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PREDLOG MANDATA DELOVNE SKUPINE 
Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba (WISO) 

za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference 
 

 

1. Uvodne pripombe 

Cilj delovne skupine Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba (WISO) je najti rešitve za 
upravljanje velikih zveri in prostoživečih parkljarjev združbo na usklajen način. Naraščajoče 
populacije velikih zveri, predvsem volkov, dvom v nekaterih delih prebivalstva in politični pritiski 
izražajo željo po tem, da bi našli ustrezne ukrepe za zagotovitev nadaljnjega obstoja zdrave 
populacije velikih zveri in prostoživečih parkljarjev, medtem ko bi okrepili preventivne ukrepe ter 
povečali politično in družbeno sprejemanje sobivanja v alpski regiji. 
Delovna skupina WISO pri svojem delu stremi k celostnemu pristopu s kombiniranjem ekoloških, 
družbenih in ekonomskih vidikov upravljanja z velikimi zvermi in prostoživečimi parkljarji. 

 

2. Cilji 

Opis ciljev 

1. Spodbujanje izmenjave informacij, znanstvenih podatkov in izkušenj med delovnimi 
skupinami, da bi tako podprli postopke odločanja in usklajevali odzivne ukrepe glede 
velikih zveri. Poleg tega bo sestavni del te izmenjave tudi tema usklajevanja genetskega 
monitoringa volkov v Alpah, ki bo izhajala iz razprave o rezultatih projekta LIFE 
WOLFALPS EU. 

2. Ohranjanje in izboljšanje prostorske povezljivosti za velike zveri in parkljarje v Alpah, tudi 
v čezmejnem prostoru, ter prispevek Delovne skupine WISO k uresničitvi načrtov 
izvajanja Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje na področju »Ekosistemi in biotska 
raznovrstnost«. 

3. Pregled izvajanja podanih priporočil o usklajenem upravljanju z medvedi, volkovi in risi v 
Alpah iz poročil prejšnjih mandatov in poročila o preventivnih ukrepih za živino in s tem 
postavitev temeljev za posodobitev omenjenih poročil in priporočil. 

4. Nadaljevanje izmenjave in razprave o upravljanju z divjimi parkljarji. 

 

3. Naloge 

Opis izsledkov 

1. Redno obveščanje članov delovne skupine o novostih, vprašanjih, ukrepih in dogajanju v 
alpskih državah in regijah v zvezi s posameznimi temami. Ideje in priporočila za člane 
delovne skupine  za reševanje in spopadanje z izzivi v svojih državah in regijah. 

2. Zemljevid, ki prikazuje obstoječe življenjske prostore in ekološke koridorje ter identificira 
njihovo pomanjkanje, iz katerega bi razvili priporočila glede povezanosti življenjskih 
prostorov in koridorjev. Upoštevani bodo rezultati iz drugih projektov. Rezultati bodo 
izmenjani z drugimi delovnimi skupinami ali pobudami, ki se soočajo s podobnimi 
težavami. 

3. Poročilo o stanju izvajanja priporočil v posameznih poročilih iz preteklih mandatov. 
4. Kratko poročilo (povzetek) razprave o upravljanju z divjimi prakljarji. 
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Načrt dela  

Delovna skupina se bo v mandatnem obdobju sestala vsaj trikrat, vsak sestanek pa bo posvečen 
eni temi. 

 

4. Sodelovanje 

Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami/odbori in partnerji 

Sodelovanje s Posvetovalnim odborom za alpsko podnebje v povezavi s področjem aktivnosti 
»Ekosistemi in biotska raznovrstnost« Akcijskega načrta za podnebje 2.0. 
Po potrebi sodelovanje s Posvetovalnim odborom za alpsko biotsko raznovrstnost. 

 

5. Komunikacija 

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine 

- Spodbujanje dialoga z ustreznimi deležniki v Alpah (vključno z deležniki iz turizma, 
kmetijstva in civilne družbe) glede tem, kot je sobivanje. 

- Predstavitev prostorskega zemljevida življenjskih prostorov in koridorjev na ministrski 
ravni. 

- Vključitev predstavitve/delavnice za predstavitev Delovne skupine WISO na prireditvi, ki 
je organizirana v sklopu Alpske konvencije. 

 

6. Povezava z Večletnim programom dela Alpske konference 

Prispevek k in skladnost z Večletnim programom dela 2017–2022 Alpske 
konference ter z Alpsko konvencijo in njenimi protokoli 

Aktivnosti, ki jih predvideva mandat, bodo prispevale k izvedbi 3. prednostne naloge Večletnega 
programa dela Alpske konvencije 2017–2022 »Ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti 
in krajine«. 

 

7. Predsedovanje 

Delovni skupini bo predsedovala Slovenija. 


