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A Poročilo opazovalk Alpske konvencije  

 

To poročilo je povzetek prispevkov, ki jih je predstavilo deset od šestnajstih opazovalk 

(Zavezništvo v Alpah AidA, ALPARC, Društvo “Alpsko mesto leta” ASdJ, Zveza Alpe-Jadran, 

Club Arc Alpin (Združenje planinskih zvez alpskega loka) CAA, CIPRA, ISCAR, FACE, FIA-

NET, ProMONT-BLANC pMB).  

 

1. Opazovalke in dodatne informacije  

 

ALPARC www.alparc.org  

Društvo Alpsko mesto leta (ASDJ) www.alpenstaedte.org  

Zveza Alpe-Jadran www.alps-adriatic-alliance.org/  

ARGE ALP www.argealp.org/  

Klub Arc Alpine www.club-arc-alpin.eu  

CIPRA www.cipra.org  

EUROMONTANA www.euromontana.org/  

FACE – Združenje zvez za lov in varstvo divjadi v Evropski uniji  www.face.eu   

FIANET www.seilbahnen.at 

Interreg Območje Alp www.alpine-space.eu/  

ISCAR www.iscar-alpineresearch.org/   

IUCN www.iucn.org/  

Mreža Zavezništvo v Alpah www.alpenallianz.org/ 

ProMONT-BLANC www.pro-mont-blanc.org/  

UNEP www.unep.org/  

WWF wwf.panda.org/  

 

2. Udeležba opazovalk na sestankih Alpske konvencije  

 

Opazovalke so se udeležile različnih sej in sestankov delovnih teles Alpske konvencije ter 

njenih delovnih skupin in platform. Mreža ALPARC je nudila predsedstvuPlatforme za ekolo-

ško omrežje (http://www.alpine-ecological-network.org/) pomoč pri usklajevanju aktivnosti, 

vključno z organizacijo dogodkov platforme, s pomočjo pri pripravi delovnih dokumentov in s 

podporo ter stiki s pilotnimi regijami za ekološko povezljivost Alpske konvencije. V zadnjem 

letu se je CIPRA v vlogi opazovalke udeležila sej in sestankov Alpske konference, Stalnega 

odbora, Odbora za preverjanje ter vrste delovnih skupin in platform:  promet, ekološko omre-

žje, upravljanje voda, WISO, makroregionalna strategija, trajnostni turizem, RSA6 in 

http://www.alparc.org/
http://www.alpenstaedte.org/
http://www.alps-adriatic-alliance.org/
http://www.argealp.org/
http://www.club-arc-alpin.eu/
http://www.cipra.org/
http://www.euromontana.org/
http://www.face.eu/
http://www.face.eu/
http://www.seilbahnen.at/
http://www.alpine-space.eu/
http://www.iscar-alpineresearch.org/
http://www.iucn.org/
http://www.alpenallianz.org/
http://www.pro-mont-blanc.org/
http://www.unep.org/
http://www.panda.org/


ACXIV/A5/Rev.1 

ACXIV_A5_sl_Rev.1 

3/11 

MAP/VPD. CIPRA je predložila zahtevek Odboru za preverjanje in podprla Poročilo o stanju 

Alp (RSA) o zelenem gospodarstvu na primer s tem, da je organizirala delavnico v sodelova-

nju z društvom Alpsko mesto leta v Trentu (Italija), na kateri so predstavniki alpskih mest 

leta in deležniki lokalnih podjetij razpravljali o izzivih in primerih dobrih praks zelenega gos-

podarstva, zato da bi prispevali konkretno gradivo za RSA6. Poleg tega je bilo društvo Alp-

sko mesto leta prisotno na Stalnem odboru  Alpske konvencije v Sonthofnu. CIPRA Slovenija 

podpira Dan Alpske konvencije, ki ga organizirajo vsako leto v Sloveniji. Združenje CAA se 

je aktivno udeležilo sej Odbora za preverjanje, Stalnega odbora in Alpske konference. Pris-

pevalo je podrobne komentarje v fazi poglobljene analize postopka preverjanja o »trajnost-

nem turizmu« in zbralo odgovore članic CAA v sodelovanju s CIPRO. Aktivno je sodelovalo 

tudi  pri razvijanju smernic za interpretacijo člena 6 (3) protokola “Turizem” in se udeležilo 

različnih delovnih skupin in platform: MAP/VPD, promet, trajnostni turizem, hribovsko kme-

tijstvo, PLANALP in makroregionalna strategija. Mednarodni odbor ISCAR pošilja in poobla-

šča eksperte, da dajo svoj prispevek v okviru delovnih skupin in platform Alpske konvencije 

in sodelujejo z  dvema akcijskima skupinama  EUSALP-a (raziskave in inovacije ter povezlji-

vost). Zaradi velikega števila delovnih skupin in ker ni mogoče sodelovati z vsemi, se je 

ISCAR osredotočil na teme "voda", "nesreče, "kmetijstvo, "ekološka omrežja” in "makroregi-

onalna strategija". Skupina Pro Mont-Blanc se je udeležila sestankov delovnih skupin in 

platform o svetovni dediščini in RSA4 o turizmu in ekološkem omrežju. Zaradi visokih potnih 

stroškov, ki so presegali proračunska sredstva, je lahko le delno sodelovala pri ekološkem 

omrežju in si redno izmenjavala elektronsko pošto v zvezi s poročilom RSA o trajnostnem 

turizmu. FIANET se je udeležil seje  Stalnega odbora in Odbora za preverjanje ter delovnih 

skupin za »trajnostni turizem« in » – zeleno gospodarstvo«. 

 

3. Sodelovanje s predsedstvom, nacionalnimi delegacijami in Sekretariatom  

 

V okviru prednostne naloge “gore, okoljsko izobraževanje in mladi”, je mreža ALPARC razvi-

la pobudo “Mladi na vrhu” (Youth at the top) s podporo BMUB (Zvezno ministrstvo za okolje, 

varstvo narave, gradnjo in jedrsko varnost) in nemškega predsedstva Alpske konvencije. Cilj 

te skupne pobude, ki je potekala istočasno v šestih državah (Avstrija, Francija, Nemčija, Itali-

ja, Slovenija in Švica), je bil ustvariti povezavo med različnimi državami in preseči upravne in 

jezikovne ovire ob pojmovanju Alp kot enotno regijo. Pobuda je namenjena otrokom in mla-

dim in jim omogoča, da se sprehajajo po zavarovanih območjih in naravnih rezervatih v 

gorah ter delijo fizične, človeške, kulturne in umetniške izkušnje. Prva izvedba je potekala 

julija 2015 z organizacijo 27 dogodkov in približno 475 udeležencev. Leta 2016 so priredili 

približno 50 različnih dogodkov, ki so se jih udeležili tudi romunski in slovaški mladinci. Več 

informacij na: http://www.youth-at-the-top.org/en/.  
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Poleg tega je v letu 2015 ALPARC aktivno podprl pobudo “Brati gore“, ki sta jo organizirala 

predsedstvo in Sekretariat Alpske konvencije, s promocijo dogodka pri svojih članih in sode-

lavcih oziroma s tem, da je aktivno sodeloval pri organizaciji dogodka v  Chambéryju (Franci-

ja), 11. decembra 2015. CIPRA je tudi dala svoj prispevek k pobudi »Brati gore« s tem, da je 

organizirala dogodek v Liechtensteinu v imenu Urada za okolje kneževine Liechtenstein. 

CIPRA si redno dopisuje in izmenjuje informacije s Stalnim sekretariatom in delegacijami. Na 

svetovni razstavi EXPO v Milanu so se mladi iz Cipre in projekta “Youth Alpine Express” 

društva Alpsko mesto leta  srečali s Generalnim sekretarjem Markusom Reitererjem in s 

predstavniki pogodbenic Alpske konvencije. Mladi so potovali iz svojih rodnih mest v Milan z 

razpoložljivimi karseda trajnostnimi prevoznimi sredstvi. Na potovanju z vlakom, avtobusi, 

kolesi in peš je 22 udeležencev pobude Youth Alpine Express izmerilo svoje emisije CO2: 

porabili naj ne bi več kot 6.8 kg CO2 (enakovredno  100 točkam), zato da bi dosegli dvojni 

cilj, ki so ga zastavili mednarodni oblikovalci politik. Udeleženci so skupno porabili 3124 točk, 

se pravi povprečno 142 točk na osebo na dan. 

Poleti leta 2015 je CIPRA skupno s Sekretariatom organizirala liechtensteinski del potovanja 

»Mi smo Alpe«. Pobuda »Mi smo Alpe« se je leta 2015 ustavila v Alpskih mestih leta 

Chamonix (Francija) in  Sonthofen (Nemčija), leta 2016  pa Villach (Avtsrija) in Tolmin (Slo-

venija). Oktobra 2015 se je v Benediktbeuernu (Nemčija) odvijala konferenca o ublažitvi 

podnebnih sprememb. Konferenco sta organizirala mreža Zavezništvo v Alpah in društvo 

Alpsko mesto leta v obdobju nemškega predsedovanja Alpski konvenciji. Rezultat dela je bil 

skupni poziv Konferenci o podnebnih spremembah Združenih Narodov, ki so ga predstavili 

Rita Schwarzelühr-Sutter, državna sekretarka nemškega Zveznega ministrstva za okolje, 

Urlike Scharf, Ministrstvo za okolje in zaščito dežele Bavarske  skupaj z Markusom Reiterer-

jem v Parizu (Francija) decembra 2015. 

ISCAR je podprl Sekretariat Alpske konvencije pri izvedbi natečaja Young Academics Award. 

Mimi Urbanc, zastopnica ISCAR-ja, je ena izmed članov žirije .  

ProMONT-BLANC je organiziral in bil prisoten skupaj z UIAA v gorskem kiosku na Forumu 

COP 21 v Parizu, decembra 2015, ki so ga obiskali Generalni sekretar in kontaktne točke. 

Pole tega bodo septembra 2016 organizirali voden obisk Mont Blanca (5 dni), ki bo obrav-

naval več tem, bo namenjen mladim »ambasadorjem« iz treh držav - Italije, Švice in Francije 

- in se ga bodo udeležili strokovnjaki in vodiči iz teh držav.  

Espace Mont-Blanc se je tudi udeležil priprav na prvo skupno proslavljanje 25-letnice Alp-

ske konvencije na temo mladih: priprave so vključevale prispevke mladih »ambasadorjev«, 

povabljeni so bili tudi krajevni politiki in institucije ter združenja, ki se ukvarjajo z mladimi v 

Alpah, vključno s CIPRO International (n.pr. YPAC, UniMont-Edolo, UniAosta, UniGeneve, 

UniLausanne, Ecole polytechnique/EPFL – Valais, UniSavoie). 
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AidA, ASdJ, CAA, CIPRA, ISCAR, Stalni sekretariat, Interreg Program Območje Alp in  

Ökomodell Achental so skupaj organizirali Alpski teden 2016 v Grassauu (Nemčija). Po letu 

2012 je Alpski teden spet zaživel v okviru Alpske konvencije zaradi znatnega finančnega 

prispevka nemškega predsedstva. Pričakovati je, da bo Alpski teden spet postal stična točka 

in priložnost za izmenjave med vsemi, ki so jim Alpe pri srcu in si, od ministrov do aktivistov, 

prizadevajo za Alpe in za korist alpske regije.  

 

4. Zaključeni in načrtovani projekti ter aktivnosti opazovalk v povezavi z Alpsko 

konvencijo  

 

4.1 ALPARC  

 

V okviru prednostne naloge « biotska raznovrstnost/ekološko povezovanje” je ALPARC tes-

no sodeloval v fazi izmenjav za kandidature za nove pilotne regije.  

Sodelovanje med Alparcom in Mrežo zavarovanih območij v Karpatih (CNPA) je zgodba o 

dolgoročnem uspehu in ALPARC je podprl ustanovitev Mreže od samega začetka. V okviru 

Memoranduma o namerah, ki so ga podpisale Alpska konvencija, Karpatska konvencija in 

Konvencija o biotski raznovrstnosti (CBD), so bili partnerji Mreže povabljeni, da se pridružijo 

delavnici Alparca z naslovom “Alpska zavarovana območja 2030 – Skupna vizija za prihod-

nost” in da predstavijo svoje aktivnosti na 59. seji Stalnega odbora Alpske konvencije.  

Alpska zavarovana območja so opredelili kot osrednji element alpskega ekološkega omrežja. 

V tem kontekstu so lahko predstavili rezultate projekta Zelene Alpe v okviru programa 

Območje Alp  (http://www.greenalps-project.eu/) različnim skupinam, od zavarovanih območij 

do platforme za ekološko omrežje. Pripravljen je bil nov obsežen projekt o ekološki povezlji-

vosti za novo obdobje programa Območje Alp, ki bo pod vodstvom Alparca uveden v drugo 

fazo zbiranja predlogov projektov v letu 2016.  

V 12 letih je bilo za vzpostavitev ekološke povezljivosti v Alpah storjenega veliko. ALPARC je 

usklajeval pripravo publikacije, ki povzema delo, opravljeno na to temo na posameznih pod-

ročjih v povezavi z Alpsko konvencijo.  

Trenutno ALPARC, DANUBEPARKS in CNPA pripravljajo akcijski načrt in memorandum o 

sodelovanju za spodbujanje tesnejšega sodelovanja med tremi mrežami zavarovanih obmo-

čij v srednji Evropi v smeri ekološkega povezovanja.  

Vse te dejavnosti je odločno podprlo nemško Ministrstvo za okolje. Od leta 2015 je mreža 

ALPARC okrepila svoje delo na področju “regionalnega razvoja in kakovosti življenja”. V 

okviru projekta InnovAlps (ki ga podpira švicarski Zvezni urad za okolje FOEN), je operativno 

telo iskalo nove alternativne pristope k regionalnemu razvoju in vodilo nadnacionalno izmen-

javo o inovacijah v alpskih regijah z zavarovanimi območji. Trije alpski naravni parki so bili 



ACXIV/A5/Rev.1 

ACXIV_A5_sl_Rev.1 

6/11 

vključeni v ta projekt kot pilotne regije in se med sabo obiskali ob priložnosti treh delavnic: 

Naravni park Tiroler-Lech na Tirolskem (AT), Regionalni park Pfyn-Finges v regiji Valais (CH) 

in regionalni naravni park Baronnies provencales v regijah Rhône-Alpes-Auvergne in Pro-

vence-Alpes-Côte-d’Azur (F). Čeprav so si med seboj različne glede na politične in teritorial-

ne značilnosti, so pilotne regije našle skupni imenovalec in skupne cilje, na primer boj proti 

odseljevanju prebivalcev in razvijanje trajnostnih gospodarskih dejavnosti.  

Poudarjeno je bilo ovrednotenje lokalnih kmetijskih proizvodov ter naravne in kulturne dediš-

čine, na primer z razvijanjem novih ponudb za turistične aktivnosti na prostem, ampak tudi 

upravljanje in vloga naravnih parkov v širšem regionalnem kontekstu. Projekt je nudil prilož-

nost za obravnavo faktorjev uspeha in ovir na poti inovacij in regionalnega razvoja, kar je 

privedlo do priprave vrste priporočil za povečanje inovativne zmogljivosti v regijah z naravni-

mi parki. Projekt prikazuje tudi vrsto obetavnih možnosti za sodelovanje na alpskem nivoju v 

prihodnosti. Rezultati projekta so bili predstavljeni na zaključni konferenci v naravnem parku  

Pfyn-Finges, konec septembra 2016.  

Na prošnjo članov je ALPARC uvedel mednarodno izmenjavo informacij in izkušenj o moten-

ju prostoživečih živali in rastlin zaradi zimskih športnih aktivnosti. O temi so prvič razpravljali 

na nivoju Alparca na delavnici v regionalnem naravnem parku Bauges, marca 2016. Bila je 

prva tovrstna delavnica, na kateri se je zbralo veliko število udeležencev (približno 50) z raz-

ličnih področij s celotnega alpskega prostora (zastopanih je bilo 6 držav): vlade, planinska 

združenja, znanstveniki, okoljevarstveni NVO-ji in, seveda, zavarovana območja. To je bila 

priložnost za predstavitev kreativnih pobud, za razpravo o praktičnih primerih in za združe-

vanje in izmenjavo znanja, izkušenj in idej. Udeleženci so ugotovili, da je treba nadaljevati s 

takimi izmenjavami na alpski ravni. Prvi korak v to smer je bil že storjen: maja 2016 so usta-

novili delovno skupino in usmerjevalni odbor s ciljem poglobljene obravnave teme in razvijan-

ja idej za skupni projekt.  

Poleg financiranj za konkretne projekte s strani zgoraj navedenih držav prejema ALPARC od 

leta 1995 kot organizacija z jasno strukturiranim delovnim programom finančno podporo 

Francije (država in alpske regije). Mesto Chambéry v Savoji brezplačno zagotavlja lokacijo 

sedeža ALPARCA. 

 

4.2 CIPRA 

CIPRA in njene organizacije članice izvajajo različne projekte in aktivnosti v povezavi z Alp-

sko konvencijo. CIPRA France je na primer leta 2015 zaključila projekt “TEPos alpins (territo-

ires à énergie positive alpins – alpska plusenergijska območja)”. Osem francoskih alpskih 

območij je bilo uvedenih v začetna razmišljanja o energetskem prehodu s pomočjo aplikativ-

nih raziskav o zavorah in vzvodih, prisotnih na terenu, o ozaveščanju in mreženju. Na osnovi 
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izkušenj, pridobljenih s projektom, je CIPRA France pripravila vrsto priporočil za telesa, ki 

oblikujejo politike, in za izvoljene lokalne predstavnike za lažji energetski prehod podeželskih 

in gorskih območij (http://www.cipra.org/fr/publications/tepos-alpins-rapport-final). 

CIPRA Avstrija se je v zadnjih dveh letih ukvarjala s pravnim izvajanjem protokolov Alpske 

konvencije. Posvetila se je varstvu tal v luči Mednarodnega leta tal in protokolu »Energija« 

Alpske konvencije v zvezi z energetskim prehodom. Organizirala je delavnice s strokovnjaki 

in rezultati bodo objavljeni v letu 2016. Pravno svetovanje za Alpsko konvencijo, ki ga je 

uvedla CIPRA Avstrija,  je bilo večkrat potrebno v zvezi s pravnim izvajanjem protokolov. 

CIPRA Italija je vključila članice organizacije v skupni postopek, ki je privedel do priprave 

programskega dokumenta o prihodnosti zavarovanih območij po zgledu protokola Alpske 

konvencije in sicer začenši z nekaterimi kritičnimi vidiki, kot, na primer, razdelitev nacional-

nega parka Stelvio v tri administrativne oddelke posameznih regij, oziroma s priložnostmi, ki 

jih je ustvaril sistem zavarovanih območij. CIPRA Italija se je posvetila teritoriju in preizkusila 

pilotno orodje Alpskega laboratorija, zato da bi konkretno uresničila načela Deklaracije o 

prebivalstvu in kulturi.  

CIPRA Švica se je osredotočila na trajnostni turizem v letih 2015 in 2016. Uvedla je nagrado 

za trajnost, ki so jo prejela zgledna podjetja v tem sektorju. Poleg tega je prispevala k izvedbi 

projekta o podnebnih spremembah v regiji Surselva. Organizirala je tudi konferenco o kultur-

nih vidikih v alpskem prostoru, s katero je želela spodbuditi razpravo o prevrednotenju gor-

skih območij v kraje, privlačne za naselitev. 

CIPRA International se je tudi udeležila YPAC 2016 s projektom YAE. Razvila je tudi druge 

projekte o mladih kot na primer I-LivAlps in YouTurn. Cilj teh projektov je okrepitev sodelova-

nja mladih na alpskem nivoju. 

Liechtenstein, Švica in CIPRA so leta 2015 podelili tretjo arhitekturno nagrado za trajnostno 

gradnjo in rekonstrukcijo (Konstruktivne Alpe) zglednim stavbam iz celotnega alpskega pros-

tora. 

Na področju biotske raznovrstnosti in varstva krajine CIPRA razvija trenutno dva projekta: 

AlpES in SPARE. AlpES se osredotoča na ekosistemske storitve v Alpah, SPARE pa na 

upravljanje rek. 

Trenutno je tu v povojih še projekt PEMO s ciljem zmanjšanja dnevnih migracij. 

 

4.3 Euromontana 

 

Euromontana, evropsko združenje za gorska območja, je obravnavalo več tem, ki so 

pomembne za Alpsko konvencijo. Najprej je Euromontana sodelovala na sejah Platforme „ 

Hribovsko kmetijstvo“. Sodelovala je tudi na več konferencah o prostovoljnem označevanju 

kakovosti hribovskih proizvodov, ki jih je organiziralo prejšnje italijansko predsedstvo v okviru 

http://www.cipra.org/fr/publications/tepos-alpins-rapport-final
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EXPO 2015. Euromontana je dala tudi pobudo za Evropsko listino o kakovostnih živilih z 

gorskih območij, da bi s tem presegli določila EU na področju vrednotenja in spodbujanja 

kakovostnih živil z gorskih območij.  

Prav tako si je Euromontana prizadevala za trajnostni razvoj gorskih območij z izkazano 

podporo poročilu poslanke Evropskega parlamenta Iotove o kohezijski politiki v gorskih regi-

jah EU. To pobudo je spremljala izvedba konference evropskih gorskih območij o prilagajanju 

na podnebne spremembe in varstvo podnebja, da bi pokazali, kako se zmorejo prebivalci 

gorskih območij prilagajati tem bistvenim spremembam. Posebej so se posvetili temam vode, 

energije in upravljanja tveganj.  

 

4.4 Društvo Alpsko mesto leta  

 

Društvo Alpsko mesto leta šteje trenutno 16 mest, ki so si zadala kot nalogo praktično izva-

janje protokolov in deklaracij Alpske konvencije. Številne so aktivnosti, dogodki in pobude, ki 

se vrstijo na občinski in mednarodni ravni. Mesto Bad Reichenhall (Nemčija) je na primer 

gostilo Peti forum proti širjenju mestnih območij; mesti Annecy in Chamonix (Francija) sta  

organizirali bogat in pisan teden o trajnostnem razvoju; Sonthofen (Nemčija) je gostil Stalni 

sekretariat in Konferenco o trajnostnem turizmu junija 2016. V sodelovanju s CIPRO je druš-

tvo Alpsko mesto leta podprlo organizacijo te konference v okviru nemškega predsedovanja 

Alpski konvenciji. Vsa Alpska mesta leta so organizirala branja, razstave ali dneve odprtih 

vrat v okviru pobude Alpske konvencije Brati gore.  

 

4.5  Club Arc Alpin - CAA 

Od leta 2011 združenje CAA prispeva sredstva za projekt “Energetska učinkovitost gorskih 

koč” za razvoj orodja, ki omogoča planinskim društvom, da spremljajo ogljične sledi gorskih 

koč in da primerjajo podatke o energetski porabi. Projekt se je zaključil leta 2015, zdaj pa bi 

morali orodje čim več uporabljati. Projekt so predstavili na prvi Alpski konferenci o gradnjah 

leta 2016 v Garmisch-Partenkirchnu in na delavnici “Podnebni ukrepi in varčevanje z energijo 

v hotelski in gostinski industriji”, spomladi v Oberschleißheimu. Več informacij na 

http://www.club-arc-alpin.eu/index.php?id=104&L=6 

Združenje CAA je leta 2014 objavilo dokument o stališču planinskih društev v zvezi z vars-

tvom in vrednotenjem alpske kulturne in naravne krajine:  

http://www.club-arc-

alpin.eu/fileadmin/downloads/Positionspapiere/neues_Layout_2013/Decision_Paper_Landsca

pe.pdf 

http://www.club-arc-alpin.eu/index.php?id=104&L=6
http://www.club-arc-alpin.eu/fileadmin/downloads/Positionspapiere/neues_Layout_2013/Decision_Paper_Landscape.pdf
http://www.club-arc-alpin.eu/fileadmin/downloads/Positionspapiere/neues_Layout_2013/Decision_Paper_Landscape.pdf
http://www.club-arc-alpin.eu/fileadmin/downloads/Positionspapiere/neues_Layout_2013/Decision_Paper_Landscape.pdf
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Na področju turizma si člani CAA stalno prizadevajo za bolj trajnostni turizem v Alpah ob 

spodbujanju okolju prijaznega pohodništva, planinarjenja in alpinističnega smučanja ter vzdr-

ževanju več sto koč in več tisočev kilometrov pohodniških poti, pogosto v sodelovanju z 

lokalnimi in regionalnimi organizacijami in institucijami, pogosto tudi v vlogi »odvetnika nara-

ve«  proti gospodarskemu izkoriščanju in širitvi smučarskih površin.  

 

4.6 ISCAR 

Zbornik ForumAlpinum 2014 o alpskih virih, ki se je odvijal v kraju Darfio Boario Terme (Itali-

ja), je bil objavljen na spletu (angl.:https://doi.org/10.1553/forumalpinum2014; ital.: 

http://ebook.euronics.it/scheda-ebook/anna-giorgi-axel-borsdorf-gunter-kock-thomas-

scheurer/le-risorse-delle-alpi-9788898490295-315621.html)  in obravnava temo uporabe, 

vrednotenja in upravljanja virov od lokalne do makroregionalne ravni.  Zaključke je objavila 

gorska platforma revije Mountain Research and Development.  

Literatura: >Giorgi A, Borsdorf A, Köck G, Scheurer T, založniki (2015) Alpine Resources: 

Use, Valorisation and Management From Local to Macro-regional Scale. Zbornik ForumAlpi-

num 2014 - Darfo Boario Terme (Italija). Dunaj, Avstrija: Avstrijska akademija znanosti.  

>Giorgi A, Scheurer T (2015) Alpine Resources: Assets for a Promising Future – Zaključki  

ForumAlpinum 2014. Mountain Research and Development 35, 4. 

Delovna skupina za »Raziskave o alpskih zavarovanih območjih (ISCAR-P)« je pri svo-

jem delu imela dva cilja: medsebojni strokovni pregledi (redakcijska komisija) za dve letni 

številki spletne revije eco.mont (izdajata jo Inštitut za interdisciplinarno raziskovanje o gorah 

IGF v Innsbrucku in Avstrijska akademija znanosti) in organizacija delavnice ISCAR-

ALPARC -  "Povezava med znanostjo in gorskimi zavarovanimi območji: vloga znans-

tvenih svetov". To delavnico so organizirali v sodelovanju z Labex ITEM (Grenoble; pred-

sednica: Isabelle Arpin) v Chambéryju (Francija), kjer se je zbralo približno 30 znanstvenikov 

in upravljavcev zavarovanih območij. Rezultate so objavili v dveh člankih spletne revije 

eco.mont:  

> Isabelle Arpin, Astrid Wallner, Thomas Scheurer, Valerie Braun (2016) Priporočila za usta-

novitev ali obnovo znanstvenih svetov na zavarovanih območjih. eco.mont 1/2016 doi: 

10.1553/eco.mont-8-1s62 

> Isabelle Arpin, Gaëlle Ronsin, Thomas Scheurer, Astrid Wallner, Fabien Hobléa, 

Olga Churakova (Sidorova), Dominik Cremer-Schulte, Valerie Braun (2016) Znanstveni sveti 

zavarovanih območij v Alpah: pregled in analiza njihovih prispevkov v povezovanju znanosti 

in upravljanja. eco.mont 2/2016. doi: 10.1553/eco.mont-8-2s5 

Poleg tega ISCAR aktivno sodeluje v znanstvenem odboru za organizacijo konference 

https://doi.org/10.1553/forumalpinum2014
http://ebook.euronics.it/scheda-ebook/anna-giorgi-axel-borsdorf-gunter-kock-thomas-scheurer/le-risorse-delle-alpi-9788898490295-315621.html
http://ebook.euronics.it/scheda-ebook/anna-giorgi-axel-borsdorf-gunter-kock-thomas-scheurer/le-risorse-delle-alpi-9788898490295-315621.html
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"Gore, območja inovacij",  ki se bo odvijala od 11. do 13. januarja 2017 v organizaciji  

Labex ITEM Univerze Grenoble-Alps v Grenoblu. 

Delegati odbora ISCAR so sodelovali s švicarsko-avstrijsko zvezo za raziskovanje gora  pri 

razvijanju strateške raziskovalne agende "Gore za prihodnost Evrope" kot izhodišče za 

boljše povezovanje gorskih tem v delovni program Horizon 2020 in javne razpise 2018-2020: 

http://mri.scnatweb.ch/en/mri-europe-news/2676-new-publication-of-a-strategic-mountain-

research-agenda 

 

4.7 ProMONT-BLANC 

Skupina ProMONT-BLANC se je udeležila Konferenc o trajnostnem turizmu v Münchnu in 

Sonthofnu ter prvega sestanka o Večletnem programu dela leta 2015. 

ProMONT-BLANC lobira tudi za vključitev območja gore Mont-Blanc, ki sega na ozemlje treh 

držav, v Alpsko ekološko omrežje kot pilotno območje, kot sta predlagala Alparc in platfor-

ma, ki sta skupno pripravila projekt AlpBioNet v okviru programa Območje Alp na območju 

Mont-Blanca.  

Na vsakem sestanku ProMONT-BLANC informira in opozarja Espace Mont-Blanc (35 fran-

coskih, italijanskih in švicarskih občin na območju gore Mont-Blanc) o ciljih Konvencije, trenu-

tnih aktivnostih in publikacijah in je uspešno lobiral za odstranitev starega vojaškega obje-

kta, ki je moteče vplival na krajino: zapleten postopek uničenja in biološke obnove na 

območju Mont-Lachat/St.Gervais v sodelovanju z departmajem, regijo in francoskimi držav-

nimi uradi. Skupina se je udeležila raznih dogodkov regionalne mreže (razstav, demonstracij, 

informativnih prireditev) v znak protesta proti hudi onesnaženosti zraka v dolinah in proti 

načrtom za dodatne nevarne povezave med smučarskimi območji in za gradnje velikih objek-

tov na zavarovanih mokriščih znotraj območja Espace Mont-Blanc. 

Kartografiija treh držav o zavarovanih območjih in pomen krajine in biotske raznovrstnosti  

sta med stalnimi prizadevanji za pravo čezmejno varstvo in ekološko povezljivost najvišje-

ga gorskega masiva v Alpah. 

 

5. Komunikacijske dejavnosti v povezavi z Alpsko konvencijo  

ALPARC poudarja vrednost ohranjanja narave, spodbuja in razširja inovativne pristope 

zavarovanih območij v Alpah in obvešča o številnih temah, povezanih s področjem dejavnosti 

mreže preko spletne strani  (http://www.alparc.org/) in socialnih omrežij (Facebook in 

Twitter). Občasno izdaja bilten v petih jezikih. ALPARC redno podpira in poudarja pomen  

aktivnosti Alpske konvencije s pomočjo različnih komunikacijskih sredstev. Leta 2015 je izdal 

DVD Multivision “For the Alps” (http://multivision-alparc.org/) – skupen projekt  Alparca in 

http://mri.scnatweb.ch/en/mri-europe-news/2676-new-publication-of-a-strategic-mountain-research-agenda
http://mri.scnatweb.ch/en/mri-europe-news/2676-new-publication-of-a-strategic-mountain-research-agenda
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drugih 20 zavarovanih območij, ki je bil distribuiran na alpskih zavarovanih območjih in dru-

gim deležnikom. Film so predvajali na številnih sejah in konferencah v alpskem prostoru. 

Povečuje ozaveščenost o naravni in kulturni dediščini v Alpah. 

CIPRA je posvetila letno poročilo 2015 25. obletnici Alpske konvencije  

(http://www.cipra.org/en/cipra/international/publications/annual-reports). Poleg tega objavlja 

redne prispevke o Alpski konvenciji v biltenu alpMedia in je aktivna na Facebooku. Redne 

izmenjave potekajo med Stalnim sekretariatom Alpske konvencije in Sekretariatom društva 

Alpsko mesto leta. Za društvo Alpsko mesto leta je zelo pomembno obveščanje mest-članov 

o novostih, publikacijah in pobudah Alpske konvencije, po elektronski pošti (v vseh alpskih 

jezikih ali v angleščini), na spletnem mestu združenja ali s pomočjo predstavitev, n.pr. Mari-

anna Elmi na 2. generalni skupščini društva v Trentu ob predstavitvi 5. Poročila o stanju Alp.  

Leta 2015 je združenje FACE na sestankih obveščalo svoje člane o aktivnostih Alpske kon-

vencije. 

 

6. Obeti 

Opazovalke bodo v času avstrijskega predsedovanja poskušale najti format za stalno 

izmenjavo v smislu konkretnega izvajanja Alpske konvencije in za tekoče spremljanje las-

tnih aktivnosti. 

 

 

 

 

B  Predlog sklepa 

 

 

Alpska konferenca se seznani s poročilom opazovalk Alpske konvencije in se zahvali za 

opravljeno delo.  

 

http://www.cipra.org/en/cipra/international/publications/annual-reports

