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AKTIVNOSTI MREŽE ZAVAROVANIH OBMO ČIJ V ALPAH  

 

 

Predlog sklepa: 

 

Alpska konferenca potrjuje program dela Mreže zavarovanih območij v Alpah za obdobje 

2011–2012.  
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OSNUTEK PROGRAMA  
 
 
ALPARC-ov prispevek v globalni mreži zaščitenih območij: biotska 
raznovrstnost, ekološko povezovanje, klimatske spremembe in 
regionalni razvoj. 
 
 

Program 2011-2012 
 

Program bo realiziran pod pogojem da status in proračun Task Force ostaneta nespremenjena 

 

ALPSKA ZAVAROVANA OBMOČJA 
 

ALPARC 
 

Task Force zavarovana območja 
Stalni sekretariat Alpske konvencije 

 
 
1) Sestava programa: 
 
Delovni program je osnovan na povezovanju Task Force z Stalnim sekretariatom Alpske 
konvencije. Program dela za obdobje 2011-2012 je razdeljen na šest delovnih področij: 
 
Prvo delovno področje zajema skupno organizacijo, koordinacijo ter informacijsko in 
komunikacijsko delovanje alpskih zavarovanih območij. Druge dejavnosti se nanašajo na 
projekte in aktivnosti, ki so potrjene s strani Mreže zavarovanih območij v Alpah, ali v 
sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami in evropskimi programi. 
 
I Delovanje, podpora in informacije 
 
II Upravljanje in raziskovanje 
 
III Komuniciranje in izobraževanje  
 
IV Biotska raznovrstnost – ekološka omrežja 
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V Klimatske spremembe 
 
VI Lokalni in regionalni razvoj 
 
Vse načrtovane aktivnosti bodo vključene v eno izmed naštetih delovnih področij. 
 
Šest naštetih delovnih področij je primarno osredotočenih na aktivnosti v Alpah, vendar 
lahko vključuje tudi aktivnosti v sodelovanju z drugimi gorskimi verigami, zlasti z Karpati. 
 
Raziskovanje in specifične komunikacijske aktivnosti bodo vključene pod relevantno 
tematsko področje. 
 
Projekti, ki bodo naknadno dodani osnutku programa, bodo vključeni v enrga izmed šestih 
naštetih delovnih področij. 
 
Task Force zavarovana območja je močno vključena v iskanje končnega pravnega 
statusa mreže ALPARC in njenega financiranja. Ta aktivnost ima prioriteto pred 
ostalimi aktivnostmi, omenjenimi v tem predlogu programa. 
 
 
2) Predlog programa 2011 - 2012 
 
Vodilo programa dela je implementacija številnih protokolov Alpske konvencije in 
vključuje prednostne naloge, ki jih je postavila Konvencija.   

 
• Ekološka omrežja v Alpah 
 
• Klimatske spremembe  
 
• Regionalni razvoj  
 
• Mobilnost in zaščitena območja 
 
• Gorska partnerstva 
 
 

I Delovanje, podpora in informacije 
 

1) Koordinacija in splošno usklajevanje aktivnosti mreže ALPARC ==> ZOOM1 

 
2) Koordinacija in upravljanje z internetno stranjo mreže ==> ZOOM2 

 
3)  Vzdrževanje komunikacijskih orodij mreže ALPARC, razstavnih panojev, ter orodja 

ViViAlp ==> ZOOM3 
 
4) Podpora obstoječim delovnim skupinam 

 
Tema Vodja Trenutna situacija 

Biotska raznovrstnost Opredeliti Delovna skupina je aktivna na nivoju 
Brkatega sera in velikih zveri  

Klimatske spremembe  Opredeliti Nova delovna skupina (ekološka gradnja, 
mobilnost v zavarovanih območjih,…)  
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Baza podatkov GIS Švicarski narodni park/ TF 
zavarovana območja 

Atlas zavarovanih območij v Alpah 

Kazalniki upravljanja in 
storitev v okolju 

TF zavarovana območja /Prealpi 
Giulie /Dolomiti Friulane /Orobie 
Valtellinesi 

V teku je projekt kazalnikov; projekt SARA 
 

Komunikacija in 
izobraževanje 
 

TF zavarovana območja Projekt multivizije; projekt okoljskega 
izobraževanja 
 

Regionalni razvoj Opredeliti (turistični del: Vercors) Nova delovna skupina (turizem, izdelki in 
usluge visoke kakovosti, obnovljivi viri 
energije, …) 

 
 
Podpora vključuje predvsem pomoč pri pripravi dogodkov in projektov na zahtevo/predlog 
TF zaščitena območja. 
 

5) Danilo Re 2011 – Triglavski narodni park. Tematični seminar posvečen terenskim 
nadzornikom v povezavi z Alpsko konvencijo. 

 
6) Danilo Re 2012 in tematični seminar posvečen terenskim nadzornikom v povezavi z 

Alpsko konvencijo.  
 

7) Izdaje e-novic v petih jezikih 
 

8) Srečanje zavarovanih območij v Alpah in Generalna skupščina ALPARC (glej 
tudi točko 30)  

 
9) Mednarodni izvršni odbor (MIO) (4x) 

 
10) Državni organizacijski odbor ALPARC (vključuje tudi partnerske ustanove) (2x)  

 
11) Objava poročila o delu 2011-2012  

 
12) Vzdrževanje in razvoj obstoječih komunikacijskih orodij povezanih z CNPA (Mrežo 

zavarovanih območij v Karpatih) ==> ZOOM4 
 
 

II Upravljanje in raziskovanje 
 

13) 2011 Delovna skupina Kazalniki upravljanja in okoljskih služb  ==> ZOOM5 
 

14) 2011 – 2015 : Izdelava atlasa zavarovanih območij v Alpah (natisnjena in e-verzija)*  
==> ZOOM6 

 
15) Posodobitev in reorganizacije baze podatkov zavarovanih območij in priprava 

ustreznega orodja za zavarovana območja 
 

16) Sodelovanje pri organizaciji simpozija o raziskovanju v zavarovanih območjih v 
Alpah, Kaprun/A 2013 v sodelovanju z Visokimi Turami in ISCAR-P.  

  
17) Prispevki za revijo eco.mont v sodelovanju z ISCAR-P 

 
 

III Komuniciranje in izobraževanje 
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18) Delovna skupina o skupni komunikaciji in okoljskem izobraževanju==> ZOOM7 
 

19) Projekt Multivizija: video in glasbeno orodje za predstavitev zavarovanih območij v 
Alpah širšim množicam  ==> ZOOM8 

 
20) Razširjanje, izpopolnjevanje in razvijanje ALPARC-ove komunikacijske strategije 

==> ZOOM9 
 

21) Razširnjanje in razvijanje serije razglednic zavarovanih območij v Alpah  
 
 

IV Biotska raznovrstnost – ekološka omrežja 
 

22) Sodelovanje pri Platformi ekološka omrežja Alpske konvencije  
 
23) Usklajevanje sodelovanja ALPARC-a pri delu Platforme veliki kopitarji in zveri 

Alpske konvencije ==> ZOOM10 
 

24) Sodelovanje pri projektu « Iniciativa za ekološki kontinuum » * ==> ZOOM11 
 

25) ECONNECT in morebitni prihodnji projekti * ==> ZOOM12 
 
 

V Klimatske spremembe 
 

26) 2011 Ekskurzija na temo tradicionalnih in ekoloških gradenj*  ==> ZOOM13 
 

27) 2011 – 2012: Dolgoročni projekt o vlogi zavarovanih območij v času klimatskih 
sprememb: sodelovanje med zavarovanimi območji v Alpah in Karpatih, vključno s 
posledicami za vodne vire*  ==> ZOOM14 

 
VI Lokalni in regionalni razvoj 

 
 

28) 2011 Delovna skupina « zavarovana območja kot dodana vrednost regij »*  ==> 
ZOOM15 

 
29) Sodelovanje pri švicarskem projektu o obnovljivih virih energije v zavarovanih 

območjih * ==> opis projekta bo objavljen naknadno s strani ISCAR-ja 
 

30) Konferenca o novih izzivih v regionalnem razvoju, v povezavi z Generalno skupščino 
leta 2012 

 
 
3) Financiranje aktivnosti 
 
 
Aktivnosti so v glavnini financirane s strani francoske vlade in alpskih pokrajin, ki 
prispevajo znesek v višini 410, 000 evrov. Financiranje iz strani drugih alpskih držav je 
zagotovljeno v zadostni meri, da se aktivnosti uspešno izvedejo. Ta delovni plan bo 
predstavljal osnovo aktivnostim, ki bodo potekale v obdobju 2011-2012 in bodo 
koordinirane s strain Task Force zavarovana območja v imenu ALPARC-a. Finančni prispevki 
alpskih držav, sponzorjev, pokroviteljev in programov EU bodo uporabljeni za razširitev 
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okvirov predvidenih projektov. Število zaposlenih v Task Force se bo temu primerno 
povečalo. 
 
Predviden je tudi prispevek zavarovanih območij tako iz vidika finančnega kot delovnega 
sodelovanja. Vsi dodatni, naknadni finančni prispevki morajo biti vključeni v delovna 
področja ALPARC-a, tako kot so zastavljena v tem delovnem programu. Vse 
aktivnosti, označene z “ * ”, so predlogi, katerih uresničitev je pogojena z 
zadostnim številom ljudi in finančnih virov (sodelovanje z zavarovanimi območji in 
drugimi partnerji). 
  
 
 

ANEKS:  
 
 
Podrobna predstavitev in pojasnila k nekaterim ključnim aktivnostim, ki so 
navedene v delovnem programu. 

 
ZOOM1 
 
Koordinacija in splošno usklajevanje aktivnosti mreže ALPARC  
 
To so aktivnosti, ki se nanašajo na zagotavljanje podpore zavarovanim območjem in 
partnerjem, kot naprimer informacijska podpora, iskanje partnerjev za projekte, 
širjenje informacij, novice in vabil na razne dogodke, oskrba z razglednicami, slikovnim 
materialom, publikacijami ipd. Predstavitev in promocija ALPARC-a: prezentacije in 
javni nastopi, predvsem na dogodkih v Alpah.  

 
 
ZOOM2 
 
Koordinacija in upravljanje z internetno stranjo mreže  
 
Redno ažuriranje spletnih vsebin v vseh petih jezikih, objavljanje novic in dogodkov, 
posodabljanje vsebin za prenos. Posodabljanje imenika zavarovanih območij v Alpah z 
kontaktnimi informacijami. 

 
 
ZOOM3 
 
Vzdrževanje komunikacijskih orodij mreže ALPARC, razstavnih panojev ter orodja 
ViViAlp  
 
Vključuje razstave ViViAlp (virtualni obisk zavarovanih območij v Alpah), njihovo 
vzdrževanje, ažuriranje, in promoviranje potujočih razstav. Vzdrževanje tematskih 
informacijskih točk (razstavni panojji). Distribucija in ažuriranje ALPARC-ovih 
predstavitvenih prospektov. Uporaba mobilne postaje ViViAlp na dogodkih. 
 
ViViAlp : vzdrževanje orodja. Ažuriranje: potrebni popravki, dodajanje vsebine, 
vključno z novimi zavarovanimi območji (opcija) in zanimivimi točkami v vseh petih 
jezikih. 
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ZOOM4 
 
Vzdrževanje in razvoj obstoječih komunikacijskih orodij povezanih z CNPA (Mrežo 
zavarovanih območij v Karpatih)  
 
Ažuriranje brošur in spletnih strani CNPA, medijske objave ob pomoči obstoječih 
komunikacijskih orodij. Nadaljevanje zastavljenih projektov na temo ekološkega 
povezovanja v Karpatih in vpliva klimatskih sprememb. 

 
 
ZOOM5  
 
2011 Delovna skupina Kazalniki upravljanja in okoljskih služb  
 
Nadaljevanje dela na področju kazalnikov upravljanja v 2010, objava metod dela in 
tabele s kazalniki. Vzpostavitev sistema monitoringa za spremnljanje izvajanja sistema. 
Koordiniranje omenjene delovne skupine. 
 
 
ZOOM6 
 
2011 – 2015 : Izdelava atlasa zavarovanih območij v Alpah  
 
Izdelava atlasa zavarovanih območij v Alpah bo dopolnila obstoječo informacijsko 
ponudbo mreže ALPARC (baza podatkov, ViViAlp, publikacije in brošure). Atlas bo 
predstavljal prvo publikacijo, ki bo na enem mestu zbrala informacije vseh zavarovanih 
območij in alpskih državah, z poudarkom na njihovih tradicijah, ponudbi, 
organiziranosti in usmeritvah za prihodnost. Atlas bo predstavljal tudi ključni document 
na poti k vzpostavitvi ekoloških omrežij. Delo bo potekalo v več fazah. V obdobju 2011-
2012 bomo specificirali vsebino in objavili prve zemljevide. 

 
 

ZOOM7 
 
Delovna skupina o skupni komunikaciji in okoljskem izobraževanju  
 
Podpora delovni skupini skupno komuniciranje in okoljsko izobraževanje, koordiniranje 
projektov in dejavnosti (vključno z organizacijo sestankov ali delavnic). Sodelovanje 
združenjem REEMA na področju izobraževanja v gorskem okolju. Delovna skupina se 
sestane enkrat letno za potrebe koordinacije projektov v teku ter pričetku novih. 
Skupina bo tudi nadaljevala z izvajanjem skupne komunikacijske strategije in 
posodobila obstoječa skupna komunikacijska orodja (glej projekt multivizije). Pri temi 
izobraževanje v gorskem okolju, se bodo primeri dobre prakse redno dopolnjevali z 
novimi izkušnjami iz zavarovanih območij in bo kot tak na voljo za brezplačen prenos iz 
internetne strani. Dogodek bo po potrebi organiziran v letu 2011 ali 2012. 

 
 
 

ZOOM8 
 
Projekt Multivizija: ustvariti multimedijsko predstavitev zavarovanih območij v Alpah. 
Multivizija je avdiovizualni dogodek visoke kakovosti, projekcija slik ob glasbeni 
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spremljavi ki se usklajeno izmenjujejo na ekranu in dajo vtis filma. Cilj je ustvariti 
novo, močno komunikacijsko orodje namenjeno širšim množicam, katerega je lahko 
uporabiti in pusti pečat. Predstavitev je namenjena dvigu prepoznavnosti Mreže 
zavarovanih območij v Alpah skozi to novo orodje, ki bi na gledalcu pustila čustven 
pečat. Multimedijsko predstavitev želimo prikazati v informacijskih točkah zavarovanih 
območij ter tako lokalnih kot mednarodnih prireditvah. 
 
 
ZOOM9 
 
Razširjanje, izpopolnjevanje in razvijanje ALPARC-ove komunikacijske strategije  
 
Cilj je predvsem razširiti podobo ALPARC-a in zavarovanih območij, pravtako pa tudi 
zagotavljanje več informacij zaposlenim v zavarovanih območjih in jih tako vzpodbuditi 
k bolj aktivnemu delovanju v mreži. Želimo si čimbolj razviti in uporabiti različna 
komunikacijska orodja, tako tista ki so nam že na voljo, kot tista ki so še v mislih. Za 
zaposlene v zavarovanih območjih smo razvili komunkacijski paket, ki je redno ažuriran 
in je na voljo v različnih oblikah (DVD, Internet, …)  

 
 

ZOOM10 
 
Usklajevanje sodelovanja ALPARC-a pri delu Platforme veliki kopitarji in zveri Alpske 
konvencije  
 
Usklajevanje in sodelovanje ALPARC-a in predvsem njegovih strokovnjakov pri delovni 
skupini “velike zveri” Alpske konvencije. Obravnavane tehnične teme so: raziskovanje, 
spremljanje in odnosi z javnostmi. Sodelovanje mora olajšati izmenjavo informacij in 
upoštevati idejo o vzpostavitvi evropskega projekta in združitvi z delovno skupino CNPA 
kar bi omogočalo poenotenje namenov, moči in “know how” iz dveh na eno delovno 
skupino. 

 
 

ZOOM11 
 

Sodelovanje pri projektu “Iniciativa za ekološki kontinuum”  
 
“Iniciativa za ekološki continuum” je projekt znotraj Platforme Alpske konvencije na 
področju celovite komunikacijske pokritosti in pomoči pri pilotnih regijah. Projekt v 
obdobju 2011-2012 predvideva prve primere dejanske vzpostavitve ekoloških omrežij na 
rerenu. 
 
 
 
 
ZOOM12 
 
ECONNECT in morebitni prihodnji projekti  
 
Projekt ECONNECT se bo zaključil avgusta 2011. Do takrat pa je še veliko za storiti 
(kartografija, planiranje v pilotnih regijah, prve meritve na terenu). Številna 
zavarovana območja mreže ALPARC so aktivno vključena v projekt, tako kot Task Force 
zavarovana območja kot coordinator različnih aktivnosti v pilotnih regijah. Projest tudi 
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predvideva vzpostavitev projekta ETC (European Territorial Cooperation), ki bo 
nadaljeval z dinamiko dela, ki ga je zastavil ECONNECT in pomagal vzpostaviti Alpsko 
ekološko omrežje. 

 
 

ZOOM13 
 
2011 Ekskurzija na temo tradicionalnih in ekoloških gradenj: V letu 2011 bodo 
organizirane tematske ekskurzije na temo tradicionalnih in nizkoenergijskih gradenj. 
 
 

ZOOM14 
 
2011 – 2012: Dolgoročni projekt o vlogi zavarovanih območij v času klimatskih 
sprememb: sodelovanje med zavarovanimi območji v Alpah in Karpatih, vključno s 
posledicami za vodne vire 
 
1) Ukrepi za boj proti klimatskim spremembam v zavarovanih območjih v Alpah in 

Karpatih (priporočila). 
 
2) Indentificiranje potreb živalskih selitev, predvsem velikih zveri v času klimatskih 

sprememb. 
 
3) Razšritev in dopolnitev komunikacijske strategije, napisane leta 2010  
 
 
ZOOM15 
 
2011 Delovna skupina « zavarovana območja kot dodana vrednost regij »  
 
Cilj delovne skupine je definirati dodano vrednost, ki jo imajo zavarovana območja v 
njihovi pokrajini. Razvoj orodja za ovrednotenje dodane vrednosti kot stalnega 
komunikacijskega monitoringa ki zagotavlja trajno financiranje omenjenih struktur. 
 


