Standardizirana struktura namenjena pogodbenicam kot osnova za periodično
poročanje v skladu s sklepoma VII/4 Alpske konvencije in XI/5 VIII. Alpske
konference za preverjanje aktivnosti, dobrih praks in pobud, ki so nastale v okviru
Deklaracije »Prebivalstvo in kultura«
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I.

POGLAVJE

SPREJETJE IN IZVAJANJE DEKLARACIJE ALPSKE
KONVENCIJE “PREBIVALSTVO IN KULTURA”

UVOD
Splošni cilj Alpske konvencije je zagotavljanje globalne politike za ohranjanje in varovanje Alp ter
za trajnostni razvoj le-teh ob enakovrednem upoštevanju interesov vseh alpskih držav in njihovih
regij ter Evropske ekonomske skupnosti ob odgovorni in trajni rabi virov in z določitvijo načel, na
katerih mora temeljiti čezmejno sodelovanje držav alpskega loka.
Za doseganje tega cilja bodo pogodbenice na osnovi določil 2. člena Konvencije sprejele primerne
ukrepe za vsaj dvanajst specifičnih področjih, med katerimi, na prvem mestu seznama, tudi za
področje Prebivalstva in kulture – »s ciljem spoštovanja, ohranjanja in podpiranja kulturne in
družbene samobitnosti avtohtonega prebivalstva in zagotavljanja njegove življenjske osnove, še
posebno poselitve in gospodarskega razvoja, ki sta znosna okolju, ter pospeševanje medsebojnega
razumevanja in partnerskega vedenja med alpskim in zunajalpskim prebivalstvom« (2. člen,
odstavek 2a).
Ob tem, ko je tematskemu sklopu »Prebivalstvo in kultura« dodelila velik pomen v okviru
trajnostnega razvoja alpskega prostora, je VIII. Alpska konferenca (Garmisch-Partenkirchen, 16.
november 2004) še posebej določila in sklenila:
-

da se na to temo izdela politična Deklaracija;
da se Deklaracija preverja v skladu z mehanizmom preverjanja in postopkom v skladu s
sklepom VII/4 Alpske konference,
da se po štirih letih od sprejema Deklaracije, na osnovi izkušenj pri njenem izvajanju,
razmisli o primernosti izdelave Protokola »Prebivalstvo in kultura« (sklep VIII/11 Alpske
konference).

Deklaracija »Prebivalstvo in kultura« (DPK), ki jo je izdelala posebna Delovna skupina, je bila
sprejeta na IX. Alpski konferenci (Alpbach, 9. november 2006).
Ob sprejemu Deklaracije je Konferenca ta inštrument označila kot »prvi pomemben prispevek k
izvajanju ciljev družbene in kulturne trajnosti Alpske konvencije« in se je med drugim zavezala,
»da bo iskala in podpirala koristne pobude, da bodo lahko tako prebivalstvo kot nevladne
organizacije, občine in regije aktivno sodelovale pri izvajanju ciljev socialne in kulturne vzdržnosti
Alpske konvencije« (sklep IX/11 Alpske konference).
Na tej osnovi je bila Alpska konferenca mnenja, da je primerno sprejeti Deklaracijo na temo
»Prebivalstvo in kultura«, obenem pa je sklenila, da je potrebno Deklaracijo preverjati z namenom,
da se po štirih letih od sprejetja oceni, ali je primerno izdelati izvedbeni Protokol za podrobno
ureditev izvajanja ciljev s tega področja. XI. Alpski konferenci bo torej pripadla naloga, da se
odloči o morebitni izdelavi Protokola »Prebivalstvo in kultura«.
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V ta namen je, glede na različno naravo in posebno strukturo Deklaracije v primerjavi z
izvedbenimi protokoli Alpske konvencije, Odbor za preverjanje Alpske konvencije je na svojem
sestanku v Parizu, 28.-29. aprila 2008 sklenil, da bo pripravil posebno ad hoc standardizirano
strukturo za preverjanje izvajanja DPK.

PRAVNA NARAVA, ZNAČAJ IN POSEBNOSTI DEKLARACIJE
Deklaracija »Prebivalstvo in kultura« spada, tako kot vse načelne Deklaracije, sklepi številnih
mednarodnih konferenc in mnogi podobni akti v področje tako imenovane mehke zakonodaje.
Tovrstni akti se običajno nahajajo v polnormativnih predpisih, ki so, predvsem na mednarodni
ravni, predmet izrazito politične in ekonomske volje, s katero se v bistvu urejajo odnosi med
državami, čeprav sami akti nimajo pravno zavezujoče narave.
Glavne značilnosti aktov, ki spadajo v kategorijo mehke zakonodaje, so naslednje:
-

pomanjkanje pravnih obveznosti za pogodbenice;
izključitev vsake odgovornosti držav v primeru kršitve določil, ki jih predvidevajo;
izključitev možnosti, da bi pred katerimkoli sodiščem ali mednarodnim sodiščem zahtevali
izvršitev izvajanja, implementacije ali spoštovanja dogovora (to še ne pomeni, da se jih v
posameznem postopku posredno ne sme upoštevati);
pomanjkanje ratifikacijskega zakona v soudeleženih državah;
pomanjkanje prenosa v notranji pravni red posameznih držav.

Glede na to, da Deklaracija nima neposredne zavezujoče veljavnosti, nimamo drugih zagotovil, da
se bodo upoštevala določila mehke zakonodaje, ki jih le-ta predvideva, in niti, da bo potekalo
preverjanje njenega izvajanja v pogodbenicah, razen dejstva, da se subjekt, ki je določila izdal,
prekriva s subjektom, kateremu so namenjena (avtoregulacija) in da je le-ta »ugleden« (moč
prepričevanja kot npr. pri ministrih).
Vse to lahko velja tudi za primer DPK, ki se pa še dodatno razlikuje od običajnih inštrumentov
mehke zakonodaje, saj je v primeru Deklaracije isti organ odločanja Alpske konvencije, ki ga
sestavljajo okoljski ministri vseh pogodbenic, soglasno sklenil tudi, da se preverja izvajanje
Deklaracije.
In prav preverjanje aktivnosti, dobrih praks in sprejetih ukrepov pogodbenic v okviru Deklaracije
»Prebivalstvo in kultura« predstavlja s pravnega vidika specifično značilnost in posebnost
Deklaracije »Prebivalstvo in kultura«, zaradi česar se Alpska konvencija še dodatno razlikuje od
ostalih mednarodnih pogodb, ki se med drugim ukvarjajo tudi z varovanjem naravne in kulturne
dediščine (Konvencije in deklaracije UNESCA, Konvencije in deklaracije Sveta Evrope itd).

SKUPNE AKTIVNOSTI POGODBENIC ZA SPODBUJANJE IZVAJANJA DPK
Kot je mogoče sklepati iz prejšnjih odstavkov, se eden od najpomembnejših korakov pri sprejetju
sklepa o potrditvi DPK na IX. Alpski konferenci nanaša prav na prizadevanja pogodbenic, da iščejo
in podpirajo koristne pobude, da bi sklop akterjev, ki ga sestavljajo občine, regije, nevladna
združenja in splošneje lokalno prebivalstvo, lahko aktivno sodeloval pri izvajanju tega novega
inštrumenta Alpske konvencije.
Ob izvrševanju tega načela je Stalni odbor na svoji 35. seji1 (2.-4. maja 2007, Lanslebourg, F)
sprejel predlog Italije, ob podpori Avstrije, da se podpira transnacionalno in čezmejno sodelovanje
1
36. seja Stalnega odbora je dokončno sklenila podpreti izvedbo te strategije za spodbujanje DPK, in sicer z naslednjim sklepom:
Stalni odbor
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med pogodbenicami, Stalnim sekretariatom, opazovalci, predsedstvom Alpske konvencije,
lokalnimi ustanovami ter drugimi združenji za spodbujanje izvajanja DPK v različnih delih
alpskega loka, in sicer prek organiziranja vrste aktivnosti (konference, tematske delavnice,
publikacije v alpskih jezikih itd.), ki bodo lokalne skupnosti spodbudile k zanimanju za ta
inštrument.
Omenjeno sodelovanje je imelo še predvsem namen, da prispeva k doseganju specifičnih ciljev, kot
so:
- zanimanje lokalnih upraviteljev, nosilcev interesov in splošneje lokalnega prebivalstva za
vsebine deklaracije;
- pozitiven input za lokalne ustanove, da se bodo pri pripravi svojih razvojnih
programov/strategij zgledovale pri vsebinah Konvencije,
- izmenjava informacij in izkušenj med lokalnimi upravitelji in strokovnjaki ter združenji,
ki delujejo na tem prostoru, predvsem na ključnih področjih Deklaracije2;
- oblikovanje in/ali krepitev transnacionalnega in čezmejnega sodelovanja v alpskem loku
med organizacijami lokalnih in regionalnih ustanov, združenj, tudi nevladnih organizacij,
alpskega loka pri razvijanju programov in projektov, ki izhajajo iz vsebin Deklaracije;
- poživitev sodelovanja med osrednjimi vladami (n.pr. ministrstvi) in regijami ter lokalnimi ustanovami pri razvijanju dejavnosti, usmerjenih v izvajanje ciljev Alpske
konvencije in Deklaracije »Prebivalstvo in kultura«.
- vzpostavitev neposrednih razgovorov med predstavniki pogodbenic, da bi razpravljali o
konkretnih lokalnih problemih z vidika alpskega prebivalstva;
Zaželeni rezultati izvajanja teh aktivnosti so tesno povezani z doseganjem navedenih ciljev in naj
bi jih kratkoročno in srednjeročno ocenjevali za:
-

krepitev vedenj in osveščenosti med predstavniki centralnih uprav, nosilcev interesov in
krajevnim prebivalstvom na splošno o ciljih Alpske konvencije in Deklaracije
»Prebivalstvo in kultura«;
večje poznavanje in osveščenost med predstavniki centralnih uprav o dinamikah, ki
potekajo na teritoriju in o pričakovanjih prebivalstva glede tematik, zajetih v DPK;
večje poznavanje in zavedanje lokalnih upraviteljev in nosilcev interesov, širše gledano
pa tudi lokalnega prebivalstva, glede ciljev Alpske konvencije ter Deklaracije
»Prebivalstvo in kultura«;
izmenjave informacij in izkušenj ter širitev dobrih praks med upravitelji in strokovnjaki
lokalnih ustanov in združenj, delujočih v alpskem prostoru;
priprava in širitev končne publikacije, ki bo lahko še dolgo dajala odgovore na to
obravnavano temo;
oblikovanje in objava dokumentacijske baze kot prispevka pogodbenic v luči preverjanja
izvajanja deklaracije do leta 2010;
krepitev izmenjave informacij in izkušenj ter širitev dobrih praks med upravitelji in
strokovnjaki lokalnih ustanov ter združenji, ki delujejo v alpskem prostoru;
začetek novih projektov in programov za transnacionalno in čezmejno sodelovanju med
organizacijami lokalnih in regionalnih ustanov ter združenji, tudi nevladnimi, ki obstajajo
v alpskem loku in prispevajo k izvajanju Deklaracije.

1. se seznani s poročilom Italije in Avstrije in se jima zahvali za njun trud
2. vabi pogodbenice in opazovalce, da aktivno sodelujejo pri skupnih pobudah za izvajanje Deklaracije «Prebivalstvo in kultura»,
tudi z ustreznim vključevanjem drugih organizacij, ki delujejo na tem področju
2
Zavest o pripadnosti skupnosti in sodelovanje; Kulturna raznolikost; Življenski prostor, kakovost življenja in enake možnosti;
Gospodarski prostor; Vloga mest in podeželja

5

Do danes so bile pod okriljem Alpske konvencije in ob podpori lokalnih združenj organizirane in
izpeljane tri glavne pobude za promocijo izvajanja DPK (v Beljaku3 (A), v Dobrovem4 (SL) in v
Ostani5 (I, pokrajina Cuneo)).
Za boljše osveščanje o posebnostih, ki označujejo področje »Prebivalstva in kulture«, se smatra, da
bi bilo koristno podati sintetičen prikaz glavnih rezultatov:
• dejavnosti (analiz, študij in primerjav), ki so jih v okviru DS Prebivalstvo in kultura v
obdobju 2001-2006 izvajali pogodbenice, opazovalci in strokovnjaki,
• pobud, ki so jih skupno udejanjale pogodbenice v okviru omenjene strategije za promocijo
DPK.
Prikaz skupnih dejavnosti pogodbenic – posebno glede izjemnosti območja in prioritet za glavne
tematike s prispevki strokovnjakov in navzočih poslušalcev – je na voljo v Dodatku, ki je priložen
standardizirani strukturi.

3

Prvo srečanje v Beljaku, 3. in 4. marca 2008 je s sodelovanjem Avstrije, Italije in Stalnega sekretariata predstavljalo priložnost za
predstavitev ciljev in vsebin DPK širši mednarodni publiki na plenarnih zasedanjih, kjer so opravili tematska poglabljanja v
petih vzporednih delavnicah (toliko je namreč sekcij, na katere se deli DPK). Ob zaključku delavnic je bil udeležencem razdeljen
vprašalnik kot dopolnilo za oceno rezultatov pobude in za usmerjanje organizatorjev bodočih podobnih pobud.

4

Seminar, ki je potekal v Dobrovem 28. in 29. maja 2008 s sodelovanjem Slovenije, Italije, francoskega predsedovanja in Stalnega
sekretariata, se je v skladu s temami in argumenti, ki jih je Slovenija izbrala za obdobje svojega predsedovanja EU, nanašal na
poglabljanje kulture gradnje v Alpah v luči klimatskih sprememb, v skladu s predlogi DPK-ja pod točko 3.1. (glej opombe v
točki 2).
Ob tej priložnosti so iskali možne sinergije med DPK-jem in Deklaracijo Alpske konference o klimatskih spremembah.

5

Srečanje v Ostani 26. in 27. junija 2008 s sodelovanjem Italije, Stalnega sekretariata in francoskega predsedovanja je bilo, zaradi
posebne politike občine gostiteljice, ki želi ponovno oživiti svoje gorsko območje v osrčju okcitanske doline v bližini italijanskofrancoske meje, idealna priložnost za poglobitev tistega dela DPK-ja, ki se nanaša na »Kulturno raznolikost« (vključno s
podtemami. Glej opombe v točki 2).

6

II.

POGLAVJE

VPRAŠALNIK
Kako boste izpolnjevali vprašalnik
Vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti, so na sivem ozadju.
Če se pri izpolnjevanju vprašalnika vendarle pojavijo težave pri določenih vprašanjih, poskusite na
ta vprašanja čim bolje odgovoriti. Na tovrstne težave lahko opozorite v rubriki »Morebitne
opombe«.
Odgovori na vprašanja morajo nuditi čim popolnejšo sliko o stanju na področju izvajanja
Deklaracije »Prebivalstvo in kultura« (P+K), zato bi bili v številnih primerih, predvsem ko gre za
pritrdilne odgovore, zaželeni in koristni popolnejši odgovori, ki naj podrobno opišejo sprejete
ukrepe in pobude, vključno z morebitnimi regionalnimi ali občinskimi posebnostmi.
Izrazoslovje, uporabljeno v vprašalniku, se praviloma ujema z izrazoslovjem Deklaracije P+K.
Vprašanja v vprašalniku ne spreminjajo obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz Alpske konvencije in
njenih protokolov.
Informacije, ki jih je pogodbenica, ki mora izpolniti vprašalnik, označila za zaupne, se tako tudi
obravnavajo.
Vprašanja se vsakokrat nanašajo na pogodbenico, ki izpolnjuje vprašalnik, in njeno ozemlje
oziroma na del alpskega območja, ki leži na njenem ozemlju. Območje Alp pomeni območje
veljavnosti Alpske konvencije v smislu 1. člena Alpske konvencije.
Pogodbenica, ki izpolnjuje vprašalnik, je v vprašalniku označena kot »država«. Zaradi
poenostavitve so bile izpuščene posebne oznake Evropske skupnosti. Oznaka »država« velja za
namene tega vprašalnika tudi za Evropsko skupnost.
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Podatki o izvoru in izdelavi poročila

Ime pogodbenice

Avstrija

Navedite nacionalno kontaktno točko
Ime nacionalne kontaktne točke

Zvezno ministrstvo za kmetijstvo in
gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo

Ime in naziv odgovorne osebe

dr. Ewald Galle

Poštni naslov

Stubenbastei 5
A - 1010 Wien

Telefon

++43 (0) 1 51522/1617

Faks

++43 (0) 1 51522/7626 ali 7624

Elektronski naslov

ewald.galle@lebensministerium.at

Podpis osebe, odgovorne za vlogo poročila
Datum vloge poročila
Navedite sodelujoče organe (npr. NVO, teritorialne skupnosti, znanstveno-raziskovalne
ustanove).
Zvezno ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo
Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov
Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, družino in mladino
Urad koroške deželne vlade
Urad tirolske deželne vlade
Urad gornjeavstrijske deželne vlade
Urad salzburške deželne vlade
Urad vorarlberške deželne vlade
Pisarna Alpske konvencije CIPRE Avstrija
Salzburški deželni inštitut za etnografijo
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1. del: Splošni del
1. Na kratko povzemite, kaj je bilo doslej storjenega in kaj načrtujete v podporo uresničevanja
ciljev Deklaracije P+K?
(Tukaj lahko navedete tudi druge splošne dejavnosti, povezane z Deklaracijo P+K, ki
presegajo cilje Deklaracije, ali dejavnosti in programe, ki spodbujajo cilje Deklaracije P+K
zunaj meja vaše države.)

Morebitne dodatne opombe:
Ni slučajno, da je določitev cilja v zvezi s prebivalstvom in kulturo na najvišjem mestu
osrednjega 2. člena Alpske konvencije. Heterogena struktura matične konvencije se torej zrcali
tudi v vsebini Deklaracije »Prebivalstvo in kultura«.
Skupna vrednota, ki je splošno veljavna v vseh priporočilih za delovanje in v vseh ukrepih, je
zlasti raznolikost alpskega prostora. Izredno pomemben je vidik, da je vitalna zahteva v
alpskem prostoru živečega prebivalstva, da trajno preživi in gospodari, izrecno zapisana kot
pomembna usmeritev.
Ta Deklaracija odpira enkratno možnost, da se Alpska konvencija umesti kot družbeni
inštrument. V prvi vrsti pa se pričakujejo odgovori, kako lahko prebivalcem v alpskem prostoru
zagotovimo socialni, kulturni in gospodarski razvoj v sozvočju z zavarovanim in trajnostno
obdelovanim okoljem in kako lahko zadržimo izgubo strukture, ki grozi v alpskem prostoru.
Da bi varstvo alpskega prostora v svoji funkcionalni celosti ostal tema, s katero bi se lahko
identificirali vsi ljudje, ki živijo v alpskem loku, je potrebno razširjati vsebine Deklaracije in
nuditi prizadetim možnost sodelovanja.
Deklaracija vsebuje cilje, ki so pogosto zaradi prostorske prizadetosti nekaterih avstrijskih
zveznih dežel različno pomembni (alpska mesta, regionalni jeziki, ...). Na splošno si torej
prizadevamo za udejanjanje pomembnih ciljev, tudi v skladu s finančnimi viri, samo pripadnost
območju veljavnosti Alpske konvencije pa v številnih primerih ne sproža posebnih ukrepov, ki
bi le-to presegali.
Kot pobudo za udejanjanje lahko omenimo Akcijski načrt lokalne Agende 21 (LA 21) s ciljem,
da se alpski življenjski prostor v gospodarskem, socialnem in okoljskem pogledu trajnostno
oblikuje, na primer v okviru prenove vasi. Cilji prenove vasi so bili že od nekdaj usmerjeni v
izboljšanje kakovosti življenja na vasi in v skupnosti.
Avstrija je kot prva alpska država, ob podpori Italije, Slovenije in Stalnega sekretariata Alpske
konvencije, zastavila vprašanje glede udejanjanja Deklaracije in z začetno prireditvijo 3./4.
marca 2008 v Beljaku (Villach) o osnovnem vprašanju primernosti Deklaracije v
vsakodnevnem ravnanju, bodisi v uradnih postopkih ali v konkretnih projektnih dejavnostih,
dala prvi impulz za implementacijo.
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Dopolnitvena vprašanja
Težave pri izvajanju Deklaracije P+K
1. Ali so obstajale oziroma še obstajajo težave pri uresničevanju obveznosti, ki izhajajo iz
Deklaracije P+K?
Da

X

Ne

X

Če obstajajo/so obstajale, jih navedite.
Ker marsikje ni na voljo strukturne in s tem proračunske in kadrovske opreme, lahko pogosto
navedemo samo to, kar je bilo storjeno v prizadevanju različnih inštitucij, kot na primer
Salzburškega deželnega inštituta za etnologijo.

Težave pri izpolnjevanju vprašalnika
2. Ali ste pri izpolnjevanju vprašalnika naleteli na težave?
Da

X

Ne

Če ste, jih navedite. Ali imate predloge za izboljšanje?
Ker so vprašanja delno zelo splošna oziroma ukrepi in dejavnosti, po katerih se sprašuje,
večinoma niso omejeni na območje veljavnosti Alpske konvencije, je iz tega vprašalnika le zelo
težko možno razbrati, kakšno je stanje pri udejanjanju Alpske konvencije; poleg tega se številna
vprašanja nanašajo na kakovostne kriterije, ki jih je, če sploh, možno zajeti le z veliko truda in
stroškov in o katerih pogosto ni na voljo informacij.
Mikroprostorska diferenciacija različnih postopkov je razlog, da je na vprašanja le redko možno
odgovoriti z DA ali NE.
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2. del: Posebni del o ciljih Deklaracije »Prebivalstvu in kultura«
(Deklaracija IX. Alpske konference z dne 9. 11. 2006)
I. Zavest o pripadnosti skupnosti in sodelovanje
Zavest o pripadnosti skupnosti in identiteta
1. Ali krepite skupno odgovornost alpskega in nealpskega prebivalstva ter vseh ravni
političnega odločanja za ohranjanje kulturnih posebnosti alpskega življenjskega prostora, zlasti
glede utrjevanja zavesti o pripadnosti skupnosti in identitete domačega prebivalstva?
Da

X (ne vseskozi)

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
Z znanstvenimi projekti, ki prikazujejo evropske kulturne povezave, kot na primer projekt
izdelave koledarjev z maskami za zainteresirano prebivalstvo.
Morebitne dodatne opombe:
• Cilj dejavnosti za ohranitev kulturne dediščine v gozdarstvu, ki jih je izvedlo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so zlasti osveščanje, opredelitev posebnosti posamezne
regije oziroma gospodarskih lokacij za prikaz in razvoj kulturnih potencialov v okolici
gozda. Na osnovi do sedaj dobljenega rezultata projekta lahko pričakujemo tesnejše
sodelovanje v alpskem prostoru in širše, ki bo zaobsegalo različne teme in presegalo meje
posameznih občin.
• Postopek priprave deželne usmeritve »Tirolska – prostor prihodnosti«
• Opredelitev težišč v programih INTERREG
• Nadaljnji razvoj struktur (tudi čezmejnih) za krepitev samostojnega regionalnega razvoja
• Priprava usmeritev v občinah in njihovo udejanjenje
• Vključevanje prebivalstva tudi za krepitev zavesti o pripadnosti skupnosti in identitete z
domačo občino
Načeloma pa je alpski prostor še vedno razcepljen v številne posamične interese, zaenkrat še ni
občutiti večje solidarnosti.
2. Označite, ali so billi na naslednjih področjih sprejeti ukrepi, s katerimi se je
omenjena skupna odgovornost še posebno okrepila.

Da

Podpora organizacijam, ki posredujejo tovrstne vrednote

X

Spodbujanje in nadaljnji razvoj partnerstev med krajevnimi in regionalnimi
teritorialnimi skupnostmi na območju Alp

X

Dejavnosti, ki prebivalstvu omogočajo dostop do zgodovinskega, gospodarskega
in okoljskega znanja o alpskem življenjskem prostoru

X

Programi obveščanja in izobraževanja o Alpski konvenciji in njenih protokolih

X

Skupni projekti

X

Ne
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Drugo

X

Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
• Poseben projekt za krepitev skupne odgovornosti za alpski podeželski prostor je projekt
»Alpinistične vasi«, ki ga je spodbudilo Avstrijsko planinsko društvo in finančno podprlo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru programa za podeželski razvoj
2007 – 2013, pri katerem sodelujejo tudi občine v hribovskem območju.
• Projekti programa INTERREG z Italijo
Navedite nekaj zglednih primerov.
• Da bi slovenski narodni skupnosti omogočili boljši dostop do deželne vlade, so že leta 1990
in enkratno v celotni Avstriji vzpostavili pri Uradu koroške deželne vlade pisarno
Skupnosti koroških Slovencev, ki deluje v okviru direkcije deželne vlade kot služba in
servis za zadeve slovenske narodne skupnosti.
Med njene pomembne naloge sodi med drugim priprava zasnov in ukrepov, ki povečujejo
zaupanje, sodelovanje pri osnutkih uredb, delo kot kontaktno mesto med deželo in
državnimi organi, kot sekretariat za stike s slovenskimi organizacijami in sosvetom za
slovensko narodno skupnost, kot dokumentacijski arhiv in knjižnica v zvezi z avstrijskimi
in tujimi narodnimi skupnostmi, kot prevajalska in tolmaška služba, poleg tega tudi
informiranje in delo z javnostjo, objavljanje publikacij in priprava prireditev (vsakoletni
kulturni teden, vsakoletni evropski kongres narodnih skupnosti), podeljevanje subvencij in
administrativne zadeve.
• Organiziranje različnih prireditev, kot že tradicionalni »Kulturni teden koroških
Slovencev«, ki koristi predstavitvi bogatega kulturnega udejstvovanja koroških Slovencev
v vsej njegovi raznolikosti (glasba, književnost, plesno gledališče, zborovsko petje,
razstave narodnih noš itd. …) ali pa Evropski kongres narodnih skupnosti, ki so ga
organizirali že dvajsetič.
• Spodbujanje, izvedba in strokovno spremljanje tematskih prireditev na področju gozdne
kulturne dediščine, na primer simpozij o oglarstvu (Rohr im Gebirge) ali simpozij o
smolarstvu (Baden).
• Vključevanje različnih organizacij v postopke priprave usmeritev in razvoja, kot npr. pri
»Tirolska – prostor prihodnosti« ali pri pripravi trajnostne strategije na Tirolskem, ki jo je
potrebno izdelati.
• Ustanovitev regionalnih zvez za planiranje, ustanov za regionalno upravljanje in svetov za
programe INTERREG oziroma evroregij.
• Subvencioniranje digitalnega atlasa Tirolske v okviru programa INTERREG.
• Okvirni projekt »Ohranitev in revitalizacija podeželskih struktur ob posebnem upoštevanju
alpske poselitvene strukture«.
• Projekt za mladino »Young village.com«
Sodelovanje znotraj in zunaj območja Alp
3. Ali spodbujate jezikovno razumevanje, dialog, sodelovanje in izmenjavo znanja v alpskem
prostoru ter med alpskim in nealpskim prebivalstvom v smislu inštrumenta krepitve
medsebojnega razumevanja in spoštovanja?
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Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
V bistvu to poteka pri sodelovanju v programih INTERREG, čezmejno in v alpskem prostoru;
stiki z zunajalpskimi območji (medregionalna sodelovanja) so redki.
V aktualnih izobraževalnih in projektnih pobudah za ohranitev gozdne kulturne dediščine
posvečajo veliko pozornost mestnim gravitacijskim območjem, kot možnim interesentom in
sodelujočim pri izobraževalno in turistično pomembnih ponudbah.
Nadaljnji primer je sodelovanje z univerzami znotraj Alp, primer »Vizije doline Zillertal«
Morebitne opombe:

4. Ali krepite trajnostni regionalni razvoj s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj med različnimi
kulturnimi skupnostmi na območju Alp in z drugimi gorskimi območji sveta?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Stalno povezovanje gozdarskih in kmetijsko-kulturnih ciljev ter dejavnosti z obstoječimi in
novimi mrežnimi orodji za podeželska oziroma zapostavljena območja v okviru »Omrežja
za razvoj PODEŽELJA«

•

Študije in ekskurzije na temo »Stara gradbena substanca«, »Nov način gradnje v Alpah«,
»Občinski in kulturni projekti« v Avstriji, Italiji, Švici in Nemčiji

Morebitne opombe:
Avstrija je s široko umestitvijo orodja LEADER ustvarila med drugim številne impulze za
razvoj regij v podeželskem, predvsem alpskem območju, z novo strukturo v okviru „Omrežja
za razvoj PODEŽELJA“ pa je še bistveno intenzivirala povezovanje sektorjev in regij.
Dodatno sodelovanje v okviru programa INTERREG, pa tudi DS alpskih dežel.
Še vedno pa ostajata izmenjava izkušenj in sodelovanje omejena na različne regije znotraj
alpskega prostora.
5. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, v zgoraj navedenem
smislu sprejeti ukrepi, s katerimi se je še posebno krepilo medsebojno
razumevanje in spoštovanje (vprašanje št. 3) kot tudi regionalni razvoj
(vprašanje št. 4).

Da

Vzpostavljanje oziroma utrjevanje in nadaljnji razvoj omrežij čezmejnega in
medobmočnega sodelovanja

X

Dejavnosti za spodbujanje kulturne izmenjave ter izmenjava informacij in
izkušenj o specifičnih temah

X

Organiziranje prireditev, razstav, objavljanja publikacij, filmske produkcije in
raziskovalnega dela

X

Ne
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Oblikovanje in širjenje večjezičnih publikacij v alpskih jezikih

X

Projekti v okviru mednarodnih gorskih partnerstev
Programi čezmejne izmenjave na znotrajalpski, čezalpski in mednarodni ravni

X

Drugo

X

Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Dvojezičnost v programu INTERREG med Avstrijo in Italijo.

•

V Delovni skupnosti za prostorski razvoj in prenovo vasi z vsemi evropskimi članicami
Delovne skupnosti

Transparentnost in udeležba
6. Ali priznavate pomembno vlogo, ki jo ima civilna družba pri prizadevanjih za uveljavitev
trajnostnega razvoja v alpskem območju, spodbujate največjo možno transparentnost v odnosih
med državno upravo in prebivalstvom in ali spodbujate udeležbo prebivalcev v zadevah javnega
interesa?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
Agenda 21, sodelovanje državljanov v postopkih načrtovanja v običajnem obsegu ter
vključevanje civilne družbe v postopek priprave usmeritve »Tirolska – prostor prihodnosti«
Morebitne opombe:
Trajnostni razvoj prostora ter največja možna preglednost med državno upravo in
prebivalstvom je splošen cilj, tako da ni posebnih ukrepov za prebivalce v območju veljavnosti
Alpske konvencije.
Še vedno pa obstaja neskladnost med napovedmi in stvarnostjo.
7. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi za
spodbujanje transparentnosti v odnosih med državno upravo in prebivalstvom ter
ukrepi za spodbujanje udeležbe prebivalcev v zadevah javnega interesa.

Da

Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja nosilcev odločitev na področju
mediacije in udeležbe.

X

Podpora postopkom na podlagi Lokalne agende 21

X

Ne

Drugo
Če ste označili „Drugo“, navedite tudi ustrezne ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
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•

Izobraževalne ekskurzije in izmenjava izkušenj

•

Prireditve »Šola prenove vasi«

•

Procesi v okviru Lokalne Agende 21

II. Kulturna raznolikost
Materialna in nematerialna kulturna dediščina
1. Ali se preučujejo, ohranjajo in razvijajo obstoječa materialna kulturna dediščina,
nematerialna kulturna dediščina in ustno izročilo, kar velja zlasti za načine oblikovanja kulturne
krajine ter arhitekturno in umetnostno-zgodovinsko dediščino, vključno s tradicionalnimi načini
obdelave v kmetijstvu, gozdarstvu, obrti in industriji?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Inventar kulturne krajine Montafon (KLIM) – projekt za evidentiranje obratov, kjer
opravljajo kmetijsko dejavnost v treh različnih proizvodnih conah, zunaj trajnega
poselitvenega prostora v Montafonu, Vorarlberg (LEADER-Projekt 2008-2010, odgovoren
za
projekt:
dr.
Peter
Strasser,
http://www.stand-montafon.at/standmontafon/Projekte/SMArtikel.2009-08-18.3235)

•

Tečaj za pripravo na certifikat »Gozd+kultura« (glejte tudi šolsko/poklicno dodatno
usposabljanje)

•

Vzpostavitev avstrijskega omrežja gozd-kultura (okoli 1 do 2 strokovni prireditvi o
vprašanjih, ki se nanašajo na gozd in kulturo, vsako leto s stalno izmenjavo podatkov in
znanja)

•

Intenzivno sodelovanje gozdarstva z avstrijsko komisijo UNESCA za nematerialno
dediščino (organiziranje tematskih delavnic itd.)

•

»Pro Vita Alpina« na področju kulturnega in regionalnega razvoja v alpskem prostoru

•

Inštitut za etnologijo in razvoj kulture, ki se ukvarja s tradicionalnimi kulturami v alpskem
prostoru, s kulturo vsakdanjega življenja in z »alternativnimi« kulturami ter njihovim
lokalnim razvojem

•

Muzej tirolskih kmetij Kramsach: Cilj je dokumentiranje kmečke kulture; tradicionalni
načini gospodarjenja, arhitektura in orodja kažejo oblike življenja, ki so v glavnem
porinjene v ozadje in so zašle v pozabo

•

Posamični projekti, kot na primer virtualna hiša zgodovine; gradbena substanca in značilna
podoba kraja med tradicijo in prenovo; doživljaji hribovskih kmetov v vzhodnih Alpah;
»Kultur.Landschaft« – strategija za kulturno krajino prihodnosti; razgibano življenje –
kulturna filmska dediščina; vsetirolski kviz za mladino; itd.

•

Publikacije, npr. Zgodovina umetnosti na Tirolskem, Umetna obrt na Tirolskem;
Zgodovina tirolske glasbe; Tirolski kraji tranzita in pretvorbe z zgodovinskega in
etnološkega vidika, itd.

•

MASKE – OBIČAJI IN IGRA. Simpozij strokovnjakov in laikov, rezbarjev mask in
zbiralcev, za ljubitelje mask in ljudskih iger. Organizator: Salzburški inštitut za ljudsko
15

kulturo in razvoj kulture v Innsbrucku.
•

Koledar z maskami 2010. Materialne priče nematerialne kulturnih pričevanj: Maske zbirke
Baumgartner (Salzburški prispevki k etnologiji 18). Izdajatelj prof. dr. Ulrike
Kammerhofer-Aggermann, Salzburški inštitut za etnologijo; 2009. ISBN: 3-901681-10-8.

Morebitne opombe:
Bilo bi dobro, če bi navedli tudi alpinizem in razvoj alpskega turizma kot stalen sestavni del
nematerialne dediščine v Alpah.
2. Ali podpirate sodobno kulturo ter negovanje in nadaljnji razvoj krajevnih in regionalnih šeg
in navad pri izraznih in upodobitvenih oblikah (šege, književnost, glasba, ples, gledališče,
oblike komuniciranja itd.)?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
Tukaj je potrebno opozoriti na dejavnosti klubov in združenj, katerih glavna naloga je
negovanje in nadaljnji razvoj tradicij na področju izraznih in prikaznih oblik, kot na primer
Gledališko združenje Tirolske; Tirolsko združenje pihalne glasbe, Tirolsko združenje deželnih
noš; Delovna skupnost ljudski ples na Tirolskem; Tirolska pevska zveza; Tirolsko društvo
ljudske glasbe; Inštitut za raziskovanje glasbe itd. Ta društva in združenja vzdržujejo tudi
živahno izmenjavo s partnerskimi organizacijami v drugih državah, da bi negovali in razvijali
skupne tradicije v alpskem kulturnem prostoru.
Morebitne opombe:
Ponudbe izobraževanja na področju kulturne dediščine v gozdu in gozdarstvu strokovnjaki in
kulturni delavci posredujejo in poučujejo poleg prikaza vidikov zgodovinskega kulturnega
ustvarjanja tudi umetniške izrazne oblike današnjega časa (upodabljajoča umetnost,
književnost, tudi digitalni mediji/film v okolju gozda/kulturne krajine) in s tem načrtno
usmerjajo pozornost na sodobno kulturno ustvarjanje v zvezi z gozdom in lesom.
3. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi za
preučevanje, ohranjanje in razvoj obstoječe materialne in nematerialne kulturne
dediščine in ustnega izročila oz. ukrepi za spodbujanje sodobne kulture ter
negovanja in nadaljnjega razvoja krajevnih in regionalnih šeg in navad pri
izraznih in upodobitvenih oblikah.

Da

Vzpostavitev in razvijanje lokalnih in regionalnih dokumentacijskih centov
materialne in nematerialne kulturne dediščine in njihovega povezovanja

X

Ohranjanje in vzdrževanje struktur in zgradb z zgodovinsko in arhitekturno
vrednostjo

X

Ponudba poklicnega izobraževanja za posredovanje tradicionalnih načinov
rokodelskih tehnologij na območju Alp

X

Podpiranje inovativnih oblik kulturnega delovanja in kulturnega izražanja

X

Programi in projekti na področju izobraževanja in izpopolnjevanja (tečaji,
natečaji, eksperimentalne delavnice itd.) za posredovanje tradicionalnih znanj

X

Ne
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ter šeg in navad
Spodbujanje sodelovanja med javnimi ali zasebnimi muzeji, izobraževalnimi
ustanovami in zasebnimi deležniki

X

Drugo
Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

KLIM – glejte zgoraj točko II. 1

•

Muzejska dokumentacija Vorarlberg (2007-): Projekt dežele Vorarlberg za povezovanje
muzejev v Vorarlbergu za inventarizacijo zbirk in za njihovo skupno online predstavitev s
pomočjo podatkovne baze (online od februarja 2010 dalje)

•

Tečaji suhozidne kamnite gradnje na kulturni poti Via Valtellina (2009-): Na tečajih
posredujejo načine gradnje kamnitih suhozidov: Ponovno oživljanje starih ročnih tehnik s
sočasno revitalizacijo kulturne poti »Via Valtellina« (nekdanja povezovalna pot med
Montafonom in dolino Veltlin) v sodelovanju z Deželnim inštitutom za dodatno
usposabljanje, muzeji v Montafonu in občino St. Gallenkirch. (http://www.standmontafon.at/aktuelles/presse/SMArtikel.2009-10-07.5352)

•

Muzej Online 09: šolski projekt (srednja šola Schruns podeželje in politehnična šola) o
pripravi spletne strani na temo »zbiranje« v sodelovanju z muzeji v Montafonu

•

Alpinizem kot nematerialna kulturna dediščina se trenutno obdeluje v okviru že
navedenega projekta Avstrijskega planinskega društva »Alpinistična vas«, zdiferencirano
po skupinah pogorij. V centrali Avstrijskega planinskega društva so poleg tega uredili
velik arhiv planinskega društva, ki je dostopen zainteresiranim.

•

Dokumentacijski centri:
o Umetniški kataster: Cilj je sistematična inventarizacija in digitalizacija vseh
materialnih kulturnih dobrin na Tirolskem
o Glasbeni kataster: sistematična inventarizacija glasbenih rokopisov, glasbenih
inštrumentov in glasbeno-ikonografskih materialnih ostankov
o Tirolski arhiv ljudskih pesmi: Inventarizacija in raziskovanje ljudskih pesmi tudi za
javnost; nova strukturiranje zaradi vključitve v Tirolski deželni muzej d.o.o.
o Brennerski arhiv Univerze Innsbruck in Dokumentacijski center za južnotirolsko
književnost: podatkovna baza o tirolski književnosti in ohranitev ter obdelava
južnotirolske zapuščine

•

Ohranitev in popravilo stavb zgodovinske vrednosti s strani spomeniškega varstva na
Tirolskem, pri čemer sta potrebno strukturo in finančna sredstva zagotovili dežela
Tirolska in deželna spominska fundacija.

•

Različne kulturne pobude, kot društvo »arcus raetiae« – projekt XONG, Inštitut za
ljudsko kulturo in razvoj kulture ali »Nova ljudska glasba v 21. stoletju«, terenske
raziskave na tromeji ter festivali pripovedne umetnosti in sodobni plesni projekti s temami
iz pravljic iz alpskega prostora itd.
•

4. programi in projekti za posredovanje podedovanega znanja in tradicij so predmet
številnih muzejev in ustanov za izobraževanje odraslih dežele Tirolske. Povezovanje in
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sodelovanje v delovnih skupnostih in na regionalni ravni, kot na primer muzejsko
združenje »Außerfern«. Razvoj novih oblik sodelovanja je tudi pomemben kriterij za
novo tirolsko muzejsko nagrado.
•

Projekt mask, kot je navedeno v točki II/1

•

Tečaj »Prijetna dolžnost« dežel Salzburg in Bavarska za dodatno usposabljanje ljudi za
prostovoljno delo na področju regionalne kulture

•

Običaji v deželi Salzburg. Duh časa – življenjske zasnove – rituali – trendi – alternative.
Zbrana dela salzburške ljudske kulture in salzburškega deželnega inštituta za etnologijo
na CD-ROM-u. Izdali: Lucia Luidold in Ulrike Kammerhofer-Aggermann, CD-ROM 1–3
s spremljajočo brošuro »popis in razlaga« (Salzburški prispevki k etnologiji 16) Salzburg
2005, ISBN 3-901681-08-6.

Jezikovna raznovrstnost
4. Ali se izboljšujejo okvirni pogoji, potrebni za negovanje in spodbujanje jezikovne
raznovrstnosti na območju Alp, pri čemer je treba upoštevati zlasti tradicionalne jezikovne in
kulturne skupnosti?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

S Koroškim zakonom o skladu za otroške vrtce 2001 so se možnosti za subvencioniranje
zasebnih dvojezičnih otroških vrtcev umestile na zelo visoki ravni, njegov cilj je
spodbujanje dvo- ali večjezičnih otroških vrtcev na poselitvenem območju slovenske
narodne skupnosti.

•

Na področju manjšinskega šolstva na Koroškem so Zakon o manjšinskem šolstvu razširili
tudi na četrto stopnjo šolanja.

•

Projekt »Mobilni pedagogi, ki spodbujajo učenje tujih jezikov« v tirolskih otroških vrtcih
s ciljem mobilnega spodbujanja učenja tujih jezikov, po eni strani za ohranjanje oziroma
spodbujanje posameznih materinskih jezikov z izšolanimi pomožnimi učitelji in po drugi
strani za učenje nemškega jezika kot učnega jezika; pri tem gre za osnovnošolske
pedagoge s posebno kvalifikacijo na področju spodbujanja zgodnjega učenja tujega
jezika.

•

Pobuda »Medkulturno doživljanje in učenje« s pokrajino Trento na področju otroških
vrtcev od leta 2001/02

•

Dvojezični pouk v šolah mesta Innsbruck skupno s programom izmenjave med
Tridentinskim in Tirolsko

•

Projekt »Korpus Južna Tirolska« - jezikovno opazovanje, analiza in posvetovanje na
osnovi glavne skupine v večjezičnih mejnih območjih
Morebitne dodatne opombe:
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5. Ali priznavate pomen in vrednost toponomastične dediščine alpskega prostora (še posebno
krajevna in ledinska imena) tudi z ozirom na njen kulturno-zgodovinski pomen ter ali se je
povečala njena vrednost?
Da

X (delno)

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Univ.prof. Guntram Plangg: Ledinska in krajevna imena v Montafonu (2009-2010), v
sodelovanju z montafonskimi muzeji: Analiza in etimologija toponimov v Montafonu

•

Publikacija Avstrijske planinske zveze o krajevnih imenih v narodnem parku »Visoke
Ture« (Koroška, Salzburg, Tirolska)

•

V zadevnih izobraževalnih programih, kot na primer v že omenjenem tečaju za pridobitev
certifikata ter na prireditvah na temo »Nematerialna kulturna dediščina + gozd«, se v
teoriji in praksi predstavi vloga ledinskih in krajevnih imen, ki so povezana z gozdom,
vključno s terenskimi in kartografskimi vajami. Pri tem so v ospredju cilji osveščanja za
dinamičen razvoj značilne podobe krajine, spoznavanja zgodovinskih oblik rabe,
zgodovinske in aktualne povezanosti, kmetijskih in gozdarskih, pa tudi zgodnje
industrijskih dejavnosti.

•

Publikacija in raziskovalni projekt »Imena občin na Tirolskem – poreklo in pomen«
(publikacija tirolskega deželnega arhiva)

•

Kulturno-zgodovinska dokumentacija imen planin in gora v okolici Innsbrucka v okviru
raziskovalnega težišča »HIMAT« Univerze v Innsbrucku

•

Projekti, publikacije, zasedanja in simpoziji Univerze v Innsbrucku – Inštitut za
jezikoslovje

•

Narečja v mejnem območju Salzburga in Bavarske. Z govornim atlasom narečij na CDROM-u. Izdajatelj Hannes Scheutz i.d. za Evroregijo Salzburg-Berchtesgaden podeželje Traunstein 2007.

Morebitne dodatne opombe:

6. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
katerimi so bili izboljšani potrebni okvirni pogoji za negovanje in spodbujanje
jezikovne raznovrstnosti na območju Alp (vprašanje 4) oziroma se je priznal
pomen in vrednost toponomastične dediščine ter povečala njena vrednost
(vprašanje 5).

Da

Ne

Načrtno spodbujanje učenja alpskih jezikov, zlasti regionalnih jezikov pri pouku, X
vključno z narečji
Izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev

X

Zagotavljanje potrebnega učnega gradiva

X

Spodbujanje jezikovne raznovrstnosti in večjezičnosti ter jezikovnega
vključevanja priseljencev

X
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Oblikovanje partnerstev med šolami z različnih jezikovnih območij

X

Kulturne prireditve v lokalnih jezikih, zlasti glasbene, literarne in/ali gledališke,
jezikovni tečaji, tiskani in elektronski mediji

X

Projekti razvijanja in pridobivanja krajevnega znanja s preučevanjem in uporabo
toponomastike

X

Postavitev informacijskih tabel z imeni najpomembnejših krajev določenega
območja v občinah in vaseh
Drugo
Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

V sodelovanju z Visoko pedagoško šolo Vorarlberg ponujajo tečaj »Medkulturna
kompetenca« in tečaj »Spodbujanje zgodnjega učenja tujih jezikov«.

•

Posebno dodatno usposabljanje za pedagoge v otroških vrtcih z eno- ali večdnevnimi
seminarji za ugotavljanje in spodbujanje ravni jezikovnega znanja.

•

Glejte tudi primere k II/4 in II/5

Ustvarjalno umetniško delovanje
7. Ali podpirate umetniško ustvarjanje v vseh izraznih oblikah ter umetniških prikazih vsebin,
ki se navezujejo na alpski svet?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Spodbujanje posamičnih razstav in projektov (npr. Festival gorskih filmov St. Anton)

•

Odkupovanje umetniških del, ki so tematsko povezana z alpskim prostorom

•

Glejte k temu tudi odgovore k vprašanju II/2.

Morebitne opombe:

8. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
katerimi se je podprlo umetniško ustvarjanje in umetniške prikaze vsebin, ki se Da
navezujejo na alpski svet.
Organizacija umetniških razstav in prireditev

Ne

X

Razpis natečajev za oblikovanje znakov kakovosti, logotipov, izdelavo celostne
podobe (corporate design) občinske uprave in podjetij na območju Alp

X

Izvedba tečajev in delavnic umetniškega ustvarjanja na teme, povezane z Alpami X

X

Projekti in pobude za umetniško ustvarjanje, pri čemer se uporabljajo lokalne

X
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surovine z območja Alp
Drugo
Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Spodbujanje oziroma pomoč pri pripravi zasnove za lokacije razstav (območje Mariazell,
narodni park Gesäuse, itd.)

•

Prve uvodne prireditve o književnosti in gozdu; skupno z glasbo in deklamacijami

•

Regionalna pobuda posebej za področje glasbe + gozda v območju Bregenzerwald z
glavnim poudarkom na 19. in 20. stoletju; ciljna skupina so učenci; ob tem vzpostavitev
podatkovne baze na temo gozd in glasba

•

Razstava »Gore – nerazumljiva strast« v muzeju planinskega društva

•

Subvencioniranje simpozijev in izdelave umetniških predmetov (simpozij kiparjev v
kamnu, skulpture)

III. Življenjski prostor, kakovost življenja in enake možnosti
Poselitvene strukture in pogoji
1. Ali ohranjate in posodabljate obstoječe poselitvene strukture v skladu z načelom trajnostnega
razvoja in ob upoštevanju krajevnih posebnosti?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
Krajevne zasnove urejanja prostora, varstvo značilne podobe mest in krajev ter varstvo in nega
spomenikov.
Morebitne opombe
V izobraževalnih programih za ohranitev gozdne kulturne dediščine posvečajo veliko pozornost
strokovni ohranitvi in rabi kulturno dragocenega, regionalno tipičnega stavbnega fonda s
posebnim poudarkom na zgodovinski, pa tudi novejši arhitekturi v lesu. Pri tem posebej
poudarjajo cilje in zahteve spomeniškega varstva, pa tudi vprašanja zgodovinske lokalne
identitete ter jih pojasnjujejo s pomočjo praktičnih primerov in vzornih rešitev.
V dolinah območja veljavnosti Alpske konvencije pa po drugi strani še vedno obstaja velikanski
presežek neizkoriščenih izkazanih zemljišč. Namesto, da bi rešili problem kopičenja gradbenih
zemljišč, se izkazujejo vedno nova gradbena zemljišča.
2. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
katerimi se je prispevalo k ohranjanju in posodabljanju obstoječe poselitvene
strukture v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob upoštevanju krajevnih
posebnosti.

Da

Upoštevanje trajnostnih načel pri načrtovanju in izvajanju gradbenih ukrepov

X

Ne
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Programi izobraževanja in izpopolnjevanja o trajnostni gradnji na območju Alp
za gradbene strokovnjake in uslužbence organov, pristojnih za izdajo dovoljenj

X

Prireditve in pobude, namenjene javnosti z namenom obveščanja in ozaveščanja
o trajnostni gradnji in trajnostnem ravnanju z naravnimi viri

X

Drugo
Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

energetski kazalec, energetska izkaznica stavbe

•

zahteve v zvezi s toplotno izolacijo

•

projekt INTERREG za negovanje tradicionalnih rokodelskih spretnosti

•

komunikativno spremljanje postopka izdelave projekta »Tirolska – prostor prihodnosti«

•

glejte tudi II/3/3. alineja

•

izvedba posebej vzornih rešitev pri novejši gospodarski rabi zgodovinsko dragocenega
stavbnega fonda v gozdarskih obratih (Primer: Avstrijski zvezni gozdovi /Narodni park
apnenčaste Alpe, ansambel Bodinggraben; www.kalkalpen.at)

Storitve splošnega interesa in osnovne oskrbe
3. Ali ohranjate, zagotavljate in razvijate decentralizirane storitve splošnega interesa in
decentralizirano osnovno oskrbo?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
Morebitne opombe
•

po možnosti v vsaki občini v Vorarlbergu po ena osnovna šola

•

glavne teme v usmeritvi »Tirolska – prostor prihodnosti«

•

specifične ureditve za nakupovalne centre in supermarkete v ustreznih zakonih o urejanju
prostora

•

mobilne službe (pomoč na domu, nega bolnikov na domu, itd.)

•

delno stacionarne službe (dnevni centri)

•

stacionarne službe (domovi za starejše občane, domovi za osebe s posebnimi potrebami)

V nasprotju s tem pa so zapiranja poštnih uradov, šol ali stalno zmanjševanje omrežja javnega
prometa.
4. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
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katerimi se je prispevalo k ohranjanju, zagotavljanju in razvoju decentraliziranih
storitev splošnega interesa in decentralizaciji osnovne oskrbe.

Da

Ukrepi za spodbujanje boljše prostorske porazdelitve storitev za zadovoljitev
osnovnih potreb

X

Ohranjanje storitev na kraju samem z boljšo ponudbo večnamenskih ustanov

X

Obnova oziroma krepitev ponudb javnega prevoza

X

Drugo

X

Ne

Če ste označili „Drugo“, navedite tudi ustrezne ukrepe.
Za gradbene ukrepe in zagotavljanje prostorov za otroške vrtce in šole se odobravajo prispevki
k stroškom, predvsem če le-to zagotavlja decentralno osnovno oskrbo v majhnih občinah.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Multiprofesionalen tim za pomoč pri demenci organizacije »Pomoč na domu«
Gradiščansko s ciljem izboljšati položaj ljudi, ki so zboleli za demenco in sorodnikom,
ki za njih skrbijo. Prav tako nameravajo seznaniti širok krog ljudi s temo demence in tako
prispevati k odstranjevanju tabujev v zvezi s to boleznijo in k osveščanju ljudi.
Tim sestavljajo regionalni koordinatorji za demenco, diplomirani bolničarji in strežniki,
zdravniki specialisti za psihiatrijo in/ali nevrologijo ter ena pisarniška moč, ki obiskujejo
bolnike z demenco in njihove sorodnike neposredno v njihovem domačem okolju. Poleg
tega obstaja tudi multidisciplinarno sodelovanje in povezovanje posameznih članov tima
za pomoč pri demenci z zunanjimi profesionalci.

•

Kombiniranje poštne službe z izvajalci lokalne oskrbe

•

Zahteve po lokalni oskrbi v zveznih deželah

•

Intenziviranje razširjene ponudbe regionalne železnice ter dajanje prednosti regionalnim
prometnim združenjem

•

Načrtno in postopno vključevanje pobud gozdne kulturne dediščine v omrežja javnega
prometa, kot na primer v dolini Piestingtal in na območju narodnega parka Gesäuse
(Xeismobil)

•

Obravnava vprašanj v zvezi z okolju prijaznim potovanjem v seriji »destinacija
GOZD«/oziroma v priročniku »Gozd+turizem«

Šolsko in poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje odraslih
5. Ali ohranjate in razvijate sodobno ponudbo šolskega in poklicnega izobraževanja in
usposabljanja ter primerne programe izobraževanja odraslih na lokalni in regionalni ravni z
upoštevanjem alpskih vidikov na vseh področjih izobraževanja?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Razvoj in udejanjenje tečaja za pridobitev certifikata »gozd + kultura« (Gozdarski
izobraževalni center Gmunden; trajanje 2 leti, 4 celotedenski moduli; okoli 60 visoko
kvalificiranih predavateljev. Udeleženci morajo izdelati svoj lasten projekt za ohranitev
gozdne kulturne dediščine, ki je usklajen s posamezno regijo oziroma podjetjem, in ga
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morajo predstaviti strokovni žiriji. Trenutno imajo 12 absolventov, projekti so delno že v
izvajanju. Druga serija tečaja je v vmesnem času v celoti zasedena (več kot 25
udeležencev), povpraševanje pa je vedno večje.
•

Poleg tega obstajajo tudi ponudbe dodatnega usposabljanja, ki so prilagojene posamezni
regiji (npr. v okviru spodnjeavstrijskega domoznanstvenega inštituta ali na gozdarski
izobraževalni ustanovi Pichl)

Morebitne opombe

6. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
katerimi se je prispevalo k ohranjanju in razvoju sodobnega sistema šolskega in
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter ustreznih programov
izobraževanja odraslih.

Da

Ustvarjanje zadostne ponudbe izobraževalnih ustanov, vključno z ustreznimi
učnimi sredstvi in pripadajočo tehnologijo

X

Organiziranje izobraževalnih tečajev za odrasle

X

Spodbujanje šolskih partnerstev

X

Ne

Drugo
Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
Okrepljeno sodelovanje Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo ter prehrano z omrežjem šol
»Kulturni stik Avstrija« Ministrstva za izobraževanje z uvajanjem vodilnih projektov: med
drugim »živeta obrt kmetov lastnikov gozdov« /strokovna šola Warth.
Ponudba prostočasnih dejavnosti
7. Ali ohranjate široko razvejano celoletno ponudbo kulturnih dejavnosti in ali glede na
možnosti ohranjate ustrezno celoletno ponudbo prostočasnih dejavnosti za lokalno
prebivalstvo?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
Morebitne opombe:
Zaradi intenzivnega turizma v Avstriji to ni velik problem, saj so turistični objekti za
prostočasno dejavnost v enaki meri na voljo tudi domačemu prebivalstvu.
8. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
katerimi se je prispevalo k ohranjanju široko razvejane celoletne ponudbe
kulturnih dejavnosti in glede na možnosti k ohranjanju ustrezne celoletne

Da

Ne
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ponudbe prostočasnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo.
Zagotavljanje ustreznih oblik prostočasne ponudbe in ustanov, ki upoštevajo
zlasti potrebe in povpraševanje prebivalstva, kot tudi posebnosti posameznega
območja

X

Večja podpora lokalnim kulturnim in športnim društvom

X

Gradnja, vzdrževanje in obnavljanje objektov, namenjenih kulturnim in športnim
dejavnostim, če so družbeno in okoljsko sprjemljivi

X

Spodbujanje udejstvovanja mladih na športnem in kulturnem področju

X

Drugo

X

Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
•

Spodbujanje okolju prijazne sanacije planinske infrastrukture (planinske postojanke in poti)

•

Spodbujanje usposabljanja za pohodniške vodnike Združenja planinskih društev Avstrije
(VAVÖ)

•

Vzpostavitev številnih lokalnih in regionalnih prireditvenih centrov

Navedite nekaj zglednih primerov.
Pomembna ciljna skupina dejavnosti na področju »gozd + kultura« ter serije »destinacija
GOZD« so otroci, mladina, predvsem šolske skupine (primer: Gozdarski in kulturni program
občine Weyeregg/Attersee).
Sporočanje in obveščanje
9. Ali ohranjate in spodbujate uporabo različnih oblik sredstev javnega obveščanja kot
inštrument ohranjanja kulturnih posebnosti alpskega prostora?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Tekoča izdaja in distribucija revije »News of forest history«, vsakokrat s posebnimi temami
gozdno kulturne dediščine

•

Objavljanje zadevnih člankov v reviji »Kommunal«, avstrijskem gozdarskem časopisu
oziroma v medijih za regionalni razvoj ali turizem

Morebitne opombe:

10. Ali ste alpskim prebivalcem olajšali dostop do sodobnih komunikacijskih sredstev in
tehnologij?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
Pobuda širokopasovne povezave
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Morebitne opombe:

11. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
katerimi se je prispevalo k ohranjanju in spodbujanju uporabe različnih oblik
sredstev javnega obveščanja kot inštrumenta ohranjanja kulturnih posebnosti
alpskega prostora (vprašanje št. 9) oziroma k lažjemu dostopu alpskih
prebivalcev do sodobnih komunikacijskih sredstev in tehnologij (vprašanje št.
10).
Zagotavljanje prisotnosti sredstev javnega obveščanja tudi v oddaljenejših
predelih Alp s strani javnih ponudnikov

Da

Ne

X

Spodbujanje sporočanja in obveščanja v regionalnih jezikih
Ustvarjanje okvirnih pogojev za ponudbo tiskanih medijev v regionalnih jezikih
Spodbujanje poročanja o temah alpskega življenjskega prostora

X

Drugo
Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.

Življenje skupnosti
12. Ali podpirate medsebojno razumevanje in dialog v skupnem življenju različnih skupnosti na
območju Alp?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
Morebitne opombe:
Glejte opombe k programu LEADER in omrežju za razvoj PODEŽELJA

13. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
katerimi se je prispevalo k podpori medsebojnega razumevanja in dialoga v
skupnem življenju različnih skupnosti na območju Alp.

Da

Ohranjanje in spodbujanje lokacij, namenjenih medsebojnemu spoznavanju

X

Spodbujanje projektov sodelovanja in izmenjave

X

Povečanje vrednosti prostovoljnega dela in sosedske pomoči

X

Ne
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Drugo
Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Izboljšanje okvirnih pogojev in revalorizacija prostovoljnega angažmaja – Avstrijski svet
za prostovoljno delo.

•

Spodbujanje projektov centrov za prostovoljno delo in organizacije »GREMO SKUPAJ«
(GEMA-Gemeinsam) kot aktivna mesta izmenjave, predvsem v Vorarlbergu, na
Tirolskem, v Salzburgu, na Štajerskem in Koroškem

•

Ponatis »avstrijske izkaznice prostovoljcev« in »potrdila o prostovoljnem delu«, s
katerima se lahko dokažejo strokovne sposobnosti in socialne kompetence, ki so bile
pridobljene in uvežbane s prostovoljnim delom, ter se tako izboljša sposobnost za
zaposlitev in poklicno kariero.

IV. Gospodarski prostor
Regionalni razvoj
1. Ali uresničujete posebno regionalno politiko, ki je usmerjena v uravnotežen, diverzificiran in
samostojen regionalni razvoj prek trajnostne rabe obstoječih lokalnih potencialov in rabe novih
socialnih in okolju prijaznih tehnologij?
Da

X

Ne

X

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Vzpostavljanje regionalnega upravljanja

•

Dajanje prednosti inštrumentu programa LEADER / omrežje za razvoj podeželja, vključno
z usklajenim in povezanim potekom vseh pomembnih regionalnih programov Evropske
unije ter priprava zadevne strategije z močnim vključevanjem regionalnega upravljanja

•

Močnejše vključevanje gozdarstva v regionalni razvoj in njegovo upoštevanje v razvoju
(zimski semester »Gozd+LEADER«; med drugim januar 2010 v Murauu)

•

Pilotni strokovni načrti za gozd na temo regionalni razvoj /LEADER + gozd

•

Program »Regije, ki se učijo« Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo ter prehrano

Morebitne opombe:
Trenutno strategijo, imenovano »specifična regionalna politika«, vedno bolj nadomešča že
dolgo znana trda infrastrukturna politika (elektrarniški objekti, predori, žičnice/ribniki za
zasneževanje, ceste, itd.). S tem omogočajo prostorski razvoj, ki nima več skoraj nič skupnega z
uravnovešenostjo, samostojnostjo in rabo endogenih potencialov. Za udejanjanje ciljev Alpske
konvencije ostanejo torej le še tako imenovane »rezidualne površine«.
2. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
katerimi se je uresničevala posebna regionalna politika, ki je usmerjena v
uravnotežen, diverzificiran in samostojen regionalni razvoj prek trajnostne rabe

Da

Ne
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obstoječih lokalnih potencialov in rabe novih socialnih in okolju prijaznih
tehnologij.
Sprejemanje posebnih ukrepov za krepitev gospodarstva gorskih območij v vseh
področnih politikah

X

Krepitev pobud za spodbujanje razvoja turističnih dejavnosti, ki je sprejemljiv s
sociološkega, kulturnega in okoljskega vidika

X

Spodbujanje regionalne politike, ki je usmerjena v posebne potrebe gorskih
območij

X

Posebni programi gospodarskega razvoja za mlade

X

Pospeševanje regionalnega razvojnega delovanja, ki si prizadeva okrepiti
sodelovanje med kmetijstvom, gozdarstvom, obrtjo in turizmom ter drugimi
deležniki v gospodarstvu

X

Drugo

X

Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
• Komunikacijska kampanja »Raziskovalna lokacija Avstrija«: poseben projekt agencije
»Austrian Business Agency« z vključevanjem agencij zveznih dežel, ki tržijo z
gospodarskimi lokacijami. Kampanja, s katero so pričeli v letu 2008 koristi izboljšanju
zunanje podobe Avstrije v tujini kot raziskovalne lokacije s ciljem, da bi naselili več
gospodarskih objektov s področja raziskav in razvoja v Avstriji.
• Ofenziva internacionalizacije - program naselitve sedežev podjetij: poseben projekt
agencije »Austrian Business Agency«, v okviru katerega se v mednarodni komunikaciji
daje prednost pridobivanju novih sedežev podjetij in kompetenčnih centrov (LCU).
Navedite nekaj zglednih primerov.
• V teku komunikacijske kampanje »Raziskovalna lokacija Avstrija« je bilo možno v letu
2008 udejanjiti skupno 13 projektov naselitve gospodarskih subjektov s težiščem na
raziskavah in razvoju in s tem ustvariti okoli140 visoko kvalificiranih delovnih mest.
• Delovna skupina za pripravo turistične strategije za narodne parke
• Subvencije Ministrstva za gospodarstvo, družino in mladino mladim podjetnikom na
področju turističnega gospodarstva in prostočasnih dejavnosti
• Serija prireditev »Destinacija gozd« (2007 – 2011)
• Projekt Avstrijskega planinaskega društva »Alpinistične vasi«

Verige dodane vrednosti
3. Ali krepite in razvijate verige ustvarjanja dodane vrednosti za spodbujanje lokalnih in
regionalnih proizvodov in storitev?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
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Ofenziva internacionalizacije »Dopolnitev verig dodane vrednosti«
Morebitne opombe
• Ta poseben projekt, ki ga izvajajo v okviru ofenzive internacionalizacije agencije »Austrian
Business Agency«, koristi identifikaciji vrzeli v regionalnih in sektorskih verigah dodane
vrednosti, identifikaciji možnih tujih kandidatov za zaprtje teh vrzeli ter pripravi predlogov
za morebitne investitorje in nadzorovanje poseljevanja.
• Pobuda Avstrijskega planinskega društva »Takšen okus imajo gore«, sodelovanje med
planinskimi postojankami in proizvajalci lokalnih kmetijskih proizvodov.
• Kmetijsko trženje na Tirolskem za močnejše povezovanje kmetijstva s trgovino ter
kmetijstva s turizmom.

4. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
katerimi se je prispevalo h krepitvi in razvoju verig ustvarjanja dodane vrednosti
za spodbujanje lokalnih in regionalnih proizvodov in storitev.

Da

Oblikovanje in uveljavljanje regionalnih blagovnih znamk, standardov kakovosti
in sistemov označevanja kakovosti izdelkov in storitev, ki so značilni za alpsko
območje

X

Podpora trženju lokalnih in regionalnih izdelkov

X

Spodbujanje oblik nadaljnjega izobraževanja na tem področju

X

Ne

Drugo
Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

»Alpski gostitelji« - čezmejno sodelovanje mikrostrukturiranega turizma (spodbujajo in
razvijajo v okviru programov INTERREG III in IV)

•

Ponudbe tečajev v kmetijskih zbornicah

•

Projekt »Trženje lokacije Tirolska«, katerega cilj bi moral biti skupno trženje turističnih
in neturističnih gospodarskih sektorjev.

Zaposlovanje
5. Ali obstajajo okvirni pogoji za zadostno ponudbo delovnih mest in mešanih oblik dohodka,
kjer je to potrebno?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
Morebitne opombe
Ustrezne okvirne pogoje zagotavljajo med drugim s teritorialnimi svežnji zaposlovanja. Ti
teritorialni svežnji zaposlovanja so pogodbeno dogovorjena regionalna partnerstva za
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povezovanje politike trga delovne sile in politike zaposlovanja z drugimi področji politike, da bi
prispevali k izboljšanju položaja na trgu delovne sile. Cilj partnerskega sodelovanja bi morala
biti večja učinkovitost in uspešnost uporabe sredstev, izboljšanje spremljanja določenih ciljnih
skupin, varovanje in odpiranje delovnih mest, zagotavljanje subvencijskih sredstev za regijo in
trajnostno varovanje življenjskega prostora.
Glavni cilj je vzpostavitev širokega regionalnega ali lokalnega partnerstva, ki omogoča,
• da se opredelijo problemi, želje in perspektive deležnikov, ki na zadevnem območju
delujejo na področju zaposlovanja;
• da se uporabijo vsa razpoložljiva sredstva za integralno strategijo, ki jo vsi prizadeti
deležniki sprejemajo;
• da se ukrepi za zaposlovanje bolje vključijo in usklajujejo;
• da se udejanjijo zgledne akcije in ukrepi v koristi zaposlovanja.
Vse aktivnosti v okviru programa LEADER/omrežje za razvoj podeželja oziroma Destinacija
GOZD si med drugim prizadevajo za trajnostno odpiranje delovnih mest ter za načrtne impulze
za povečanje dodane vrednosti v regijah in podjetjih.

6. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
katerimi so se ustvarjali okvirni pogoji za zadostno ponudbo delovnih mest in
mešanih oblik dohodka, kjer je to potrebno.

Da

Spodbujanje trajnostnih javnih/zasebnih vlaganj z namenom ustvarjanja novih
delovnih mest, zlasti za visoko kvalificirane delavce

X

Ustvarjanje okvirnih pogojev za pridobitev možnosti zaposlitve s primernim
dohodkom

X

Ne

Izboljšanje socialne varnosti, zlasti za sezonske delavce
Drugo

X

Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
Glejte 5. vprašanje
Navedite nekaj zglednih primerov.
Glejte 5. vprašanje

V. Vloga mest in podeželja
Povezave med mesti in njihovimi okoliškimi regijami
1. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
katerimi se je prispevalo k priznanju pomena mest v Alpah, še posebno njihove
vloge, ki jo imajo kot središča socialnih, kulturnih in gospodarskih storitev v
sožitju z njihovim okoljem

Da

Pobude, namenjene krepitvi ozaveščenosti prebivalcev mest in podeželja o

X

Ne
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skupni odgovornosti za kulturno in naravno dediščino prihodnjih generacij
Sodelovanje med mesti ter med mesti in okoliškimi občinami v okviru izmenjave X
izkušenj in medobčinskih razvojnih projektov na nacionalni in transnacionalni
ravni, katerih cilj je uresničevanje okoljskih in gospodarskih ciljev v sklopu
Alpske konvencije
Pobude za učenje in obveščanje z namenom preprečevanja in reševanja
konfliktov pri rabi prostora

X

Drugo

X

Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
Študija o zadovoljstvu podjetnikov na podeželju: To študijo je po naročilu Ministrstva za
gospodarstvo izdelal »Inštitut SORA«, Institute for Social Research and Analysis.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Rezultat imenovane študije je med drugim, da predstavljajo odločilni lokacijski dejavniki
kombinacijo mehkih in trdih dejavnikov in da ima 81% anketiranih podjetnikov podeželski
prostor za dobro lokacijo za gospodarsko dejavnost.

•

Projekt »Alpsko mesto leta«

•

Vzpostavitev regionalnih planskih združenj, zlasti tudi Zveze za planiranje Innsbruck in
okolica, ustanov regionalnega upravljanja in organizacij programa INTERREG

•

Glejte opombe k programu LEADER, pobude ohranitve gozdno kulturne dediščine

•

Za preprečevanje konfliktov z inštrumenti urejanja prostora, za kar si vsi prizadevajo: Tu so
pričeli z več pilotnimi projekti v okviru strokovnega načrtovanja gozda na izbranih in
vzornih lokacijah za gospodarske dejavnosti na področjih gozd in turizem, gozd+kultura,
gozd in mladina. Temu sledi stalna predstavitev rezultatov posameznih projektov ter
postopno udejanjanje na kraju samem v okviru posameznih gospodarskih možnosti. V
projektih upoštevajo nadrejene cilje gozdarskega prostorskega načrtovanja, kot tudi
regionalne cilje.

Povezave med mesti znotraj in zunaj območja Alp
2. Ali vzpostavljate in krepite povezave alpskih mest z mesti in velemesti zunaj alpskega
območja, da bi tako zagotovili stike in izmenjavo informacij med alpskim prebivalstvom ter
zunajalpskimi gospodarskimi, znanstveno-raziskovalnimi in kulturnimi središči?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
Morebitne opombe
Glejte k temu I.
3. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
katerimi se je prispevalo k vzpostavljanju krepitve povezave alpskih mest z
mesti in velemesti zunaj območja Alp, da bi tako zagotovili stike in izmenjavo
informacij med alpskim prebivalstvom ter zunajalpskimi gospodarskimi,

Da

Ne
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znanstveno-raziskovalnimi in kulturnimi središči.
Prostovoljno sklepanje dogovorov med alpskimi teritorialnimi skupnostmi in
ustanovami zunaj območja Alp

X

Programi za izmenjavo in obiske študentk in študentov ter dijakinj in dijakov v
okviru partnerskega sodelovanja med alpskimi in zunajalpskimi mesti v zvezi s
specifičnimi strokovnimi temami

X

Vzpostavljanje partnerstev med alpskimi in zunajalpskimi mesti in občinami za
izmenjavo informacij in predstavitev primerov dobrih praks

X

Drugo

X

Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
DS alpskih dežel in različni projekti in programi INTERREG
Vloga podeželja
4. Označite, ali so bili na področjih, naštetih v nadaljevanju, sprejeti ukrepi, s
katerimi se je prispevalo k priznavanju pomena alpskega podeželja kot
raznovrstnega, heterogenega in samostojnega gospodarskega, naravnega in
kulturnega prostora ter podpori integriranih strategij, ki so prilagojene svojim
razvojnim možnostim.

Da

Zagotavljanje in podpora sodelovanju in izmenjavi izkušenj med podeželskimi
območji

X

Razvoj političnih strategij za izkoriščanje endogenih potencialov in sinergij ter
kreativnega regionalnega okolja

X

Zagotavljanje enakovrednega dostopa do infrastrukture, informacij in znanja z
namenom krepitve podeželja v konkurenci pridobivanja najboljše lokacije

X

Ne

Drugo
Če ste označili „Drugo“, navedite ustrezne ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Programa LEADER in »Omrežje za razvoj PODEŽELJA«

•

Model tirolskih organizacij regionalnega razvoja

•

Glavne teme v usmeritvi »Tirolska – prostor prihodnosti«, npr. projekt ACCES programa
INTERREG za alpsko območje (dostopnost do ustanov splošnega pomena v hribovskih
območjih)

32

Priloga:
Pregled pomembnih pravnih predpisov (na nacionalni in morebiti
regionalni/pokrajinski ravni, ne na občinski ravni)
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