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PREDLOG MANDATA DELOVNE SKUPINE / PLATFORME 

Platforma za ekološko omrežje   

za obdobje  2017-2018    

 

1. Ustanovitev delovne skupine/platforme 

 

Sklep Alpske konference o ustanovitvi delovne skupine / platforme  

S sklepom (IX/POJ17)  je IX. Alpska konferenca v Alpbachu, 9. novembra 2006, ustanovila 

platformo za ekološko omrežje.  

 

2. Naloge v okviru Alpske konvencije  

 

Povezava z ustreznim/i protokolom/i Alpske konvencije oz. Okvirno konvencijo  

Mandat prispeva k izvajanju protokola »Varstvo narave in urejanje krajine« in se še posebej 

navezuje na njegov 12. člen v prizadevanjih za pospeševanje nastanka ekološke mreže.  

Ekološka povezljivost se kot medsektorska tema navezuje na številne druge protokole, in 

sicer »Urejanje prostora in trajnostni razvoj«, »Hribovsko kmetijstvo«,  »Gorski gozd«, 

»Turizem«, »Energija« in »Promet« .  

Mandat prispeva nadalje k izvajanju določil 2f. člena Okvirne konvencije, ki se navezuje na 

varstvo narave in urejanje krajine.  

Usklajenost s temami Večletnega programa dela Alpske konvencije (po potrebi) – seznam 

potencialnih tem bo poslan do konca marca 2016 

Mandat je usklajen s temo “Vrednotenje / pospeševanje biotske raznovrstnosti« in se 
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navezuje še posebej na teme: izguba biotske raznovrstnosti, spodbujanje ekološke 

povezljivosti in ohranjanje ter ponovno vzpostavljanje ekosistemskih storitev. Navezuje se 

tudi na teme “Ukrepi za obvladovanje podnebnih sprememb”, “Oblikovanje okolju prijaznega 

gospodarstva”, “Spodbujanje trajnostnega prevoza” in “Osrednja/ključna vloga v okviru 

strategije EUSALP« z ozirom na ekološko povezljivost.  

 

 

3. Aktivnosti v mandatnem obdobju   

 

Opis osrednjih aktivnosti  

Osrednje aktivnosti so: 

Nadalje podpreti pilotne regije za ekološko povezljivost Alpske konvencije in spodbujati 

druge regije, da so imenovane kot nove pilotne regije, s prikazovanjem in skupnim 

razvijanjem izvedljivih ukrepov ter okrepitvijo političnega sodelovanja. Na ta način se bo 

omrežje pilotnih regij razširilo in postalo bolj učinkovito. 

Spodbujati izmenjavo, razvoj in prenos znanja in veščin o ekološki povezljivosti.  

Platforma bo: 

i) aktivna na področju znanosti, politik in implementacije (vključno z upravnimi vidiki in 

upravljanjem, zakonodajo, indikatorji, orodjem in instrumenti) s ciljem ugotavljanja 

novih vprašanj, ki se postavljajo na področju ekološke povezljivosti;  

ii) sodelovala z znanstvenimi raziskovalnimi instituti oziroma institucijami, ki se 

posvečajo implementaciji; 

iii) spodbujala in podpirala čezmejne, alpske in nacionalne projekte o ekološki 

povezljivosti. V tem kontekstu bo tesno sodelovala z Akcijsko skupino 7 EUSALP.  

Prikazovati koristi ukrepov o povezljivosti za oblikovanje okolju prijazno 

gospodarstvo v Alpah, s preučevanjem in objavljanjem primerov dobrih praks ob 

istočasnem vključevanju ekološke povezljivosti v druge sektorje (vključno področje 

prostorskega načrtovanja itd). 

Razširiti mrežo deležnikov za ekološko povezljivost v Alpah in drugod (vključno EUSALP, 

Karpatska konvencija, Green Infrastructure, itd.) z združevanjem povezanih dejavnosti in 

spodbujanjem izmenjave izkušenj ter kooperacije. To bo imelo kot posledico povečano 
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ozaveščenost in nadaljnje ukrepanje. 

Opis glavnih rezultatov  

Poročilo “Zadnje stanje” o tem, kako je ali bi lahko bila ekološka povezljivost vključena v 

prostorsko načrtovanje (n.pr. spremljanje podatkov/referenc/izkušenj na nacionalni in lokalni 

ravni ter na ravni zavarovanih območij v zvezi z združevanjem ekološke povezljivosti 

/prostorskega načrtovanja).  

Do konca leta 2018 se bodo zvrstili štirje sestanki platforme. 

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine/platforme  

Komunikacija bo potekala:  

- s širjenjem informacij od platforme preko članov platforme do posameznih omrežij;  

- z vabilom povezanim pobudam, znanstvenikom, vladnim predstavnikom in NVO-jem 

za udeležbo na sestankih platforme o specifičnih vsebinah; 

- s prispevanjem k aktivnemu širjenju publikacij, projektnih poročil in drugega gradiva;  

- z vabilom lokalnim medijem, naj se udeležijo sestankov platforme, zato da se 

vzpostavi povezava z javnostjo;  

- z iskanjem sinergij s pomembnimi projekti, na primer GreenConnect, in drugimi 

projekti v pripravi.  

Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami / platformami 

Določeni vidiki ekološke povezljivosti so združljivi s številnimi obstoječimi platformami in 

delovnimi skupinami (n.pr. WISO, hribovsko kmetijstvo in gozdarstvo, voda, turizem, promet 

itd.). Nekateri člani in opazovalke sodelujejo tudi v drugih platformah in delovnih skupinah in 

to spodbuja izmenjave. 

V preteklosti je bilo sodelovanje s platformo WISO vzpostavljeno predvsem zaradi 

izmenjave informacij in vzajemne udeležbe na sestankih. Ta dejavnost bo nadalje 

okrepljena.  

Predvidena je tudi intenzivnejša  izmenjava in morebitno sodelovanje z drugimi DS in PF na 

področjih skupnega interesa.  

Aktivnosti v okviru strategije EUSALP in Akcijske skupine 6 

Predvideni so tesno sodelovanje in intenzivne izmenjave z Akcijsko skupino 7 o ekološki 
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povezljivosti s ciljem ustvarjanja sinergij in usklajevanja programov dela. Še posebej:   

i) predsedstvo platforme bo povabilo vodstvo Akcijske skupine 7 na sestanke platforme, 

vodstvo Akcijske skupine 7 pa bo povabilo predsedstvo platforme na sestanke akcijske 

skupine; 

ii) potekala bo izmenjava pomembnih rezultatov projektov, raziskav in razpoložljivega 

gradiva; 

iii) opredeljene bodo skupne pobude ob iskanju možnosti financiranja. 

Članstvo platforme in Akcijske skupine 7 se v določenem obsegu prekrivata. 

Opredeljena bodo področja sodelovanja z Akcijsko skupino 6, ki so še posebej povezana s 

širšim kontekstom varstva in trajnostne uporabe biotske raznovrstnosti. 

 

4. Predsedovanje in načrt dela   

 

Predsedovanje in sestava  

Francija in Nemčija bosta še dalje sopredsedovali platformi; predsednika bo imenovala 

Francija. 

Platformo bodo sestavljali eksperti iz držav pogodbenic (predvsem organizacij, ki se 

ukvarjajo z raznimi vidiki varstva narave) in opazovalk (CIPRA, ALPARC, ISCAR itd.). Glede 

na posamezne primere bodo na sestanke platforme lahko povabili tudi dodatne 

strokovnjake, na primer iz pilotnih regij ali iz povezanih projektov. 

Načrt dela    

Platforma se bo sestajala dvakrat letno (vključno s povabljenimi gosti), praviloma spomladi 

in jeseni.  

Poleg tega bodo člani platforme in opazovalke v okviru multinacionalnih projektov, kot na 

primer GreenConnect, pogosto organizirali oziroma se udeleževali številnih dogodkov na 

temo ekološke povezljivosti. Praviloma bodo taki dogodki napovedani na sestankih 

platforme. 

Na osnovi izkušenj z delavnice za pilotne regije 2016 bo morebiti organizirana  nadaljevalna 

delavnica za Alpsko konferenco 2018.  
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