem vsebuje informacije o Alpah na 
področja varstva narave, krajine, favne in flore, zgodovine, prebivalstva in kulture.  

 

 

2.5 Izmenjava izkušenj in sodelovanje 

 

Glede na dejstvo, da je izredno pomembno pospeševati in promovirati razvoj raznih 
oblik sodelovanja ter s tem optimizirati delo raznih subjektov, ki se trudijo za izvajanje 
Alpeske konvencije,  je Stalni sekretariat, zavedajoč se pomena učinkovitega in 
strukturiranega sodelovanja za doseganje teh colje, podpisal vrsto protokolov o 
sodelovanju (besedila so na voljo na spletni strani Alpske konvencije): 

- Memorandum of Understanding med Alpsko konvencijo in mrežo Povezanost v 

Alpah”.  

- Memorandum of Understanding med Alspko konvencijo in združenjem Alspko 

mesto leta” 

- Memorandum of  Understanding med Alpsko konvencijo in Vio Alpino (2005-

2008) 

 

CIPRA podpira dve omrežji, in sicer „Povezanost v Alpah“ in „Alpsko mesto leta“ v 
njunih dejavnostih. 

 

Evropsko prostorsko sodelovanje 

Glede na to, da je območje Alpske konvencije v celoti vključeno v območje 
veljavnosti programa EU za prostorsko sodelovanje “Alpine Space”, so analogije med 
cilji Konvencije in prioritetami programa, predvsem pa evidentne ugodnosti 
sinergičnega delovanja obeh ustanov napeljale Stalni sekretariat k intenziviranju 
stikov z odgovornimi organi. Sodelavci Stanega sekretariata so aktivno sodelovali na 
posvetih programa (predavanja, pisni prispevki).  

 

Na ravni projektov ima Stalni sekretarit različno intenzivne stike s celo vrsto 
projektov, ki so pomembni za Alpsko konvencijo. V programih 2000-2006 je potrebno 
omeniti navzočnost v podportnih komisijah in sodelovanje pri projektih DIAMONT, 
LEXALP, VIAVENTURE in ALPENCOM. 
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V okviru projektov, ki so bili doslej sprejeti v okviru programov 2007-2013 je 
Sekretariat opazovalec naslednjih projektov: ACCESS, Co2NeutrAlp, Alp-Water-
Scarce, CLISP. 

 

Task Force zavarovanih območij Stalnega sekretariata je partner projekta 
ECONNECT (priority 3 - Environment and risk prevention, Lead Partner University of 
Veterinary Medicine Vienna), ki si prizadeva za ohranjenje biotske raznolikosti s 
pomočjo ekološke mreže v Alpah.  www.econnectproject.eu  

 

Evropska razsežnost Alpske konvencije: sodelovanje z evropskimi institucijami 

Veliko pozornost smo posvetili čim večji uskladitvi aktivnosti Alpske konvencije in 
evropskih institucij, posebej Evrospke agencije za okolje (EEA), z namenom, da bi 
ugotovili in na najboljši način izkoristili možne sinergije.  

Stalni sekretariat se je tudi trudil, da bi primerno seznanjal evropske institucije z 
ratifikacijami protokolov. Decembra 2008 je Evrospka komisija sprejela predlog 
odloka Sveta za ratifikacijo protokola Promet.  

 

Delovna skupnost Alpe-Jadran 

Delovna skupnost Alpe-Jadran je bila v preteklih letih vključena predvsem v razvoj 
deklaracije Prebivalstvo in kultura ter njeno izvajanje. Njena dejavnost obsega 
obveščanje na tematskih področjih Alpske konvencije. Podpira povezovanje dežel, 
krajin in republik vzhodnih Alp in želi prispevati temu, da bi Evropa postala mirna, 
skupna, demokratična in pluralistična. 

 

CIPRA 

Tako mednarodna kot tudi državne organizacije CIPRE prirejajo vsako leto 
konferenco na različne alpske teme.  

Mednarodna organizacija CIPRE izvaja več tematskih projektov za izmenjavo 
izkušenj in za razvoj dobrih primerov za izvajanje. Tukaj je treba omeniti projekte  
(climAlp, Dynalp1 in 2, Prihodnost v Alpah). 

 

Euromontana 

Euromontana pospešuje mednarodno povezovanje in redno prireja evropske 
konference o vprašanjih gorskih območij. V preteklih letih je to bilo v Chavesu (na 
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Portugalskem, leta 2006), Piatri Neamti (v Romuniji, leta 2007) in v Brigu (v Švici, 
2008). 

 

Alpski teden 

Prvi in drugi Alpski teden je bil v letih 2004 in 2008 v Sloveniji in Franciji. Organizirajo 
in izvajajo ga skupno CIPRA/ISCAR/ALPARC/Povezanosti v Alpah/Club Arc Alpin. 

 

 

2.6 Sodelovanje z drugimi gorskimi območji in s konvencijami  

 

Alpska konvencija Karpate, Kavkaz in osrednjo Azijo opredeljuje kot prednostna 
področja sodelovanja in jih potem razširi z Balkanom. V teh območjih pogodbenice in 
konvencija podpirajo predvsem projekte, ki služijo capacity building ustanov, kot je 
izvajanje konferenc in seminarjev ter izdajanju publikacij. Hkrati se vključuje v 
„Mednarodno gorsko partnerstvo za trajnostni trazvoj gorskih območij“ in izraža 
pripravljenost za sodelovanje in izmenjavo izkušenj z Andovsko pobudo. 

 

Memorandum o soglasju s Karpatsko konvencijo 

Karpatska konvencija je postala veljavna januarja leta 2006. Alpska konvencija je 
podprla njen razvoj. Cilji MoU so izmenjava informacij in izkušenj, izvajanje skupnih 
projektov (omrežje varovanih območji) in ozaveščanje glede pomena trajnostnega 
razvoja gorskih območji v Evropi.  

 

Konvencija o biotski raznovrstnosti, CBD - Memorandum o sodelovanju s konvencijo 

za ohranitev biološke raznovrstnosti 

Skupaj s Karpatsko konvencijo je bila podpisana Konvencija o biotski raznovrstnosti in 
memorandom o soglasju, ki obsega cilje izmenjave informacij in izkušenj, medsebojno 
podpiranje pri izvajanju konvencij in programov dela ter skupnih projektov (izobraževanja, 
klirinških mehanizmov in ekološke zveze).  
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Podpiranje AGOCA (Association of Central Asian Mountain Communities)  

V osrednji Aziji se podpira ustanovitev občinskega omrežja in njegove dejavnosti.  

 

Podpiranje občinskega omrežja na Kavkazu  

Leta 2007 je Lihtenštajn dal pobudo za organizacijo neformalnega ministrskega 
sestanka (odvijal se je v Vaduzu) ma temo morebitne Kavkaške konvencije. 

Na Kavkazu se podpira ustanovitev občinskega omrežja.  
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3 Povzetek in analiza 

Gremiji, pogodbenice, opazovalci in partnerji Alpske konvencije izvajajo večletni 
program dela Alpske konference z različnimi dejavnostmi, kot so:  

• ratifikacija protokolov in prevajanje v nacionalno pravo (glede podrobnosti 
glejte ustrezno poglavje);  

• prireditve za izmenjavo med strokovnjaki in zainteresiranimi ter razvoj skupnih 
publikacij in položajev;   

• znanstvena dejavnost in opazovanje Alp;  

• obveščanje glede vsebin konvencije;   

• podpora projektov; 

• sodelovanje z omrežji, s konvencijami in z ustanovami, ki se ukvarjajo z 
izvajanjem Alpske konvencije.   

 

Gremiji, konvencije in pogodbenice se osredinjajo na prireditve, informacijsko dejavnosti, na 
pravno tolmačenje in opazovanje Alp. Opazovalci in partnerji izvajajo projekte glede na 
prednostna področja in se med seboj obveščajo. 

Akterji za izvedbo različnih tematskih področij so različni, kar je odvisno od tematike. Na 
področjih mobilnosti/dostopnosti/tranzitnega prometa na primer že več let deluje zelo 
dejavna delovna skupina, ki merodajno prispeva k izvajanju te tematike. Na področju 
varovanih območij je izvajanje odvisno predvsem od dejavnosti omrežja varovanih alpskih 
območij. 

Izkušnja platform Alpske konvencije dokazuje, da je izredno pomembno vključiti vse 
prizadete nosilce v razpreve o centralnih temah Konvencije. Izkušnje, ki smo jih 
pridobili s platformama za ekološke mreže in za naravne nezgode, so zgovoren 
dokaz za to. Ta način dela bi morali še dalje pospeševati.   



PC40/5 

PC40_05_sl 
VMESNO PREVERJANJE VEČLETNEGA PROGRAMA DELA ALPSKE KONFERENCE 

(2005-2010) 

23/25 

4 Ugotovitve in priporočila 

 

VPD se intenzivno izvaja po prednostnih področjih „Opazovanje Alp“, „Odnosi z 
javnostjo“,   „Izmenjava izkušenj in sodelovanje“ ter „Sodelovanje z drugimi gorskimi 
območji in s konvencijami“.  

Projekti Interreg in nedržavna omrežja precej prispevajo k čezmejnemu in 
večsektorskemu izvajanju Alpske konvencije v obliki skupnih projektov.  

Tematsko področje ravnanja z odpadki, ki ga določa 2. člen okvirne konvencije, se 
do zdaj skorajda ni obdelalo. Varstvo ozračja je pomemben delni vidik znotraj 
dejavnosti na področju prometa. 

Nekatera tematska področja so se do zdaj geografsko izvajala v zelo različnem 
obsegu. Sem je treba šteti predvsem tematiko prebivalstva in kulture.  

Izmenjava glede prekrivalnih tem in presečnih tem bi se lahko izboljšala. Posebej je 
treba biti pozoren na vse številnejše delovne skupine in platforme, ki jih je treba v 
ustrezni meri upoštevati. 

Ugotavljamo, da je večji del predvidenih prioritet za skupno delo in da so štiri 
prednostne teme, ki so bile opredeljene za skupne projekte in ukrepe, pokrite z 
dejavnostmi. To, kar se vendarle precej razlikuje, je intenziteta, način dejavnosti in 
udeleženi akterji. Lahko ugotovimo, da so nekatere dejavnosti učinkovitejše kot 
druge. Zelo pomembno je pritegniti k sodelovanju tudi vse subjekte, ki so aktivni na različnih 
ravneh v politiki, upravi, znanosti in v nevladnih organizacijah. 

Predlagamo, naj se VPD za zdaj ne spreminja in da se v novi VPD od leta 2001 do 
2016 sprejmejo ustrezna prednostna področja oziroma postopki.  

V preostalem času do konca leta 2010 bi bilo zaželeno okrepljeno izvajanje 
naslednjih področij VPD: 

• Razširiti dejavnosti glede prebivalstva in kulture na celoten alpski prostor.  

• Tretje poročilo o stanju v Alpah na področju podeželskega razvoja. 

• Razvoj raziskovalne strategije glede alpskih tem skupaj s financiranjem.  

• Izvedbene dejavnosti, ki so predvidene v memorandumu o soglasju in v 
memorandumu o sodelovanju. 

• Izvedbene dejavnosti, ki se identificirajo in predlagajo v preizkusnem poročilu.   

• Aktivno nadaljevanje obstoječih platform in delovnih skupin (skupaj z novo 
platformo „Vprašanja gospodarjenja z vodo“ ter „Plenilci in kopitarji na 
prostosti“).   
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• Izvajanje klimatskega akcijskega načrta. 

• Okrepljeno izvajanje projektov. 

• Ratifikacija obstoječih protokolov v Švici, Italiji in v EU. 

 

Poleg tega predlagamo postopek za pripravo prihodnje usmeritve dejavnosti Alpske 
konvencije, razvijanje vizije za delo v naslednjih desetih letih Alpske konvencije in 
izdelavo mehanizmov za financiranje za izvajanje konkretnih dejavnosti.  
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B Predlog sklepa  

 

Stalni odbor X. Alpski konferenci priporoča, naj sprejme naslednji sklep:   

 

„Alpska konferenca 

 

1. se seznani s poročilom Stalnega sekretariata in se mu zahvaljuje za njegovo 

nadaljnje vzpodbujanje uresničevanja Večletnega programa dela Alpske 

konference za obdobje 2005 do 2010 ob upoštevanju sprejetih sklepov X. 

Alpske konference v Evianu,  

 

2. se odloči za nadaljevanje revizijskega dela na Večletnem programu dela 

Alpske konference ob podpori Task Force, ki ji predseduje Švica in vabi Stalni 

sekretariat, da skupaj s slovenskim Predsedstvom in Švico pravočasno do 

41.seje Stalnega odbora predstavi predlog o postopku priprave. “ 
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Odgovor GTA / Via Alpina 

 
Innsbruck/Bolzano, avgust 2008 

 
 

Vprašalnik 

Vmesno preverjanje večletnega programa dela (VPD) Alpske konference, 2005–2010 

Izvajanje VPD, 2005–2008 

Akterji Društvo Grande Traversée des Alpes GTA (F) (mednarodna 
koordinacija) 

Avstrijsko planinsko društvo OeAV 

Regija Piemont 

Avtonomna regija Furlanija - Julijska krajina 

Regija Lombardija 

Avtonomna regija Aostatal 

Avtonomna provinca Bolzano 

Avtonomna provinca Trient 

Provinca Belluno 

Provinca Imperia 

Švicarske pohodniške poti 

Nemško planinsko društvo DAV 

Kneževina Liechtenstein (Urad za gozd, naravo in krajine AWNL)  

Pohodniško društvo Slovenije (GIZ Pohodništvo) 

Proplus, d. o. o. (SLO) 

Planinsko društvo Monako CAM 

Država Vseh osem držav podpisnic 

Odgovorna oseba François Gillet, podpredsednik, društvo Grande Traversée des 
Alpes 

14 rue de la République, BP 227, F-38019 Grenoble cedex, 
Francija 

Kontaktna oseba Nathalie Morelle, projektna koordinatorka, info@via-alpina.org, 
Tel./faks: 0044 115 849 3129 

http://www.via-alpina.org  
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Naslov dejavnosti Pospeševanje pohodniškega turizma po Alpah – kot trajnostni 
instrument regionalnega razvoja in odnosov z javnostjo 

Poudarek  VPD □ Poročilo o stanju v Alpah, opazovanje in interpretacija 
razvojnega gibanja  

□ Skupni projekti na prednostnih področjih:  

mobilnost, dostopnost, tranzitni promet □ 

družba, kultura, identiteta □

turizem, prosti čas, šport X

narava, kmetijstvo in gozdarstvo, kulturna krajina □

 

□ Izpolnjevanje nalog po 2. členu Alpske konvencije 

prebivalstvo in kultura □ 

varstvo ozračja □ 

gospodarjenje z vodo □

ravnanje z odpadki □

□ Odnosi z javnostjo 

□ Izmenjava izkušenj in sodelovanje 

□ Sodelovanje z drugimi gorskimi območji in s konvencijami 

Kratek opis dejavnosti Promoviranje in lokalno zasidranje pohodniškega omrežja Via 
Alpina (pet poti, 341 dnevnih etap), ki se je vzpostavilo v letih 
2000–2004, posebej na podlagi:  

• razvoja oz. vključitve lokalnih oz. nadregionalnih turističnih 
ponudb (pavšalne ture, prenočitev, druge storitve); 

• mednarodne strategije trženja;  

• publikacij (brošur, vodnikov, dnevnikov); 

• tur za predstavnike medijev, lokalnih prireditev; 

• novega oblikovanje spletnih strani z ustanovitvijo e-
skupnosti.  

Podprl EU v okviru projekta Interreg IIIB Alpski prostor (projekt 
Viadventure, 2005–2008). 

Najpomembnejši 
partnerji 

Lokalni  turistični ponudniki (prenočišč v kočah in drugih prenočišč, 
gorski in pohodniški vodniki, agencije Incoming, potovalne 
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agencije), organizacije za trženje turizma (lokalne, regionalne, 
nacionalne), občine, pohodniška in planinska društva, uprave 
varovanih območij. 

Finančni partnerji: države, regije (oziroma dežele, kantoni), 
province (oziroma departmaji) + zgoraj omenjeni projektni partnerji; 

Stalni sekretariat Alpske konvencije. 

Rezultati in poznejša 
obdelava 

Rezultati: 

• povečanje prepoznavnosti v širši javnosti in med 
potencialnimi akterji;   

• jasna identifikacija s cilji Alpske konvencije ter okrepljeno 
vrednotenje naravne in kulturne dediščine;  

• prvi zametki gospodarskih učinkov. 

 

Poznejša obdelava: 

• nadaljevanje s partnerjem (na vsakokratnem državnem 
območju + skupni mednarodni sekretariat) po poteku 
financiranja v okviru Interreg; dolgoročna struktura še ni 
določena; 

• potrebno je še dodatno izboljšanje osnovne informacije; 

• razvoj novih kooperacijskih dejavnosti, če je treba, med 
zainteresiranimi partnerji (turistične delavnice, novi projekti). 
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Odgovor ISCAR 
 
 
ISCAR (opazovalec) (poročilo: Thomas Scheurer; predsednik: Jean- Jacques Brun) 
predstavlja naslednje izvedbene (implementacijske) projekte za VPD, 2005-2010:  
 
Glavni: 
Poročilo: Raziskovalni program za VPD, 2005-2009), vse teme so bile analizirane; 
izbor 22 raziskovalnih tem (kriteriji: učinkovitost, cilji in dejavnosti). 
 
Konferenca: ForumAlpinum 2006 "Krajinski razvoj v gorskih območjih", predvsem 
tema 2.4, ki vključuje tudi temi 2.3 in 2.2. 
 
Konferenca: Alpweek 2008 "Inoviranje v Alpah” skupaj s CIPRA, ALPARC, 
povezovanje v Alpah, vse teme; 
 
Projekt: Contînuum: oblikovanje in implementacija ekoloških omrežij (2007-2008) 
(CIPRA, ALPARC in WWF): predvsem tema 2.4, ki vključuje temi 2.1 in 2.3. 
 
Iz projekta Continuum se je razvil projekt ECONNECT (alpski prostor). 
 
Omrežje: ISCAR in ALPARC sta ustanovila ISCAR-P, komite za pospeševanje 
raziskovanja varovanih območij z dvema glavnima dejavnostma (tema 2.4): 
komunikacija: znanstvena revija eco.mont (izd. IGF Innsbruck); 
komunikacija: zbirka podatkov o raziskovalnih projektih na varovanih alpskih 
območjih.   
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Odgovor delovne skupnosti Alpe-Jadran 
 

Innsbruck/Bolzano, avgust 2008 
 
 

Vprašalnik 

Vmesno preverjanje večletnega programa dela (VPD) Alpske konference, 2005–2010 

 

Izvajanje VPD, 2005–2008 

Akter: Delovna skupnost Alpe-Jadran 

Država: 13 članov, glejte www.alpeadria.org 

Odgovorna oseba: univ. doc. dr. Hellwig Valentin, 

generalni sekretar delovne skupnosti Alpe-Jadran 

Kontaktna oseba: Mag. Thomas PSEINER 
Generalni sekretariat delovne skupnosti Alpe-Jadran 
Poslovalnica Alpe-Jadran – avstrijska Koroška 
Urad Koroške deželne vlade 
A – 9021 Klagenfurt, Mießtaler Straße1 
Tel.: +43(0)5 0536-22834, faks: +43(0)5 0536-22820 
GSM: +43(0)664/80-536-22834 
E-pošta: thomas.pseiner@ktn.gv.at 
post.alpeadria@ktn.gv.at 
 

Naslov dejavnosti: Razvoj in izvajanje deklaracije „Prebivalstvo in kultura“  

Poudarek VPD: □ Poročilo o stanju v Alpah, opazovanje in interpretacija razvojnih 
gibanj  

□ Skupni projekti na prednostnih področjih:  

mobilnost, dostopnost, tranzitni promet □ 

družba, kultura, identiteta X

turizem, prosti čas, šport □ 

narava, kmetijstvo in gozdarstvo, kulturna krajina □

 

□ Izpolnjevanje nalog po 2. členu Alpske konvencije 

prebivalstvo in kultura X 

varstvo ozračja □ 

gospodarjenje z vodo □

ravnanje z odpadki □
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X Odnosi z javnostjo 

X Izmenjava izkušenj in sodelovanje 

□ Sodelovanje z drugimi gorskimi območji in s konvencijami 

Kratek opis dejavnosti: - sodelovanje mag. Thomasa Pseinerja pri izdelavi besedila 
deklaracije „Prebivalstvo in kultura“ v okviru istoimenske 
delovne skupine; 

- izvedba delavnice II na temo raznolikosti kultur v okviru 
strokovne konference deklaracije „Prebivalstvo in kultura“ 
dne 3. in 4. marca 2008 v Beljaku. 

- stalno poročanje o Alpski konvenciji v biltenu Alpe-Jadran 
in na spletni strani www.alpeadria.org. 

 

Najpomembnejši 
partnerji: 

13 članov delovne skupine Alpe-Jadran, glejte www.alpeadria.org. 

 

 

Rezultati in poznejša 
obdelava: 

V smislu točke 1.3.3 VPD (glejte VPD, str. 3) bo Alpska konvencija 
prispevala k skupnemu zavedanju in sposobnosti ukrepanja v 
alpskem prostoru.   
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Seznam novih specifičnih publikacij Alpske konvencije (2005–2008) 
PSAC: 
- Poročila o stanju v Alpah: promet in mobilnost, 2007 
- Alpski signali 4 – dokumentacija naravnih dogodkov, 2006 
- Alpski signali 5 – segrevanje in prilagajanje podnebnim spremembam v alpskem 

prostoru, 2008 (MEEDDAT Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du 
Développement et de l'aménagement durables) 

- Večletni program dela (VPD) Alpske konference v obdobju 2005–2010, 2005 
- Cool Schools - the ultimate special edition, 2008 
- Zgibanka (de / fr / it / sl / eng), 2008 
- Zgibanka  mladina (de / fr / it / sl / eng), 2008 
- Flying Facts – YPAC, 2008 
- Zloženka – Alpe (de / fr / it  / sl / eng), 2008 
- Bodi pameten. Končno se bo izplačalo (de / fr / it / sl / eng), 2008 
- Dnevnik ture (de / fr / it / sl / eng), 2007 in 2008 (nova izdaja) 
 
Ministrstvo življenja, Avstrija: 
- Hribovsko kmetijstvo in podeželje, 2007  
- Podnebne spremembe v alpskem prostoru, 2006 
- Socialno-ekonomska razsežnost Alpske konvencije, 2005 
- Mednarodna gorska partnerstva, 2006 
- Okolju prijazno potovanje, 2006 
- Alpska konvencija: priročnik za izvajanje, 2007 
 
BMU – Zvezno ministrstvo za okolje, Nemčija: 
- Podnebne spremembe v Alpah, 2007 
- Ekološka omrežja v Alpah, 2008 
 
Ministrstvo za okolje, za varstvo prostora in morja 
- Alpska konvencija; politike, zakoni in izvedbeni ukrepi v Italiji (2006) 
 
CIPRA 
- Mi smo Alpe! Ljudje oblikujejo prihodnost (de / fr / it  / sl), 2007 
- CIPRA Info, četrtletno (de / fr / it  / sl) 
 
ALPARC 
- Alpe pod pritiskom (de / fr / it  / sl), 2007 
- Mehka mobilnost in alpska varovana območja (de / fr / it  / sl), 2008 
- Dobri primeri okoljskega izobraževanja na gorskih območjih in za trajnostni razvoj 
(de / fr / it / sl), 2008 
- Vlaki, avtobusi in kočije nadomestijo zasebni avtomobil (de / fr / it  / sl), 2008 
- Mreža zavarovanih območij v Karpatih (angleško, romunsko, češko, slovaško, 
poljsko, ukrajinsko, srbsko, madžarsko) 2007 
- ALPARC:Mreža zavarovanih območij v Alpah (nem / fr / it / sl / ang), 2007 
- Sklepno poročilo za seminar “Ustanovitev ekološkega omrežja zavarovanih 
območij“ (de / fr / it  / sl), 2008 
- Zavarovana alpska območja – skupaj za Alpe (de / fr / it / sl / eng), 2008 


