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PREDLOG MANDATA ZA 

DELOVNO SKUPINO 

VELIKE ZVERI IN PROSTOŽIVEČI PARKLJARJI TER DRUŽBA 

(WISO) 

za obdobje do XVI. Alpske konference 

1. Uvodne pripombe 

Cilj delovne skupine Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba (WISO) je najti rešitve za 

usklajeno upravljanje velikih zveri in prostoživečih parkljarjev z družbo. Delo skupine se opira 

na celosten pristop, ki presega ekološke vidike in si prizadeva, da bi upoštevalo gospodarske 

in družbene vidike. 

Delovna skupina je priznan forum konstruktivnega, na dejstvih osnovanega dialoga o 

upravljanju velikih zveri in prostoživečih parkljarjev na alpski ravni. 

 

2. Naloge 

Opis nalog 

1. Spodbujanje izmenjave informacij, znanstvenih podatkov in izkušenj med člani 

delovne skupine kot podpora za postopke odločanja in koordinacija ustreznih 

aktivnosti za velike zveri. Ta izmenjava bo izvedena z vzpostavitvijo ponavljajoče se 

točke dnevnega reda na sestankih delovne skupine. Poleg rednega poročanja je bil 

podan predlog, da naj bi se pri tej izmenjavi dotaknili tudi teme usklajevanja 

genetskega monitoringa v Alpah in pristopov za skupno definicijo problematičnega 

vedenja volkov. 

2. Spodbujanje dialoga med pomembnimi deležniki v Alpah (vključno z upravami, 

civilnimi družbami, upravljalci divjih živali, lovci, gozdarji in kmetovalci). 

3. Spodbujanje izmenjave o upravljanju s prostoživečimi parkljarji, s poudarkom na 

zadevah, ki so pomembne za skupno transnacionalno upravljanje na alpski ravni. 

4. Osnutek poročila o spoznanjih, ki izhajajo iz izkušenj uporabe preventivnih ukrepov 

zoper nastanek škode zaradi velikih zveri, ki se osnuje tudi na rezultatih aktivnosti iz 

mandata 2016-2019. 
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Opis dokumentacije 

1. Poročanje o spoznanjih, ki izhajajo iz izkušenj uporabe preventivnih ukrepov zoper 

nastanek škode zaradi velikih zveri. 

2. Povzetek izmenjave o upravljanju s prostoživečimi parkljarji. 

Načrt dela 

Delovna skupina se bo v obdobju mandata sestala vsaj trikrat. 

 

3. Komunikacija 

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine 

V obdobju mandata si bo delovna skupina prizadevala izboljšati komuniciranje svojih 

rezultatov in aktivnosti preko kanalov in platform, ki jih nudijo posamezne članice delovne 

skupine, in ustreznih kanalov, ki so na voljo Stalnemu sekretariatu Alpske konvencije. 

Posebna pozornost bo usmerjena k vidikom, ki so povezani z družbo, dialogom z deležniki in 

komunikacijo na regionalni in lokalni ravni. 

 

4. Sodelovanje 

Aktivnosti delovne skupine za sodelovanje 

V obdobju mandata je predvideno ustrezno sodelovanje s Posvetovalnim odborom za alpsko 

biotsko raznovrstnost. 

 

5. Povezava z Večletnim programom dela 

Prispevek za in skladnost z Večletnim programom dela 2017-2022 Alpske konference 

in s Konvencijo in njenimi protokoli 

Aktivnosti, kot jih načrtuje mandat, bodo prispevale k izvedbi tretje prednostne naloge 

»ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti in krajine«. 

 

6. Predsedovanje 

Delovni skupini bo predsedovala Slovenija. 


