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V letu, ko Slovenija predseduje Alpski konvenciji, se je Ministrstvo za okolje in prostor
Republike Slovenije odločilo zbrati primere dobre prakse uresničevanja Alpske
konvencije v Sloveniji. CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp je to nalogo prevzelo,
saj so teme, ki jih pokriva Alpska konvencija tudi glavne teme delovanja CIPRE
Slovenija in ima na lokalni ravni že dolgoletne izkušnje ter tudi prepoznavnost.
Pred vami je nabor izbranih projektov z osnovnimi informacijami. Vsebino zgoščenke
pa bomo v nekaj mesecih nadgradili v priročnik uresničevanja Alpske konvencije v
Sloveniji.
Pregled izbranih projektov pokaže, da gre za zelo različne zgodbe: od uresničevanja
trajnostnega razvoja ter skrbi za dvig ozaveščanja o vrednotah prostora, do
infrastrukturnih projektov, ki nudijo več opremljenosti. Nekateri projekti so usmerjeni v
integracijo področij, vsebin in lokalnega prebivalstva z namenom dviga turistične
vrednosti območij, drugi v dvig prepoznavnosti podeželja, dvig lokalne identitete ter
samozavesti. Skupno je primerov dobrih praks 17.
Ime projekta
Upravljanje krajinskega parka Logarska dolina;
Okolju prijazne ter energetsko učinkovite terme Snovik (Snovik);
Ekološka vas Čadrg;
CRPOV Dovje Mojstrana;
Umirjanje prometa v Julijskih Alpah;
Ohranjanje biotske in krajnske pestrosti na Pokljuki;
Načrt trajnostne mobilnosti na širšem območju Nove Gorice;
Vzpostavljanje pogojev za predstavitve produktov podeželja;
Lokalc (Velenje);
Umirjanje prometa v dolini Vrata (Mojstrana – Vrata);
Izboljšanje in večanje ponudbe podeželja;
Turistična kmetija Mulej;
Turistična infrastruktura Solčavsko;
Slovenski planinski muzej (Mojstrana);
Mednarodni festival alpskega cvetja (Bohinj),
CO2 neutral transport for the Alpine space (CO2 – Neutroalp);
Več znanja na podeželju
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1. UPRAVLJANJE KRAJINSKEGA PARKA LOGARSKA DOLINA
Izvajalec projekta: Logarska dolina d.o.o.
Nameni in cilji
Razvoj ne sme škodovati okolju, temeljiti mora na naravnih potencialih, tradiciji in
domačinih. Ekoturizmu je potrebno nameniti posebno pozornost - tradicionalne
dejavnosti, produkti in storitve naj zagotavljajo težišče turistične ponudbe. Spalne
kapacitete morajo ostati omejene v sedanjem obsegu (možna je funkcionalna
zaokrožitev in posodobitev). Izletniški motorni promet je potrebno postopno
nadomestiti z drugimi oblikami mobilnosti. Dodatna turistična ponudba mora biti
prilagojena zavarovanim območjem.
Cilji:
• spodbujati razpršen razvoj turistične ponudbe v širšem območju,
• nepremičnine zaščititi pred razprodajo za vikende,
• v vasi Solčava razviti potrebno infrastrukturo s turistično ponudbo in tako
razbremeniti zavarovana območja,
• spodbujati ustanovitev regijskega parka Kamniško - Savinjske Alpe, kar bi
omogočilo učinkovitejše varstvo vrednot, geografsko prepoznavnost in nova
delovna mesta.
Kratek vsebinski opis
Ključni premik je bil narejen z odločitvijo domačinov, da želijo sami upravljati s svojim
prostorom in hkrati pogum, da se je lokalna skupnost odločila podpreti te ideje v
obliki javno - zasebnega partnerstva in podelitvijo koncesije. S tem je bil izveden
formalni okvir za pričetek izvajanja trajnostnega razvoja. Logarska dolina d.o.o. je
neprofitno zasebno podjetje, ki združuje 14 družbenikov, med katerimi so v večini
domačini, lastniki zemljišč. Vse od ustanovitve vsa pridobljena sredstva usmerja v
programe varstva narave, urejanja infrastrukture, pripravo in izvedbo programov
trajnostnega gospodarskega razvoja parka in širšega območja. Je prav tako nosilec
tistih aktivnosti, za katere je smiselna skupna organiziranost in usklajenost znotraj
parka ter zastopanje interesov in usmeritev Logarske doline navzven.
KONTAKTNI PODATKI:
Dušan Prašnikar, Logarska dolina d.d.o., vodja projektov
Službeni telefon: 01 8318 191
Službena e-pošta: dusan.prasnikar@ksa.si

4

Vir: CIPRA Slovenija

5

2. OKOLJU PRIJAZNE IN ENERGETSKO UČINKOVITE TERME
SNOVIK
Izvajalec projekta: Zarja – Kovis d.o.o.
Nameni in cilji projekta
• energetska učinkovitost - gradnja kvalitetno izoliranih objektov, koriščenje
obnovljivih virov energije,
• okolju prijazne terme - neuporaba fosilnih goriv, uporaba biološke čistilne
naprave, monitoringi,
• obiskovalcem prijazne terme - neokrnjena narava, ozaveščanje in
izobraževanje.
Kratek vsebinski opis projekta
S projektom Terme Snovik je bilo doseženo koriščenje več desetletij poznane
zdravilne termalne vode. Do sedaj je bilo zagotovljenih približno 30 novih delovnih
mest in posredno še preko 50 delovnih mest. Družba v celotnem obdobju delovanja
uspešno finančno posluje ter po fazah realizira zastavljene cilje. Z uporabo
obnovljivih virov energije je bil strošek energije za ogrevanje v letu 2007 zmanjšan za
28 % kljub povečanju obsega poslovanja za 36 %. Kot prvim v Sloveniji je bil
podeljen evropski znak - znak za okolje, EU Marjetica za turistične namestitve,
razglašeni so bili za energetsko najbolj učinkovito podjetje v letu 2008. Z navedenimi
ukrepi ne uporabljajo fosilnih goriv in so zmanjšali izpust CO2 v zrak za približno 305
ton letno. Na prvem natečaju za energetsko učinkovito stavbo so prejeli prvo nagrado
za apartmajsko naselje Term Snovik. Prejeli so tudi nagrado CIPRE International v
okviru projekta cc. Alps.
Terme Snovik imajo že od začetka delovanja jasno vizijo - zgraditi terme, ki bodo
okolju in obiskovalcem prijazne ter energetsko učinkovite. Že pri samem načrtovanju
so bile vključene različne strokovne ustanove, ki so podale svoja stališča, kako naj se
postavi in gradi objekte v neokrnjeni snoviški dolini s poudarkom koriščenja termalne
zdravilne vode. S sprejetim prostorskim planom so začrtane razvojne možnosti
družbe in to predvsem z okoljskega in tudi finančnega vidika za območje 23,6 ha.
KONTAKTNI PODATKI:
Petra Zlatoper, direktorica
Službeni telefon: 01 83 44 100
Službena e-pošta: petra.zlatoper@terme-snovik.si
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3. EKOLOŠKA VAS ČADRG
Izvajalec projekta: domačini; Obnovo sirarne je sofinancirala občina Tolmin in
Kmetijska svetovalna služba. Idejna zasnova Triglavski narodni park (Davorin Koren
in Marija Markež)
Nameni in cilji projekta
Prehod s konvencionalnega na ekološko kmetovanje. Ekološka pridelava mleka in
mlečnih izdelkov (kravji sir, sirarska skuta, sirotka) ter oblikovanje svoje lastne
znamke.
Kratek vsebinski opis projekta
Prehod s konvencionalnega na ekološko kmetovanje je bil za Čadrg samoumeven.
Vzreja govedi je temeljila na tradicionalnih izkušnjah, kar velja tudi za oskrbo
pašnikov in pridelavo krme za živino. Prvo leto po vzpostavitvi nadzora nad
ekološkim kmetovanjem v Sloveniji so tri kmetije od petih prešle na tovrstno
gospodarjenje, pozneje se jim je pridružila še ena, tako da je Čadrg zdaj po načinu
kmetovanja skorajda v celoti ekološka vas.
Prehod na ekološko kmetovanje ni prinesel posebnih težav ali prilagoditev. Prilagoditi
so morali le hleve, ker morajo imeti živali več prostora in svetlobe, sicer pa so glede
paše in pridelave krme nadaljevali brez večjih sprememb. Torej brez umetnih gnojil,
brez pesticidov in herbicidov, brez gensko spremenjenih organizmov. Pri prehrani
živine uporabljajo dodatke, ki jih predpisujejo smernice za ekološko kmetovanje, sicer
pa vaški pašniki dajejo zelo kakovostno krmo. To se še posebno pozna pri
poznopomladanskem siru, izdelanem iz mleka, ki ga krave dajo po najsočnejši
zgodnji paši. Pozimi krmijo govedi s travno silažo, ki predstavlja dobro polovico vse
krme in s senom. Zanimivo je, da so lani dosegli absoluten rekord po količini
namolzenega mleka v vsej čadrški zgodovini – 660 litrov – čeprav je krav pol manj
kot včasih. Razlika ni v intenzivnosti reje ali moči krme, ki ni veliko drugačna kot
včasih, marveč v pasmi. Nekdaj so se tu tako kot v Bohinju pasle avtohtone cike,
robustno manjše govedo, zelo prilagojeno na hribovske razmere, ki pa je dajalo manj
mleka. Zdaj je tako kot drugje na Tolminskem razširjena sivorjava pasma goveda, ki
se od vseh pri nas prisotnih pasem najbolje obnese v hribovskih razmerah, povrhu
pa daje približno še enkrat toliko mleka kot cike. Zdaj je v Čadrgu kakih 35 krav,
približno toliko je tudi mlade živine. Vsaka kmetija ima svoje pašnike, telice pa se
pasejo na skupnem pašniku.
KONTAKTNI PODATKI
Marija Bončina, Ekološka kmetija Pri Lovrču, Čadrg 8
Telefon: 051 661 232, 031 548 383
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4. CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA IN OBNOVE VASI DOVJE
MOJSTRANA
Izvajalec projekta: Razvojna zadruga Dovje, Dovje 31 a, 4281 Mojstrana
Nameni in cilji projekta
Namen delovanja je razširiti osnovno ponudbo – promocija izdelkov s kmetij in
izdelkov domače obrti na več različnih storitev v povezavi s kulturno etnološko in
naravno dediščino Dovjega in Mojstrane in jih na primeren in zanimiv način
predstaviti mlajšemu rodu in obiskovalcem. Zato so cilji usmerjeni v naslednje
aktivnosti:
• ponovna vzpostavitev prepoznavnosti starih znanj o že pozabljenih starih obrteh
in običajih in nekdanjih vrednot v našem delu podeželja,
• kulturno etnološko in naravoslovno dediščino na zanimiv način vključiti v novo
obliko dejavnega preživljanja prostega časa,
• kulturno etnološko in naravoslovno dediščino na pravilen način vključiti v ponudbo
novega prihajajočega turističnega utripa v našem delu podeželja.
Kratek vsebinski opis projekta
V letu 1997 smo s pomočjo Občine Kranjska Gora začeli s projektom za oživljanje
vasi in v sklopu tega obnovili staro hišo na sredi vasi Dovje in ji dali novo vsebino:
trgovinico s tipičnimi izdelki z območja in večnamenski prostor, hiša je odprla vrata v
decembru 1999 in dodajali naslednje kulturno etnološke in naravoslovne vsebine:
leto 2002 - Triglavske pravljice; leto 2005/06 - Phare - Karavanke Natura 2000; leto
2007 - etnološke delavnice: Peka kruha v kmečki peči; leto 2008 - LEADER - Ko
smo pod Triglavom. Nadgradnja vsebine osnovnega programa CRPOV Dovje
Mojstrana - promocija izdelkov s kmetij z naslednjimi vsebinami:
1. Projekt Triglavskih pravljic.
2. Zaščita projekta Vodenje po poteh Triglavskih pravljic.
3. Odkup avtorskih pravic od OŠ 16. decembra Mojstrana za knjižico mojstranških
šolarjev.
4. Partnersko sodelovanje in izvedba v Phare projektu Karavanke Natura 2000.
5. Priprava vsebin in izvedba etnoloških delavnic Učenje peke kruha na tradicionalen
način.
6. Uspešni na razpisu LEADER 2008 – Priprava vsebine za projekt Ko smo pod
Triglavom.
KONTAKTNI PODATKI
Ime in priimek: Cirila Kosmač Rabič, vodja programskega sveta za CRPOV Dovje
Službeni telefon: 04 5891 184
Službena e-pošta: ksmojstrana@kranjska-gora.si
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5. VEČ ZNANJA NA PODEŽELJU
Nosilec projekta: LAS za razvoj
Nameni in cilji projekta
Osnovni cilj je usposobiti podeželsko prebivalstvo, da s pridobljenim znanjem izkoristi
prednosti, ki jih podeželje ponuja. Konkretni cilji projekta so:
• priprava programa in izvedba izobraževanj na območju LAS za razvoj,
• evalvacija izobraževanj in priprava načrta za nadaljnje aktivnosti,
• opremiti učne prostore z opremo v Bovcu in Idriji.
Kratek vsebinski opis projekta
Izobraževanje je ena ključnih usmeritev razvoja človeških virov, opredeljena tako v
lokalni razvojni strategiji LAS za razvoj kot tudi v strateških razvojnih dokumentih.
Prebivalci podeželja, skladno s pričakovanim razvojem, potrebujejo dodatna znanja,
ki jih lahko pridobijo le skozi posebej zanje prilagojene programe. Na območju LAS je
bil v okviru projekta Phare VŽU izveden projekt Model vseživljenjskega učenja na SZ
delu Goriške regije. Del projekta je obsegal pripravo strokovnih podlag, pripravo
programa in izvedbo izobraževalnega programa za podeželsko prebivalstvo »Znanje
za podjetnost na podeželju«. Program je bil za udeležence brezplačen. Iz evalvacije
je razvidno, da obstajajo velike potrebe po specializiranih izobraževalnih programih
za podeželsko prebivalstvo. Predlagani projekt je nadgradnja omenjenega projekta,
sledi aktualnim potrebam prebivalcev podeželja, še posebej potencialnim nosilcem
podjetniških dejavnosti, je prebivalcem lokacijsko blizu in za udeležence brezplačen.
KONTAKTNI PODATKI
Greta Pavšič, vodja področja razvoja podeželja
Službeni telefon: 053841507
Službena e-pošta: greta.pavsic@prc.si

11

Vir: http://www.prc.si/

12

6. UMIRJANJE PROMETA V JULIJSKIH ALPAH
Izvajalec projekta: Mlekuž Consulting
Nameni in cilji projekta
Cilji projekta so, da se občine na območju Alp zavežejo k trajnostni mobilnosti in
začnejo uresničevati model umirjanja prometa z urejanjem infrastrukture, uvajanjem
drugačnih prometnih režimov in promocijo javnega prometa, hoje, kolesarjenja in
drugih oblik trajnostne mobilnosti. Ob tem sta ključna cilja, da se poveča kakovost
življenja lokalnega prebivalstva in omogoči razvoj kakovostnega, trajnostnega
turizma.
Kratek vsebinski opis projekta
Osnovna ideja umirjanja prometa pomeni, da se v občutljivih gorskih območjih obisk
ne zmanjša, zmanjša se le prometno obremenjevanje. V ta namen so na
obravnavanih območjih določili prvo, drugo in tretje območje, pri čemer je dolgoročni
cilj za prvo območje ukinitev individualnega turističnega motornega prometa,
kratkoročno pa uvedba javnega prometa, ki bo prevzel velik delež motornega
prometa v visoki turistični sezoni. Drugo območje je območje, ki prevzema mirujoči
promet, ki bi bil sicer namenjen v prvo območje. Urejena parkirišča so prvi pogoj, da
se začne model uresničevati. Tretje območje je območje, kjer ne prihaja do omejitev
v prometu, je pa pripravljeno sprejeti večje količine mirujočega prometa.
KONTAKTNI PODATKI
mag. Žarko Mlekuž, direktor MLEKUŽ CONSULTING, strokovni vodja projekta
Službeni telefon: 041 759 753
Službena e-pošta: zarko.mlekuz@guest.arnes.si
Vida Černe, svetovalka za turizem, Občina Kranjska Gora
Službeni telefon: 04 580 98 12
Službena e-pošta: cerne@kranjska-gora.s
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7. OHRANJANJE BIOTSKE IN KRAJINSKE PESTROSTI NA
POKLJUKI
Izvajalec projekta: Triglavski narodni park
Nameni in cilji projekta
Osnovni namen projekta je zagotoviti ohranjanje vrednot naravne in kulturne krajine
na Pokljuki. Ustrezno upravljanje za zagotavljanje teh ciljev je možno le na osnovi
kompleksnega poznavanja stanja in integralnega pristopa pri upravljanju vključno s
sodelovanjem vseh deležnikov (lastniki, lokalno prebivalstvo, obiskovalci). Cilj
projekta je partnersko sodelovanje pri upravljanju planine Klek, izboljšati delo z
obiskovalci Pokljuke (poudarek na šolskih skupinah) in nadaljevati raziskovanje na
področju biodiverzitete v Pokljuški soteski. Biodiverzitetna inventarizacija bo
predstavljata strokovne osnove za varstva in upravljanja območja.
Kratek vsebinski opis projekta
Program na Kleku je obsegal pripravo in izvajanje pašnega reda z rednim
monitoringom, varstvo, ohranitev in raziskave macesnovih gozdov nad planino,
spodbujanje in pomoč tradicionalnemu pašništvu, arheološke raziskave, obnovo
oziroma sanacijo objektov na planini ter ureditev informacijske točke. Na dveh
starejših rudarsko - pastirski stanovih na jugovzhodnem delu planine se je leta 2006
popolnoma obnovilo ostrešje in z lesom prekrilo dva objekta. V enem je sedaj
urejena informacijska točka. Pri osrednjem pastirskem objektu na dnu planine je bil
pred leti zgrajen vodohran. Leta 2009 se je betonski vodohran sanirali tako, da se ga
je obložilo z lesom, nad njim pa zgradilo imitacijo lesenega pastirskega stanu.
Severozahodno nad planino pod Klečico in Debelo pečjo se razteza eden najlepših
macesnovih gozdov v Triglavskem narodnem parku. V okviru projekta je bil popisan
in raziskovan ta gozd, hkrati pa tudi pripravljena botanična inventarizacija na planini
in v okoliških gozdovih. Skupaj se je identificiralo kar 298 rastlinskih vrst. Vse več
obiskovalcev TNP je tujcev, zato je bilo sklenjeno, da se vse informacijske table na
Pokljuški poti preuredi v dvojezične: slovensko – angleške. Javni zavod Triglavski
narodni park že vrsto let skrbi za počivališče in vzdržuje informacijsko točko na
Mrzlem Studencu na Pokljuki. Ureditev in obnovitev obstoječega počivališča na
Mrzlem Studencu zajema popravilo ograje, postavitev novih klopi, ureditev
informacijskega kota, postavitev igral in ureditev še enega dodatnega kurišča. V
okviru programa se je pripravilo projekt, pridobilo dovoljenja, popolnoma obnovilo
ograjo, izdelane so bile nove klopi in nove informacijske table. Dokončno ureditev
počivališča pa je načrtovana v letu 2010. Na novo so nameščene vse informacijske
oznake - table so delo TNP, galerije pa je obnovil njihov dolgoletni skrbnik –
Turistično društvo Gorje. V okviru projekta so bile tudi v Pokljuški soteski popisane
rastlinske vrste.
KONTAKTNI PODATKI
Martin Šolar, direktor
Službeni telefon: 04 / 578 02 00
Službena e-pošta: martin.solar@tnp.gov.si
15
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8. NAČRT TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA ŠIRŠEM MESTNEM
OBMOČJU NOVE GORICE
Izvajalec projekta: podjetje Ipsum d.o.o.
Nameni in cilji projekta
Zmanjševanje uporabe osebnih vozil je pomembno zaradi prispevka vozil k
podnebnim spremembam, lokalni kakovosti zraka, zmanjševanju hrupa in povečanju
kakovosti življenja v mestu.
Kratek vsebinski opis projekta
Načrt obsega analizo stanja in celovite ukrepe za zmanjšanje uporabe osebnih
motornih vozil tako, da se zagotovijo drugi načini mobilnosti, ki bodo omogočili še
večjo mobilnost vseh prebivalcev širšega območja Nove Gorice.
• zagotovitev minimalne frekvence 20 minut in vožnje v nočnem času,
• zagotovitev nočnih voženj (petki in sobote) s frekvenco 45 min,
• uvedba manjših vozil (lahko s kooperanti) za obdobja z manjšo gostoto
potnikov,
• oblikovanje pozitivne podobe potnika JPP in uporabe JPP,
• brezplačna promocijska mesečna vozovnica za vse občane,
• oprema postajališč JPP in avtobusov z elektronsko opremo za obveščanje
potnikov o prihodih avtobusov,
• ugodna cena mesečne vozovnice,
• promocija uporabe JPP namesto vožnje pod vplivom alkohola,
• dogovor o sistemu JPP skupaj z občinama Šempeter – Vrtojba in Miren,
• uvedba sistema “parkiraj in se pelji z avtobusom” na vseh 4 vpadnicah v NG,
• enotna vozovnica za slovenski in italijanski del Gorice,
• vzpostavitev hrbtenice kolesarskih stez,
• dodatna ponudba in promocija izposoje koles na primestnih parkiriščih in v
mestu,
• akcije “Dan brez avtomobila” s spremljevalnimi akcijami,
• razširitev peš con v mestu,
• spodbujanje hoje in vožnje s kolesom,
KONTAKTNI PODATKI
Vanda Mezgec
Službeni telefon: 05 3350 111
Službena e-pošta: vanda.mezgec@nova-gorica.si
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9. LOKALC
Nosilec projekta: Mestna občina Velenje
Nameni in cilji projekta
Omogočiti prebivalcem Šaleške doline brezplačen javni prevoz iz primestnih krajev v
Velenje.
Kratek vsebinski opis projekta
V Mestni občini Velenje so s projektom Lokalc 1. septembra 2008 uvedli brezplačni
javni prevoz v mestu Velenje. Projekt je do sedaj zelo uspešno potekal in bil že
nekajkrat posodobljen v skladu z željami potnikov. Po mestnem jedru in okolici vozijo
štirje avtobusi, ki brezplačno prevažajo potnike na želene lokacije. Razlikujejo se le v
progah in barvah linije.
V obdobju od septembra 2008 do februarja 2009 se je tako po ulicah Velenja
mesečno v povprečju popeljalo 29.590 potnikov, 23.847 na rumeni in 5.743 potnikov
na rdeči liniji. Z metodo anketiranja so bile pridobljene informacije o zadovoljstvu
uporabnikov in šoferjev avtobusa Lokalc. V anketo je bilo zajetih 60 potnikov
avtobusa in 5 voznikov avtobusa. Potniki in šoferji so zelo zadovoljni z uvedbo
brezplačnega avtobusa. Vsi si želijo, da Lokalc ostane brezplačen še naprej, saj je
po mnenju potnikov in šoferjev okolju prijazen in dobro pripravljen ekološki projekt
Mestne občine Velenje, ki bi še do nadaljnjega moral ostati brezplačen in ohranjati
svojo vrednoto v naši občini. Vsekakor pa naj snovalci projekta razmišljajo tudi o
dolgoročnih posodobitvah tako na področju uporabljenih avtobusov kot tudi pri
načrtovanju mesta tako, da bodo ta projekt približale tudi ciljem podnebno energetskega paketa Evropske unije.
KONTAKTNI PODATKI
Boštjan Krajnc, direktor
Službeni telefon: 03 8961520
Službena e-pošta: bostjan.krajnc@kssena.velenje.eu
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Vir: http:// arhiva.velenje.si/
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10.
VZPOSTAVLJANJE
PRODUKTOV PODEŽELJA

POGOJEV

ZA

PREDSTAVITVE

Nosilec projekta: LAS za razvoj
Nameni in cilji projekta
Splošni cilj je omogočiti ponudnikom na podeželju, da se na urejenih lokacijah in
prostorih predstavljajo in tržijo svojo ponudbo lokalnih kmetijskih in drugih pridelkov,
izdelkov, veščin in storitev. S tem se bo ohranjala identiteta podeželja, krepila
njegova prepoznavnost, dvignila kakovost ponudbe in povezovanje ponudnikov ter
povečalo zanimanje obiskovalcev za območje.
Konkretni cilj projekta je urediti in opremiti lokacije in prostore za predstavitve lokalnih
pridelkov in izdelkov ter tradicionalnih običajev in storitev podeželja:
•
•
•
•

nabaviti opremo in urediti zagon tržnice v Bovcu,
nabaviti opremo za tržnico v Idriji,
zamenjati obstoječo mobilno tržnico (prikolico) na Tolminski tržnici za lokalne
kmetijske pridelke in izdelke z novim tržnim kioskom«,
označiti in predstaviti sirarne in planine ob poti Bovške ovce,

Kratek vsebinski opis projekta
Prednostna naloga LAS za razvoj je zagotavljanje pogojev za razvoj obstoječih in
novih lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov, veščin in storitev na območju LAS ter
zagotavljanje primernih prostorskih pogojev, da bi le-te na primeren način uporabljali,
predstavljali obiskovalcem ter čim bolj uspešno tržili. LAS za razvoj deluje na enem
najbolj demografsko ogroženih območij v Sloveniji, kjer je ekonomska moč
prebivalcev nizka, starostna struktura neugodna, tradicije prodaje lokalnih pridelkov
in izdelkov pa ni. Brez javnega vlaganja v infrastrukturo ni računati, da bi se
prebivalci odločali za razvoj kakovostnih lokalnih produktov, še manj pa, da bi se
vključili v ponudbo območja. Brez tega pa se bodo izgubila stara znanja pridelave in
predelave številnih kakovostnih lokalnih produktov, podeželje pa izgubilo pomemben
del svoje prepoznavnosti in identitete. Projekt je tesno povezan z drugimi skupnimi
projekti LAS za razvoj, saj zagotavlja prostorske pogoje za razvoj in trženje
obstoječih in novih produktov in storitev na podeželju ter spodbuja povezovanje in
večanje ponudbe podeželja.
KONTAKTNI PODATKI
Greta Pavšič, vodja področja razvoja podeželja
Službeni telefon: 053841507
Službena e-pošta: greta.pavsic@prc.si
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Vir: Posoški razvojni center (Greta Pavšič)

Vir: CIPRA Slovenija
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11.

IZBOLJŠANJE IN VEČANJE PONUDBE PODEŽELJA

Nosilec projekta: LAS za razvoj
Partnerji pri projektu: ICRA d.o.o., Posoški razvojni center, KGZS – Zavod GO,
Fundacija BIT Planota, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Kanal, Občina Tolmin,
Občina Kobarid, Občina Bovec, MO Nova Gorica
Nameni in cilji projekta
Dolgoročni cilj projekta je skozi razvoj produktov podeželja in vključevanjem novih
ponudnikov prispevati k večji ekonomski vrednosti dela na podeželju ter odpirati nova
delovna mesta.
Konkretni cilji so:
•
•
•
•

preko prireditev in info točk večati prepoznavnost ponudbe na območju,
motivirati ponudnike lokalno tipičnih produktov, da izboljšajo svojo ponudbo,
vključiti nove ponudnike lokalno tipičnih produktov,
informirati potrošnike o lokalno tipičnih produktih.

Kratek vsebinski opis projekta
Vzporedno z razvojem novih produktov in vzpostavitvijo mreže prostorov za
predstavitev ponudbe je potrebno okolje dovolj motivirati in usposobiti, da se v čim
večji meri poslužuje možnosti, ki so vzpostavljene na območju. Potreba po
predstavitvi lokalno tipičnih proizvodov ter možnostih neposredne prodaje presega
običajne promocijske aktivnosti in ni zastavljena profitno, saj nima neposrednih
finančnih učinkov. Velik pomen v projektu predstavlja svetovalna dejavnost, ki bo za
koristnike brezplačna, koristili pa jo bodo lahko vsi zainteresirani posamezniki iz
območja LAS za razvoj. Projekt je nadaljevanje in nadgradnja dosedanjih
animacijskih aktivnosti in usposabljanj na območju in na inovativen način – z »info
točkami« ter prireditvami predstavlja ponudbo podeželja hribovskega dela Severne
Primorske. Ker se kmetje na območju premalo poslužujejo neposredne prodaje
svojih pridelkov in izdelkov, je namen projekta tudi informirati kmete na območju LAS
za razvoj o možnostih, ki jim jih nudi neposredna prodaja. Neposredna prodaja nudi
možnost večje zaposlenosti podzaposlenih članov kmečkega gospodarstva, kar pa
so v zadnjem času zelo pogosto mladi in ženske. Zaradi trajnostnega razvoja
produktov in skrbi za kakovost ponudbe, je v projektu predvideno ocenjevanje
kakovosti lokalnih pridelkov in izdelkov. Na ta način se pridelovalce opozarja na
napake v postopkih predelave ter spodbuja in izobražuje v smeri dviga kakovosti.
KONTAKTNI PODATKI
Greta Pavšič, Posoški razvojni center, vodja področja razvoja podeželja
Službeni telefon: 053841507
Službena e-pošta: greta.pavsic@prc.si
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Vir: CIPRA Slovenija
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12. UMIRJANJE PROMETA V DOLINI VRATA
Izvajalec projekta: izvajalec študije je bila CIPRA Slovenija, pri projektu (delavnice,
intervjuji, podatki) so sodelovali še: občina Kranjska Gora, Triglavski narodni park,
Zavod za gozdove Slovenije, Planinsko in Turistično društvo, Agrarna in Krajevna
skupnost.
Nameni in cilji projekta
Glavna namena sta ureditev prometa v dolini Vrata ter pospešitev razvoja na Dovjem
in v Mojstrani preko umirjanja prometa. Z vzpostavitvijo novega, okolju prijaznejšega
prometnega režima bi se zmanjšali negativni vplivi na okolje, hkrati pa bi se zvišala
njegova kakovost, ki je eden glavnih razlogov, da obiskovalci prihajajo v Vrata. Nov
prometni režim mora prebivalcem Mojstrane in Dovjega prinesti priložnosti za bolj
celostno turistično ponudbo naselij.
Cilji:
• identifikacija problemov, ki obstajajo v obravnavanem prostoru,
• izdelati različne možne scenarije prihodnosti doline Vrata in naselij Mojstrana
in Dovje,
• izdelati rešitve in definirati ukrepe za umiritev prometa v dolini Vrata,
• vzpostaviti konsenz med različnimi deležniki v dolini Vrata in soglasje med
lokalnim prebivalstvom,
• kratka ocena projekta.
Kratek vsebinski opis projekta
Dolina Vrata je ena najbolj prepoznanih in temu primerno najbolj obiskanih dolin v
slovenskih Alpah. Zaradi obiska je močno obremenjena z individualnim prometom, še
posebno v vremensko ugodnih vikendih v poletni sezoni. Promet pomeni veliko
obremenitev za okolje, hkrati pa zmanjšuje doživljajsko vrednost doline. Naselji ob
vstopu v dolino zaradi tranzita prometa nimata koristi, pač pa zgolj obremenitve.
Projekt je potekal v okviru DYNALP-a, pobude Skupnosti Interreg IIIB Omrežja občin
Povezanost v Alpah.
KONTAKTNI PODATKI
Vida Černe, občina Kranjska Gora
Telefon: 04 580 98 12
E-naslov: cerne@kranjska-gora.si
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Vir: CIPRA Slovenija
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13. TURISTIČNA KMETIJA MULEJ
Izvajalec projekta: družina Mulej, podjetje PIN Jesenice je investiralo sončne
kolektorje
Nameni in cilji projekta
•
•
•

uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav,
usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje standardov Skupnosti
za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,
stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.

Kratek vsebinski opis projekta
Kmetija je usmerjena prvenstveno v prirejo mleka, ukvarjajo se še z dopolnilno
dejavnostjo turizma na kmetiji. Na podlagi podatkov iz zemljiškega katastra in
dejanskih razmer v vasi da sklepati, da so Mulejevi imeli kmetijo že takrat. Skozi
stoletja so se preživljali predvsem s kmetijstvom (živinoreja, poljedeljstvo), ukvarjali
pa so se tudi s kamnoseštvom in izdelovanjem lesenih skrinj. Jožetov ded, Janez
Mulej, je kmetijo zapustil Janezu mlajšemu, Jožetovemu očetu. Ko mu je 1968
prepuščal kmetijo, je s ponosom rekel, da mu prepušča urejeno kmetijo brez bremen,
v katero ne bo treba veliko vlagati. To je bila za tiste čase okrog leta 1960 resnica,
vendar se je takrat že začenjal silovit tehnološki razvoj, ki ni zaobšel niti
socialističnega kmetijstva. Jožetov oče je bil med najnaprednejšimi kmeti, zgledoval
se je po konkurenci v Nemčiji in Avstriji. Prvi je uvozil motorno kosilnico, traktor,
uvedel rešetkasta tla v hlev in sušilno napravo na skednju. To je za sabo vleklo
nenehna vlaganja in gradnjo. Leta 1979 je dvignil staro hišo v vasi za dve etaži in
tako pridobil prostor ter se pričeli ukvarjati s kmečkim turizmom. To je postala
naslednja prelomnica v razvoju kmetije. Leta 1996 sta kmetijo prevzela Jože Mulej in
njegova žena Damjana. Zaradi novih tehnologij in razvojnih možnosti sta se morala
odločiti kako naprej, saj v vaškem jedru ni bilo dovolj prostora za širitev in razvoj
kmetije. Zaradi tega so kmetijo v letu 1999 prestavili izven vasi, v letu 2004 na novi
lokaciji postavili še hišo za družino in za turizem, kjer imajo lepe možnost uspeti
tako v kmetijski, kot v turistični panogi. Kmetija se razvija z najnovejšimi tehnološkimi
načeli in je ena najperspektivnejših kmetij z mlečno proizvodnjo v občini Bled. V letu
2007 stalež živali predstavlja 59,50 GVŽ, v letu 2008 je znašal stalež živine 69,6
GVŽ, v letu 2009 pa je bil stalež živine 64,75 GVŽ. V kvotnem letu 2008 je znašala
odkupna kvota 215 129 kg mleka za odkup in 37 595 kg mleka za neposredno
prodajo. Turistična kmetija Mulej je naredila veliko na temo trajnostnega razvoja, saj
ima poleg naštetega tudi največjo sončno elektrarno na Gorenjskem.
KONTAKTNI PODATKI
Damijana in Jože Mulej
Telefon: 04 574 46 17
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Vir: http://www.slovenia.info
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12.

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA SOLČAVSKO

Izvajalec projekta: Občina Solčava
Nameni in cilji projekta
Namen projekta je izgradnja javne infrastrukture, ki je ključnega pomena za
razvoj turistične dejavnosti v Občini Solčava ter v širšem lokalnem in
regionalnem okolju. Predvidena investicija je usmerjena predvsem v
zagotovitev primernega števila parkirnih mest ter druge ustrezne prometne
infrastrukture v zavarovanem območju ter turističnem območju. S tega vidika
je namen projekta ustvariti pogoje za nadaljnji razvoj turizma v občini in
ustvarjanje pogojev za večjo konkurenčnost turističnih nosilcev s tem pa
odpreti več delovnih mest.
CILJI:
• zagotoviti infrastrukturne pogoje za usmerjen razvoj turističnih in spremljajočih
storitvenih dejavnosti,
• ustvariti pogoje za povečanje domačih in tujih naložb ter povečati motiv za
zasebne naložbe in izpopolnitev turistične dejavnosti,
• spodbuditi nastajanje novih malih podjetij v lokalnem okolju in ustvariti pogoje
za povečanje števila delovnih mest na lokalni in regionalni ravni,
• prometna razbremenitev zavarovanih območij, razbremenitev ekološko najbolj
občutljivih območij ureditev in umiritev prometa na celotnem območju,
• ohranitev okolja ter zagotavljanje in izboljšanje pogojev za ohranjanje živalskih
in rastlinskih vrst in njihovega življenjskega okolja,
• večja konkurenčnost turistične ponudbe,
• prepoznavnost okolja po dobri prometni (parkirni) ureditvi,
• izboljšati kvaliteto bivanja namestitvenim gostom in domačemu prebivalstvu,
Kratek vsebinski opis projekta
Ureditev parkirišč ter dostopa do cerkve Marije Snežne v Solčavi. Občina
Solčava je v ta namen odkupila zemljišča na dveh lokacijah ter na njih uredila
parkirišča in dostop do njih. Na lokaciji 1 je urejenih 30 parkirnih mest, na
lokaciji 2 pa še dodatnih 10, skupaj 40. Skupna površina parkirišč in
urejenega dostopa znaša 3.856 m2. Ureditev večnamenskega prireditvenega
prostora in turistične sprehajalne poti. Občina Solčava je v ta namen odkupila
2.541 m2 zemljišča, kjer je zgrajen večnamenski prireditveni prostor s cca
1.400 m2 utrjene površine za potrebe prireditev in družabne dogodke v občini.
Urejena je sprehajalna pot okrog vasi v dolžini 1,5 km.
KONTAKTNI PODATKI
Bernarda Prodnik, svetovalka II
Službeni telefon: 03 839 27 90
Službena e-pošta: bernarda.prodnik@solcava.si
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Vir: http://www.solcava.si
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13.

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ

Izvajalec projekta: Kovinar Gradnje – ST (gradbeni del), gornjesavski muzej Jesenice
(vsebinski del)
Nameni in cilji projekta
•
•
•
•
•

ustvarjati nove podjetniške in zaposlitvene možnosti za Mojstrano in širše
območje,
dopolniti in okrepiti turistično ponudbo Kranjske Gore in regije; kar je še
posebej pomembno za popestritev ponudbe v času slabega vremena in izven
glavne sezone,
zagotoviti sistematično obdelavo in preučevanje kulturne dediščine vezane na
slovensko gorništvo in planinstvo,
z umestitvijo informacijske točke TNP v muzeju prispevati k dvigu
ozaveščenosti varovanja narave, NATURE 2000 in trajnostnega razvoja
območja Alp,
vzpostaviti prepoznavno točko srečanja, vzgoje, zavesti, kulture,
izobraževanja o slovenskem planinstvu, gorah in gibanju v gorah, ki bi ga
moral obiskati vsak Slovenec in vsak turist, ki biva v širšem zaledju Kranjske
Gore (Julijske Alpe, Avstrijska Koroška …).

Kratek vsebinski opis projekta
Izgradnja Slovenskega planinskega muzeja izhaja iz razloga, da obstoječa Triglavska
planinska zbirka, ki predstavlja skoraj 2000 predmetov in dokumentarnim gradivom,
ki je bila 20 let vir izobraževanja in obiskovanja šolskih skupin, po decembru 2007
nima več razstavnega prostora, saj je postopek denacionalizacije končan. Obstaja
veliko bogastvo gradiva, filmov, fotografij, razglednic, ki so hranjeni kot kulturna
dediščina ter dokumenti, rekviziti sodobnega slovenskega planinstva - vrhunskih
slovenskih alpinistov, ki so razpršeni po vsej državi. Mojstrana kot del turistične
destinacije Kranjske Gore potrebuje močan razvojni impulz, saj je zaradi svoje
sorazmerne odmaknjenosti od turističnega utripa in investicijskega zagona Kranjske
Gore ter navezanosti na delovna mesta na Jesenicah, razvojni cikel še ni dosegel.
Obstaja skupen interes različnih med seboj smiselno povezanih partnerjev, ki lahko
bistveno pripomorejo k interdisciplinarnosti, sodobnosti in trajnosti. Na območju
Zgornjesavske doline ni informacijske točke za vstop v Triglavski narodni park; info
točka lahko smiselno dopolnjuje koncept slovenskega planinskega muzeja. Slovenski
planinski muzej lahko s tematsko usmerjenimi predstavitvami in izobraževalnimi
programi bistveno pripomore k večji usposobljenosti in informiranosti planincev in s
tem povečanju varnosti v gorah. Slovenski alpinizem se uvršča v sam svetovni vrh
tega športa, slovensko planinstvo pa se je z organiziranostjo razširilo in postalo
pomemben del civilne družbe, rekreacije, turizma in varovanja okolja. Naša planinska
dediščina in alpinistični dosežki so tako postali del bogate kulturne in naravne
dediščine.
KONTAKTNI PODATKI
Miro Eržen, vodja projekta Slovenski planinski muzej
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Telefon: 041/ 717-016
Email: mirko.erzen@planinskimuzej.si

Vir: http://www.planinskimuzej.si/
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14.

MEDNARODNI FESTIVAL ALPSKEGA CVETJA

Izvajalec projekta: Turizem Bohinj s partnerji
Nameni in cilji projekta
V Bohinju se zavedajo izrednega pomena varovanja in ohranjanja okolja. Ponosni na
svojo naravno in kulturno dediščino si želijo razvijati turizem, ki bo ob trajnostni
naravnanosti tudi ekonomsko učinkovit. Oblikovanje novih turističnih produktov je
ena izmed nalog Turizma Bohinj, javnega zavoda za pospeševanje turizma. Naloga
ni lahka, saj živijo v zavarovanem območju, ki zahteva zelo previden pristop pri
razvoju novih idej. Te po eni strani ne smejo biti okolju škodljive, nasprotno,
spodbujati morajo zavedanje o pomembnosti varovanja in ohranjanja okolja, po drugi
strani pa morajo omogočati ekonomski razvoj. Prepričani so, da Mednarodni festival
alpskega cvetja sledi vsem zgoraj omenjenim ciljem. Cilji festivala:
• promocija in spoznanje o pomembnosti naravne in kulturne dediščine Bohinja
ter njegovega širšega območja,
• predstavitev pomena pravilnega upravljanja območja po načelih trajnostnega
razvoja, ki se kaže v hkratnem varovanju bogate biološke raznolikosti okolja
ter izboljšanju kulturnega in ekonomskega stanja prebivalcev,
Kratek vsebinski opis projekta
Mednarodni festival alpskega cvetja poteka že od leta 2007. Sestavljen je iz treh
glavnih delov:
• cvetje v umetnosti predstavlja kulturni del festivala: glasbeni koncerti, likovne
in fotografske razstave, likovne delavnice, obujanje starih običajev – petje na
vasi,
• uporabnost cvetja v vsakdanjem življenju (v kuhinji, ročnih delih..) je
predstavljena v delu z naslovom Cvetje doma,
• v strokovnem delu festivala z naslovom Cvetje v znanosti pa se zvrstijo različni
seminarji oziroma posveti na temo trajnostnega razvoja.
Obiskovalcem so poleg tega na voljo:
• 16 vodenih botaničnih tur,
• 2 vodeni turi – opazovanje ptic,
• fotografske delavnice,
• delavnice za otroke.
KONTAKTNI PODATKI
Klemen Langus, direktor
Službeni telefon: 04 574 75 90
Službena e-pošta: klemen.langus@bohinj.si
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Vir: http://www.bohinj.si
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15.
CO2 - NEUTRAL TRANSPORT FOR THE ALPINE SPACE
(CO2 - NEUTRALP)
Izvajalec projekta: Center za razvoj Litija, d.o.o.
Nameni in cilji projekta
•
raziskati in uvesti ustrezne nove tehnologije (npr. električni motorji,
uporaba bio goriv iz ostankov jedilnih olj in rastlinskih olj) za CO2 - nevtralne
prevoze v demonstrativnih projektih v skladu z razpoložljivostjo obnovljivih
virov energije (npr. električne energije iz vode, vetra , biomasa in bioplin) v
vseh alpskih pokrajinah,
•
izboljšanje dostopnosti in povezanosti znotraj Alp za turiste in dnevne
migrante z intermodalnimi rešitvami, ki omogočajo kombinirano uporabo
lokalnih prevoznih sredstev, ki ne proizvajajo emisij in izboljšani javni
(predvsem železniški) promet na dolge razdalje,
•
različne transportne rešitve, ki temeljijo na konceptu »ničnih emisij«, se
navezujejo na skupine zainteresiranih privržencev, kot so npr. občine ali javna
prevozna podjetja, ki niso neposredni partnerji v projektu, vendar so zavezane
k posnemanju koncepta in njihovo izvajanje v razširjenem območju izven
prvotnega pilotnega območja projekta.
Na območju Srca Slovenije se želi s tem projektom dobiti strateški dokument za
občine (Koncept trajnostne mobilnosti), ki ga bodo implementirale v svoje
dokumente. Ker je področje trajnostne mobilnosti v Sloveniji zelo slabo razvito, se
želi s tem projektom prispevati k promociji javnega potniškega prometa, postaviti
varne kolesarnice, naredila se bo prometna študija za Kamniško Bistrico, izdelan pa
je bil tudi portal za izmenjavo prostih sedežev v avtomobilih (www.deliva.si) in
podobno.
Kratek vsebinski opis projekta
Močan vpliv prestolnice Ljubljane se odraža v vsakodnevni migraciji na delo ali v šolo
v Ljubljano. Prevlada rabe osebnih vozil za migracije povzroča prometne zastoje v
času prometnih konic in povečuje vpliv prometa na okolje zaradi CO2 emisij.
Načrtovana je vzpostavitev regionalne mreže vseh vpletenih (občine: Litija, Kamnik,
Domžale Dol pri Ljubljani, Ljubljana, avtobusni prevozniki, šole, železnice, Ministrstvo
za promet), s ciljem sodelovanja pri projektnih aktivnostih in implementaciji.
KONTAKTNI PODATKI
Gašper Kleč, vodja projekta
Službeni telefon: 01 8962710
Službena e-pošta: gasper.klec@razvoj.si
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16.

METODOLOGIJA IZBORA PRIMEROV DOBRIH PRAKS

Metode dela izbora primerov dobrih praks izvajanja Alpske konvencije na lokalni
ravni so bile kabinetno in terensko delo. Kabinetno delo je potekalo po naslednjih
fazah:
1. faza: priprava čim širše baze kontaktov, ki je relevantna za pridobitev
informacij o projektih, ki bodo služili kot primer dobre prakse, to je izbor čim
večjega števila ustanov, občin, fakultet, podjetij, zavodov, turističnih
organizacij, planinskih društev, nevladnih organizacij ter njihovih kontaktnih
oseb (medmrežje, poznanstva).
2. Sestava vprašalnika o izvajanju projektov na vsebino določil Alpske konvencije
(vprašalnik je priložen v prilogi);
3. faza: telefonski pogovori in celovita razlaga projekta ter pošiljanje vprašalnikov
po elektronski pošti ali po navadni pošti.
4. faza: ponovni telefonski pogovori z osebami oziroma občinami, ki so poslale
pomanjkljive vprašalnike, ki so pozabile na sodelovanje, ki jih nismo dobili ipd.
5. faza: pregled informacijskih gradiv in brošur, ki smo jih dobili na terenu, s
pomočjo katerih smo sami izpolnili nekatere vprašalnike.
6. Določitev primerov dobre prakse ter vsebinska analiza.
Elektronski vprašalnik je bil poslan vsem občinam, ki ležijo na območju, ki ga pokriva
Alpska konvencija, lokalnim in regionalnim razvojnim agencijami, predstavnikom
zavarovanih območij, podjetjem, ki delajo na področju trajnostnega in lokalnega
razvoja, pristojnim zavodom, nevladnim organizacijam, inštitutom, Planinski zvezi
Slovenije, planinskim društvom, fakultetam, lokalnim turističnim organizacijam,
turističnim informacijskim centrom in turističnim društvom.
Delo na terenu je bil pomemben del pridobivanja podatkov, saj je z osebnim stikom
več možnosti za prave in dodatne informacije o projektih, posebno je pomembno za
ustvarjanje resnične slike o stanju na lokalni ravni. Tako projekte, ki so bili opisani v
živo, kot tudi tiste katerih potek je bilo mogoče spremljati ali pa pri njih celo
sodelovati, poznamo precej bolje, kot tiste, ki so bili opisani preko vprašalnika.
Skupno je bilo zbranih 79 projektov. Od tega je bilo na terenu zbranih 31. V izbor
primerov dobre prakse smo vključili le najbolj reprezentativne projekte. Informacije so
podajali predvsem vodje oddelkov in vodje občinske uprave ali direktorji razvojnih
centrov. Razgovori na terenu so bili še posebno uspešni, saj se tako izve več kot
zahteva samo vprašalnik, na primer tudi številne probleme, s katerimi se občine
srečujejo pri izvajanju projektov. V večini primerov gre za premalo razpisanih
razpisov na temo trajnostnega razvoja na območju Alpske konvencije.
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17.

ZAKLJUČEK

Splošen vtis po končanem naboru je, da so občine različno aktivne v projektih
trajnostnega razvoja, vendar lahko mirno rečemo, da se dobri projekti v alpskem
prostoru izvajajo tudi v Sloveniji. Težišče je na območju Julijski Alp, zlasti občine
Bovec, Kranjska Gora, v predgorju Julijskih Alp pa tudi Nova Gorica in Cerkljansko.
Drugje po slovenskem alpskem svetu je projektov manj, a so razmeroma
enakomerno razporejeni. Od primerov dobre prakse pa se težišče močno prenese v
zahodni del slovenskega alpskega sveta. Le solčavsko – kamniško območje tudi
izstopa, sicer pa se večina ostalih primerov dobrih praks odvija v območju od
Cerkljansko – idrijskega območja, do novogoriške občine, preko zgornjega Posočja
na savsko stran Julijskih Alp, kjer izstopata občini Kranjska Gora ter Bohinj.
Razlogi so različni, od že omenjenih finančnih ter kadrovskih omejitev, je velik
problem tudi prepoznavnost Alpske konvencije. To je velik problem, a tu krivda
nikakor ne more biti samo na strani občin. Splošno znano dejstvo je, da je do sedaj,
zlasti po ratifikaciji Alpske konvencije v Sloveniji država za njeno prepoznavnost,
njene prednosti in njeno dosledno izvajanje na lokalni ravni storila odločno premalo.
Majhne občine pa pogosto niso sposobne slediti trendom trajnostnega razvoja v
Sloveniji, kaj šele drugje v Alpah. Tu je velika priložnost medsebojno sodelovanje
domačih občin, zlasti pa vključevanje v alpske mreže (na primer: Omrežje občin –
Povezanost v Alpah, Biseri Alp, Alpska mesta), a do danes je bilo v ta združenja
vključenih le malo slovenskih občin, kot so na primer občine Bovec, Kranjska Gora,
Bohinj in Kamnik.
Žal je res tudi to, da bi se večina teh projektov izvajala, četudi občina ne bi bila pod
okriljem Alpske konvencije – nekatere občine sploh niso bile prepričane, če spadajo
pod območje veljavnosti te pogodbe, kar kaže na žalostno dejstvo, da je Alpska
konvencija v slovenskem alpskem prostoru zelo slabo prepoznavna. Res je, da pri
številnih projektih sodeluje država oziroma katero od ministrstev s finančno podporo,
a izrecnega financiranja tovrstnih projektov z namenom uresničevanja Alpske
konvencije v Sloveniji do sedaj ni bilo. Zato je bilo včasih med anketiranci slutiti
pomisleke, da ti projekti ne morejo biti primer dobre prakse izvajanja Alpske
konvencije. Ne zaradi vsebine, pač pa zato, ker so posledica lokalne pobude za
trajnostni razvoj, ki se je razvila neodvisno od veljavnosti Alpske konvencije.
Na podlagi obstoječega nabora lahko Slovenija prične z načrtnim spodbujanjem
vsebin trajnostnega razvoja v Alpah, ki jih vsebuje Alpska konvencija. Najprej se
lahko osredotoči na teme, ki so manj pogosto zastopane, na primer energetska
učinkovitost ali pa varstvo tal, morda gorski gozd. Še bolje pa je vsako leto
sistematično finančno podpreti projekte na temo nekaj protokolov in tako bi se v
desetih letih stanje resničnega izvajanja (ne le izvajanja na papirju), predvsem pa
prepoznavnosti Alpske konvencije v Sloveniji močno izboljšala. Prav tako bi
potrebovali nekaj centrov podpori tej pogodbi, na primer v okviru obstoječe
infrastrukture kot so LTO-ji, turistične informacijske točke ali pa centri zavarovanih
območij (TNP, Logarska dolina). Alpske občine pa bi bilo potrebno vzpodbuditi, da se
vključijo v alpska omrežja ter odločneje stopijo na pot udejanja trajnostnega razvoja.
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