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ALPARC
Alpska zavarovana območja so se
zbrala v Zernezu.
Predstavniki alpskih zavarovanih obmo ij iz osmih držav, so
se med 20. in 23. oktobrom zbrali v Švicarskem narodnem
parku (SNP), natan neje v Zernezu. Tam je potekala sedma
Generalna skupš ina Mreže zavarovanih obmo ij v Alpah
(ALPARC). Del dogodka je predstavljala tematska konferenca, ki je potekala pod naslovom »Divjina in biotska raznovrstnost: Ali lahko alpsko naravo prepustimo samo sebi?«.
Švicarski narodni park je imel prvi priložnost gostiti ta dogodek.
Bogat in raznovrsten delovni program mreže ALPARC
Po predstavitvi poro ila o delu 2009 – 2010 in estitkah ﬁnan nih podpornikov mreže za doseženo delo, je predsednik
ALPARC-a predstavil novi delovni program za leto 2011 –
2012. Slednji je bil soglasno sprejet na Generalni skupš ini
(GS), ki kljub temu želi, da bi bila v prihodnje bolj vklju ena
v pripravo delovnih programov. Na ine in pogoje te
vklju itve bo obravnaval Mednarodni izvršni odbor (MIO)
mreže.
Resolucija za zavarovana obmo ja v Alpah!
Med vsebinsko razpravo o dinamiki mreže, katero je vodil
Andreas Götz, direktor CIPRE International, v navzo nosti
generalnega sekretarja Alpske konvencije Marca Onide, so
vsa navzo a zavarovana obmo ja soglasno potrdila resolucijo. Ta se zavzema za ohranitev »statusa quo« - navezave
koordinacijske ekipe mreže ALPARC, Task Force zavarovana
obmo ja na Stalni sekretariat Alpske konvencije, saj ji le to
omogo a nemoteno soo anje z trenutnimi delovnimi izzivi.
Resolucijo si lahko prenesete iz internetne strani mreže ALPARC: www.alparc.org
Spremembe notranjega pravilnika ALPARC
Izglasovan je bil predlog predsednika Mednarodnega
izvršnega odbora (MIO), ki dovoljuje nadomestitev lana
MIO, ki preneha z opravljanjem funkcije pred iztekom dvoletnega mandata:

alpenkonvention • convention alpine
convenzione delle alpi • alpska konvencija

» V primeru nepreklicnega odhoda dolo enega lana MIO iz
delovnega mesta, lahko njegovo mesto, do izteka dvoletnega
obdobja, nadomesti drug predstavnik enakega zavarovanega
obmo ja, ali drugega zavarovanega obmo ja iz iste države.
Izbira nadomestnega lana je v pristojnosti zavarovanih
obmo ij doti ne države«.
Predsednik MIO je predlagal, da se Franciji glede na število
novih zavarovanih obmo ij, dodeli etrti sedež v MIO. Glasovanje o tem predlogu bo potekalo na prihodnji Generalni
skupš ini mreže, ki bo leta 2012. To bo omogo ilo širšo razpravo o razvoju števila zavarovanih obmo ij v razli nih alpskih državah in hkrati o morebitni novi porazdelitvi mest v
MIO.
Franciji je sicer zaradi njene speciﬁ ne vloge, ki jo ima kot
glavni ﬁnancer mreže ALPARC, dodeljena vloga stalne opazovalke v MIO brez pravice glasovanja.
Volitve novega Mednarodnega izvršnega odbora ALPARC
Tekom Generalne skupš ine je bila obnovljena tudi sestava
Mednarodnega izvršnega odbora. Odboru, ki ga sicer sestavlja 17 lanov, so se pridružili štirje novi. Naloga odbora je
dolo itev splošnih smernic za mednarodno delo mreže ALPARC, na podlagi prednostnih nalog in zahtev zavarovanih
obmo ij. Sestavo odbora si lahko ogledate na internetni
strani: www.alparc.org.
Posebne to ke:
a) Zahteva italijanskih parkov iz Furlanije, za lobiranje ALPARCA v imenu vseh italijanskih zavarovanih obmo ij v zvezi
z nastalo prora unsko situacijo, posebno v pogledu njihovega
sodelovanja v mednarodnih aktivnostih mreže ALPARC.
b) Predlog parka Orobie Valtellinesi, za temeljito analizo Mednarodnega izvršnega odbora mreže ALPARC, o udeležbi mreže
ALPARC na svetovnem sejmu (EXPO), leta 2015 v Milanu.
c) Predlog Generalne skupš ine o intenzivnejšem delu na podro ju komunikacije s širšo javnostjo, za dvig prepoznavnosti
mreže ALPARC.
d) Generalna skupš ina predlaga da so vse osebe, ki kandidirajo za mesto v MIO, prisotne na obnovitvenem glasovanju.

Mreža zavarovanih
območij v Alpah je
organizacija Alpske
konvencije.
Koordinirana je
preko Task Force
zavarovana območja
in je ustanovljena z
namenom okrepitve
mednarodnega
sodelovanja med
upravljavci alpskih
zavarovanih
območij, za izvedbo
skupnih projektov,
ter za ustanovitev
ekološkega
kontinuuma z
biološkimi koridorji
med zavarovanimi
območji. Njena
naloga je tudi
informirati javnost o
dejavnostih
zavarovanih
območij v Alpah.
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Mednarodni izvršni odbor (MIO)
Predsednik

Podpredsednik

Podpredsednik

Michael Vogel

Philippe Traub

Bruno Stephan Walder

Valérie Davenet

Direktor Narodnega parka
Berchtesgaden – Nemčija
Michael.Vogel@npv-bgd.bayern.de

Direktor Narodnega parka Vanoise
Francija
philippe.traub@parcnational-vanoise.fr

Koordinator mednarodnih aktivnosti,
Oddelek za vrste, ekosisteme in
pokrajino, Zvezni urad za okolje – Švica
bruno.walder@bafu.admin.ch

Vodja oddelka Urada za okolje
Kneževina Monako
vdavenet@gouv.mc

Elio Tompetrini

Massimo Bocca

Graziano Martini Barzolai

Renato Sascor

Vodja pisarne za planiranje
in tehnična vprašanja pri Narodnem
parku Gran Paradiso - Italija
elio.tompetrini@pngp.it

Direktor Naravnega parka
Mont Avic – Italija
info@montavic.it

Direktor Urada za načrtovanje
in regionalne parke
Dežela Benečija - Italija
graziano.martini@regione.veneto.it

Odgovorni funkcionar za naravni park Fanes-SenesBraies in za projekt Dolomiti –
UNESCO svetovna dediščina
Urad naravnih parkov Zgornjega Poadižja – Italija
renato.sascor@provinz.bz.it

Otto Leiner

Hermann Stotter

Werner Franek

Holger Frick

Direktor Alpskega parka Karwendel,
Služba za varstvo narave
dežele Tirolske – Avstrija
o.leiner@tirol.gv.at

Direktor narodnega parka Hohe
Tauern/Tirolska – Avstrija
npht@tirol.gv.at

Direktor Narodnega parka
Gesäuse – Avstrija
werner.franek@nationalpark.co.at

Vodja oddelka Urada za gozdove,
naravo in krajino
Kneževina Lihtenštajn
holger.frick@awnl.llv.li

Martin Šolar

Pierre Weick

Christian Schwoehrer

Heinrich Haller

Direktor Triglavskega narodnega parka –
Slovenija
martin.solar@tnp.gov.si

Direktor naravnega regijskega parka
Vercors – Francija
pierre.weick@pnr-vercors.fr

Direktor ASTERS-a, naravnih rezervatov
departmaja Haute-Savoie
Francija
christian.schwoehrer@asters.asso.fr

Direktor Švicarskega narodnega
parka – Švica
heinrich.haller@nationalpark.ch

Mednarodni izvršni odbor je sestavljen iz visokih predstavnikov alpskih zavarovanih območij
in državnih uradnikov držav članic Alpske konvencije.

