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Okvirni program 2009 – 2010 
 

MREŽA ZAVAROVANIH OBMOČIJ V ALPAH - ALPARC 

 
Podpora pri uresničevanju Alpske konvencije 

 
Mrežo koordinira: 

 

Pisarna za zavarovana območja Task Force 

Stalni sekretariat Alpske konvencije 
 

(Predlog programa so 12. septembra (Bled/Slovenija) podprli člani Mednarodnega izvršnega odbora 

ter institucionalni partnerji; Generalna skupščina je predlog programa odobrila 10. oktobra 2008 na 

svojem zasedanju na Bledu/Slovenija )  

 

 
 
I Tematsko sodelovanje 
 
Organizacija dogodkov (predlogi zavarovanih območij v Alpah): 
 
 

1. Mednarodna konferenca “Alpska ekološka mreža – odgovor na 
podnebne spremembe za ohranitev biotske raznovrstnosti?” 

 
Partner: Narodni park Berchtesgaden (D) 
Datum: oktober 2009 
 
Opis 
Priprava ekološke alpske mreže je lahko eden izmed odgovorov na podnebne spremembe, 
ki se v Alpah odvijajo hitreje kot kjer koli drugje, s ciljem upoštevanja potreb selitev favne v 
horizontalni in vertikalni smeri. Gre za strategijo prilagajanja. Cilj konference je, da se s 
sodelovanjem strokovnjakov poskusi najti primerne razvojne strategije ter pri tem upošteva 
tudi pobude akcijskega načrta za podnebje Alpske konvencije, ki ga je razvila Francija (kot 
tudi druge dokumente drugih alpskih držav). Predstavljene bodo pobude za izdelavo alpske 
ekološke mreže (Alpska konvencija, projekt Ekološki kontinuum in ECONNECT) in 
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preverjene možnosti, da prispevajo k strategiji prilagajanja alpskih držav na podnebne 
spremembe (predvsem glede na akcijski načrt za podnebje Alpske konvencije). 
 
 

2. VII Generalna skupščina in mednarodna konferenca Mreže 
ALPARC: “Zavarovana območja in upravljanje biotske 
raznovrstnosti - katere poti ubrati?” 
Prispevek k mednarodnemu letu biotske raznovrstnosti 2010 

 
Partner: Švicarski narodni park (CH) 
Datum: oktober 2010 
 
 
Opis 
Gre za VII. generalno skupščino in mednarodno konferenco mreže ALPARC, ki jo tokrat 
organizira Švicarski narodni park. Tema konference se nanaša na strokovna vprašanja 
upravljanja favne in habitatov (tudi glede pritiskov, katerim so izpostavljeni) v zavarovanih 
območjih. Tema zajema postavljanje vprašanj o upravljanju zavarovanih območij. Srečanje 
bo ponudilo priložnost, da se predstavijo dejavnpsti, uresničene v obdobju 2009-2010 in 
sprejme delovni program 2011-2012. 
 
 

3. Soorganizacija Trofeje Danilo Re in spremljevalnih prireditev 
Alparca 2009 

 
Partner: Narodni park Hohe Tauern (A) 
Datum: marec 2009 
 
Opis 
Tekmovanje Danilo Re je največja čezalpska prireditev naravovarstvenih nadzornikov vseh 
zavarovanih območij v Alpah. To športno tekmovanje (tek na smučeh, turno smučanje, 
slalom in streljanje) bo spremljala strokovna prireditev (seminar ali izpopolnjevanje), ki jo bo 
organiziral Alparc in koordinirala Pisarna Task Force. Dogodek omogoča sodelovanje 
velikega števila nadzornikov, ki jih tako lahko obvestimo o aktivnostih Mreže in Alpske 
konvencije ter obravnavanje aktualne strokovne teme. Tema za leto 2009 se bo nanašala na 
vlogo in naloge naravovarstvenih nadzornikov pri upravljanju velikih zveri v alpskih 
zavarovanih območjih.  
 
 

4. Soorganizacija Trofeje Danilo Re in spremljevalnih prireditev 
Alparca 2010 

 
Partner: Švicarski narodni park (CH)  
Datum: zima 2010 
 
Opis 
Tekmovanje Danilo Re je največja čezalpska prireditev naravovarstvenih nadzornikov vseh 
zavarovanih območij v Alpah. To športno tekmovanje (tek na smučeh, turno smučanje, 
slalom in streljanje) bo spremljala strokovna prireditev (seminar ali izpopolnjevanje), ki jo bo 
organiziral Alparc in koordinirala Pisarna Task Force. Dogodek omogoča sodelovanje 
velikega števila nadzornikov, ki jih tako lahko obvestimo o aktivnostih Mreže in Alpske 
konvencije ter obravnavanje aktualne strokovne teme. Predlagana tema za leto 2010 se 
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nanaša na možnosti izobraževanja oz. izpopolnjevanja vseh naravovarstvenih nadzornikov 
zavarovanih območij v Alpah. 
 
 

5. Spremljanje in animiranje delovnih skupin skupaj z vodilnim 
partnerjem posamezne delovne skupine (delavnice, koordinacijska 
srečanja, študijska potovanja) 

 
Partner: Zavarovana območja v Alpah in vodje delovnih skupin (še posebej: Naravni park 
Adamello Brenta, Narodni park Gran Paradiso, Švicarski narodni park; REEMA)  
 
Opis 
Teme delovnih skupin (DS) odražajo tri glavna področja: 
 
- varstvo in upravljanje naravnih in kulturnih prostorov v Alpah in njihovih naravnih virov 

(favna, flora, habitati, pokrajina) 
- upravljanje turizma in kulturne dediščine v zavarovanih območjih 
- upravljanje gozdov in gorsko kmetijstvo. 
Program 2009-2010 predvideva novo strukturiranje delovnih skupin, ki delujejo od leta 1997 
in ki so nastale na kontinuiteti njihovega dela ter aktualnosti potreb zavarovanih območij 
glede na mednarodno sodelovanje. Nova organizacija delovnih skupin upošteva prioritete 
Alpske konvencije na podlagi zgoraj omenjenih prednostnih tem. Delovne skupine so prav 
tako tesno povezane z velikimi prireditvami: 
 
 
 
 
 
 
1. DS Veliki sesalci in ujede (vodja: Narodni park Gran Paradiso/I) 
- Srečanje je načrtovano v letu 2009 na temo o kozorogu v sodelovanju s skupino “Alpski 
kozorog” (Capra Ibex); srečanje strokovnjakov (GSE-AIESG). V tesnem sodelovanju z 
aktivnostjo 2 (upravljanje biotske raznovrstnosti). 
 
2. DS Velike zveri (vodja: Naravni park Adamello Brenta/I) 
- Srečanje je načrtovano v letu 2009 na temo študije o izvedljivosti izdelave skupnega orodja 
za javno delo, ki zadeva volka, medveda in risa v sodelovanju z Narodnim parkom Hohe 
Tauern (A). V tesnem sodelovanju z aktivnostjo 2 (upravljanje biotske raznovrstnosti). 
 
3. DS Habitati (vodja: Narodna parka Berchtesgaden/D in Visoke Ture/A) 
- Skupina trenutno pripravlja nov ETC projekt “Alpski prostor” (Alpine Space) kot 
nadaljevanje projekta HABITALP (Kartografija habitatov, 2003-2006). Z delom bodo zaključili 
nekje sredi leta 2009. V tesnem sodelovanju z aktivnostjo 2 (upravljanje biotske 
raznovrstnosti). 
 
4. DS Trajnostni turizem, kulturna dediščina in mehka mobilnost (vodja: Regionalni naravni 
park Vercors/F) 
- Delovna skupina “Turizem” se ukvarja z vprašanji o upravljanju kulturne dediščine na 
njenem območju, na podlagi dela Alpskega tedna pa se bodo aktivni člani skupine, 
predvidoma leta 2009, zbrali in opredelili dejavnosti povezane s trajnostno mobilnostjo v 
zavarovanih območjih v Alpah. Poleg tega bo delovna skupina spodbujala tudi izmenjavo 
izkušenj med zavarovanimi območji na področju integracije invalidnih oseb v širši kontekst 
upravljanja s turističnim obiskom. V to izmenjavo je potrebno vključiti tudi izkušnje iz regij ter 
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mrež izven alpskega prostora. Delo omenjene skupine naj bo usklajeno s programom 
delovne skupine “Turizem” Alpske konvencije.  
 
5. DS Gorsko kmetijstvo in kakovost izdelkov (predlagani vodja: Narodni park Triglav/SI) 
- Ta skupina se bo v prihodnosti intenzivneje ukvarjala z vprašanjem kakovosti izdelkov in 
storitev v zavarovanih območjih. V letu 2010 naj bi bila izvedena anketa o prioritetah skupine. 
 
6. DS Skupno komuniciranje in okoljsko izobraževanje (vodja: TFPA) 
- Letno srečanje skupine junija 2009, če bo mogoče – komunikacijska orodja, nadaljevanje 
uporabe skupne komunikacijske strategije, izvedljivostna študija projekta Multivision itd. 
- 2010, mednarodna delavnica, soorganizirana z REEMA o vprašanjih glede okoljskega 
izobraževanja v zavarovanih območjih gorskih predelov, izmenjava primerov dobre prakse. 
Ob tej priložnosti se lahko odvije tudi letno srečanje skupine Skupno komuniciranje. 
 
 
 
7. DS Tradicionalno znanje in ekološka gradnja v zavarovanih območjih (vodja: Narodna 
parka Ecrins/F in Gran Paradiso/I) 
- Skupina se bo ukvarjala z vprašanji na področju tradicionalnega znanja (arhitekturna 
dediščina) in ekološke gradnje nizkoenergijskih in pasivnih hiš v skladu z akcijskim načrtom 
za podnebje Alpske konvencije (francoski predlog). S ciljem opredelitve novih prednostnih 
nalog bo srečanje s koordinatorji te skupine organizirano v letu 2009. 
 
8. DS Vodni viri (predlagani vodja: Narodni park Gesäuse/A) 
- V 2010 je predvideno srečanje z vodjo skupine, da se definirajo prioritete delovne skupine 
in določijo sinergije z aktivnostmi Alpske konvencije. 
 
9. DS Podatkovne banke in GIS (vodja: Švicarski narodni park/CH) 
- Za leto 2009 je predvidena delavnice delovne skupine v Švicarskem narodnem parku, in 
sicer z namenom opredelitve metod za harmonizacijo GIS-a med zavarovanimi območji ter 
boljšega sodelovanja pri skupnih tematikah, kot je npr. ekološka mreža. 
 
10. DS Vrednotenje okolju prijaznih storitev ter ekološke bilance alpskih zavarovanih območij 
(vodja: Naravni park Dolomiti Friulane (I) ter Naravni park Prealpi Giulie (I) v sodelovanju z 
Naravnim parkom Orobie Valtellinesi (I).  
-Cilji delovne skupine: Ovrednotiti pomen storitev, ki jih omogočajo ekosistemi v alpskih 
zavarovanih območjih (tudi v gospodarski perspektivi). Izdelava skupne metodologije za 
ocenjevanje ekološke bilance zavarovanih območij. Skupina se bo se prvič sestala v letu 
2009. 
 
Večino delovnih skupin bo koordiniralo posamezno zavarovano območje, ki je vodja skupine. 
Splošna koordinacija ter priprava predlogov o organizaciji srečanj in ostalih dogodkov 
potekata v sodelovanju s Pisarno Task Force.  
 
 
 
 
 
Razvoj podatkovnih zbirk in raziskovanje v zavarovanih območjih: 
 

6. Posodabljanje Geografskega informacijskega sistema zavarovanih 
območij in pripadajoče podatkovne banke 
 

Partner: Zavarovana območja v Alpah ter posamezni upravni organi 
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Opis 
Alparcov Geografski informacijski sistem (GIS) vsebuje veliko podatkov o alpskem prostoru, 
predvsem o mejah zavarovanih območjih in s tem povezanimi podatki (podatkovna banka). 
To je osrednji instrument dnevnega dela Pisarne Task Force in Alparca. Redno 
posodabljanje podatkov je nujno potrebno, kot tudi iskanje novih podatkov o zavarovanih 
območjih (ustanovitve, sprememba kategorij itd.) in pridobivanje tematskih podatkov za 
posamezne projekte. To delo zajema tudi iskanje podatkov pri kompetentnih institucijah. 
Harmonizacija podatkov in še posebej njihovih metapodatkov z uporabo evropskih 
standardov. Uporaba GIS-a za izdelavo tematskih zemljevidov: posodobitev zemljevida 
alpskih zavarovanih območij in drugih tematskih zemljevidov glede na potrebe posameznih 
projektov, kot na primer integracija podatkov projekta NATURA 2000 za alpski prostor. Med 
GIS in podatkovno banko internetne platformo se iščejo povezave. Izvedljivostna študija 
spletne kartografije (“web mapping”). Iščejo se sinergije z ABIS-om Alpske konvencije. 

 
 
7. Nadaljnji razvoj projektne podatkovne zbirke “European Mountain 

Pool” 
 
Partner: IGF (Inštitut za raziskovanje gorovja), SANW (Švicarska akademija naravoslovnih 
znanosti)  
 
Opis 
Zavarovana območja so tudi raziskovalna območja. Veliko raziskovalcev in raziskovalnih 
inštitutov izvaja tukaj projekte na popolnoma različnih področjih: naravoslovne znanosti, 
znanosti o Zemlji, sociologija, gospodarstvo itd. Zavarovana območja so se organizirala, da 
se lahko bolje osredotočajo, da so raziskave in njihovi rezultati bolj prepoznavni in morebiti 
tudi usklajeni glede na njihovo metodologijo, kar zagotavlja boljšo osnovo za primerjanje. V 
ta namen je bila ustvarjena podatkovna zbirka skupaj s Švicarsko akademijo naravoslovnih 
znanosti, katere cilj je zajeti različne aktualne projekte v evropskem gorskem prostoru. 
Prinesla naj bi več transparentnosti v raziskovalne dejavnosti in njihove rezultate ter 
vzpodbudila močnejši dogovor med raziskovalnimi projekti. Gre za to, da se za raziskovalna 
podatkovna zbirka še naprej razvija in posodablja. 
 
 

8. Ustanovitev raziskovalnega časopisa za zavarovana območja 
“eco.mont” 

 
Partner: IGF (Inštitut za raziskovanje gorovja) 
 
 
Opis 
Informacije o različnih raziskovalnih projektih in rezultatih v alpskih zavarovanih območjih in 
drugih evropskih gorskih masivih, predvsem v Karpatih in Pirenejih. Časopis, ki bo izhajal 
dvakrat letno, mogoče s posebnimi izdajami. To aktivnost bodo vodili ISCAR, ALPARC, 
Avstrijska akademija znanosti in Univerza Innsbruck. 
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9. Organizacija raziskovalnega simpozija 2009 zavarovanih območij z 
Narodnim parkom Hohe Tauern (A) 

 
Partner: Narodni park Hohe Taeurn (A) 
Datum: 17.− 19. september 2009 
 
Opis 
Mednarodni simpozij, kjer se vsaka štiri leta zberejo številni znanstveniki alpskega loka in 
znanstvenih oddelkov različnih parkov in naravovarstvenih območij, da se dogovorijo o 
raziskovalnih projektih znotraj zavarovanih območij, predstavijo rezultate raziskav in 
predlagajo nove skupne projekte. Raziskovalne prioritete Alpske konvencije lahko imajo 
pomembno mesto med predlogi za skupne projekte. V povezavi s tem se bo predlagalo 
tesno usklajevanje s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije. 
 
 
 
II Ekološka mreža (ekološki kontinuum) 
 
 

10. Razvoj in uresničitev projekta “Ekološki kontinuum” 
(Financiranje B)* 

 
Partner: Švicarski sklad MAVA (sponzor) 
 
*Ta projekt ne potrebuje lastnega financiranja, le stroški razvoja projekta zadevajo proračun 
2009-2010. V primeru, da projekt ne bo potrjen, bo v projekt investirano delo uporabljeno za 
projekta ECONNECT in platformo “Ekološka mreža”. 
 
 
Opis 
ALPARC sodeluje z ISCAR, CIPRA International in WWF International pri projektu “Ekološki 
kontinuum”. Leta 2007-2008 je bil izveden predprojekt, na podlagi katerega naj bi nastal 
glavni projekt. Slednji omogoča uresničitev ekološke mreže na pilotnih območjih pri šemer se 
naslanja predvsem na zavarovana območja in mrežo NATURA 2000. Proračun zajema 
obdobje 2009 in 2010. 
 
 
 
 
 

11. Koordinacija del za ALPARC za ETC projekt “ECONNECT” 
(Financiranje B in posebni skladi Pisarne Task Force) 

 
Partner: Program ETC “Alpski prostor” Evropske unije (EFRE) 

 
Opozorilo: Projekt traja v obdobju med 1.9.2008 in 31.08.2011, na katerega se nanaša tudi 
financiranje. Financiranje B ustreza sredstvom EFRE. Financiranje TFPA je že na razpolago 
in v ta namen je bil ustanovljen tudi poseben sklad na podlagi rezervnega sklada Pisarne 
Task Force Stalnega sekretariata Alpske konvencije. Ta aktivnost je del Delovnega 
programa 2009-2010 v sinergiji z aktivnostma 9 in 11, vendar pa v tem obdobju ni zajeta v 
osnovni proračun (Financiranje A). 
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Opis 
Gre za evropski projekt v okviru programa “Alpski prostor” (ETC). Pisarna Task Force je 
partner, katerega glavna naloga je koordinacija dela na pilotnih območjih v Alpah. Prav tako 
bo zajet v delovne pakete (“Workpackages”), katerih naloga je globalna analiza ovir in 
koridorjev v alpskem merilu, upravljanje podatkov, komuniciranje in prenos znanja na druga 
področja, predvsem v Karpate v okviru gorskega partnerstva Alpske konvencije. 
 
 

12.  Udeležba pri platformi “Ekološka mreža” Alpske konvencije 
 
 
Opis 
Platforma Ekološka zveza je bila ustanovljena med Alpsko konferenco leta 2006 po sklepu 
vseh alpskih držav. Sedaj predseduje platformi Nemčija, ki bo leta 2009 predala predsedstvo 
Franciji. Platforma je namenjena analizam situacije v posameznih državah, komuniciranju z 
javnostjo ter preučevanju možnosti implementacije koncepta na pilotskih območjih, predvsem 
v povezavi s projektom “Ekološki kontinuum”. K tem dejavnostim prispeva tudi Pisarna Task 
Force, ki je prisotna pri vseh zasedanjih skupine. 
 
 
III Komuniciranje in ozaveščanje širše javnosti 
 
 

13. Oblikovanje orodij skupnega komuniciranja:  
- razstavna stojnica zavarovanih območij 
- tematska brošura na temo Generalne skupščine 
- izdaja glasil in poročil o aktivnostih 
- izvedljivostna študija o izdelavi Multivision kot skupnega komunikacijskega orodja 

zavarovanih območij po zahtevi delovne skupine Skupno komuniciranje in okoljsko 
izobraževanje. 

 
 
Opis 
Ena izmed osrednjih nalog Pisarne Task Force je razvoj skupnih komunikacijskih orodij, ki 
predstavljajo sodelovanje zavarovanih območij in njihovo vlogo v Alpski konvenciji za 
ohranitev biotske raznovrstnosti in trajnostnega razvoja. Za obveščanje širše javnosti so bila 
razvita različna orodja (komunikacijska strategija in celostna grafična podoba, publikacije, 
razstave, virtualni obisk Alp itd.). Za program 2009-2010 je načrtovana razstavna stojnica za 
sodelovanje zavarovanih območij in njihovih različnih nalog, kakor tudi izdaja tematske 
brošure na eno izmed tem Generalne skupščine (verjetno na temo Upravljanja divjih živali v 
zavarovanih območjih). Alternativa bi bila objava tematske pisne dokumentacije (brošure) na 
vprašanje vloge zavarovanih območij za ohranitev alpske kulturne dediščine. Najprej bo 
seveda potrebno definirati skupno dediščino Alp, kar lahko postane del aktivnosti delovne 
skupine Tradicionalno znanje in ekološka gradnja, ki jo vodijo francoski in italijanski parki. 
Program predvideva tudi izvedbo izvedljivostne študije za Multivision Show alpskih 
zavarovanih območij, kakor tudi financiranje preko alpskih zavarovanih območjih in drugih 
financerjev (predlog DS Skupno komuniciranje in okoljsko izobraževanje). Koordinacija 
aktivnosti za Multivision na podlagi sklepa izvedljivostne študije. 
 
 

14.  Razvoj platforme Internet in ekstranet Alparca 
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Opis 
Osrednje orodje sodelovanja med zavarovanimi območji in glavno orodje skupnega 
komuniciranja Alparca. Platforma Internet in njeno zasebno omrežje ekstranet (obstaja od 
leta 2008 v okviru prve razvojne faze) se bosta razvijala še naprej s ciljem krepitve njune 
funkcionalnosti, posodabljanja podatkov, uresničitve osrednje podatkovne banke in 
omogočanja spletnega sodelovanja zavarovanim območjem preko različnih uporabniškh 
skupin. Platforma je bila razvita v petih jezikih, v sklopu rednega posodabljanja pa se 
zagotavljajo številni prevodi. Specifične funkcionalnosti omogočajo upravljavcem 
zavarovanih območij, da platformo uporabljajo in izpopolnjujejo (objava dogodkov v 
koledarju, podatki za skupno uporabo, aktualne informacije, posodobitev podatkov o lasten 
zavarovanem območju itd.). Virtualna knjižnica se redno razširja in dopolnjuje. Osrednja 
podatkovna baza bo obenem omogočila učinkovitejše posodabljanje sedanje zastarele 
podatkovne banke “Kontakti”, kar bo bistveno olajšalo upravljanje s pošto ter elektronsko 
pošto. 
 
 

15.  Koordinacija del za koncept razstave “Casa dei Bambini Alpini” 
 
Opis 
“Casa dei Bambini Alpini” (CBA) v Briançonu (departma Hautes Alpes v  francoski regiji 
Provansa-Alpe-Azurna obala) je dobra priložnost za ozaveščanje najmlajšega občinstva o 
velikih izzivih alpskega prostora. Je tudi priložnost za prikaz Alpske konvencije na enem od 
mitoloških krajev v Alpah. Njegova geografska lega omogoča, da je zajet izredno širok 
spekter različnih vrst zavarovanih območij v krogu le nekaj deset kilometrov na vsaki strani 
meje. Italijanski parki in organizacije na njihovih območjih so prav tako vključene v ta projekt.  
 
Projekt naj bi v glavnem nagovoril najmlajše obiskovalce: 3-12 let v treh tematskih skupinah: 
3-5, 6-9 in 10-12 let. Pisarna Task Force bo okvir projekta opisala z različnimi elementi, ki 
bodo nato usmerjali delo posameznih uradov za načrtovanje. Pisarna Task Force predlaga 
tudi študijsko potovanje za delegate in zainteresirane, ki jih zadeva ta projekt. Priprave 
koncepta razstave pa ne more prevzeti Pisarna Task Force, ampak mora biti predmet 
posebnega financiranja. V povezavi s tem ponuja možnosti program ALCOTRA. 
 
Pisarna Task Force lahko prevzame tudi organizacijo najmanj dveh srečanj na leto za 
napredovanje tega projekta, ki je izjemno pomemben za info centre zavarovanih območij v 
Alpah.  
 
 
 

16.  Razvoj, širjenje in uresničevanje komunikacijske strategije 
zavarovanih območij, predvsem z vidika info centrov ter 
komuniciranja z mediji  

 
Partner: Zavarovana območja v Alpah 
 
 
Opis 
Alparc preko Pisarne za zavarpvana območja Stalnega sekretariata Alpske konvencije Task 
Force koordinira v okviru programa ALPENCOM skupno komunikacijsko strategijo alpskih 
zavarovanih območij za širšo javnost. Gre za to, da prikažemo širši javnosti in medijem vlogo 
zavarovanih območij v okviru Alpske konvencije, kot tudi nujnost sodelovanja zavarovanih 
območij za ohranitev biotske raznovrstnosti in potrebo po trajnostnem razvoju. To je tudi 
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pomembno orodje za povečanje prepoznavnosti Alpske konvencije, še posebej s številnimi 
centri za obiskovalce in komunikacijskimi sredstvi zavarovanih območij. Zavarovana območja 
bodo lahko sestavila različna orodja za implementacijo te strategije, ki bo vsebovala celostno 
grafično podobo, zasnove in osnutke raznih dokumentov, modele za objave, kot so npr. 
skupne razglednice ali standardizirane PowerPoint predstavitve za uporabo v vseh alpskih 
državah v vseh alpskih jezikih. Delo zajema tudi izdelavo in širjenje skupnih komunikacijskih 
sredstev v zavarovanih območjih. 

 
 
IV Posebne aktivnosti – sodelovanje Alpe-Karpati 
 
                Zunanje sodelovanje – Alpe – Karpati 

 
 

17.  Mednarodni kolokvij Alpe-Karpati: “Velike zveri: izkušnje v 
Alpah in Karpatih” (Financiranje A, B in C) 

 
 
Partner: nemško Ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU); ustanova 
“Heidehof”; kneževina Monako 
 
 
Opis 
Različen razvoj upravljanja velikih zveri (medveda, volka in risa) med obema gorskima 
masivoma, ki sicer geografsko ležita zelo blizu drug drugega, je privedel do zelo različnih 
problemov, s katerimi se soočajo upravljavci zavarovanih območij obeh masivov. Del te 
problematike so ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostni turizem, upravljanje tveganja za 
lokalno prebivalstvo, pašništvo, lov in še veliko drugih tem. Prihaja do tega, da vrnitev teh 
živali v alpski prostor, kakor tudi nekateri problemi upravljanja v Karpatih, zahtevajo globalni 
trud in intenzivno izmenjavo med vsemi akterji. Cilj tega kolokvija je obsežna izmenjava 
izkušenj vseh prizadetih akterjev obeh masivov in sklenitev sklepov z dobrimi rešitvami. 
 
 
V Splošna koordinacija Mreže in sodelovanje pri projektih Alpske 
konvencije 
 
 

18.  Splošna koordinacija Mreže ALPARC, sodelovanje pri 
dejavnostih Alpske konvencije, storitve  

 
Partner: predvsem MIO in predsednik Alparca, druga zavarovana območja v Alpah  
 
 
 
Opis 
Glavna naloga Pisarne Task Force je koordinacija mreže Alparc, njen cilj pa krepitev mreže 
sodelovanja v okviru Alpske konvencije. Za to je potreben stalen stik z zavarovanimi območji, 
vključno s prisotnostjo pri pomembnih dogodkih, ki jih organizirajo partnerska zavarovana 
območja mreže (tudi govori predsednikov Alparca, Mednarodnega izvršnega odbora in 
strokovnjakov). Ta aktivnost zajema tudi vidike administrativnega upravljanja mreže ter dela 



  X/A5/2 

 

 AC_X_A5_2_sl 11/12 

za strukturiranje in način funkcioniranja Pisarne Task Force v okviru Stalnega sekretariata 
Alpske konvencije. 
 
Pisarna Task Force se udeležuje številnih delovnih skupin Alpske konvencije (svetovna 
dediščina UNESCO, ekološka zveza, transport itd.) in Stalnega sekretariata Alpske 
konvencije. 
 
TFPA redno posreduje informacije o vprašanjih različnih ustanov (področne institucije, 
ministrstva, zavarovana območja, nevladne organizacije in drugi). To delo je del naloge 
mreže in Pisarna Task Force, za kar zaposleni porabijo del svojega delovnega časa, ki 
nikakor ni zanemarljiv in ga ni mogoče natančno ovrednotiti. Širjenje informacij za te 
institucije je prav tako del nalog Pisarna Task Force. 
 
 

19.  Koordinacija Mednarodnega izvršnega odbora (MIO) in 
francoskega Nacionalnega organizacijskega odbora (GSN)  

 
Partner: Zavarovana območja, organizatorji MIO in GSN 
 
 
Opis 
Mednarodni organizacijski odbor Alparca se sestane dvakrat letno. V skladu z Okvirno 
konvencijo Pisarne Task Force skrbi za logistiko in redno obvešča MIO o vseh aktualnih 
temah mreže. MIO prav tako igra osrednjo vlogo pri programiranju aktivnosti Alparca, ki jih 
koordinira Pisarna Task Force. Predvideno je lahko izredno zasedanje MIO v obliki 
delavnice, ki se lahko razširi na direktorje drugih zavarovanih območij za obravnavanje 
možnosti financiranja zavarovanih območij s sponzoriranjem (mecenstvom) na podlagi 
mednarodne primerjave praks financiranja. 
 
 

20. Razvoj in vzdrževanje logističnih instrumentov in 
komunikacijskih orodij (ViViALP, knjižnica, fototeka, razstave itd.) 
(Financiranje A in B) 

 
Partner: Zavarovana območja v Alpah 
 
Opis 
Pisarna Task Force je razvila številna orodja za mednarodno sodelovanje in komunikacijo, ki 
se jih mora vzdrževati, posodabljati, razvijati in zdaj že popravljati. Pisarna Task Force 
organizira tudi vzdrževanje in posodabljanje vseh ViViAlp (integracija novih zavarovanih 
območij, novih POI “Points of Interest” itd.), k čimer finančno prispevajo tudi zavarovana 
območja. Upravlja in razvija fototeko, kartoteko in knjižnico, ki vsebuje več tisoč naslovov. V 
prihodnje je načrtovano popravilo razstave mitoloških gora (potrebne so nove plošče), kar pa 
je odvisno od udeležbe zavarovanih območij. 
 
 
3) Dodatni projektni seznam: predlagani projekti, ki so trenutni brez proračuna (B/C) 

 
- Multivision zavarovanih območij (doba realizacije je 2 leti) 
- knjiga za širšo javnost o zavarovanih območjih v Alpah (doba realizacije je 3-5 let) 
- serije tematskih posterjev in razglednic, kakor tudi njihova distribucija v Alpah 
- “Parki brez ovir” - aktivnosti zavarovanih območij za lažji dostop invalidnih oseb 
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- pedagoški pripomočki in komunikacijska orodja za razstavo “Vrnitev divjega 
življenja”(avdio CD-ji, pedagoški pripomočki za šolarje itd.) 

- ovrednotenje dosega Alparcovih aktivnosti v Alpah s kvalitativnega in kvantitativnega 
vidika. 

 
--------------------------------------------------------- 
 
A = Financiranje osnovnega programa 

B = Financiranje tretjih oseb (zavarovana območja, sponzorji, Evropa itd.) 
C = Financiranje držav pogodbenic 
 
VDPAK = Večletni delovni program Alpske konference 
 
ISCAR = International Scientific Committee of Alpine Research / Comité Scientifique 
International de la Recherche Alpine / Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp 
 
REEMA = Alpska mreža za ozaveščanje o varstvu okolja v goratih predelih (Réseau Alpin 
d’Education à l’Environnement Monta  
 
 


