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PREDLOG MANDATA DELOVNE SKUPINE “GORSKI GOZD” 
za obdobje 2015-2016 

 
1. Ustanovitev delovne skupine ali platforme 

 

Sklep Alpske konference, da se ustanovi platforma ali delovna skupina  

XII. Alpska konferenca, ki se je sestala 7. septembra 2012 v Poschiavu (CH), je s sklepom 

B7.2 pooblastila Stalni odbor, da ustanovi Delovno skupino »Gorski gozd«. Na  podlagi tega 

sklepa je Stalni odbor na 52. seji ustanovil  Delovno skupino »Gorski gozd«.  Tu je 

predstavljen ustrezen sklep XIII. Alpske konference na podlagi osnutka, ki ga je pripravilo 

italijansko predsedstvo. 

 

2. Naloge v okviru Alpske konvencije 
 

Povezava z ustreznim protokolom Alpske konvencije oziroma z Okvirno konvencijo  

Delovna skupina bo delovala v okviru izvajanja Protokola »Gorski gozd« Alpske konvencije 

ob upoštevanju povezav z ustreznimi določili drugih protokolov. Še posebej bodo aktivnosti, 

ki so predvidene za obdobje 2015-2016, usmerjene v izvajanje določil iz 6. in 7. člena 

Protokola »Gorski gozd«.  

Delovna skupina bo posredovala koristne informacije drugim delovnim skupinam oziroma 

platformam, ki se ukvarjajo s povezanimi medsektorskimi vprašanji, kot poročamo v 

naslednjih razdelkih tega mandata.    

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

Zaradi visoke stopnje pokritosti z gozdovi v Alpski konvenciji (46%) in njihove večfunkcijske 

rabe obstajajo povezave skoraj z vsemi protokoli Alpske konvencije in drugimi delovnimi 

skupinami oziroma platformami:  varstvo tal, varstvo narave in urejanje krajine, hribovsko 

kmetijstvo, urejanje prostora in trajnostni razvoj, turizem, energija.  

Glej razdelek mandata DS za obdobje 2013-2014.  

Prispevek k sodelovanju v alpskem prostoru 

Delovna skupina predlaga nekaj pomembnih aktivnosti za regionalno sodelovanje glede 

specifičnih vprašanj, povezanih z gozdovi in gozdnimi temami, s posebnim poudarkom na 

prispevek gozdov k regionalnim gospodarskim procesom (glej spodaj). 

Sodelovanje bo temeljilo na izmenjavi primerov dobrih praks, pripravi krajših poročil in 

predstavitvi rezultatov raziskav ali razpoložljivega znanja na delavnicah, ki se jih bodo 

udeležili strokovnjaki alpskih držav. 

Delovna skupina bo tudi služila kot mreža za spodbujanje plodnih razprav o gozdovih in 

gozdnih temah znotraj alpskih držav ter za vključevanje dragocenih mednarodnih izkušenj v 

nacionalne in subnacionalne politike.     
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3. Aktivnosti  v okviru mandatnega obdobja (posodobitev vsaki dve leti) 
 

Opis osrednjih aktivnosti  

Na podlagi rezultatov Delovne skupine v letih 2013-2014, se bo mandat za obdobje 2015-

2016 osredotočil na naslednje naloge:   

1) Varovalna funkcija alpskih gorskih gozdov in njena povezava s proizvodno 

funkcijo  

V skladu s 6. členom Protokola  »Gorski gozd« o varovalni funkciji gorskih gozdov, bo DS 

zbrala znanje, primere dobrih praks in metode dela za opredelitev gozdov s pomočjo 

neposredne varovalne funkcije (proti snežnim plazovom, skalnim podorom in zemeljskim 

plazovom) oziroma posredne varovalne funkcije (vpliv na vodni ciklus, kakovost in količina 

vode). DS se bo tudi ukvarjala z zbiranjem in analizo politik in strokovnih rešitev, že 

izpopolnjenih in/ali primernih za uporabo, za spodbujanje ozaveščenosti o tveganjih, za 

komuniciranje in kot nadomestilo/plačilo za varovalno funkcijo, tudi z upoštevanjem 

mednarodnih, nacionalnih in regionalnih virov informacij in praks. DS  bo razvijala te 

aktivnosti v tesnem sodelovanju s platformo PLANALP.  

Poleg tega je trajnostna proizvodna funkcija (lesni in nelesni gozdni proizvodi) bistvena 

za večfunkcijsko gospodarjenje z gozdovi, zato da se ohrani zanimanje lastnikov za aktivno 

gospodarjenje. DS bo zato analizirala in izmenjala izkušnje in znanje o možnih strategijah, 

ukrepih in pobudah za pospeševanje trajnostnih proizvodnih vzorcev ter pregledala 

potencialne sinergije in konflikte.  

2)  Druge ekosistemske storitve in povezani gospodarski mehanizmi, 

komunikacija, ozaveščanje in informiranje javnosti o gozdovih 

Ob upoštevanju glavnih pristopov, metod in primerov dobrih praks, ki so bili opredeljeni že v 

obdobju 2013-2014, kot tudi nastajajočega temeljnega okvira »zelene oskrbe« se bo DS 

osredotočila na spoznavanje in vrednotenje alpskih gozdnih ekosistemskih storitev. Še 

posebej bo DS zbirala, analizirala in širila informacije o obstoječem znanju in primerih dobrih 

praks, s ciljem spodbujanja, izboljšanja in kompenzacije specifičnih družbeno-gospodarskih 

funkcij: rekreacija, turizem, nelesni gozdni proizvodi, prispevek k socialni blaginji, zeleno 

skrbstvo, ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti.  

Lastniki gozdov, upravitelji in drugi pomembni deležniki bodo vključeni v razpravo o 

a) potencialni vlogi ekosistemskih storitev in povezanih težav v preusmerjanju od javnih 

interesov in zahtev k ustvarjanju dobička za lastnike gozdov; 

b) stalnem spreminjanju odnosa družbe do gozdov, razumevanju vrednosti gozdov s 

strani civilne družbe in državljanov ter spremembah socialne strukture lastništva 

gozdov. 
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Komunikacijske aktivnosti delovne skupine ali platforme 

Namen DS je organizirati tematske delavnice o posameznih obravnavanih temah v obdobju 

mandata. 

Glede na specifično temo v obravnavi bo lahko organizirala delavnico v sodelovanju z 

drugimi delovnimi skupinami/platformami ali ustreznimi deležniki. O specifičnih dogodkih bo 

DS odločala samostojno.  

Po formalni odobritvi bodo poročila poslana ustreznim deležnikom in bodo objavljena na 

spletnih straneh Alpske konvencije ter drugih povezanih spletiščih. 

Vse javne informacije in gradivo (vključno s predstavitvami, dokumentacijo, poročili, itd.) 

bodo vsekakor na voljo ekspertom, strokovnim delavcem in širši javnosti na celotnem 

območju Alp.  

Delovna skupina bo, če bo to primerno, prispevala k dogodkoma Evropski gorski teden in 

Silva2015, ki bosta potekala v Engelberg-u med 2. in 6. novembrom 2015 v organizaciji 

UNECE/FAO in ki jih bo gostila Švica. 

Priprava dokumentacije 

Delovna skupina bo pripravila osnutek posebnih poročil o posameznih temah iz tega 

mandata (in sicer: 1. trajnostna proizvodnja in uporaba lesa iz alpskih gorskih gozdov; 2. 

sodelovanje pri komuniciranju, ozaveščanju in informiranju širše javnosti o gozdovih; 3. 

ekosistemske storitve in povezani ekonomski mehanizmi), z dodatkom razpoložljivih 

podatkov o skupnih merilih in indikatorjih, primerih dobrih praks, možnosti za politike, 

inovativnih pristopih itd.       

Sodelovanje z drugimi delovnim skupinami ali platformami 

S ciljem pospešenega sodelovanja med delovnimi skupinami in platformami Alpske 

konvencije o medsektorskih temah DS želi pozitivno sodelovati z drugimi delovnimi 

skupinami in platformami Alpske konvencije, se pravi s PLANALPOM in/ali Platformo za 

upravljanje voda, na temo varovalne funkcije gozdov in glede povezave z ustreznimi 

politikami; še posebej s Platformo »hribovsko kmetijstvo« v zvezi z ekosistemskimi 

storitvami in, ob potrebi, potencialno nasprotujočimi si interesi prehrane in energije (n. pr. 

spremembe v rabi površin in posledice za hribovsko kmetijstvo); s Platformo »energija« v 

zvezi s trajnostno proizvodnjo, rabo in porabo lesa iz alpskih gozdov  (n. pr. v povezavi s 

trajnostno proizvodnjo energije iz biomase); s Platformo za ekološko omrežje v zvezi z 

gozdnimi ekosistemskimi storitvami. Organizirala bo skupne delavnice in skupne tematske 

sestanke z ustreznimi DS in PF po dogovoru z nastopajočimi DS in PF.   

Aktivnosti v okviru strategije EUSALP 

Ob upoštevanju trenutnega razvoja akcijskega načrta EUSALP in prihodnjih sklepov za 

prednostno izvajanje njenih strateških aktivnosti DS predstavlja nekaj tem, povezanih z 
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alpskimi gozdovi, lesom in trajnostjo, ki bi bile pomembne za strategijo:  

 ekološke inovacije, raziskave in razvoj, dostojno delo in metode za spodbujanje 

uporabe trajnostnega lesa, nelesnih gozdnih proizvodov in energije v okviru 

»alpskega zelenega gospodarstva« s podpiranjem ustanovitve alpskih lokalnih verig 

dodane vrednosti in trgov zelenih delovnih mest prek spodbujanja pametnih, 

vključujočih in trajnostnih poti rasti v Alpah (n.pr. komunikacija in terensko delo, 

certificiranje, zelena javna naročila itd.)  

 prispevek gorskih gozdnih ekosistemskih storitev k ohranjanju biotske raznovrstnosti 

in trajnostnemu gospodarjenju z alpskimi naravnimi in človeškimi habitati ob 

spodbujanju prepoznavanja splošne družbene vrednosti narave, biotske 

raznovrstnosti in krajine (n.pr. varstvo in okrepitev ekosistemskih storitev in 

povezljivosti; učinkovita raba obnovljivih, lokalnih virov energije; razširjanje znanja in 

informacij o tveganju in priložnostih, povezanih s potencialnimi posledicami 

podnebnih sprememb itd.).  

 
4. Člani in način dela 

 
Predsedstvo 

Italija se je ponudila, da predseduje delovni skupini v obdobju 2015-2016.   

Sestava 

Delovno skupino bodo sestavljali eksperti, ki ji imenujejo pogodbenice, tako kot v obdobju 

2013-2014. Aktivnosti bodo razvijali v sodelovanju z nacionalnimi in teritorialnimi upravami, 

raziskovalnimi institucijami, strokovnimi predstavniki poslovnih skupnosti in drugimi 

nacionalnimi in mednarodnimi deležniki glede na teme, ki jih bo DS obravnavala na svojih 

sestankih.  

Način dela 

DS načrtuje, da bi se, tako kot doslej, sestajala popoldne in imela delavnico, odprto za 

javnost (običajno z vključitvijo regionalnih deležnikov) naslednjega dne. Delavnica ima 

funkcijo bodisi zbiralnika idej in informacij za DS bodisi informiranja DS o temah in rezultatih 

dela, kot tudi vključevanja vplivnih regionalnih deležnikov (raziskovalnih institucij, regionalnih 

in lokalnih akterjev, poslovnih sektorjev itd.) v razpravo o določenih temah.  

DS predlaga tudi, da se tem aktivnostim doda tematsko potovanje/ekskurzijo za 

pospeševanje znanja, strokovne razprave in izmenjavo primerov dobrih praks med 

udeleženci. 

DS se bo sestajala dvakrat letno. Enega od sestankov bosta organizirali skupno DS in 

Platforma PLANALP. 

 


