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PREDLOG MANDATA PLATFORME ZA EKOLOŠKO OMREŽJE  
za obdobje  2015-2016 

 
 

1. Ustanovitev delovne skupine ali platforme 
 

Sklep Alpske konference, da se ustanovi delovna skupina ali platforma  

IX. Alpska konferenca v Alpbachu – 9. november 2006. Od takrat je bil mandat platforme 

posodobljen na vsaki Alpski konferenci. 

 

2. Naloge v okviru Alpske konvencije 
 

Povezava z ustreznim protokolom Alpske konvencije oz. z Okvirno konvencijo  

12. člen protokola  “Varstvo narave in urejanje krajine”. 

Prispevek k izpolnjevanju Večletnega programa dela Alpske konvencije (če obstaja) 

Biotska raznovrstnost je eno od petih prednostnih področij aktivnosti. Varovanje pomembnih 

koridorjev je opredeljeno kot podcilj. 

Prispevek k sodelovanju v alpskem prostoru 

Za razvoj vizije platforme za skladno vsealpsko ekološko omrežje, opisano v 12. členu 

protokola “Varstvo narave in urejanje krajine”, je potrebno močno mednarodno sodelovanje. 

To velja še posebej na obmejnih območjih držav in regij, zato da je zagotovljena skladnost 

različnih ekoloških mrežnih pobud. Pilotne regije za ekološko povezljivost odgovarjajo tem 

potrebam. 

Ekološka povezljivost zahteva minimalno stopnjo krajinske prepustnosti, ki je neposredno 

povezana s trajnostnim načinom rabe površin. Nadalje ustanovitev ekoloških omrežij 

prispeva k razvoju zelenega gospodarstva.  

 

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

Opis osrednjih aktivnosti 

Motivirati, podpirati ali začeti razvijati in uresničevati posebej nove mednarodne projekte,  

tudi s pomočjo predstavnikov držav.  

Podpreti in nuditi pomoč ustreznim aktivnostim pilotnih regij, ki ji je imenovala platforma v 

skladu s svojimi cilji, in spodbuditi izmenjavo izkušenj ter znanja med pilotnimi regijami. 

Platforma pozdravlja nove predloge za pilotne regije.  

Izvajati Memorandum o sodelovanju, ki je bil podpisan s Karpatsko konvencijo in Konvencijo 

o biotski raznovrstnosti (CBD) leta 2008.  

Opravljati vlogo kontaktne točke za zahtevke in usklajevanje na vsealpskem nivoju na 
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področju ekološke povezljivosti in biotske raznovrstnosti (tudi s pomočjo načrtovanja in 

izvajanja čezmejnih ukrepov za izboljšanje ekološke povezljivosti prek povezovanja in  

ocenjevanja različnih možnih instrumentov ter v povezavi z varovanjem ekosistemskih  

funkcij in storitev); s tem dosegati cilj podpiranja ciljno usmerjenih in usklajenih raziskav o 

povezljivosti in povezanih tem (za izhodišče bodo uporabili teme, ki jih je raziskovalni projekt 

“50 Questions for Targeting Research into Ecological Connectivity in the Alps” označil kot 

prednostne) oziroma okrepiti širjenje in »prevajanje« rezultatov raziskav za potrebe uprav in 

drugih oblasti. 

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine ali platforme 

Prispevati k usklajevanju nacionalnih ekoloških omrežij v Alpah s ciljem okrepitve 

čezmejnega sodelovanja na podlagi rezultatov predhodnih dejavnosti in povezanih projektov 

platform, na primer z razvijanjem in širjenjem kataloga ukrepov za izvajanje ekološkega 

omrežja1, z ozirom na primere dobrih praks pri izvajanju strategij za biotsko raznovrstnost v 

posameznih alpskih državah in v Evropski uniji.  

Priprava dokumentacije 

Analizirati, predstaviti in sporočati vlogo ekoloških omrežij in povezljivosti za izvajanje 

»zelenega gospodarstva« v alpskih regiji ter vključiti rezultate dela v prihodnje Poročilo o 

stanju Alp, ki bo obravnavalo zeleno gospodarstvo. Ta naloga pripomore neposredno k 

izvajanju Večletnega programa dela  Alpske konvencije. 

Podpirati pripravo publikacije na podlagi predhodnih rezultatov Platforme za ekološko 

omrežje in drugih alpskih projektov o izvajanju ekološkega omrežja na območju Alp. 

Publikacija bo postala priročnik za izvajanje ekološkega omrežja in povezljivosti v alpskih in 

drugih gorskih regijah. 

Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami ali platformami 

Izmenjava informacij in, po potrebi, sodelovanje z ustreznimi projekti, pobudami, 

platformami in delovnimi skupinami Alpske konvencije, Evropske komisije, Evropskega 

sveta itd, na primer z obravnavo presečnih vprašanj, vključno s prilagajanjem podnebnim 

spremembam.  

Aktivnosti v okviru strategije EUSALP 

Podpirati vključevanje in izvajanje ekološke povezljivosti znotraj Makroregionalne strategije 

Evropske unije za Alpsko regijo. 

 
  

                                                
1 Spletni dostop: http://www.alpine-ecological-network.org/information-services/measure-

catalogue/measurecatalogue? 

set_language=en 
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4. Člani in način dela 
 

Predsedstvo 

Predsedovanje Nemčije s francoskim sopredsedovanjem.  

Člani 

Primerjati seznam članov platforme, ki ga je posredoval Stalni sekretariat Alpske konvencije. 

Ugotovili so, da se različni člani platforme udeležujejo sestankov drugih pomembnih  

platform (na primer WISO, Platforma »energija« itd.) in zastopajo Platformo za ekološko 

omrežje na teh sestankih. Prišlo bo do izmenjave protokolov s predsedniki drugih platform in 

člani drugih platform so vabljeni, da se udeležijo sestankov Platforme za ekološko omrežje.   

Način dela 

Delo platforme ureja dveletni akcijski načrt, ki so ga razvili na podlagi mandata Alpske 

konference. Platforma se sestaja dvakrat na leto.  

 

 


