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         ImplAlp/2013/19/4/3 

         (OL:DE) 

 

Druga faza rednega postopka preverjanja: 

natančnejša obravnava teme »turizem« 

 

Ta dodatna vprašanja je Odbor za preverjanje pripravil v okviru poglobljenega postopka 
preverjana, da bi natančneje obravnaval področja, pri katerih so v okviru prve faze prever-
janja nekatera vprašanja ostala odprta. Ta dodatna vprašanja se nanašajo na naslednje 
določbe: 5., 6.,18. člen Protokola »Turizem« in člen 12(1) Protokola »Promet«. 
 
Pogodbenice prosimo, da na vprašanja odgovorijo do 31. oktobra 2014. 

 

 

Člen 5(1)  
Člen 5(1) predvideva oblikovanje smernic, razvojnih programov in sektorskih načrtov, ki so jih 

pristojni organi vpeljali na ustrezni ravni 

a. Na kakšen način so pogodbenice spodbujale izdelavo teh smernic, razvojnih programov in sek-

torskih načrtov? Na kakšen način je zagotovljena njihova izvedba? Kateri primeri dobre prakse 

obstajajo na regionalni in lokalni ravni? 

b. Kako je zagotovljeno, da te smernice, razvojni programi in sektorski načrti upoštevajo cilje tega 

protokola? 

 

Člen 5(2) 
Na kakšen način se presojajo in primerjajo  prednosti in slabosti načrtovanega razvoja  z nasled-

njih vidikov? 

a. družbenogospodarskih posledic za tamkajšnje prebivalstvo, 

b. posledic za tla, vodo, zrak, naravno ravnovesje in krajino ob upoštevanju posebnih ekolo-

ških danosti, naravnih virov in meja sprejemljivosti  ekosistemov, 

 

Člen 6(1) 
a. S katerimi metodami in ukrepi se pri razvoju turizma upoštevajo načela varstva narave in 

ohranjanja krajine? 
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b. Kako se zagotavlja, da se, kolikor je mogoče, spodbujajo samo projekti, ki varujejo krajino 

in so sprejemljivi za okolje? 

 

Člen 6(2) 
a. Ali je uvedba in izvedba trajnostnih politik zahtevanih s strani teh določb dejansko prispe-

vala h krepitvi konkurenčnosti sonaravnega turizma? V čem se odraža ta krepitev?   

b. Kako  se s tem zagotavlja, da sonaravni turizem pomembno prispeva k družbenogospo-

darskemu razvoju alpskega prostora? 

c. Na kakšen načina se zagotavlja učinkovitost ukrepov za spodbujanje  inovativnosti in uva-

janja novih oblik ponudbe?  

 

Člen 6(3) 
S katerimi metodami skrbijo pogodbenice za to, da  na območjih z močnim turističnim prometom 

dosegajo uravnoteženost med  intenzivnimi in ekstenzivnimi  oblikami turizma?  

 

Člen 6(4) 
a. Kako se pri spodbujevalnih ukrepih za intenzivni turizem zagotavlja prilagoditev obstoječih 

turističnih objektov in njihove opreme ekološkim zahtevam? Kako se zagotavlja, da poteka razvoj 

novih objektov v skladu s cilji Protokola "Turizem"? 

b. Kako se pri spodbujevalnih ukrepih za ekstenzivni turizem zagotavlja, da se ohranjanja in 

razvija sonaravna in za okolje sprejemljiva turistična ponudba? Kako se zagotavlja, da ti ukrepi 

dvigajo vrednost naravne in kulturne dediščine turističnih  območij? 

c. Kako se ocenjuje učinkovitost teh ukrepov? 

 

 

18. člen 

V kakšni obliki pogodbenice spodbujajo meddržavno sodelovanje v zvezi z razporejanjem počitnic 

in izkušnjami o podaljšanju sezone?  

Če ukrepi niso bili sprejeti, zakaj ne? 

Ali obstajajo kakšne izboljšave? 

 

Protokol "Promet", člen 12(1) 
 

Člen 12 (1) zavezuje pogodbenice, da bodo, ne da bi to zahtevale od drugih regij, kolikor 

mogoče zmanjševale obremenitve okolja zaradi letalskega prometa vključno z letalskim 
hrupom 
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a. Ali se je zmanjšala obremenitev okolja zaradi letalskega prometa, vključno z letalskim hru-

pom zaradi sprejetih ukrepov? Če ne, ali so bili sprejeti novi ukrepi za doseganje tega cilja? 

 

b. Člen 12(1) Protokola »Promet« predvideva sprejem ukrepov, s katerimi se za varovanje 

divjačasovno in lokalno omejuje nemotoriziran prostočasni letalski promet di. Kako se 

zagotavlja učinkovitost teh ukrepov? 


