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PREDLOG MANDATA DELOVNE SKUPINE  
»TRAJNOSTNI TURIZEM« 

za obdobje 2015-2016 

 

1. Ustanovitev  delovne skupine ali platforme 

Sklep Alpske konference, da se ustanovi platforma ali delovna skupina 

Skladno s sklepom 56. Seje Stalnega odbora (PC56/B1b1) se Alpski konferenci predlaga 

ustanovitev Delovne skupine »Trajnostni turizem«.  

 

2. Naloge v okviru Alpske konvencije  

Povezava z ustreznim protokolom Alpske konvencije oz. z Okvirno konvencijo 

Delovna skupina »Trajnostni turizem« bo poglobljeno obravnavala vsebine in cilje Protokola 

»Turizem« Alpske konvencije z namenom zagotovitve večje skladnosti med turizmom in 

okoljem ter bo naslovila izzive, s katerimi se sooča trajnostni turizem ne glede na obstoječe 

politične ali administrativne meje v Alpah. 

Temeljni dokumenti, ki jih velja izpostaviti:  

1. četrto Poročilo o stanju Alp o trajnostnem turizmu, potrjeno s strani Alpske 

konference na predlog 51. seje Stalnega odbora, 20. novembra 2012; 

2. poročilo “Task Force” italijanskega predsedstva za trajnostni turizem predstavljenega 

na 56. seji Stalnega odbora, ki je tudi sprejel priporočila za nadaljevanje aktivnosti na 

tem področju (PC56/B1b1, sklep 1);  

3. poročilo Odbora za preverjanje posredovano XIII. Alpski konferenci, ki vsebuje 

vprašalnik pripravljen s strani Odbora za preverjane glede členov 5, 6 in 18 

Protokola »Turizem« in 12. člena Protokola »Promet«; 

4. mandat Delovne skupine za Unescovo svetovno dediščino, v katerem se izpostavlja 

pomen vrednotenja Alpskih krajev in aktivnosti z ustrezno uporabo obstoječih 

mednarodnih instrumentov in sporazumov;   

5. Akcijski načrt za podnebje v Alpah v katerem je prepoznana posebna vloga turistične 

industrije pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, kot tudi pomen učinkov 

podnebnih sprememb na ta sektor in potreba po prilagoditvi in diverzifikaciji turistične 

ponudbe, potrjene tudi s strani različnih študij mednarodnih organizacij, kot npr. 

OECD Poročilo »Podnebne spremembe v evropskih Alpah – prilagoditev zimskega 

turizma in upravljanja z naravnimi nesrečami« kot tudi rezultati projektov Programa 

Območje Alp, npr. Climalptour.   

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

Večletni program dela 2011-2016 navaja turizem kot eno izmed petih prednostnih področij 

delovanja Alpske konvencije. V tem kontekstu je za delovno skupino »Trajnostni turizem« 
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zlasti zanimiv razvoj inovativnih ukrepov za usmerjanje in diverzifikacijo obstoječe turistične 

ponudbe, povečanje inovacijskih in upravljavskih sposobnosti deležnikov za zagotavljanje 

trajnostnega razvoja. S tem da se zagotovi, da morebitno povečanje turističnega 

povpraševanja in turističnih tokov ne bi imelo negativnih učinkov na naravo, krajino in okolje.  

Prispevek k sodelovanju v alpskem prostoru 

Večletni program dela za povečanje konkurenčnosti turističnih regij in destinacij v Alpah  

izpostavlja potrebo po novem pristopu pri čezmejnem sodelovanju. Turizem naj bi z 

vključevanjem kmetijstva in promocijo širokega nabora turističnih paketov in proizvodov 

prispeval k trajnostnemu razvoju gorskih in podeželskih območji. 

Transnacionalno sodelovanje na področju trajnostnega turizma je predvideno tudi v 

Protokolu »Turizem« (2. in 3. člen), v katerem so pogodbenice pozvane k usklajevanju  

turističnih in prostočasnih dejavnosti na obmejnih območjih, z namenom varovanja okolja in 

reševanja skupnih izzivov celotne regije.  

 

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

Opis osrednjih aktivnosti 

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bo delovna skupina izvajala sledeče aktivnosti:  

1. Upravljanje turizma v Alpah 

1.) Na podlagi zaključkov RSA4 ter dela opravljenega s strani Odbora za preverjanje 

glede  izvajanja določb Protokola »Turizem«, sta pokazala interes, da se posveti 

posebna pozornost temi trajnostnega turizma. Poleg tega Protokol »Turizem«  

predstavlja obetavno orodje in vzvod na strateški ravni za spodbujanje zelenega 

gospodarstva na območju Alp na področju upravljanja turizma. Predvideno je, da bo 

delovna skupina zbirala ter analizirala specifične politike, ukrepe, iniciative in primere 

dobrih praks, vključno s primeri trajnostnih inovacij in upravljanja destinacij. S tem bo 

delovna skupina lahko tudi prispevala k pripravi RSA6 o zelenem gospodarstvu s 

perspektive turizma.  

Aktivnosti:  

1.1 Analiza vsebine Protokola »Turizem« in njegovih ciljev v luči zelenega gospodarstva 

in zlasti vloge zelenih investicij pri doseganju ekonomsko učinkovitih ter robustnih 

inovacij in rasti, vzpostavitvi dostojnih delovnih pogojev in blažitvi socialnih stisk ter 

izboljšanju učinkovitosti upravljanja z viri in minimizacijo okoljske degradacije (UNEP, 

Poročilo o zelenem gospodarstvu, 2011). Posebna pozornost bo posvečena vključitvi 

trajnostnih načel vsebovanih v Protokolu »Turizem« pri inovacijskih procesih na vseh 

ravneh alpskega turizma: SMP (srednje velika in majhna podjetja), upravljanje 

destinacij na regionalnem in lokalnem nivoju, ter na ravni nacionalnih in federalnih 
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odborov. 

1.2  Poglobljena analiza z namenom priprave strokovne podpore Odboru za preverjanje 

pri izvedbi druge faze postopka preverjanja glede Protokola »Turizem«. 

1.3  Izdelava tehničnega prispevka o vlogi trajnostnega turizma v Alpah v okviru 

zelenega gospodarstva v skladu s potrebami delovne skupine za pripravo šestega 

Poročila o stanju Alp.  

Ključen vidik pri tem delu bo zbiranje izsledkov in izkušenj ter izdelava priporočil za 

vzpostavitev več nivojskega sistema upravljanja na področju turizma v Alpah – 

vključno z upravljanjem destinacij kot delom tega sistema – z namenom spodbujanja 

stalne rasti deleža trajnostnih turističnih proizvodov skladnih z Alpsko konvencijo. 

2) Vrednotenje kulturne in naravne dediščine  Alp (UNESCO) 

Vrednotenje kulturne in naravne dediščine Alp predstavlja pomemben element pri reševanju 

glavnih izzivov s katerimi se sooča turizem v Alpah, t.j. usklajevanja ekonomskih interesov z 

varovanjem narave in krajine. V povezavi s slednjim je ključna komunikacija o naravnih in 

kulturni vrednotah v Alpah. Poleg tega je smiselna ocena dejanskega učinka vpisa kraja na 

seznam »UNESCO svetovne dediščine« na razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni, 

njegovo ekonomsko uspešnost ter trajnostno varovanje narave.  

Aktivnosti:  

2.1 Proučitev možnosti uporabe drugih mednarodnih instrumentov in programov za dviganje 

ozaveščenosti in vrednotenju krajev v Alpah (n.p. UNESCO Konvencija o varovanju 

nesnovne kulturne dediščine; Ramsarska konvencija o mokriščih, ki so mednarodnega 

pomena; Faro konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo; ICOMOS 

Listina o kulturnih poteh in Resolucija CM/Res(2010)52 Sveta Evrope o pravilih za 

podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino). 

2.2. Proučitev obstoječih možnosti, orodij in tehnik (vključno z indikatorji) za merjenje učinka 

vpisa kraja na seznam svetovne dediščine ali drugih mednarodnih desitnacij z vidika 

turistične in ekonomske uspešnosti ter z vidika varovanja okolja.  

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine ali platforme 

Delovna skupina se lahko odloči, da organizira odprta zasedanja na katera vabi 

strokovnjake in deležnike s področja turizma, ohranjanja in upravljanja narave, javne uprave 

z različnih upravnih ravni, akademike, itd. 

Predvidena je organizacija več tematskih delavnic na katerih bodo predstavljeni prvi rezultati 

in kjer bodo potekale razprave s strokovnjaki in deležniki, vključno s strokovnjaki s področja 

turizma, člani Odbora za preverjanje in drugih delovnih skupin (npr. RSA6); odvisno od  

tematskih sklopov.   

 



 

  4/5 

Priprava dokumentacije 

Delovna skupina bo, pripravila poročila ali prispevke, v kolikor primerno, k sledečim 

vprašanjem: 

1. doprinos Protokola »Turizem« k zelenemu gospodarstvu v Alpah; 

2. upravljanje turizma v Alpah, vključno z inovativnimi pristopi pri upravljanju alpskih 

turističnih destinacij, z upoštevanjem načela participacije deležnikov in uravnoteženem  

pristopu med ekonomskimi in okoljevarstvenimi cilji; 

3. učinkih vpisa kraja na seznam »UNESCO svetovne dediščine« na razvoj turizma in 

ekonomsko uspešnost ter trajnostno varovanja narave na lokalni in regionalni ravni. 

Delovna skupina lahko predvidi tudi pripravo tabelaričnega pregleda izbora indikatorjev 

relevantnih za trajnostni turizem, Alpsko osredotočenega turizma; in ob upoštevanju 

obstoječega dela ter izbora indikatorjev za trajnostni turizem ter vsebin in izzivov 

izpostavljenih v RSA4 . 

Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami ali platformami 

 Delovna skupina bo po dogovoru zagotavljala strokovno podporo Odboru za 

preverjanje z namenom dopolnjevanja in obogatitve  druge faze rednega postopka 

preverjanja; 

 delovna skupina bo sodelovala z Delovno skupino RSA6 na temo vloge turizma v 

zelenem gospodarstvu z namenom priprave prispevka za RSA6 o trajnostnem 

turizmu v Alpah; 

 delovna skupina se lahko po potrebi odloči za sodelovanje s Platformo Ekološka 

omrežja, zlasti v primerih, kadar bi bilo treba za kraje, kjer turizem temelji na izrednih 

naravnih znamenitostih, sprejeti zaščitne ukrepe za zavarovanje le teh z vidika 

strateške vrednosti za turizem;  

 delovna skupina se lahko po potrebi odloči za sodelovanje s Platformama  

»hribovsko kmetijstvo« in »gorski gozd«, zlasti glede specifičnih virov (kot npr. gorski 

proizvodi, hrana,…), ki predstavljajo ključni element v turistični ponudbi; 

 po potrebi bo delovna skupina sodelovala z ostalimi delovnimi skupinami in 

platformami na področju vpliva podnebnih sprememb na turistični sektor v Alpah; 

 po potrebi se lahko v okviru delovne skupine in v koordinaciji z drugimi delovnimi 

skupinami in platformami organizira konzultacije o vplivih in morebitnih koristi turizma 

na alpsko okolje in vire. 

Aktivnosti v okviru strategije EUSALP 

Turizem kot osnovna gospodarska dejavnost in pomemben vir dohodka v Alpski regiji 

predstavlja eno ključnih gospodarskih panog v Alpah. Delo delovne skupine »Trajnostni 

turizem« se bo zato v največji meri nanašal na področje prvega in tretjega stebra EUSALP. 
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4. Člani in način dela 

Predsedstvo 

Delovni skupini bosta sopredsedovali Nemčija in Italija in si tudi delili odgovornost za 

izvedbo vseh nalog opredeljenih v mandatu. Na ta način bo zagotovljeno doseganje 

rezultatov z višjo dodano vrednostjo. 

Člani 

Pogodbenice bodo imenovale vodjo in člane delegacij. Nacionalni eksperti so lahko 

imenovani za vodje in/ali člane nacionalnih delegacij.  V primerih, da se na podlagi razprav 

in posvetovanj pokaže potreba po imenovanju dodatnih strokovnjakov, lahko tako 

imenovanje predlaga predsednik delovne skupina in člani delovne skupine.   

Način dela 

Delovna skupina se bo predvidoma sestajala dva do tri krat letno 

 

 


