
 

 

 

 

ACXII_A7_sl 

POROČILO O NAPREDKU VEČLETNEGA PROGRAMA DELA (MAP/SAP) 

Tagung der Alpenkonferenz 

Réunion de la Conférence alpine 

Sessione della Conferenza delle Alpi 

Zasedanje Alpske konference 

XII 

  

TOP / POJ / ODG / TDR A7 

 SL 

 

OL: DE 

 

 

 

 

POROČILO O NAPREDKU VEČLETNEGA PROGRAMA DELA 

(MAP/SAP) 

 

 

A Poročilo predsedstva 

 

B Predlog sklepa 

 

Prilogi: 
 

- Priloga I : Predloga za strukturirano poročilo o mandatu s strani delovnih 
skupin in platform Alpske konvencije 

 
- Priloga II: Pregled predsedstev po različnih delovnih skupinah in platformah 

Alpske konvencije 



  ACXII/A7 

ACXII_A7_sl 

POROČILO O NAPREDKU VEČLETNEGA PROGRAMA DELA (MAP/SAP) 

 

2

A Poročilo predsedstva 

 

 

Ozadje in cilji 

 

Temeljni cilji Alpske konvencije je uravnovešen in trajnosten razvoj alpskega prostora 
za zagotavljanje kakovosti življenja prebivalstva in ohranjanje naravnih in krajinskih 
vrednosti.  

 

Marca 2011 je XI. Alpska konferenca na Brdu potrdila novi Večletni program dela (MAP 
2011-2016) – v nadaljevanju MAP/VPD. Z MAP/VPD sledijo pogodbenice cilju, da 
svoje dejavnosti v okviru Alpske konvencije usmerijo na prednostna področja 
dejavnosti. Tako bodo povezale moči, da bi cilje Alpske konvencije izvajale še 
učinkoviteje.  

 

Nadalje je treba delo Alpske konvencije osredotočiti na tista področja dejavnosti, kjer 
ima lahko, glede na svoje možnosti in pristojnosti, neposreden vpliv na razvoj alpskega 
prostora. Kot je bilo sklenjeno pod slovenskim predsedstvom (PC 45 TDR B3), je treba 
še močneje izkoristiti večsektorski in integrativni značaj Alpske konvencije. V ta namen 
je potrebno področja dejavnosti, ki jih določa MAP/VPD, obdelati tudi z njihovega 
integrativnega vidika.  

 

Do leta 2016 bi se morale dejavnosti Alpske konvencije nanašati na naslednjih pet 
medsektorskih področij delovanja:  

 

• demografske spremembe 

• podnebne spremembe 

• promet 

• biotska raznovrstnost 

• turizem 

 

Vsa delovna telesa in institucije Alpske konvencije se morajo identificirati s programom 
dela in ustrezne aktivnosti in ukrepe učinkovito komunicirati tudi navzven.  

 

Skupaj z osnovnim dokumentom (MAP/VPD) je bil sprejet tudi Strateški akcijski načrt 
(SAP). Slednji zajema aktivnosti in ukrepe Alpske konvencije. Z namenom aktualizacije 
SAP so bile delovne skupine, platforme in omrežja na XI. Alpski konferenci pozvane, 
da odtlej svoje aktivnosti redno sporočajo Stalnemu sekretariatu.  
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Predloženo vmesno poročilo podaja pregled stanja na področju izvajanja MAP/VPD v 
različnih delovnih telesih in institucijah Alpske konvencije od začetka veljavnosti, marca 
2011.  

 

Na osnovi Strateškega akcijskega načrta so v nadaljevanju predstavljene aktualne 
aktivnosti delovnih skupin in platform Alpske konvencije na petih področjih delovanja 
MAP/VPD, in sicer na osnovi aktivnosti delovnih skupin in platform, kot so potekale v 
trenutnem mandatnem obdobju (2011-2012) oz. kot so predvidene za naslednje 
mandatno obdobje.  

 

V drugem delu sledi ocena, na katerih področjih MAP/VPD se ukrepi izvajajo in kjer 
torej še obstajajo določene vrzeli. Poročilo naj bi pokazalo na katerih področjih bi bilo 
potrebno sodelovanje še okrepiti. Pri tem je potrebno razviti tudi predloge za 
sistematsko izdelavo mandatov delovnih skupin, platform in omrežij. 

 

Stanje izvajanja MAP/VPD s strani delovnih skupin, platform in omrežij Alpske 

konvencije 

Mednarodno sodelovanje 

Smernice delovanja iz MAP/SAP: 

• Strateške funkcije alpskega prostora je treba v večji meri narediti vidne navzven;  

• Aktivnejše sodelovanje alpskih držav pomeni temelj za skupen nastop navzven; 

• K temu sodelovanju je potrebno prišteti tudi preverjanje novih instrumentov, kot 
na primer oblikovanje alpske makroregije; 

• Okrepiti je potrebno tudi zunanjepolitično dejavnost Alp, tako da bodo aktivno 
oblikovana tudi partnerstva z drugimi gorskimi območji. 

 

Izvajanje v okviru Alpske konvencije:  

Delovna skupina "alpska makroregija" 

Aktivnosti 

2011/2012 

V poročilu (pregledno poročilo) se preverjajo naslednja vprašanja:  

- Dodana vrednost makroregionalne strategije za Alpe z vidika 
Alpske konvencije; 

- Prispevek Alpske konvencije k mogoči makroregionalni 
strategiji; 

- Prednostna področja in glavna sporočila za mogočo strategijo. 

Delovna skupina sodeluje tudi z drugimi delovnimi skupinami in 
platformami Alpske konvencije ter drugimi pobudami v alpskem 
prostoru (Program za alpski prostor, Alpske regije, itd.). Delovna 
skupina bo za XII. Alpsko konferenco pripravila sklep. 
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Možne 

aktivnosti za 

mandatno 

obdobje 

2013/2014 

Morebitno izdelavo makroregionalne strategije za Alpe bo Alpska 
konvencija podpirala, pri čemer je v zvezi s tem potrebno 
upoštevati rezultate XII. Alpske konference. Veliko težo naj imata 
v naslednjih dveh letih tudi koordinacija in sodelovanje z drugimi 
delovnimi telesi v alpskem prostoru. 

 

UNCSD 2012 (Rio+20)  

Aktivnosti 

2011/2012 

Na svoji 47. seji je Stalni odbor potrdil pregledno poročilo Alpske 
konvencije kot osnutek prispevka.  

 

Nekaj alpskih držav in Stalni sekretariat se je aktivno udejstvovalo 
pri pogajanjih glede 94. člena o gorstvih v pogajalskem 
dokumentu.  

 

Partnerstva z drugimi gorstvi so se v okviru priprav na Rio 
okrepila. V okviru konference Združenih narodov o trajnostnem 
razvoju - UNCSD 2012 (Rio+20) so bila gorska območja ugledno 
zastopana v gorskem paviljonu.  

 

Možne 

aktivnosti 

2013/2014 

O rezultatih konference Rio+20 je treba razpravljati v luči alpskega 
prostora.  

 

Analiza: 

Delovna telesa Alpske konvencije so v zadnjih dveh letih razpravljala o mogoči 
makroregionalni strategiji za Alpe. Ob intenzivnejši koordinaciji z drugimi institucijami v 
Alpah je bilo mogoče izboljšati sodelovanje in spodbuditi razpravo o aktualnih 
čezmejnih izzivih in potencialih.  

 

Tako je bilo mogoče okrepljeno tudi navzven predstavljati strateške funkcije Alp. Enako 
velja za aktivno sodelovanje alpskih držav glede globalne konference OZN o 
trajnostnem razvoju Rio+20, v okviru katere je bilo potrebno obnoviti politično 
sporočilno moč za trajnostni razvoj gorskih območij. Skupaj z drugimi gorskimi regijami 
so se alpske države močno zavzele za ustrezni člen v sklepnem dokumentu. 

Nadaljevati je potrebno tako zavezanost glede makroregije Alpe, kot tudi sodelovanje 
na globalni ravni. 

 

Zastavljene usmeritve: 

• Če se bo projekt morebitne makroregionalne strategije za Alpe konkretiziral še 
naprej, bi morala Alpska konvencija s svojim specifičnim znanjem in svojimi 
omrežji prispevati k njegovemu uspehu; 

• Rezultate konference Rio+20 je potrebno upoštevati v Alpski konvenciji in jih 
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konkretizirati za alpsko regijo.  

 

Demografske spremembe 

Smernice delovanja iz MAP/SAP: 

• Ustvariti nove oblike bivanja in možnosti za starejše ljudi; 

• Ohranjati storitve splošnega interesa v prid delujočega in solidarnega življenja na 
vasi; 

• Krepiti specifične potenciale v alpskem prostoru z intenziviranjem regionalnih 
gospodarskih krogotokov ter ob vključevanju bližnjih alpskih mest; 

• Upoštevati spremenjene potrebe na novo priseljenih skupin prebivalstva in iskati 
nove oblike rabe in bivanja.  

 

Izvajanje v okviru Alpske konvencije:  

Delovna skupina Demografija in zaposlovanje 

Aktivnosti 

2011/2012 

 

Da bi poglobili izmenjavo znanja in izkušenj med Alpsko 
konvencijo in eksperti projektov programa „Alpski prostor“, so bili 
na srečanja delovne skupine vabljeni različni projekti. S tem je bil 
storjen prvi korak za vzpostavitev trajnega omrežja ekspertov na 
področju demografskih sprememb v Alpah. V prihodnje morajo 
tesneje sodelovati regionalni in nacionalni deležniki s področja 
politike, znanosti in uprave. Skupaj morajo razvijati mogoče 
rešitve za aktualne demografske izzive v alpskem prostoru in 
spremljati njihovo izvajanje.  

 

Delovna skupina bo do XII. Alpske konference pripravila končno 
poročilo.  

Možne 

aktivnosti za 

mandatno 

obdobje 

2013/2014 

- Stalni odbor predlaga Alpski konferenci, da naroči ekspertni skupini 
izdelavo Poročila o stanju Alp na temo ''Demografske spremembe v 
Alpah'' kot temo za peti prispevek k Poročilu o stanju Alp; 

- Dopolniti je potrebno zbirko primerov dobrih praks; 

- Razviti je potrebno smernice za politične nosilce za izvajanje 
primerov dobrih praks in njihovo prenosljivost.  

 

Analiza: 

S strani delovne skupine za demografijo izdelano in po XI. Alpski konferenci še bolj 
poglobljeno poročilo obravnava tako vzvode demografskih sprememb kot tudi njihove 
posledice, kot so denimo trgi dela in osnovna oskrba. Poleg tega na osnovi zglednih 
primerov nakazuje možne rešitve in pristope. Italijansko predsedstvo predlaga, da se to 
poročilo v naslednjem mandatnem obdobju še dodatno poglobi v obliki smernic za 
primere dobrih praks. Pri tem bo s tematiko 'new highlanders' že obravnavana ena od 
pomembnih tematskih področij MAP/VPD. V smislu poglobljene analize in sodelovanja 
bi se lahko na MAP/VPD navezali še na drugih področjih, kot to kažejo tudi zastavljene 
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usmeritve. Zaželeno bi bilo širše sodelovanje vseh alpskih držav.  

 

Zastavljene usmeritve: 

• Glede vprašanja regionalnih gospodarskih krogotokov bi lahko delovna skupina 
za demografijo raziskala vlogo manjših mest. 

• Pri vprašanju glede inovativnih pristopov za zagotavljanje storitev splošnega 
interesa bi bila prav tako možna poglobljena analiza. Da bi lahko prikazali vlogo 
inovacij, se je mogoče pri tem navezati na informacijske in komunikacijske 
tehnologije, ki so navedene v končnem poročilu. 

 

S tem bi bilo mogoče endogene potenciale Alp postaviti bolj v ospredje. Vendar pa je 
potrebno najprej za Alpsko konvencijo opredeliti, s kakšnimi možnostmi in pristojnostmi 
lahko neposredno vpliva na razvoj alpskega prostora. 

Podnebne spremembe 

Smernice delovanja iz MAP/SAP:  

• Izvajanje Akcijskega načrta za podnebje v Alpah s konkretnimi ukrepi; 

• Izmenjava znanja, izkušenj in dobrih praks, da bi lahko alpski prostor razvili kot 
vzorčno regijo za prilagajanje posledicam podnebnih sprememb; 

• Razvoj inovativnih, medsektorskih in trajnostno delujočih pristopov k rešitvam pri 
obvladovanju podnebnih sprememb na gorskem območju (vzorčni projekt);  

• V smislu dolgoročne vizije si je treba prizadevati za doseganje podnebne 
nevtralnosti ali uresničitev 2000-vatne družbe v alpskem prostoru; 

• V prvem koraku se morajo ukrepi za energetsko učinkovitost in za spodbujanje 
obnovljivih virov energije osredotočati na energetsko intenzivne panoge, kot 
denimo promet, turizem in naselja; 

• Izkoristiti je potrebno nove priložnosti na področju turizma (npr. nove ponudbe 
poleti) in kmetijstva (npr. daljša vegetacijska obdobja).  

 

Izvajanje v okviru Alpske konvencije:  

Platforma za naravne nesreče (PLANALP) 

Aktivnosti 

2011/2012 

 

Glavna dejavnost PLANALP-a glede prilagajanja podnebnim 
spremembam na področju naravnih nesreč je namenjena pripravi 
ustrezne strategije. Cilj PLANALP-a je integralno upravljanje 
naravnih nesreč in obvladovanje vedno večje ranljivosti alpskega 
prostora.  

Alpska strategija za prilagajanje podnebnim spremembam na 
področju naravnih nesreč je sestavljena iz naslednjih elementov: 

- Dokumentiranje vplivov podnebnih sprememb na naravne 
nesreče v alpskem prostoru na osnovi nacionalnih informacij;  
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- identifikacija izzivov zaradi podnebnih sprememb, pri čemer je 
obvladovanje negotovosti eden od osrednjih izzivov; 

- opredelitev strateških ciljev;  

-  priprava priporočil, podprtih z izvedenimi dobrimi primeri.  

V okviru strategije je poudarjen pomen dialoga o tveganjih. 

Možne 

aktivnosti za 

mandatno 

obdobje 

2013/2014 

Za naslednje mandatno obdobje pod avstrijskim predsedstvom so 
predvidene naslednje aktivnosti:  

- Ocena konceptov za integrirano upravljanje s tveganje pri 
varstvu pred naravnimi nesrečami; 

- prenos znanja na primeru dobrih praks v alpskih državah; 

- priprava in izvajanje priporočil za naslednja področja: 
prilagajanje strategije za varnost in naravne nesreče 
podnebnim spremembam, gospodarnost konceptov varnosti. 

 

 

Platforma za upravljanje voda v Alpah 

Aktivnosti 

2011/2012 

 

Platforma za upravljanje voda je organizirala dve mednarodni 
delavnici na temo prenosa sedimentov in nihanja pretoka rek s 
ciljem izmenjave izkušenj in znanja ter različnih vsebinskih 
vidikov, kot denimo nacionalna in evropska zakonodaja, razvojni 
izzivi, pristopi k rešitvam, študije primerov, znanstvene ekspertize 
in aktualne raziskave.  

 

Od 22. – 24. oktobra 2012 bo pod nemškim pokroviteljstvom 
potekala četrta mednarodna konferenca o vodi na temo 
„Sustainable hydropower – Strategies for the Alpine Region“.  

Možne 

aktivnosti za 

mandatno 

obdobje 

2013/2014 

Platforma je naslovnik za vprašanja in koordinacijo aktivnosti, ki 
se nanašajo na celoten alpski prostor. Sem sodijo naslednje 
naloge: 

- Bolj ciljno usmerjeno in koordinirano uporabno raziskovanje na 
področju upravljanja voda; 

- širjenje rezultatov raziskav in dobrih praks; 

- koordinacija z drugimi delovnimi skupinami in platformami, ki 
se ukvarjajo z vplivi politik upravljanja voda (PLANALP, 
ekološko omrežje, …). 

 

Analiza: 

Dosedanjega izvajanja aktivnosti glede podnebja sta se občutno udeleževali platformi 
za naravne nesreče in za upravljanje voda: bodisi z izdelavo omenjene Strategije za 
prilagajanje na področju naravnih nesreč bodisi pri splošnih smernicah za uporabo 
malih hidroelektrarn v alpskem prostoru. Poleg tega sta razprava glede podnebne 
nevtralnosti in tozadevni sklep na 48. seji Stalnega odbora jasno pokazala, da se bo 
potrebno v prihodnje v večji meri osredotočiti na konkretne aktivnosti in projekte na 
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področju podnebja. Posebno pozornost je potrebno pri tem nameniti izbranim ključnim 
panogam.  

 

Zastavljene usmeritve: 

• Sprememba v rabi energije, ki je pred vrati v več državah, in sicer od fosilne in 
jedrske oskrbe z električno energijo k večji energetski učinkovitosti in k 
proizvodnji energije iz obnovljivih virov, bi morala po možnosti upoštevati cilj 
Okvirne konvencije, da se uvede pridobivanje, razdeljevanje in izkoriščanje 
energije na način, ki prizanaša naravi in krajini. 

• Alpska konvencija lahko s pomočjo uravnoteženih pristopov k rešitvam prispeva 
k odkrivanju in reševanju konfliktnih ciljev znotraj področja varstva okolja. Doslej 
je bilo temi energije v okviru Alpske konvencije posvečene premalo pozornosti, 
zato predlaga predsedstvo XII. Alpski konferenci oblikovanje platforme za 
energijo. 

• Čezmejno sodelovanje je potrebno v prihodnje okrepiti, in sicer zlasti pri 
energetsko političnih temah, kot so konflikti interesov med varstvom krajine in 
obnovljivimi viri energije, ali med mrežno arhitekturo in njeno čezmejno 
kompatibilnostjo. Poleg tega je potrebno intenzivirati izmenjavo izkušenj med 
državami, regijami in občinami. 

Turizem 

Smernice delovanja iz MAP/SAP:  

• Razvoj in izvajanje sonaravnih in okolju prijaznih turističnih ponudb;  

• Spodbujanje inovativnih ukrepov za usmerjanje diverzifikacije obstoječe ponudbe 
z osredotočenostjo na trajnostni poletni turizem; 

• Zmanjševanje negativnih vplivov turizma (zlasti infrastrukture) na naravo, krajino 
in okolje; 

• Vzpostavitev novih oblik čezmejnega sodelovanja z namenom izboljšanja 
konkurenčnosti turističnih regij; 

• Povezovanje, strukturiranje in širjenje trajnostne turistične ponudbe; 

• Razvoj konceptov za usmerjanje obiskovalcev in oblikovanje novih ponudb 
javnega prometa za "zadnji kilometer"; 

• Osveščanje turistične panoge za visoko vrednost biotske raznovrstnosti. 

 

Izvajanje v okviru Alpske konvencije:  

Četrto poročilo o stanju Alp 

Aktivnosti 

2011/2012 

 

Skupina ekspertov izdeluje četrto Poročilo o stanju Alp na temo 
"trajnostni turizem". Poročilo zajema splošni pregled trajnostnega 
turizma v alpskem prostoru s poglobljenimi analizami pri vidikih, 
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kot so podnebne spremembe, mobilnost in turistična 
infrastruktura. Dalje vsebuje poročilo tudi SWOT analizo, pristope 
k rešitvam in primere dobrih praks ter elemente za razpravo za 
XII. Alpsko konferenco.  

Možne 

aktivnosti za 

mandatno 

obdobje 

2013/2014 

S ciljem poglobitve rezultatov RSA IV bi bile priporočljive 
naslednje teme: širjenje dobrih pristopov, spodbujanje razvoja 
strateškega načrtovanja za diverzifikacijo in na sploh za ravnanje 
s spremembami, kot so podnebne in demografske spremembe, 
koriščenje kazalnikov k vsem trem vidikom trajnosti, itd. 

 

Platforma Hribovsko kmetijstvo 

Aktivnosti 

2011/2012 

 

Platforma obravnava v svojem prvem mandatnem obdobju 
pretežno razvoj možne oznake produktov hribovskega kmetijstva, 
ki bi morala biti sprejeta tudi na ravni EU. V ta proces se stekajo 
zlasti izkušnje iz švicarske Uredbe o hribovskih in planinskih 
produktih. Takšno označevanje utegne biti v prihodnje pomembno 
tudi za turistično trženje alpskega prostora. 

Nadaljnja aktivnost je oblikovanje doslej neodgovorjene 
deklaracije k novi Skupni kmetijski politiki (SKP), ki bo upoštevala 
specifične potrebe hribovskega kmetijstva v kmetijski politiki. 

Predvidene 

aktivnosti za 

mandatno 

obdobje 

2013/2014 

V naslednjem mandatnem obdobju bosta v ospredju naslednja 
vidika, ki postavljata v ospredje človeka: 

- Družbene storitve hribovskega kmetijstva in njihovo vzajemno 
delovanje, pri čemer so turistične storitve kmetijstva 
pomemben sestavni del takšnih storitev; 

- Dejavnik človek v hribovskem kmetijstvu. 

 

Analiza: 

Spodbujanje trajnostnega turizma v alpskem prostoru so razvijali v ekspertni skupini za 
pripravo Poročila o stanju Alp (RSA IV), v delovni skupini UNESCO in v platformi 
Hribovsko kmetijstvo z različnimi analizami, aktivnostmi in ukrepi.  

 

Razprava glede skupnih alpskih vrednost je ponovno v ospredje postavila posebnosti 
krajin v Alpah in bi lahko v tem smislu ciljnega pomena, saj se Alpska konvencija v 
večji meri ponovno sooča s komunikacijo narave in kulturnih vrednot v turizmu. Pri tem 
lahko oblikovanje oznake za produkte hribovskega kmetijstva, o kateri trenutno 
razpravljajo v platformi, predstavlja pomemben ukrep. Končno hribovsko kmetijstvo 
bistveno prispeva k ustvarjanju in ohranjanju krajin s turistično vrednostjo. Skupna 
oznaka, ki določa, pod katerimi pogoji se lahko trži določen hribovski produkt, bi 
pomenila določeno orientacijsko točko tudi za turizem. 

 

Dalje je skupina ekspertov za pripravo Četrtega poročila o stanju Alp obravnavala temo 
trajnostnega turizma. V prvem koraku je izčrpno opisana situacija alpskega turizma: 
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različne turistične aktivnosti, različni nacionalni izhodiščni položaji glede politike, 
inštitucij in zakonodaje ter vplivi turizma na ozemlje. V drugem koraku sledi analiza 
prednosti in slabosti alpskega turizma na osnovi aktualnih izzivov in dinamike v 
alpskem prostoru. Končno so zbrani še pristopi k rešitvam, primeri dobrih praks in 
priporočila, da bi lahko alpski turizem oblikovali trajnostno in ga pripravili na prihodnost. 

Sodelovanje na področju delovanja MAP/VPD 'turizem' je treba nadaljevati tudi po 
zaključku priprave Poročila o stanju Alp. Turizem je presečna skupna tema. 

 

Zastavljene usmeritve: 

• Prihodnje aktivnosti bi bilo mogoče osnovati na presečnih točkah, kot so biotska 
raznovrstnost, promet ali energija/krajina, in jih poglobiti v okviru delavnic. 
Osrednjega pomena je pri tem tesno usklajevanje z drugimi delovnimi skupinami 
in platformami Alpske konvencije ter projektov INTERREG, itd. 

• Podnebne spremembe postavljajo alpski turizem pred izredne izzive. 
Diverzifikacija ponudbe - in s tem v vedno večji meri - krepitev poletnega turizma 
je pomembna naloga naslednjih let. Prilagajanju podnebnim spremembam bi 
morala biti na področju delovanja 'turizem' pripisana posebna teža.  

Biotska raznovrstnost  

Smernice delovanja iz MAP/SAP: 

• Povezovanje naravnih prostorov in zagotavljanje obstoječih koridorjev med 
naravnimi prostori; 

• Ohranitev obstoječih zavarovanih območij; 

• Spodbujanje ekstenzivnega kmetijstva in pridelovanje starih in redkih kulturnih 
rastlin in vrst koristnih domačih živali; 

• Informiranje in osveščanje deležnikov in javnosti; 

• Spodbujanje znanja o biotski raznovrstnosti v Alpah. 

 

Stanje izvajanja:  

Platforma za ekološko omrežje 

Aktivnosti 

2011/2012 

 

- Za analizo o povezovanju in vrzelih med nacionalnimi/ 
regionalnimi ekološkimi omrežji, in z namenom krepitve 
čezmejnega in medregionalnega sodelovanja, so člani 
platforme zagotovili nacionalne podatke. 

- Izdelava „50 najpomembnejših vprašanj“ z ustrezno 
načrtovano publikacijo in na tej osnovi začeta razprava o 
družbenem pomenu ekološkega omrežja sta poskus, da se s 
širšega tematskega spektra približamo najpomembnejšim 
vidikom za platformo. 

- Delo na kazalnikih ekološkega omrežja pod italijanskim 
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vodstvom, ob upoštevanju storitev ekosistemov, je v teku. 

- Pilotne regije, imenovane na XI. Alpski konferenci, so razvile 
zelo različne aktivnosti, medtem pa se je postopek priznavanja 
pilotnih regij, ki so bile priznane na XI. Alpski konferenci, že 
zaključil. 

Predvidene 

aktivnosti za 

mandatno 

obdobje 

2013/2014 

Nove aktivnosti: 

- Podpora in koordiniranje nacionalnih ekoloških omrežij v Alpah 
za krepitev čezmejnega sodelovanja.  

- Prispevki k trajnosti ob upoštevanju evropskih ciljev za 
ustavitev izgube biotske raznovrstnosti in za dosego 
trajnostnega gospodarstva do leta 2050.  

- Varstvo alpskih krajin je treba vključiti v delovanje platforme. 
Slednje je treba razumeti zlasti v luči vedno večjega pritiska, 
zlasti z izgradnjo obnovljivih virov energije. Tako se je 
Platforma odločila, da bo kot opazovalka sodelovala pri 
projektu ''Recharge Green''. Projekt je bil sprejet konec junija.  

Nadaljevanje že obstoječih aktivnosti: 

- Podpora pilotnih regij; 

- Prispevki za nadaljnjo širitev kataloga ukrepov kot dober 
primer za izvajanje nacionalnih strategij biotske raznovrstnosti.  

 

Platforma Velike zveri in prostoživeči parkljarji in družba (WISO) 

Aktivnosti 

2011/2012 

 

- Še naprej potekajo razprave o možnem razvoju čezalpskega 
koordiniranega sistema opazovanja za velike zveri (genetika, 
škode, itd.); 

- V pripravi je poročilo o stanju kozorogov v alpskem prostoru z 
ustrezno kartografijo.  

Predvidene 

aktivnosti za 

mandatno 

obdobje 

2013/2014 

Glede obravnave velikih zveri se je platforma sporazumela o tem, 
da v skladu s smernicami o velikih plenilcih, prostoživečih parkljarjih 
in družbi začne projekt: projekt RowAlps (Recovery of the wolf and 

lynx in the Alps: options for transboundary conservation and 

management) je bistvena podpora za izvajanje nalog platforme. 

 

Delovna skupina za UNESCOVO svetovno dediščino 

Aktivnosti 

2011/2012 

 

Glavna aktivnost delovne skupine v tekočem mandatnem obdobju 
je razvoj skupnih “alpskih vrednot”, ki bi jih lahko upoštevali pri 
vlogi kandidatur za uvrstitev na Seznam svetovne dediščine 
UNESCO, predvsem kot serijskih transnacionalnih kandidatur.  

Predvidene 

aktivnosti za 

mandatno 

obdobje 

2013/2014 

- Prispevek k uskladitvi seznama predlogov pogodbenic v 
skladu z že obstoječo metodo delovne skupine. Pomemben 
rezultat: konsolidiran Road Map za države in njihove partnerje, 
ki pojasnjuje, kaj mora kdo storiti; 

- Izmenjava izkušenj glede upravljanja že obstoječih krajev 
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UNESCO svetovne dediščine in glede razvoja predlogov za 
možne transnacionalne in čezmejne kandidature; 

- Preverjanje možnosti Konvencije UNESCO za varovanje 
nesnovne kulturne dediščine in drugih instrumentov UNESCO, 
kot je Man and Biosphere Programme ter Global Geoparks 

Network za osveščanje in ovrednotenje območij/aktivnosti v 
povezavi z Alpami, kot denimo za alpinizem.  

 

Analiza: 

Razprava glede prihodnosti Alparca in Task Force zavarovana območja, pa tudi 
razprava o mandatu ekološko omrežje sta pokazali, kako pomemben je za 
pogodbenice 12. člen protokola Varstvo narave in urejanje krajine. Poleg tega je vedno 
bolj jasno, da je tesno in konstruktivno sodelovanje teh akterjev absolutno osrednjega 
pomena, da bi lahko izpolnili zaupano jim nalogo. Le tako bo mogoče izkoristiti 
sinergije in se izogniti podvajanju dela. Kako bo mogoče ekološko omrežje v prihodnje 
spodbujati v okviru Alpske konvencije kar najbolj ciljno in učinkovito, bodo pokazale 
razprave pred XII. Alpsko konferenco. Tematsko je potrebno intenzivirati sodelovanje s 
Task Force zavarovana območja.  

 

Zastavljene usmeritve: 

• Glede aktivnosti v MAP/VPD na področju komunikacije in posredovanja znanja v 
okviru biotske raznovrstnosti si vse delovne skupine in platforme prizadevajo za 
izvajanje konkretnih ukrepov. Posebna priložnost bo zagotovo načrtovani 
čezmejni projekt platforme WISO. Ta nosi v sebi tudi potencial, da se poglobi 
dialog s konkretnimi deležniki glede tematike velikih plenilcev. To bi pomenilo 
nadaljnji korak v smeri skupnega alpskega pogleda na populacijo velikih 
plenilcev. 

• Dalje se v okviru Alparca in ekološkega omrežja izvajajo prizadevanja za 
povezovanje novih naravnih prostorov in varovanje obstoječih koridorov naravnih 
prostorov. Pri tem bi bilo treba razmisliti tudi o vključitvi prostorov zunaj 
zavarovanih območij. 

• V prihodnje utegne imeti tema biotske raznovrstnosti še večji pomen pri delu 
platforme Hribovsko kmetijstvo, saj bo obravnavala ukrepe za spodbujanje 
ekstenzivnega kmetijstva. V tej zvezi je mogoče razmisliti tudi o analizi praks v 
zvezi s tako imenovanim Climate Farming. Nadaljnje področje delovanja v 
MAP/VPD se nanaša na pridelavo starih in redkih kulturnih rastlin in vrst koristnih 
domačih živali. 

Promet in mobilnost 

Smernice delovanja iz MAP/SAP: 

• Zagotavljanje dostopnosti v okviru učinkovitih in trajnostnih prometnih sistemov 
ter zagotavljanje ustreznih potrebnih informacij za uporabnike; 
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• Prilagajanje prometne infrastrukture novim družbenim trendom in okoljskim 
pogojem, kot so podnebne spremembe; 

• Krepitev javnega prometa; 

• Razvoj in uvajanje trajnostnih in inovativnih konceptov mobilnosti - kot sta 
električna mobilnost ali inteligentna prometna infrastruktura; 

• Oblikovanje spodbud za preusmeritev večjega dela tovornega prometa s cest na 
železnice; 

• Analiza vplivov prometa v prostem času in tranzitnega prometa na regionalne 
razvojne potenciale. 

 

Delovna skupina za promet 

Aktivnosti 

2011/2012 

 

- Analiza mestne in medkrajevne mobilnosti v alpskem prostoru 
(poročilo v pripravi); 

- Podatki pogodbenic o izvajanju 15. člena protokola Promet se 
trenutno zbirajo v poročilu, ki bo podalo pregled o prometni 
infrastrukturi in obremenitvah okolja v alpskem prostoru 
(poročilo v pripravi); 

- Podskupina v okviru DS Soft Mobility: vloga osnutka projekta 
za razvoj koordiniranega in usklajenega obveščanja za 
turistično mobilnost (Alpinfonet) v okviru četrtega poziva za 
oddajo vlog Alpine Space Programme (ASP). Projekt je bil 
prejet konec junija.  

Predvidene 

aktivnosti za 

mandatno 

obdobje 

2013/2014 

- Nadaljnje izvajanje 15. člena protokola Promet: 

(spremljanje izvajanja Alpske konvencije, pregled in popis 
ukrepov, sprejetih po državah, za omejitev obremenitve s 
škodljivimi snovmi);  

- Spremljanje modificirane Direktive o uporabi davkov na 
nekatera vozila (vključitev zunanjih stroškov) (14. člen 
Protokola Promet); 

- Podskupina mehka mobilnost: Podpora projekta ASP 
Alpinfonet; 

- Analiza strategij v Alpah, ki spodbujajo trajnostno mobilnost za 
demografsko zapostavljena območja; 

- Stiki s skupino ''Suivi de Zurich'': mestna logistika, varnost v 
prometu v alpskem prostoru; 

- Okoljska kakovost za prevoz potnikov in tovora.  

 

Analiza: 

S strani delovne skupine za promet in njenih podskupin spodbujani ukrepi načeloma 
podpirajo cilje MAP/VPD. Namen angažmaja pri morebitni odobritvi projekta ASP 
Alpinfonet pri projektu samem lahko prispeva h krepitvi javnega prometa v alpskem 
prostoru v smislu koordinirane, čezmejne komunikacije ponudb. 
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Zastavljene usmeritve: 

• Cilje aktivne komunikacije trajnostnih oblik mobilnosti je potrebno (ne glede na 
odobritev projekta) spodbujati naprej z ustreznimi ukrepi. Poleg popisa ukrepov o 
obremenjenosti zraka, ki jo namerava v naslednjem mandatnem obdobju izvesti 
delovna skupina za promet, bi bilo potrebno po mnenju predsedstva prednostno 
spodbuditi čezmejno usklajevanje teh ukrepov, zlasti v mejnih regijah. 

• Zanimiva bi bila tudi poglobljena analiza vplivov turističnega in tranzitnega 
prometa na regionalne razvojne potenciale. 

• Nadaljnje težišče sodelovanja v prihodnje bi lahko bil tudi razvoj in uvajanje 
trajnostnih in inovativnih konceptov mobilnosti, zlasti za prostočasni promet. 

 

Zaključki 

Delovne skupine in platforme Alpske konvencije že danes v veliki meri prispevajo k 
izvajanju MPA/VPD, četudi se to do sedaj v mandatih ne omenja.  

 

V okviru slovenskega predsedstva začeta razprava o prihodnosti (PC 45 TDR B3) so 
pogodbenice soglasno izrazile nujnost konkretnih in omejenih mandatov za delovne 
skupine in platforme. 

 

V tem smislu in v luči naslednjega mandatnega obdobja 2012/2013 švicarsko 
predsedstvo v Stalnem odboru načrtuje razpravo glede novih mandatov. 

 

V ta namen smo predsedujoče delovnih skupin/platform od konca leta 2011 večkrat 
pozvali, da Stalnemu odboru predložijo osnutke mandatov. 

 

V tej zvezi želi švicarsko predsedstvo opozoriti na naslednje: čeprav je MAP/VPD kot 
skupni strateški temeljni dokument osrednjega pomena za aktivnosti izvajanja Alpske 
konvencije, doslej delovne skupine in platforme izvajanja MAP/VPD še niso eksplicitno 
vključile kot cilja v svoje mandate. Implicitno pa so vse delovne skupine in platforme 
prispevale k izvajanju MAP/VPD. 

 

Zastavljene usmeritve: 

• Predsedstvo predlaga, da se tako MAP/VPD kot tudi izvedbeni protokoli Alpske 
konvencije v prihodnje razumejo kot pomemben element opredelitve mandatov 
ter ustrezno vključijo v zadevne mandate. Delovne skupine in platforme morajo 
na eni strani upoštevati strateške usmeritve Alpske konvencije, ter po drugi strani 
aktivno spodbujati izvajanje protokolov. 

• Predsedstvo meni, da bi bilo potrebno določene vsebine enotno vključiti v 
mandat. Zato predlaga, da se v prihodnje vsi mandati oblikujejo v skladu z 
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enotno strukturo. To bi Stalnemu odboru omogočilo, da svojo politično in 
strateško funkcijo uresničuje še bolj ciljno usmerjeno. Strukturirana oblika 
mandatov je poleg tega dobra možnost, da se še intenzivneje upoštevajo 
specifični vidiki MAP/VPD. Tako bi lahko Alpska konvencija še učinkoviteje 
izvajala MAP/VPD in krepila svoj strateški profil. 

 

„Predloga za strukturirano poročilo o mandatu“ v prilogi kaže možno strukturo 
prihodnjih mandatov. 
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B Predlog sklepa 

 

 

Alpska konferenca  

 

1. se seznani s poročilom predsedstva vključno s prilogama I1 in II2; 

 

2. izjemoma pooblašča 51. Stalni odbor, da potrdi prihodnje mandate 

delovnih skupin in platform; 

 

3. poziva pogodbenice, da po potrebi in v skladu s svojimi zmožnostmi skozi 

specifične projekte podprejo sodelovanje z in med delovnimi skupinami in 

platformami (vključno z ALPARC) Alpske konvencije; 

 
4. prosi Stalni sekretariat, pogodbenice in opazovalke, da v prihodnje pri 

svojih aktivnostih še okrepijo sklicevanje na MAP/VPD. 

 

                                                
1 Predloga za strukturirano poročilo o mandatu s strani delovnih skupin in platform Alpske konvencije  
2 Pregled predsedstev po različnih delovnih skupinah in platformah Alpske konvencije  
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Priloga 1: Predloga za strukturirano poročilo o mandatu s strani delovnih skupin in 

platform Alpske konvencije 

 

1. Ustanovitev delovne skupine oz. platforme 
 

Sklep Alpske konference, da se ustanovi platforma ali delovna skupina 

Navedite ustrezni sklep, ki je pripeljal do ustanovitve DS/PF, oz. predlog sklepa v primeru 

nove ustanovitve. 

 

2. Naloga v okviru Alpske konvencije 
 

Povezava z ustreznim protokolom Alpske konvencije oz. z Okvirno konvencijo  

Navedite povezanost vaše dejavnosti z Alpsko konvencijo. 

Prispevek k izpolnjevanju Večletnega programa dela Alpske konvencije (v kolikor ga le-ta 

vsebuje)  

Navedite skupne točke z aktualnim Večletnim programom dela Alpske konvencije (potrebno 

prilagoditi po vsaki novi različici Večletnega programa dela). 

Prispevek k sodelovanju v alpskem prostoru 

Nakažite prispevek DS/PF v okviru transnacionalnega sodelovanja v alpskem prostoru in k 

trajnostnemu razvoju. 

 

3. Aktivnosti v okviru mandatnega obdobja (potrebno aktualizirati vsaki dve leti) 
 

Opis osrednjih aktivnosti 

Opišite načrtovane aktivnosti za obdobje naslednjih dveh let in se pri tem omejite le na 

navedbo osrednjih aktivnosti na tematskih področjih, pri katerih je potrebno nekaj konkretno 

narediti, in razložite, v kolikšni meri prispevajo vaše aktivnosti k širjenju dobrih praks. 

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine oz. platforme 

Navedite načrtovane aktivnosti, ki služijo komunikaciji vašega osrednjega cilja oz. 

povezovanju z drugimi deležniki (znanost, oblasti, nevladne organizacije itd.), pa tudi 

popularizaciji in razpoznavnosti med prebivalstvom. Naštejte predvsem načrtovane 

prireditve: konference, delavnice itd. 

Priprava dokumentacije 

Navedite proizvode, ki naj bi jih ob koncu mandata predložili naslednji Alpski konferenci: 

izvedeni ukrepi, razvijanje projektov, tematska poročila, publikacije, brošure itd. 

 
4. Sestava in način dela 
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Predsedstvo 

Navedite pogodbenico (pogodbenice), ki bo (bodo) v naslednjih dveh letih prevzela 

predsedstvo DS/PF (lahko je oblikovano tudi kot predlog sklepa). 

Sestava 

Opišite sestavo DS/PF in navedite tudi (načrtovano) sodelovanje z drugimi pobudami (npr. 

projekti programa INTERREG). 

Način dela 

Navedite potek srečanj, pri čemer je običajni ritem srečanj 2-krat letno. 
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Priloga 2: Pregled predsedstev po različnih delovnih skupinah in platformah Alpske 

konvencije 

 

WG/PF 

Presidency 

before 2006 

Presidency 

2006-2009 

Presidency 

2009-2011 

Presidency 

2011-2012 

Presidency  

2013-2014 

      

      

TRANSPORT F F F F F 

PLANALP CH* CH CH CH A 

ECO-NET  D F D F 

UNESCO  I I I F? 

WATER   CH-A CH-A I? 

DEMOGRAPHY   I I I 

AGRICULTURE    A A 

MACROREGION    CH-I-SI CH-I-D 

WISO   FL CH ? 

 

 

 

 

 

 

  

 


