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1. Uvodna beseda 

C
eprav je v Alpski konvenciji, ki je bila pod-

pisana ze leta 1991, kljucna tema prebi-

valstva in kulture omenjena kot prva od dvanaj-

stih kljucnih tem, pa ustrezen protokol do danes

se vedno ni izdelan. Stalni odbor Alpske konven-

cije je septembra 2001 sicer ustanovil posebno

delovno skupino in jo pooblastil, da zbere ustrez-

no gradivo in dokumente o tej tematiki, na podla-

gi katerih bi bilo mogoce preveriti, ali je tak pro-

tokol sploh potreben ali ne. Ocitno pa gre pri

celotni zadevi za tezavno in zelo kompleksno te-

matiko, za katero ne obstaja preprosta politicna

resitev.

Ker problemi, izhajajoci iz tematskega podrocja

prebivalstva in kultura, neposredno vplivajo na

alpsko okolje in so zato za okoljsko politiko v

smislu trajnostnega razvoja zelo pomembni, je

berlinski Zvezni urad za okolje (UBA) narocil

znanstveno raziskavo omenjenega podrocja ter

izdelavo predlogov in priporocil za politicno resi-

tev, ki bi obogatila politicno razpravo o uresnice-

vanju Alpske konvencije.

Pricujoca brosura povzema pomembne rezulta-

te omenjene raziskave (daljsa inacica raziskave je

v nemskem jeziku na voljo pri Zveznem uradu za

okolje) in osrednjo pozornost posveca spremem-

bam v okolju, gospodarstvu in druzbi v Alpah, kar

je ponazorjeno s prikazom sprememb v demo-

grafskem razvoju v obdobju med 1871 in 2000,

problemi trajnostnega razvoja, ki so povezani s

tem, ter pomenu protokola o prebivalstvu in kul-

turi, ki naj bi ga le-ta imel kot prispevek k resevan-

ju omenjnih problemov.
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Ali so Alpe zapostavljena 
regija v Evropi?

Z danasnje perspektive se zdi, da so Alpe zapos-

tavljen prostor v Evropi.Vendar to ne drzi, saj so v

posameznih zgodovinskih obdobjih doloceni deli

alpskega sveta sodili med najugodnejse lege v Ev-

ropi, alpski prostor pa je razvrednotila sele indus-

trijska revolucija in ga spremenila v gospodarsko

problematicen prostor ter politicno periferijo.

Sicer se je proces razvrednotenja zacel ze v 16. sto-

letju,ko so z nastankom velikih absolutisticnih drzav

oziroma nacionalnih drzav Alpe postale mejno

obmocje sredi Evrope, modernizacija kmetijstva

in obrtnih dejavnosti pa je segla le se do nizinskih

predelov v alpskem prostoru. Veliki preobrat se je

zgodil sele v okviru industrijske revolucije, ki je

imela naslednja razvojna obdobja:

• rudarstvo in zelezarstvo predindustrijske dobe

(zelo pomembno v stevilnih alpskih dolinah in

obmocjih): nazadovanje obeh panog v 18. sto-

letju, njun zaton vecinoma v letih od 1780 do

1840.

• prevozi s tovorno zivino (prek vec kot 300 prela-

zov): nazadovanje dejavnosti zaradi gradnje no-

vih voznih poti od leta 1820 naprej, opuscanje

dejavnosti zaradi gradnje zeleznice od leta 1854

naprej.

• tradicionalna kmecka obrt, ki je povsod obsta-

jala decentralizirano: nazadovanje od leta 1840

dalje, opuscanje od leta 1880.

• kmetijstvo: veliko razvrednotenje zaradi preho-

da na trzno gospodarstvo in nekonkurencnosti

v primerjavi s kmetijstvom na legah z ugodnimi

razmerami drugod po Evropi, zacetek procesa

razvrednotenja zaradi vseevropske agrarne kri-

ze leta 1880 (samo v Franciji od leta 1848).

Tak razvoj je povzrocil obsezno razvrednotenje in

pesanje gospodarstva vsepovsod po alpskem pro-

storu, posledica tega pa je bila mocno odseljevanje

prebivalstva z alpskega prostora v razcvetajoca se

industrijska mesta.

Prihod industrijske druzbe v Alpe

Industrijski nacin proizvodnje je dosegel alpski

prostor sele veliko kasneje, saj so bile Alpe prostor-

sko neprimerne za neposredni industrijski raz-

voj: nimajo rudnih bogastev, ki bi jih lahko indus-

trijsko predelovali, dolgo casa ni bilo zelezniskih

povezav s tem obmocjem, povrsje je za industrijs-

ko rabo vecinoma neprimerno, alpska mesta pa so
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bila tako majhna, da niso bila sposobna zagotoviti

pogojev za  vecje povprasevanje. Industrijska druzba

je na obmocje Alp prodrla sele v naslednjem raz-

vojnem obdobju:

• gradnja zeleznic: semmerinska zeleznica kot

predhodnica (1854), prva prava zelezniska pro-

ga skozi Alpe je brennerska zeleznica (1867), te-

mu pa je hitro sledila gradnja drugih zelezniskih

povezav.

• industrijski objekti: tekstilna industrija v vzhod-

ni Svici kot predhodnica (od leta 1820 naprej)

in tezka industrija na obmocju Mura-Murica-

Furche na Stajerskem (od leta 1840 naprej), in-

tenziven razvoj od leta 1890 zaradi rabe vodne

energije.

• turizem (kot gospodarska dejavnost, ki je nepos-

redno povezana z industrijsko druzbo): prvi ve-

lik razcvet od leta 1880 naprej, ko se je priblizno

sto lokalnih skupnosti (do 80 % na obmocju

Svice) preobrazilo v monostrukturne turisticne

kraje.

Neposredni zacetek industrijskega razvoja v Al-

pah se je torej zacel sele okrog leta 1880, posledi-

ca pa je bila velika rast prebivalstva zlasti v alps-

kih mestih vzdolz zelezniskih prog in v nizinskih

predelih v dolinah, ki jih le-te povezujejo, kakor

tudi na nekaterih visje lezecih predelih. Ta zelo

razgiban preobrat je bil leta 1914 nenadoma pre-

kinjen, tako da je v dvajsetih in tridesetih letih

zaznati le se manjso dinamiko.

Razvoj prebivalstva na obmocju Alp:
1. faza (1871–1951)

1. faza  (1871–1951): S pomocjo demografske ana-

lize po posameznih obcinah je mogoce ovrednotiti

nasprotujoce si razvojne trende. Izhodisce je leto

1871, v katerem je bil opravljen prvi sodoben popis

prebivalstva na celotnem obmocju Alp. To obdobje

se zakljuci v letu 1951, ko se zacne nova faza.

Iz preglednice 1 in karte 1 je razviden razvoj v le-

tih od 1871 do 1951: stevilo prebivalcev na obmocju

Alp se je s 7,8 povecalo na 10,8 mln. ljudi, torej je

naraslo za 37 %. Ker pa je rast stevila prebivalcev

v sedmih drzavah, katerih ozemlje sega tudi na ob-

mocje Alp (z izjemo Monaka), znatno visja (51 %),

dojemamo Alpe kot periferijo, kjer industrijski raz-

voj sprejemajo z zakasnitvijo in obotavljanjem.

Tako nasprotujoc si razvoj, ki ga je sprozila indu-

strializacija, je zelo dobro opazen: prebivalstvo v po-

lovici alpskih obcin je v intenzivnem porastu (81 %),

druga polovica pa svoje prebivalce izgublja (-36 %).

Karta 1 prikazuje obsezno obmocje v jugoza-

hodnih Alpah, kjer je stevilo prebivalcev upadlo

(francoske Alpe, italijanske zahodne Alpe, Ticino),

ker so izginile tradicionalne oblike gospodarjenja,

nova delovna mesta pa niso bila ustvarjena.

Stevilo prebivalcem v zahodnem delu Vzhodnih

Alp, torej na Bavarskem,Vorarlbergu, Lihtenstajnu,
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na Tirolskem, Salzburskem in Koroskem ter Juznem

Tirolskem, raste skorajda po vsej povrsini, kajti po-

glavitne doline, ki so hitro dosegljive, se urbanizi-

rajo, v stevilnih stranskih dolinah pa prvi manjsi

poskusi turisticnega razvoja preprecujejo upa-

danje stevila prebivalcev.

V preostalem alpskem prostoru najdemo t.i. ob-

cine rasti in obcine upadanja. Za alpska mesta, za

nizje lezece in dostopne predele v dolinah ter zna-

ne turisticne kraje je znacilna posebno intenzivna

rast, medtem ko so obcine, od koder se prebivalst-

vo odseljuje, pogosto tezje dostopne.

Razvoj prebivalstva na obmocju Alp:
2. faza (1951–1981)

2. faza (1951–1981): to je obdobje prehoda iz in-

dustrijske v storitveno druzbo. Vpliv evropskega

„gospodarskega cudeza“ na sicer se vedno tradi-

cionalno zaznamovana alpska obmocja je bil zelo

mocan. Novo ovrednotenje osi sever – jug v novi

Evropi je povzrocilo, da so v tej fazi Alpe pod vedno

mocnejsim neposrednim vplivom gospodarske

dinamike Evrope. Pri tem se odvijajo naslednji pro-

cesi:

• Lazje dostopnim alpskim mestom se je vrednost

ponovno izrazito povecala. Zanje je se naprej

znacilna intenzivna rast prebivalstva.

• Po zaslugi polne zaposlitve v Evropi so od leta 1960

v lahko dostopnih dolinskih legah zrasla stevil-
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na podjetja in obrati. Tako je drugi gospodarski

sektor postal dalec najmocnejsi sektor v Alpah.

• Od leta 1955 se razvija mnozicni turizem, najprej

kot poletni, od leta 1965 pa tudi kot zimski tu-

rizem, zaradi cesar je v stevilnih obcinah v ob-

robnih legah, vendar pa ne povsod, stevilo pre-

bivalstva zacelo narascati.

• Modernizacija kmetijstva v manjsih regijah z

ugodnimi razmerami (dolinska dna, ravninski

predeli na pobocjih in planinah) poteka od leta

1965, raba se intenzivira; na vecjih obmocjih z

neugodnimi pridelovalnimi razmerami sta se

vedno bolj zacela uveljavljati ekstenzivno

kmetijstvo in opuscanje kmetijskih zemljisc.

• Stevilo prebivalcev se naprej upada v obcinah,

ki ne poznajo modernizacije kmetijstva ali ka-

tere druge sodobne oblike rabe.

Preglednica 2 in karta 2 prikazujeta razvoj alpske-

ga prebivalstva v obdobju med 1951 in 1981: stevi-

lo prebivalcev se je na obmocju Alp z 10,8 povecalo

na 13 milijonov; stopnje rasti se vedno bolj izenacu-

jejo s povprecjem sedmih alpskih drzav, obravna-

vanih v raziskavi, leta 1971 pa so to povprecje celo

rahlo presegle.

Razlike med posameznimi obmocji so se pri tem

le rahlo zmanjsale (53 % obcin rasti, 47 % obcin

upadanja), a so se zato obcutno premaknile glede

na kraj: najintenzivnejse je upadanje stevila pre-

bivalstva se vedno v jugozahodnih Alpah v itali-

janskem delu Alp. Proces depopulacije se je v Fran-
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ciji znatno zmanjsal zaradi urbanizacije lahko do-

segljivih dolinskih predelov in predelov na obrobju

Alp kakor tudi zaradi razvoja turizma. Vendar pa

se je sedaj zacelo oblikovati novo vecje obmocje

praznjenja prebivalstva v italijanskih Vzhodnih

Alpah, kjer stevilo prebivalstva pada ze od leta 1921

naprej. Prav tako se stevilo prebivalcev obcutno

zmanjsuje tudi na skrajnem vzhodnem robu Vzhod-

nih Alp,na obmocju „zelezarstva“ (mala obrtna pod-

jetja za obdelavo zeleza), ker ta gospodarska pano-

ga ni vec konkurencna.

Regije rasti v zahodnem delu Vzhodnih Alp se se

naprej razvijajo pozitivno. Tam so zaradi turisticne-

ga razvoja posamezni „otoki“, kjer je stevilo pre-

bivalcev upadalo, skorajda v celoti izginili. Nas-

protno pa je upad prebivalstva v bavarskih Alpah

zanemarljiv, saj se je prebivalstvo v tem delu Alp ze

leta 1951 zaradi razprsene nastanitve vojnih be-

guncev za krajsi cas mocno okrepilo, vendar so se

le-ti kmalu zatem preselili v industrijska mesta –

to je na karti videti kot upadanje stevila rasti, ne

ustreza pa realnemu zmanjsevanju.

Ostali predeli so mozaicno prepredeni z manjsi-

mi obmocji nazadovanja in rasti.

Razvoj prebivalstva na obmocju Alp:
3. faza (1981–2000)

3. faza (1981–2000): Leta 1981 se za Evropo zacne

obdobje storitvene druzbe, ki je v alpski prostor pri-

nesla nove spremembe:

• Alpska mesta in lazje dostopni dolinski predeli

so zaradi zgrajenih cest lahko dosegljivi, tako

da je v njih zaslediti veliko rast prebivalstva in so

tukaj zaceli nastajati dolgi poselitveni pasovi.

• Alpska mesta ob alpskem obrobju se s sosedn-

jimi zunajalpskimi obmocji velikih mest funk-

cionalno tako zelo prepletajo, da postajajo del re-

gije posameznega velikega mesta, ki lezi izven

alpskega obmocja (metropolizacija). Posledica

tega je narascanje stevila prebivalcev in delovnih

mest, vendar pa tudi izguba samobitnosti. Mest,

ki lezijo v osrcju alpskega prostora, ta razvoj tre-

nutno se ni zajel, vendar pa je zaradi nadaljn-

jega izboljsevanja dostopnosti in vzpostavitve

„brezkrajevne“ komunikacije (internet) samo se

vprasanje casa, kdaj se bo to zgodilo.

• Nove dinamicne gospodarske regije v Evropi po-

gosto lezijo v blizini Alp, zato se obmocja na ob-

robju Alp spreminjajo v spalna naselja dnevnih

migrantov (delovna mesta so v vecjih mestnih

srediscih izven obmocja Alp, kraj stalnega biva-

lisca pa je na obmocju Alp), s cimer je povezana

mocna rast stevila prebivalcev. Na teh obmocjih

zivi od leta 1990 ze 18 % alpskega prebivalst-

va.

• Zaton industrijskega razcveta sega v obdobje med

letoma 1975 in 1980, ko so ukinili stevilna de-

lovna mesta in zaprli stevilna podjetja, zaradi

cesar so industrijsko usmerjene obcine izgubile

veliko prebivalcev, ki so se odselili.
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• Za turisticno dejavnost je od leta 1985 znacilna

stagnacija oziroma rahel upad povprasevanja,

kar obcutno zavira njeno dinamiko in znatno

zaostruje konkurenco na obmocju Alp. Vrsta

manjsih in srednjevelikih turisticnih krajev je

tako zasla v krizo in zacela izgubljati svoje prebi-

valce, velika uspesna turisticna sredisca se ur-

banizirajo in spreminjajo v mestne obcine.

• V kmetijstvu vedno bolj prodira kontroverzno

intenziviranje rabe na manjsih povrsinah, ki

so ugodnejsa za kmetijstvo, in opuscanje rabe

zemljisc na vecjih obmocjih, ki so kmetijsko

manj ugodna.

• Na obmocjih, ki so od leta 1871 stalno izgublja-

la svoje prebivalce, se je stevilo prebivalcev ta-

ko znizalo, da ze lahko govorimo o nastanku „ob-

mocij divjine“.

Preglednica 3 in karta 3 prikazujeta demografski

razvoj v letih od 1981 do 2000: stevilo prebivalstva,

ki zivi na obmocju Alp, se je s 13 milijonov poveca-

lo na 14,2 mln., tako da so sedaj stopnje rasti obcut-

no nad evropskim povprecjem – Alpe kot evropska

velika regija niso vec zapostavljen prostor!

Razlike med posameznimi obmocji znotraj Alp

sicer kljub temu ne izginjajo, vendar pa postajajo

vse manjse (73 % obcin z narascajocim stevilom

prebivalstva in 27 % obcin z upadom stevila pre-

bivalcev).

Dejstvo, ki pri tej fazi najbolj bije v oci, je naspro-

tujoci si razvoj v francoskih na eni in italijanskih

Alpah na drugi strani: medtem ko je v francoskih

Alpah vse manj obcin, kjer je stevilo prebivalcev v

upadu (razlogi za to so urbanizacija dolinskih pre-

delov, intenzivno nastajanje obmocij bivanja dnev-
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nih migrantov, razvoj turizma), pa za problematicna

obmocja v italijanskih Alpah tako rekoc ni zasnov

za dvig njihove vrednosti in se tako spreminjajo v

velika obmocja divjine.V vzhodnih Alpah se stevilo

prebivalcev zaradi deindustrializacije zmanjsuje

se hitreje, kot se je v prejsnji fazi, tako da tudi tukaj

nastaja veliko obmocje nazadovanja.

Praviloma lahko ugotovimo, da so disparitete, ki

so bile v industrijski druzbi enake v celotnem prosto-

ru, sedaj zamenjale disparitete storitvene druzbe,

ki se razlikujejo od obmocja do obmocja.

Pregled stanja v obdobju
med 1871 in 2000

V letih od 1871 do 2000 je alpsko prebivalstvo na-

raslo s 7,8 na 14,2 mln. oziroma se je njegova rast

povecala kar za 82 % (preglednica 4). Kljub visoki

dinamiki od leta 1981 dalje pa taka rast se vedno

ne dosega rasti prebivalstva sedmih drzav, obrav-

navanih v raziskavi, katerih ozemlje sega tudi na

alpski prostor (90 %) – zapostavljenosti Alp, ki je

obstajala v obdobju industrijske druzbe, vse do

danes ni bilo mogoce nadoknaditi.

Ker iz vseh treh analiziranih razvojnih faz ni mo-

goce oz. je le v obrisih mogoce ugotoviti, ali gre ved-

no za iste obcine, v katerih stevilo prebivalcev pa-

da oziroma raste, smo se odlocili za izvedbo tako

imenovane tipizacije vseh obcin po „razredih demo-

grafskega razvoja“ za obdobje od 1871 do 2000 (glej

preglednico 5 in karto 4). Rezultat je naslednji:
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• 18 % alpskih obcin, ki zavzemajo 21 % povrsine

Alp (predvsem v Italiji), se spreminja v obmocja

praznjenja prebivalstva (cluster 3, 4, 6).

• Pri 33 % alpskih obcin, ki zavzemajo 24 % po-

vrsine Alp (predvsem v Franciji), je bil razvoj

dolgo casa upocasnjen, po letu 1971 pa je zace-

lo stevilo prebivalcev obcutno rasti, ne da bi bila

pri tem dosezena vrednost iz leta 1871 (cluster

2, 11, 17) oziroma povprecna rast v Alpah (clus-

ter 7, 9, 15, 16). To gibanje je bilo pri 55 % teh

obcin prekinjeno leta 1971, pri 38 % obcin leta

1981 in pri 7 % obcin leta 1991.

• Za 18 % alpskih obcin, ki zavzemajo 25 % po-

vrsine Alp (predvsem v Avstriji), je znacilna

sorazmerno stalna, a podpovprecna rast prebi-

valstva (cluster 1 in 5).

• 30 % alpskih obcin, ki zavzemajo 30 % povrsine

Alp (se posebej izrazito se to kaze na Bavarskem

in v Lihtenstajnu), izkazuje nadpovprecno rast

in ta manjsi del daje odlocilen pecat rasti celot-

nega alpskega prostora (cluster 8, 10, 12, 13, 14).

V svicarskih Alpah najdemo vse tipe clustrov, njihov

trend gibanja je podoben trendu v celotnem alpskem

prostoru, zato je Svica glede tega najbolj reprezen-

tativna drzava.
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Nasprotujoca si razvojna gibanja
na vseh ravneh kriterijev

Ceprav je na prvi pogled videti, da je vecji del alps-

kega obmocja zajel pozitiven razvoj, pa je nastali

preobrat vendarle povezan z velikimi problemi: od

sedanjega povecanja vrednosti imajo korist zlasti

nizinske lege v dolinah in bazenih, ki so lahko do-

stopne, izbrani kraji (turisticna sredisca) v visoko-

gorju kakor tudi lahko dostopna obmestna naselja

(kraji bivalisca) v neposredni blizini vecjih mest.

Podezelski alpski prostor pa postaja problematicen:

izpostavljen je gospodarskemu razvrednotenju na

celotnem obmocju, spreminja pa se celo v depopu-

lacijsko obmocje. Z malce pretiravanja lahko ugoto-

vimo, da je danes obmocje Alp v znamenju naspro-

tujocih si procesov urbanizacije in depopulacije.

Ta nasprotujoci si razvoj pa se ne odvija samo

na ravni alpskih regij in alpskih obcin, temvec

tudi na mikro podrocju: vse oblike sodobne rabe na

zelo intenziven nacin izkoriscajo izbrane manjse

povrsine, dostopna zemljisca v nizinah, medtem ko

se istocasno zmanjsuje tradicionalna raba obseznih

strmih in prometno slabo dostopnih zemljisc, po-

nekod pa so jo celo dokoncno opustili. Za stevilne

alpske doline je danes znacilna intenzivna, deloma

pa tudi cezmerna raba ravninskih delov na dnu do-
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3. Problemi, ki so povezani
z nastalim preobratom

Najvecjo korist od sodobnega razvoja v Alpah imajo
alpska mesta, ki dozivljajo intenzivno rast in svoj
prostor od leta 1970 vse bolj sirijo v obmestja, kot
prikazuje slika mesta Lugano v Ticinu. V alpskih
mestih, vkljucno z okoliskimi obcinami, ki se z mesti
neposredno prepletajo, je leta 1990 zivelo ze 59 od-
stotkov alpskega prebivalstva. Na samo 27 odstotkov
celotne povrsine alpskega prostora odpade 66 od-
stotkov vseh delovnih mest in tu se razvijajo vecino-
ma modernizirane urbane kulture.

V globokih alpskih dolinah, ki so hitro dostopne
zaradi zelezniskega in avtocestnega omrezja, se je
leta 1890 intenzivno zacela razvijati industrija:
tako je bilo tudi v obcini Visp v Valaisu. Okrog leta
1975 je bil na obmocju Alp najmocnejsi drugi gos-
podarski sektor, ki je zavzemal 50-odstotni delez
vseh zaposlenih. Zaradi gospodarske krize je sledilo
obdobje zmanjsevanja stevila delovnih mest. To pa
je povezano tudi s kulturno krizo smisla.



lin in nekaterih manjsih obmocij pasnih povrsin

v kmetijske, obrtne, turisticne, poselitvene in pro-

metne namene, medtem ko se vsa druga zemljisca

ne uporabljajo in se na njih razrasca grmovje in gozd.

Tako nasprotujoci si razvoj na vseh ravneh obsto-

jecih kriterijev povzroca hude probleme na podrocju

okolja, gospodarstva in druzbe.

Okoljski problemi

V urbanizirajocih se alpskih regijah in obmocjih

so prisotni vsi okoljski problemi velikega mesta:

onesnazevanje okolja, voda, tal, gradnja razprseno

lociranih objektov in obremenitve okolja zaradi

hrupa, pri cemer te probleme obcutno zaostrujejo

alpska topografija in lokalno podnebje s pogostimi

vremenskimi inverzijami.

Tako intenzivna kakor tudi cezmerna raba zemljisc

ter opustitev rabe zemljisc in njihovo spreminjanje

v prahe povzrocajo zmanjsevanje raznolikosti vrst

in krajinske raznolikosti na manjsem prostoru, ki

ga je clovek stoletja oblikoval s tradicionalno rabo

tal (z obcutkom za pravo mero pri cezmerni in ne-

zadostni rabi in stevilnih nacinih nege). Istocasno

je zaradi tega naravni prostor na vseh strmih po-

bocjih vedno bolj ogrozen, saj zaradi intenzivne rabe

zemljisc, na katerih so opustili kmetijsko pridelavo,

ni vec ucinkovitega varstva pred erozijskimi procesi

in plazovi in zemljisca niso vec sposobna zadrze-

vati vode. Ker sodobna druzba vecinoma ne pozna

odgovornega ravnanja do okolja, ker nevarnosti v
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Razprsena gradnja v neposredni okolici vecjih
alpskih mest zahteva zelo veliko prostora, povsod
povzroca mocne prometne tokove in razvrednoten-
je okolja, ki je nekdaj bilo kmecka kulturna kraji-
na. Na sliki: okolica Lugana v Ticinu.

Priblizno 21 odstotkov povrsine alpskega prostora
se je spremenilo v izpraznjena obmocja: ljudje so se
odselili in za seboj pustili prazna naselja. Kulturna
krajina se zarasca – tako kot v dolini Valle Stura di
Demonte v Piemontu, ki jo vidimo na sliki. Izginjajo
razlicne alpske kulture z dolgoletno tradicijo. Zaradi
zarascanja zemljisc postaja kulturna krajina, nek-
daj na manjsem prostoru bogata z rastlinskimi in
zivalskimi vrstami, monotona in izgublja del svoje
biotske raznovrstnosti.



alpskem prostoru ne poskusa vec preprecevati, kot

so to pocele prejsnje generacije, in ker se naselja si-

rijo na ogrozenih naplavnih ravnicah in plazovitih

obmocjih, v alpskem svetu skokovito narascajo tudi

nevarnosti, ki jih s seboj prinasajo nasteti problemi.

Gospodarski problemi

Razen malostevilnih izjem so endogeni gospodars-

ki potenciali v Alpah, kot so kmetijstvo, planinsko

gospodarstvo, gozdarstvo, rudna bogastva in clo-

veski viri, izpostavljeni procesu razvrednotenja.

Delovna mesta v urbanizirajocih se obmocjih Alp

so funkcionalno zelo tesno povezana z evropskim

in svetovnim gospodarstvom, z Alpami kot takimi

imajo le se malo skupnega, pogosto pa jih nadzira-

jo veliki centri izven obmocja Alp.

Podezelski prostor v Alpah izgublja stevilna de-

lovna mesta, gostota poselitve se niza tako hitro, da
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Zarascajoce se terase, ki so vcasih sluzile za njive, v
dolini reke Stura v Piemontu.

Tradicionalno obdelane kosenice, za katere je zna-
cilna pestrost vrst, postajajo vedno redkejse.

Nekdanji gorski travniki na 2000 metrih nadmorske
visine, kjer so od leta 1965, ko so opustili njihovo ra-
bo, tla podvrzena eroziji (Gasteinska dolina/Visoke
Ture).



je zaradi manjsega povprasevanja celotna infra-

struktura terciarnega in kvartarnega sektorja – sole,

trgovine, gostisca, zdravstveni, kulturni in ustanove

socialne oskrbe itd. – zasla v hudo krizo. Prihodnost

teh obmocij kot zivljenjskih in gospodarskih pro-

storov je zato ogrozena, to pa povzroca nadaljnje od-

seljevanje in se pospesuje proces njihovega razvred-

notenja.

Druzbeni problemi

Tradicionalna odgovornost skupnosti za svoj zivl-

jenjski prostor in okolje je danes vecinoma izginila.

V urbanih alpskih predelih obstajajo stevilne sku-

pine z razlicnimi zivljenjskimi slogi, ki vzporedno

zivijo drug poleg drugega, v industrijskih alpskih

obmocjih povzroca zmanjsevanje delovnih mest

krizo kulturne zavesti. Na turisticnih obmocjih se za

stevilne socialne in kulturne probleme ne menijo,

saj je celotno zivljenje kraja podrejeno turizmu. Na

obmocjih depopulacije se pogostokrat togo oklepajo

tradicionalnih struktur, kar onemogoca preudarno

prenovo teh obmocij. Zaradi tovrstnih socialnih in

kulturnih tezav se se krepijo gospodarski in ekoloski

problemi in tako se je v stevilnih alpskih obmocjih

zacel ekonomski, kulturni in ekoloski razvoj, ki ga

prizadeti ne zmorejo vec sami usmerjati.
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Podezelski prostori s trdno gospodarsko osnovo (praviloma kombinacija kmetijstva, gradbenistva, obrti,
turizma in trgovine, kot je videti na sliki v dolini Fex v Engadinu) so v Alpah vedno redkejsi: izpostavljeni
so procesu urbanizacije ali depopulacije.

Take vasice bi danes se kako potrebovale osnovno
infrastrukturo, saj je ze dolgo tega, odkar so zaprli
trgovino, gostilno in solo. Leta 2001 so zaradi „ne-
rentabilnosti“ odstranili celo telefonsko govorilnico.
Na sliki: dolina Valle Stura di Demonte v Piemontu.



Vzajemno ucinkovanje na okoljski,
gospodarski in druzbeni ravni

Na vseh treh podrocjih obstajajo torej hudi proble-

mi, ki pa se bodo le se okrepili,ce se bo tak razvoj se

nadaljeval.Ce ne bo prislo do korenitih sprememb,

je prihodnost Alp kot zivljenjskega in gospodarske-

ga prostora ogrozena iz ekoloskih, ekonomskih in

socialno-kulturnih razlogov. Zato sedanjega razvoja

tudi ne moremo oznaciti za „sonaravnega“, torej

takega, ki bi v tej obliki lahko trajno obstal.

Za vzpostavitev trajnostnega razvoja predstavlja

osnovno oviro dejstvo, da prav zaradi sedanjih spre-
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Tradicionalne prireditve, prazniki in obicaji imajo
v Alpah ze dolgo tradicijo, a so jim v 19. stoletju sko-
rajda povsod dali novo obliko. Na sliki: zahvalna
procesija ob zetvi v Dorfgasteinu na Salzburskem
in sprevod okrog Marijine kapelice v kraju Sambuco
v dolini Valle Stura di Demonte v okviru tradicional-
nega obicaja „baia“, ki so ga leta 2001 priredili
prvic po pol stoletja.



memb Alpe vedno bolj postajajo vplivno podrocje

evropskih metropol (proces metropolizacije, turis-

ticne urbanizacije in nastanka bivalisc oz. spalnih

naselij dnevnih migrantov), ki vedno bolj usmerja-

jo tudi razvoj alpskega prostora, medtem ko se pre-

ostali del alpskega prostora prazni in spreminja v

„nikogarsnjo dezelo“. In s tem Alpe izginjajo – se-

veda ne gre za fizicno izginjanje alpskih gora, tem-

vec nekega samobitnega zivljenjskega prostora v

Evropi z vsemi svojimi specificnimi potenciali in

moznostmi. Ostajajo pa agrarna obmestja velikih

evropskih sredisc, kot so London, Pariz, München,

Dunaj, Milano, Lyon itd., in na njihovem obrobju

so tudi alpska obmocja, ki jih metropole uporablja-
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V okolici velikih mest, ki lezijo izven obmocja Alp, nastajajo od leta 1980 v alpskem obrobju obmocja bivanja
dnevnih migrantov; na fotografiji vidimo schwarzenbursko podezelje v bernskem alpskem predgorju, ki je gos-
podarsko in kulturno vedno bolj prepleteno z aglomeracijo Berna, cesar pa v podobi krajine ni povsod opaziti.

jo kot dopolnitveni prostor. Pri takih pogojih je zelo

tezko spodbujati trajnostni razvoj v Alpah.

Danes so za Alpe znacilna ekstremna nasprotja v pro-
storu: na severni strani Luganskega jezera (levo) se
aglomeracija Lugano prostorsko vedno bolj siri, na
njegovi juzni strani pa je opaziti usihanje stevila
prebivalcev in zarascanje pobocij z grmovnimi in
drevesnimi vrstami na sirsem obmocju.



Alpe kot samobiten zivljenjski
in gospodarski prostor

Vse izjave znanstvenikov, politikov, predstavnikov

interesnih zdruzenj in posameznikov iz alpskega

prostora o trajnosti se ujemajo v spoznanju, da je

trajnostni razvoj Alp mozen samo pod pogojem,

da Alpe ostanejo samobiten zivljenjski in gospo-

darski prostor z decentralizirano odgovornostjo do

okolja in da ne postanejo dopolnitveni prostor ve-

likih mestnih sredisc (prostocasne dejavnosti, voda,

tranzitni promet, ekolosko ravnovesje). Seveda da-

nes Alpe ne morejo vec same ziveti od samooskrbne

rabe endogenih virov, temvec potrebujejo tesno so-

delovanje z evropskim in svetovnim gospodarstvom.

Odlocilno pri tem je, da v Alpah ne bi odlocali samo

zunajalpski gospodarski krogi, temvec da se zuna-

jalpski ter znotrajalpski vplivi vzajemno bogatijo in

dopolnjujejo na enakopraven in sonaraven nacin,

ne da bi si bili med seboj v nasprotju, kot se to doga-

ja danes. To vodilno idejo oziroma misel smo poime-

novali „uravnotezeno dvojno rabo“, odlocujoce pri

tem pa je, da Alpe svoje samobitnosti ne bi smele

ohraniti z zapiranjem pred Evropo in odmikanjem

od nje, temvec z uravnotezenim odnosom do Evrope.

Da bi lahko tako usmeritev sploh javno izrazile,

morajo v Evropi nastopiti skupaj in enotno.V nas-

protnem primeru bi lahko evropska sredisca izigra-

la posamezne alpske regije eno proti drugi ter na ta

nacin hitro in enostavno uveljavila svoje posebne

interese na obmocju Alp (dopolniteni prostor), kot

se je vedno znova ze dogajalo v preteklosti. Nujni

pogoj za trajnostni razvoj alpskega sveta je torej

skupna politicna „streha“ za celotni alpski prostor,

ki ze obstaja v obliki Alpske konvencije ter v pre-

ambulah Berchtesgadenske resolucije, sprejete na

mednarodni alpski konferenci ministrov za okolje

leta 1989, in okvirne konvencije iz leta 1991. V

stevilnih izvedbenih protokolih se je Alpska kon-

vencija izrecno in odlocno izrekla za trajnostni

razvoj, ki mora ohraniti in krepiti Alpe kot samo-

biten zivljenjski in gospodarski prostor, pri katerem

morajo biti podrocja, kot so gospodarstvo, druzba

in okolje, med seboj enakopravno povezana.V tem

pogledu predstavlja Alpska konvencija ustrezno

in idealno politicno „streho“ za alpski prostor. Za-

radi izrazitih razlik, ki so znacilne za alpski prostor,

mora biti seveda taka „streha“ navznoter raznolika;

obmocja praznjenja prebivalstva imajo popolnoma

druge probleme in moznosti kot turisticna ali mest-

na obmocja, zato enotni cilji, ki bi veljali za celotni

alpski prostori, niso najbolj smiselni. Potrebno je

namrec pripraviti razclenjene strategije trajnost-
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4. Pomen Alpske konvencije in protokola o prebivalstvu
in kulturi za spodbujanje trajnostnega razvoja Alp



nega razvoja, ki bodo tipicne za posamezne predele

Alp. O tem se je v okviru Alpske konvencije doslej

razpravljalo le naceloma.

Alpska konvencija in
okoljska tematika

Pri devetih protokolih Alpske konvencije, torej pri

izvedbenih ukrepih, je opazna dolocena tematska

neuravnotezenost, o kateri je vedno znova govora

v javnosti. Zlasti prevladujejo protokoli o okoljskih

temah, sledijo jim protokoli o gospodarskih temah

in vrstah rabe prostora, tukaj manjkajo protokoli

o pomembnih  temah, kot so alpska mesta in obrt/

storitve izven turisticnega sektorja, medtem pa ko

protokola, ki bi obravnaval podrocje druzbe, sploh ni.

Tako nesorazmerje, ki je v nasprotju z nacelnimi

izjavami iz preambul posameznih protokolov in

okvirne konvencije, je nastalo, ker je bila Alpska kon-

vencija sprva misljena kot instrument za podrocje

okoljevarstva, od leta 1989 pa je bila nato zasnova-

na in uresnicena kot skupni instrument trajnost-

nega razvoja. Tako korenite spremembe ni bilo mo-

goce enostavno izpeljati in to je se danes razvidno

iz nekaterih delov Alpske konvencije, ceprav je bi-

la vecina problemov iz zacetnega obdobja medtem

pozitivno resena.

Kljub temu je pomembno poudariti, da so za

trajnostni razvoj Alp potrebne posebne spodbude

in ukrepi na vseh treh podrocjih trajnosti: okolju,

gospodarstvu in druzbi, da bi lahko z njihovo po-

mocjo resili probleme, ki so povezani z aktualnim

preobratom urbanizacije in depopulacije.

V zvezi s tem je se posebej opazno dejstvo, da v ce-

loti manjka protokol, ki bi bil posvecen tematskemu

podrocju druzbe. Seveda ni to nobena posebnost

Alpske konvencije, ampak je to znacilno za celotno

globalno razpravo o trajnostnem razvoju, pri ka-

teri se pojavljajo precejsnji dvomi in nejasnosti,

kako ravnati s tematskima podrocjema „druzba“

in „kultura“.

Nekatere ugotovitve o tematskem
podrocju prebivalstva in kulture

Ce si obstojece dokumente Alpske konvencije pogle-

damo natancneje, lahko ugotovimo, da je podrocje

prebivalstva vedno znova – zlasti v drugih protoko-

lih – vsebinsko konkretno poimenovano, podrocje

kulture pa obdelano nejasno in nedoreceno ter ocitno

povzroca precejsnje vsebinske in konceptualne teza-

ve. Tu je prvi razlog za to, da protokol o prebivalstvu

in kulturi se ni bil pripravljen, ceprav ga okvirna

konvencija iz leta 1991 izrecno navaja. Drugi razlog

– ta se je jasno pokazal tudi v strokovnih razpravah,

ki so potekale v okviru te raziskave v vseh alpskih

drzavah – je iskati v tem, da je podrocje kulture v

drzavah s federalisticno ureditvijo v pristojnosti

dezel oziroma kantonov, zaradi cesar je odnos po-

godbenic do teh vprasanj zelo zadrzan, in da je te-

matsko podrocje kulture v centralisticnih drzavah

odvisno od tezavnega razmerja med centrom in pe-
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riferijo oziroma manjsinami. To pa je podrocje, kjer

ureditev v mednarodnem okviru ni ravno zazelena.

Nekaj misli za protokol o
prebivalstvu in kulturi

Aktualni problemi na podrocju druzbe so tako ve-

liki in tako prepleteni z gospodarstvom in okol-

jem, da je na tej tocki treba nekaj storiti, ce se zelijo

Alpe trajnostno razvijati. Prav za to se kot najpri-

mernejsa oblika ponuja oblika protokola v okviru

Alpske konvencije, ker lahko za vsealpsko sodelo-

vanje predstavlja varno in zanesljivo „streho“ in ker

bo v taki obliki uradno zabelezeno, da je podrocje

druzbe enakovredno podrocju gospodarstva in

okolja.

Seveda tak protokol na tem podrocju ne more do-

locati pravno zavezujocih predpisov kot v drugih pro-

tokolih: pravna razmerja se namrec v posameznih

alpskih drzavah med seboj zelo razlikujejo in taka

raznolikost je pomembna kulturna prednost Alp, ki

se je ne sme harmonizirati. Osrednja naloga takega

protokola bi namesto tega bili medsebojno obvescan-

je, izmenjava izkusenj in sistematicno povezovanje

med projekti, ki obravnavajo enake probleme. Ak-

tualni problemi na podrocju druzbe bi se tako rese-

vali decentralizirano in povezano, obenem pa bi se

okrepil in na novo ustvaril cut za skupno odgovor-

nost pri vseh prizadetih v obcini, regiji in v celotnem

alpskem prostoru, ki bi na nov in sodoben nacin

obravnavali okolje in svoj zivljenjski prostor.

Tak protokol poimenuje okvirna konvencija kot

protokol o prebivalstvu in kulturi, ki ga sestavljata

dve podpodrocji,katerih cilje lahko oznacimo takole:

• prebivalstvo: zagotavljanje visoke kakovosti zivl-

jenja na vseh podrocjih zivljenja oziroma izbolj-

sanje kakovosti zivljenja tam, kjer je ta okrnjena.

• kultura: uresnicenje bogatega in smiselnega zivl-

jenja oziroma krepitev kulturne identitete in os-

mislitve.

Zdruzevanje obeh ciljev spodbuja ljudi, da se zavedo

samih sebe in odgovornosti do svojega zivljenjskega

prostora ter se dejavno vkljucijo v resevanje proble-

mov njegovega trajnostnega razvoja na vseh poli-

ticnih ravneh.

Vodilne ideje in cilji o tematskem
podrocju prebivalstva

Cilj „visoke kakovosti zivljenja“ pomeni, da si je na

obmocju Alp treba prizadevati za kakovost zivljen-

ja, ki  mora biti „enakovredna“ preostali Evropi –

trajnostni razvoj lahko uresnicujemo samo takrat,

ce pri tem Alpe niso ze v nacelu zapostavljene. Po

drugi strani pa „enakovredno“ ne pomeni „enako“:

v alpskem prostoru je zaradi zapletene topografije

in zelo nizke poselitvene gostote nemogoce in brez

pravega smisla prizadevati si, da bi uresnicili tako

kakovost zivljenja, kot jo poznajo v velikih mestih.

Potrebne so samostojne in Alpam prilagojene re-
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sitve, ki visoko in enakovredno kakovost ustvarjajo

na drug nacin. Glede tega bodo povsod po alpskem

svetu potrebne nove, domiselne ideje.

Vsebinsko se to navezuje na naslednja podrocja

(gl. dodatek k brosuri, v katerem je predstavljen

predlog za ta podrocja s posameznimi delnimi cilji

in kazalci): bivanje/ kakovost bivanja, rekreacijska

dejavnost v bivalnem okolju, drzavni in zasebni

infrastrukturni objekti, dostopnost bliznjih sredisc,

kultura in izobrazevanje, zdravstvo in socialne za-

deve itd.

Vodilne ideje in cilji o tematskem
podrocju kulture

Cilj „bogatega in smiselnega zivljenja“ je v Alpah

dosegljiv samo, ce so pozitivno izpolnjeni stirje te-

meljni pogoji.

Prvic: danes je za Alpe znacilno, da v tem prosto-

ru zivijo in delajo stevilni „tujci“, katerih vrednote

in nacini obnasanja se razlikujejo od vrednot in

nacinov obnasanja avtohtonega prebivalstva. Velik

kulturni izziv obstaja v vkljucevanju teh razlicnih

vrednot pri vzpostavljanju cuta za skupno odgo-

vornost do lastnega okolja in zivljenjskega pro-

stora, kar bo spodbudilo strpno sozitje med vse-

mi prebivalci Alp ter jih obojestransko obogatilo.

V alpskem prostoru je samo tako namrecmogoce

uresniciti trajnost. V raznovrstnosti tradicionalnih

regionalnih kultur v alpskem prostoru je utemel-

jeno spoznanje, da se protokol o prebivalstvu in

kulturi ne sme omejevati na domace prebivalstvo,

temvec mora vkljuciti tudi priseljence, tujce, azi-

lante itd. – oni sooblikujejo danasnjo alpsko real-

nost in morajo zato sodelovati pri iskanju resitev

za trajnostni razvoj.

Drugic: tradicionalne vrednote v alpskem pro-

storu so sicer pogostokrat zelo pomembne za cut

skupne odgovornosti do druzbe in okolja, doloceni

25

Tradicionalni ovcji pasniki v Primorskih Alpah.



deli teh vrednot, kot npr. podrejen polozaj zensk

ali neznatna vloga, ki jo danes pripisujemo oseb-

nostnemu razvoju, niso vec v koraku s casom, zato

predstavlja danes velik izziv razvijanje nove kultur-

ne identitete, ki bo vsebovala se vedno dragocene

sestavne dele tradicije in prvine sodobnega bivanja.

Kajti trajnostnega razvoja ni mogoce uresniciti, ce

bomo za „osmisljeno zivljenje“ sprejemali le vredno-

te preteklosti, sodobne vrednote pa v celoti zavracali.

Kakor to velja za „enakovredno kakovost zivljenja“,

so Alpe privlacen in trajnostni zivljenjski prostor sa-

mo takrat, ko omogocajo evropsko naravnan osebni,

socialni in kulturni razvoj, pri cemer alpska spe-

cifika tudi tukaj zavzema pomembno mesto.V tem

oziru potrebuje alpski prostor zivahno kulturno

razpravo z globaliziranim svetom, v kateri tradi-

cionalne kulturne vrednote in izkusnje ne smejo

biti odrinjene na rob dogajanja ali ohranjene kot

nekaksen muzejski eksponat. To je zagotovo velik

kulturni izziv.

Tretjic: v sedanjem casu se pogosto dogaja, da alp-

ske tradicije uporabljajo v razlicne namene. Seveda

obstaja velik izziv, da se jih ohranja na nacin, ki kre-

pi regionalno identiteto in odgovornost. Trajnost-

nega razvoja namrec ni mogoce uresniciti, ce lokalni
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in regionalni alpski obicaji, prazniki in tradicije ne

ohranijo svojega prvotnega smisla, temvec se upo-

rabljajo za druge, tj. drugacne namene, kot so npr.

povecanje privlacnosti turisticne ponudbe, spodbu-

janje gospodarstva ali politicno uveljavljanje neke

stranke, regije ali drzave. Ker tovrstna „nepristna

uprizoritev“ alpskih tradicij idealizira realnost in jo

ponareja, pomeni oviro za stvarno resevanje proble-

mov in za trajnostni razvoj.

Cetrtic: v Alpah imajo jezikovne in kulturne manjsi-

ne pomembno vlogo pri krepitvi regionalne iden-

titete in odgovornosti, vendar pa so aktualen razvoj

in problemi Alp tako celoviti in zapleteni, da dalec

presegajo okvire obravnavane tematike. Velik izziv

obstaja zato v priznanju aktivne vloge manjsinam,

vendar pa ta vidik ne bi smel prevladati. Kajti traj-

nostnega  razvoja ni mogoce uresniciti,ce „kulturo“

omejimo na jezikovne in kulturne manjsine alpske-

ga prostora – taka zozitev ne ustreza vsebinskim

zahtevam trajnostnega razvoja, s tem pa tudi ni mo-

goce pri ljudeh ustvariti cuta skupne odgovornosti

za Alpe kot zivljenjski prostor. Prav tako pa tudi ni

prav, ce manjsine obravnavamo loceno: jezikovna in

kulturna raznovrstnost na obmocju Alp predstavlja

mocan kulturni potencial, ki ga je vredno ohraniti,

kajti tako se med seboj prepletajo razlicni nacini

gledanja na Alpe in najrazlicnejse lokalne tradici-

je in vrednote, ki lahko spodbudijo nove zamisli v

kulturnem zivljenju.

Z vsebinskega vidika se ti izzivi navezujejo na

naslednja podrocja (glej prilogo): intelektualno-

kulturno razpravo, jezikovne in kulturne manjsi-

ne, kulturo in izobrazevanje, drustva in interesna

zdruzenja, zgradbe kot simboli kulturne identite-

te idr.

Razvrstitev dvanajstih tematskih
podrocij glede na „regionalne tipe“ z
oblikami sodelovanja in soodlocanja

Analiza razvoja Alp na podlagi demografskega

razvoja je pokazala, da se konkretni problemi vsa-

kokrat zelo razlicno odrazajo, kar se posebej velja

za podrocje prebivalstva in kulture. Prav zato je zelo

pomembno, da se opredelijo razlicni ukrepi tega

protokola za razlicne tipe regij (urbanizirana in po-

dezelska obmocja) ter vsakokrat dolocijo razlicna

merila in prednostne naloge pri vseh dvanajstih te-

matskih podrocjih.

Poleg tega je odlocilnega pomena, da se v obrav-

navo vprasanj, ki zadevajo kakovost zivljenja in

kulturne osmislitve, vkljuci vse prebivalce prek

razlicnih oblik sodelovanja in soodlocanja. To bi

lahko prislo do izraza v vzorcnih modelih trajnost-

nega razvoja obcin in posameznih obmocij po vzo-

ru „Lokalne agende 21“ ter v primerljivih vzorcnih

modelih na visjih politicnih ravneh (zvezna dezela,

drzava, celoten alpski prostor). Istocasno bi bilo mo-

goce tudi vzpostaviti oziroma okrepiti obcutek skup-

ne odgovornosti za lastni zivljenjski prostor.
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Protokol o prebivalstvu in kulturi tako ne bi bil sa-

mo pomembna spodbuda, s katero bi na podrocju,

kot je druzba, aktualne probleme alpskega prostora

resevali skladno z usmeritvami trajnostnega razvo-

ja, temvec bi Alpsko konvencijo hkrati napolnili z

zivljenjem „od spodaj navzgor“ in jo zato povsod v

alpskem svetu sprejeli kot smotrn in demokraticen

instrument.



29

V nadaljevanju predstavljamo dvanajst tematskih

podrocij oz. problemskih vsebin, ki so bistvenega

pomena za alpski prostor. Pri vsakem podrocju so

navedeni tudi cilji delovanja, ki se razvrscajo v del-

na podrocja oziroma delne cilje, ponazarjajo pa jih

kazalci.

Skladno z zahtevami Alpske konvencije ter ak-

tualno politicno in strokovno razpravo so izbrana

tematska podrocja po avtorjevem prepricanju pri-

merna za opis osrednjega vsebinskega poglavja

konvencije, tj. prebivalstva in kulture.

Pri dolocitvi dvanajstih tematskih podrocij so bili

upostevani naslednji viri oziroma njihove ocene:

a) ocena dokumentov Alpske konvencije in zbranih

predlogov za osnutke protokola;

b) ocena 13 sistemov kazalcev trajnostnega razvoja,

zlasti druzbeno-kulturne razseznosti;

c) ocena stevilnih kakovostnih analiz, ki preucu-

jejo tematsko poglavje prebivalstva in kulture na

obmocju Alp; v oceno so bile vkljucene tudi lastne

raziskave.

Zbrana tematska podrocja so bila najprej opredel-

jena, nato pa na novo uvrscena v okviru podrocja

prebivalstva oz. podrocja kulture. Pri tem je bilo po-

membno, da so bile zaradi preglednosti vsebinsko

zdruzene stevilne posamezne tocke, po drugi stra-

ni pa konkretno poimenovana druga delna po-

drocja, ki se med seboj konkretno locujejo, kajti

tako se je bilo mogoce izogniti prevelikemu „preple-

tanju“ posameznih tem. Povsem zavestno smo se

odpovedali opredelitvi kazalca sinteze, saj tvori kul-

turo vseh dvanajst tematskih podrocij, take kom-

pleksnosti pa ni mogoce zdruziti na en sam kazalec.

Kljub opravljeni razvrstitvi posameznih tock ostaja

seveda pricujoci osnutek le prvi predlog, ki nikakor

ne izraza popolnosti, zato bo o razvrstitvi treba za-

gotovo se razpravljati.

V formalnem oziru se v predstavitvi zgledujemo

po rezultatih delovne skupine Alpske konvencije za

specificne cilje kakovosti okolja v gorskih obmocjih

(UBA 2000), iz katerih je prevzeta formulacija „ci-

lji delovanja“ za vseh dvanajst tematskih podrocij

in „delni cilji“ za delna podrocja pri posameznih

tematskih podrocjih, vkljucno z nastetimi moznimi

kazalci.

Seznam tematskih podrocij ne bi smeli razumeti

kot seznam kulturnih vrednot. Kulture, ki je ziv in

dinamicen proces, ni mogoce standardizirati, do-

lociti ali zapovedati s pomocjo takih seznamov. Ni

nasa naloga in tudi potrebno ni, da bi podrobneje

dolocili, kako naj se naslednjih dvanajst tematskih

podrocij konkretno izpolni, kako naj se jih skupno

razvrsti glede na pomen in kaksno je njihovo so-

cinkovanje – to je prednostna naloga tistih, ki jih ta

vprasanja zadevajo. Namen seznama teh dvanajstih

podrocij je poimenovati tista podrocja, ki jih je

treba se posebej upostevati in znotraj katerih bi bi-

lo treba spodbuditi dinamicne procese. Nasteti ka-

Dodatek: Predlogi za tematska podrocja, vsebine,
ukrepe in izvedbene faze k protokolu o prebivalstvu in kulturi

kot osrednji temi Alpske konvencije 
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zalci niso namenjeni temu, da bi doloceno stanje

ocenjevali pozitivno ali negativno, pa tudi niso pri-

merni, da bi z njimi primerjali razlicne kulture v

alpskem prostoru. Ravno nasprotno, kazalci mo-

rajo omogocati spremljanje procesa trajnostnega

razvoja in pri tem pomagati pri ugotavljanju pozi-

tivnih in negativnih sprememb na podrocju pre-

bivalstva in kulture.

B. PREDLAGANA TEMATSKA PODROCJA

V raziskavi niso bila upostevana naslednja tematska

podrocja:

• mobilnost: to podrocje obravnava protokol o pro-

metu,

• kulturna krajina: to podrocje obravnava proto-

kol o hribovskem kmetijstvu ter protokol o varst-

vu narave in urejanju krajine,

• poselitveni razvoj: to podrocje obravnava proto-

kol o prostorskem nacrtovanju,

• gospodarstvo: to podrocje deloma obravnava pro-

tokol o urejanju prostora in trajnostnem razvoju,

• postopki za sodelovanje javnosti: tu niso obrav-

navani kot vsebinska tocka.

Visji cilji:

Prebivalstvo: zagotavljanje visoke kakovosti zivljen-

ja na vseh podrocjih zivljenja oziroma izboljsanje

kakovosti zivljenja tam, kjer je ta okrnjena.

Kultura: uresnicenje bogatega in smiselnega zivl-

jenja oziroma krepitev kulturne identitete in osmis-

litve.

Zdruzitev obeh ciljev spodbuja ljudi, da se zavedo sa-

mih sebe in odgovornosti do svojega zivljenjskega

prostora ter se dejavno vkljucijo v resevanje proble-

mov njegovega trajnostnega razvoja na vseh poli-

ticnih ravneh.

Prebivalstvo zajema prvih sest vsebinskih podro-

cij, kultura pa sledi od sedmega do dvanajstega.

Sicer pa teh podrocij ni mogoce popolnoma enoz-

nacno razvrstiti in tako je 6. podrocje „nekje vmes“

(izobrazevanje sodi na podrocje prebivalstva, izo-

brazba pa na podrocje kulture).

1. Prostorska pravicnost

Cilj delovanja: ohranjanje in krepitev struktur de-

centralizirane poselitve in gospodarstva na obmocju

Alp, ki so med seboj neposredno odvisne druga od

druge (brez decentralizirane poselitvene strukture

in infrastrukture ni decentraliziranih delovnih mest

in obratno), izhajajoc iz uravnotezenega in enako-

pravnega odnosa med mestom in podezeljem (po-

membno zaradi aktualnih tezenj urbanizacije in

razvrednotenja podezelja).

Delni cilj 1: decentralizirana poselitvena struktura

in infrastruktura 

1. Bivanje: spodbujanje gradnje socialnih solidar-

nostnih stanovanj, gradnja individualnih his, iz-

boljsanje kakovosti bivanja v obstojecih stavbah

na socialno sprejemljiv in varcen nacin (varcna

raba tal, ponovna uporaba rabljenih povrsin,

prenove zgradb z vidika biolosko sprejemljivih

gradbenih materialov)

Kazalci: stevilo novogradenj (hise/stanovanja)

v razmerju z demografskim razvojem, poraba

tal na stanovanjsko enoto, podatki o kakovosti

bivanja (opremljenost) na podlagi podatkov sta-

novanjske statistike

2. Bivalno okolje: zagotavljanje varne in zdrave re-

kreacijske dejavnosti v neposrednem bivalnem

okolju

Kazalci: delez zelenih povrsin v okviru poselit-
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venih povrsin, obremenitve okolja zaradi hrupa

in izpusnih plinov na poselitvenem obmocju 

3. Infrastrukturni objekti: ohranjanje in krepitev

decentralizirane, pogosto neucinkovite lokal-

ne oskrbe, javne in zasebne storitve, zdravstvo,

organizacije za otroke in mladostnike, oskrba

starostnikov, vzgoja in izobrazevanje, in sicer z

uporabo novih oblik (zdruzevanje vec funkcij v

trgovini/pisarni/zgradbi ter inovativna raba no-

vih tehnicnih moznosti)

Kazalci: stevilo objektov na lokalno skupnost oz.

na kraj, intenzivnost vsakokratne rabe (stevilo

oseb na mesec)

4. Dostopnost: (prometni protokol) izboljsanje de-

centralizirane dostopnosti na obmocju naselij z

javnimi prevoznimi sredstvi, pri cemer se upo-

rabljajo novi nacini (sistemi avtobusov na poziv,

zbirni taksiji itd.) ter regionalne oz. nadregio-

nalne dostopnosti z javnimi prevoznimi sredstvi

(sredisca  nizjega, srednjega in visjega reda) 

Kazalci: stevilo avtobusnih oz. zelezniskih po-

vezav na dan, stevilo potnikov

5. Socialna omrezja: vzpostavitev in ponovno ov-

rednotenje tradicionalne „sosedske pomoci“ in

„skupnih del“ (dejavnosti splosne druzbene ko-

risti), pri cemer se uporabljajo novi nacini za pri-

lagodljivejse, nebirokratsko resevanje infrastruk-

turnih in stanovanjskih problemov, zlasti v redko

naseljenih visinskih legah na obmocju Alp

Kazalci: stevilo primerov sosedske pomoci oz.

skupnih del na leto; stevilo udelezencev na po-

samezno akcijo

Delni cilj 2: decentralizirana gospodarska struktura

1. Podjetja: ohranjanje in spodbujanje majhnih in

srednjih podjetij (MSP)

Kazalec: stevilo MSP v okviru celotnega stevila

podjetij in delez zaposlenih v le-teh

2. Panozna struktura: zmanjsevanje oz. preprece-

vanje ustanavljanja gospodarskih monostruktur

z namenskim spodbujanjem raznovrstne struk-

ture panog

Kazalci: sektorska in panozna struktura

3. Kombinirane moznosti zasluzka: olajsanje in spod-

bujanje vecstranskih zaposlitev in najrazlicnejsih

moznosti zasluzka, zlasti na redko naseljenih

obmocjih, kjer je majhno stevilo delovnih mest

s polno zaposlitvijo

Kazalec: delez oseb, ki so udelezene pri kombi-

niranih moznostih zasluzka v okviru stevila za-

poslenih

4. Ustvarjanje vrednosti na regionalni ravni: kre-

pitev ustvarjanja vrednosti na lokalni in regio-

nalni ravni z izboljsanjem oziroma povecanjem

in razvijanjem regionalnih verig za ustvarjanje

vrednosti 

Kazalec: racunovodstvo regionalnega gospo-

darstva (ki ga je treba vzpostaviti na novo) 

5. Zdruzevanje: ucinkovitejse zdruzevanje tistih

gospodarskih podjetij, katerih lastniki priha-

jajo izven alpskega prostora in ki proizvajajo

za zunajalpska trzisca, z alpskim regionalnim

gospodarstvom s pomocjo sodelovanja pri do-

bavi predhodnih proizvodov, vecje povezanos-

ti v socialnem smislu in s pomocjo politicnega

zdruzevanja (prilagajanje razvojne politike po-

djetja ciljem trajnostnega regionalnega razvoja) 

Kazalec: delez regionalne povezanosti s podjetji,

katerih lastniki prihajajo s podrocij izven alpske-

ga prostora (ki ga je treba vzpostaviti na novo)

6. Omogocanje ustvarjalnega okolja: ustvarjanje

inovativnega, ustvarjalnega okolja po eni stra-
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ni z zagotovitvijo visoke kakovosti zivljenja, z

dobro izobrazenim prebivalstvom, ki se cuti po-

vezano z zivljenjskim in gospodarskim prosto-

rom, v katerem zivi, in je pripravljeno ustvarja-

ti, po drugi strani pa s podpiranjem inovativnih

podjetij in panog na socialno in ekolosko spre-

jemljiv nacin

Kazalci: Stevilo podjetij na podrocju razisko-

vanja in razvoja, ki so v dolocenem kraju usta-

novljena na novo ali pa so tja preselila svoj sedez

2. Socialna pravicnost

Cilj delovanja: preprecevanje oz. zmanjsevanje

najrazlicnejsih oblik socialnih neenakosti, ker

sicer ni mogoce izvesti dejavnega sooblikovanja

regionalnega razvoja in ustvariti obcutka skupne

odgovornosti za lasten zivljenjski in gospodarski

prostor.

Delni cilji:

1. Preprecevanje skrajnih razlik med revnimi in bo-

gatimi 

Kazalec: porazdelitev dohodka na regionalni rav-

ni

2. Preprecevanje izkljucitve oseb oz. skupin prebi-

valcev ali etnicnih oz. jezikovnih skupin iz gospo-

darskega razvoja in politicne soodgovornosti

Kazalec: delez pripadnikov „manjsin“, ki zavze-

majo vodilna in vodstvena mesta v gospodarst-

vu in politiki

3. Enakopravna vkljucitev zensk v skupno gospo-

darsko in druzbeno zivljenje, zlasti pri opravl-

janju vodilnih in vodstvenih nalog, po potrebi

sprememba zahtevanih pogojev za doloceno de-

lovno mesto, ce so le-ti enostransko prirejeni za

moske kandidate

Kazalec: delez zensk, ki zasedajo odgovorne po-

lozaje 

4. Vzpostavitev enakopravnega dialoga med gene-

racijami, v katerem mladi, ki pogosto prispeva-

jo domiselne novosti, ne bodo zapostavljeni, prav

tako pa bodo vanj aktivno vkljuceni starejsi, ki

imajo bogate izkusnje in znanje o alpskem okol-

ju ter dobro poznajo tradicijo in zgodovino do-

macega kraja

Kazalec: delezmladih in starejsih v okviru druz-

benih in politicnih dejavnostih in prireditev

5. Vzpostavitev enakopravnega dialoga med raz-

licnimi kulturami, ki omogoca obojestransko

pripravljenost sprejemati druge in s tem ob-

ojestransko obogatitev; to ne velja samo za kul-

turne ali jezikovne manjsine v Alpah samih,

ampak ravno tako za tuje delavce, usluzbence,

sezonske delavce, begunce in azilante, ki zivijo

na obmocju Alp; ta del alpske resnicnosti ne

smemo zanikati ali izkljuciti, kajti problemi, ki

so s tem povezani, predstavljajo veliko oviro za

trajnostni razvoj, aktivna vkljucitev teh oseb

pa pomeni pomembno kulturno obogatitev

Kazalec: udelezba manjsinskih kultur pri javnih

prireditvah

6. Vzpostavitev in spodbujanje solidarnosti pre-

bivalcev tako med seboj kakor tudi s prebivalci

Evrope in celotnega sveta; razlicne oblike soli-

darnosti morajo onemogociti postavljanje enos-

transkih zahtev skupnosti po dolocenih koristih,

ki bi bile v skodo drugim obmocjem (znotraj in

izven Alp), kakor tudi kulturno zapiranje Alp

navzven s posplosenim omalovazevanjem vse-

ga, kar je „tuje“

Kazalec: rezultati volitev tovrstnih politicnih

skupin ali strank  
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Cilj delovanja: zagotavljanje optimalnega osebnost-

nega razvoja na individualni ravni, ki predstavlja

temelj smiselnega zivljenja in je pogoj za osebno

zavzemanje in pripravljenost prevzeti odgovornost

za lasten zivljenjski prostor.

Delni cilji:

1. Priznavanje enakih pravic oziroma enaka ob-

ravnava vseh ljudi v gospodarstvu, druzbi in

politicnem zivljenju ne glede na starost, spol,

veroizpoved, barvo koze, nacionalnost, izvor in

ne glede na  kulturne vrednote, nacin zivljenja,

drugacne zasnove zivljenja (osnovni pogoj pri

tem mora biti medsebojna strpnost ter vkljuci-

tev vseh prebivalcev v skupno odgovornost za

zivljenjski prostor)

Kazalec: stevilo tozb oziroma pritozb zaradi neu-

postevanja nacela enakosti spolov, vlozenih pri

regionalnem organu, ki ga je treba dolociti

2. Krepitev in spodbujanje strpnega sozitja, ki te-

melji na obojestranskem osebnem spostovanju

Kazalec: stevilo osebnih konfliktov oz. sporov, ki

izvirajo iz zanicevanja ljudi razlicne barve polti,

kulture itd.

4. Varnost

Cilj delovanja: zagotavljanje visoke stopnje varnosti

na vseh podrocjih zivljenja tako za posameznike kot

tudi za socialne skupine ter za celotno prebivalstvo,

saj obcutek negotovosti in ogrozenosti zmanjsuje

kakovost zivljenja in onemogoca vse dejavnosti ter

pripravljenost za prevzem skupne odgovornosti.

Delni cilji:

1. Zmanjsanje stevila kaznivih dejanj, in sicer kaz-

nivih dejanj zoper premozenje na eni strani ter

kaznivih dejanj nestrpnosti do tujcev na drugi

Kazalec: stevilo kaznivih dejanj

2. Zmanjsanje stevila nesrec pri delu, predvsem v

kmetijstvu, obrti, industriji in gospodinjstvu

Kazalec: stevilo nesrec pri delu

3. Zmanjsanje stevila prometnih nesrec v lokalnem,

medregionalnem, turisticnem, komercialnem

prometu, pri cemer so Alpe ciljni ali izhodiscni

kraj, ter v tranzitnem prometu (v povezavi s pro-

metnim protokolom)

Kazalec: stevilo prometnih nesrec,stevilo posko-

dovanih oz. umrlih v prometnih nesrecah

4. Zmanjsanje obremenitev okolja zaradi nesrec

(nesrece pri delu ter prometne nesrece)

Kazalec: stevilo nesrec, ki pomenijo obremenitve

okolje

5. Zmanjsanje ekoloskega ogrozanja naselij, infra-

strukturnih objektov in gospodarskih lokacij (kar

je v tesni povezanosti s protokolom o varstvu na-

rave in negi pokrajine) 

Kazalec: stevilo zgradb oziroma infrastrukturnih

objektov na ogrozenem podrocju

5. Zdravje

Cilj delovanja: zagotavljanje visokokakovostnih

zdravstvenih uslug, ki so razporejene decentralizi-

rano po celotnem podrocju, kot pomembne sestavi-

ne danasnjega kakovostnega zivljenja (vodilni ka-

zalec. pricakovana zivljenjska doba).

Delni cilji:

1. Preureditev osnovne zdravstvene oskrbe na redko

poseljenih in tezje dostopnih obmocjih s pomocjo

funkcionalnega sodelovanja ter uporabe novih

tehnicnih moznosti
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c. Kazalec: porazdelitev zdravstvenih ustanov zno-

traj poselitvenega prostora 

2. Ohranjanje in krepitev specializiranih zdravst-

venih ustanov v manjsih mestih in srediscih na

obmocju Alp kot „sticisc“ za oskrbo podezelske-

ga prostora   

Kazalec: porazdelitev in stevilo tovrstnih ustanov 

3. Ponovno ovrednotenje visoko specializiranih

zdravstvenih ustanov v vecjih alpskih mestih ob

odgovornem zavedanju za nudenje zdravstvene

nege in oskrbe prebivalcem okoliskih alpskih regij

Kazalec: treba ga je se razviti

6. Kultura in izobrazevanje

Cilj delovanja: zagotavljanje uspesnega in decentra-

liziranega izobrazevalnega sistema (vkljucno z na-

daljnjim izobrazevanjem in usposabljanjem) kot

osrednjega dejavnika, ki je potreben za ohranjanje

decentralizirane poselitvene strukture, visoke kako-

vosti zivljenja ter ugodnega gospodarskega razvoja

kakor tudi za krepitev in spodbujanje kulturne rasti

posameznika, da se tako lazje spopade s tezavami in

zahtevami, ki jih pred cloveka postavlja danasnji

cas na vseh ravneh postavljenih meril.

Delni cilji:

1. Krepitev in spodbujanje obveznega solanja, zlasti

v redko poseljenih in tezko dostopnih obmocjih,

pri cemer je treba pogosto razvijati nove oblike,

da bi se z izzivi spopadali na nov, domiselnejsi

nacin (pilotni projekti)  

Kazalec: stevilo in prostorska porazdelitev os-

novnih sol ter stevilo ucencev 

2. Krepitev in spodbujanje razvoja nadaljnjega ne-

obveznega solanja ter strokovnih in poklicnih

sol, ki naj bi bile razporejene cim bolj decentra-

lizirano ter uporabljale nove pripomocke so-

dobne tehnologije in oblike solanja na daljavo;

tudi v tem primeru so pogosto potrebne nove

oblike delovanja  

Kazalec: stevilo in prostorska porazdelitev izo-

brazevalnih ustanov ter delez prebivalstva, ki

zakljuci doloceno obliko solanja 

3. Zavestno ustanavljanje oz.razsiritev visokih stro-

kovnih sol in univerz v alpskem prostoru in ne v

mestih na obrobju Alp oziroma izven alpskega

prostora, da bi tako povecali vrednost Alp na po-

drocju kulture in izobrazevanja

Kazalec: stevilo in prostorska porazdelitev viso-

kih strokovnih sol oziroma univerz v alpskem

prostoru in na obrobju Alp ter stevilo alpskih

prebivalcev, ki zakljuci solanje na visokih stro-

kovnih solah ali univerzi

4. Krepitev in uvajanje aspektov, ki so znacilni za

alpski prostor na vseh stopnjah izobrazevanja

(od osnovne sole do univerze), s cimer bi poglo-

bili znanje o lastnem zivljenjskem prostoru (ta

pomeni izhodisce za zaznavanje lastne odgo-

vornosti), ter zavestno vkljucevanje vseh izobra-

zevalnih ustanov (od osnovne sole do univerze)

v druzbenopoliticno razpravo o trajnostnem

razvoju

Kazalec: treba ga je se razviti (morda projekti o

trajnostnem razvoju alpskih obmocij, izdelani

v okviru sol in univerz)

5. Ustanavljanje in ponovno ovrednotenje izobra-

zevalnih centrov s posebno naravnanostjo v

alpski prostor in celovito ponudbo za izobra-

zevanje na podrocju kulture, zgodovine, okolja,

varstva narave, gospodarstva itd. (dozivljajska

pedagogika, organiziranje razlicnih dejavnosti

in akcij)

34



Kazalec: stevilo izobrazevalnih centrov; stevilo

tecajev, prireditev, dejavnosti v ponudbi izobra-

zevalnega centra; stevilo udelezencev

7. Intelektualno-kulturna razprava

Cilj dejavnosti: sprozanje, spodbujanje in krepitev

vseh oblik soocanja z zahtevami, ki izhajajo iz se-

danjosti, preteklosti in prihodnosti na duhovnem

in kulturnem podrocju, da bi tako razvili osebno

in skupno stalisce glede razumevanja sveta in os-

mislitev lastnega ravnanja; to velja zlasti za aktivno

spopadanje s svetovnim, evropskim in nacionalnim

razvojem ob zavestnem upostevanju razvoja, zgo-

dovine in  tradicije, ki so znacilni za alpski svet, ter

alpskega okolja.

Delni cilji:

1. Krepitev, podpora in razvijanje vseh oblik visoke

kulture v alpskem prostoru, ki se izraza v oblikah,

sprejemljivih za okolje (gledalisce, literatura,

glasba, film, znanost, religija), ter spodbujanje

vseh tistih zvrsti, ki se izrecno ukvarjajo z alpsko

tematiko  

Kazalec: stevilo in prostorska porazdelitev tovrst-

nih prireditev, stevilo udelezencev

2. Krepitev, podpora in razvijanje vseh oblik ljudske

kulture, popularne ali mnozicne kulture (ljudska

glasba, zabavna glasba, stripi, film, glasbene ko-

medije, razlicna praznovanja, ljudski obicaji in

sege) v decentralizirani in za okolje sprejemljivi

obliki, ter spodbujanje vseh tistih zvrsti, ki se

izrecno ukvarjajo z alpsko tematiko    

Kazalec: stevilo in prostorska porazdelitev tovrst-

nih dogodkov, stevilo udelezencev.

3. Krepitev in ponovno ovrednotenje domoznanstva

s prirejanjem zgodovinskih in kulturnih delavnic,

c. v katerih laiki v sodelovanju s strokovnjaki in

znanstveniki obravnavajo zgodovino in razvoj

„domace“ regije

Kazalec: stevilo tovrstnih projektov 

4. Ponovno ovrednotenje stevilnih vecjih in manjsih

muzejev v alpskem prostoru, ki naj bi postali pro-

stor za razprave o lastni preteklosti, da bi tako

lazje razumeli sedanjost

Kazalec: stevilo posebnih razstav in prireditev,

ki jih organizirajo muzeji, stevilo udelezencev

8. Jezikovna raznolikost

Cilj dejavnosti: spodbujanje in krepitev jezikovne

raznolikosti v alpskem prostoru kot aktivnega do-

jemanja in oblikovanja sveta.

Delni cilji:

1. Spodbujanje in ohranjanje jezikov manjsinskih

skupnosti v alpskem prostoru z zapisovanjem oz

dokumentiranjem, s podpiranjem publikacij,

radijskih in televizijskih programov v jezikih

manjsin, s spodbujanjem prevajanja (v obe jezi-

kovni smeri) ter s spodbujanjem nadaljnjega ak-

tivnega razvoja teh jezikov (preprecevanje odmi-

ranja manjsinskih jezikov)    

Kazalec: stevilo publikacij, radijskih in televizijs-

kih programov v jezikih manjsinskih skupnosti

2. Spodbujanje in krepitev rabe regionalnih in lo-

kalnih govorov v Alpah kot oblik sporocanja, ki

so enakovredne knjiznemu jeziku

Kazalec: stevilo prebivalcev, ki se sporazumeva-

jo v narecju

3. Ponovno ovrednotenje in krepitev vecjezicnosti

v alpskem prostoru 

Kazalec: stevilo vecjezicnih prireditev, publika-

cij, radijskih in televizijskih oddaj
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4. Sprejemanje in upostevanje „tujih“ jezikov (zdo-

mci, azilanti itd.) znotraj alpske vecjezicnosti

glede na stevilo oseb, ki v dolocenem predelu Alp

govorijo ta jezik

Kazalec: delez splosnih informacij ali objav v teh

jezikih

9. Zgradbe kot simboli
kulturne identitete

Cilj delovanja: arheoloska najdisca, zgodovinske

stavbe, zgradbe, poselitvene strukture ter zidano

infrastrukturo (vodovodni objekti, poti, mostovi)

kakor tudi novogradnje vseh vrst je kot simbole

preteklosti in sedanjosti, kot izraz kulturne identi-

tete treba oblikovati in rabiti tako, da omogocajo,

pospesujejo in vcasih tudi aktivno izzivajo zivahno

soocanje s preteklostjo in prihodnostjo (nasproto-

vanje unicenju in razvrednotenju zaradi neustrez-

ne pozidave neposredne okolice, nasprotovanje t.i.

brezplodnemu muzealiziranju objektov ter zavze-

manje za zivahno razpravo o novih zamislih, izha-

jajoc iz zavestnega soocanja z lokalno tradicijo).

Delni cilji:

1. Stanovanjske zgradbe (novogradnje): vzpostavi-

tev casu primernega, sodobnega bivalnega stan-

darda na ncin, ki je sprejemljiv za okolje in zavest-

no uposteva tradicijo, vendar pri tem uporablja

nove oblike (brez vracanja v preteklost, vendar

pa tudi brez prevzemanja standardnih oblik, ki

so znacilne za izvenalpski prostor) 

Kazalec: cene novogradenj v Alpah

2. Gospodarska poslopja (novi hlevi, seniki, hote-

li, gospodarske zgradbe) brez prevzemanja ne-

pristnih, zastarelih funkcij; funkcionalno obli-

kovanje z uporabo tradicionalnih gradiv in oblik

na okolju prijazen nacin

Kazalec: cene novogradenj v Alpah 

3. Zgradbe, ki imajo posebne funkcije (gradnja no-

vih objektov javnega pomena, kot so mestne hise,

sole); ker imajo vidno javno funkcijo in pred-

stavljajo vzor, je oblikovanje teh zgradb izredno

pomembno, zato mora biti skrbno izdelano v ok-

viru obsezne javne razprave ter izmenjave mnenj

Kazalec: javna razprava o lokalnih novogradnjah 

4. Muzejske zgradbe: zaradi ohranitve teh zgradb

je se posebej pomembno, da se jih uposteva pri

oblikovanju okolice in vkljuci v javno zivljenje

ter se jih ne odriva na rob dogajanja

Kazalec: razpisi za oblikovanje vecjih komplek-

sov

5. Elemente, ki so vgrajeni v krajino – arheoloske

spomenike, zgodovinske poti, verske zgradbe,

rudniska jalovisca, ostanke naselij, ki pogosto

ovirajo sodobno rabo zemljisca – je treba po

moznosti ohraniti in jih ustrezno na novo upo-

rabiti ter tako ohraniti povezavo z lastno pre-

teklostjo

Kazalec: stevilo talnih spomenikov, ki so jih ohra-

nili pred unicenjem in na novo ovrednotili

10. Raznovrstna drustva in
interesna zdruzenja

Cilj delovanja: Spodbujanje in krepitev razlicnih

drustev in interesnih zdruzenj v smislu decentra-

liziranega oblikovanja lastnega zivljenjskega pro-

stora, ki se zaveda svoje odgovornosti; tu so misl-

jene vse tradicionalne skupine (na podrocju ljudske

kulture, navad in obicajev, gojenja tradicije) in vse

nove skupine, ki so kakor koli povezane s cilji traj-

nostnega razvoja (izhodisce naj bo pri tem lastna in

ne zunanja opredelitev).
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Delni cilji: c

1. Ustvarjanje ugodnih temeljnih pogojev za delo-

vanje teh skupin (moznost uporabe prostorov v

javnih zgradbah, podpora javne uprave v obliki

dolocenih materialnih pripomockov in storitev)

Kazalec: stevilo drustev in skupin, stevilo clanov

2. Poudarjanje pomena teh skupin s spodbujanjem

njihovega javnega nastopanja in sodelovanja ob

razlicnih javnih dogodkih

Kazalec: stevilo javnih nastopov 

3. Spodbujanje izmenjav med temi skupinami zno-

traj posameznega obmocja ter med razlicnimi

obmocji celotnega alpskega prostora v obliki

medsebojnih obiskov ter spodbujanje skupnega

organiziranja prireditev, srecanj, tekmovanj itd.

Kazalec: stevilo tovrstnih dejavnosti 

11. Sportne dejavnosti

Cilj delovanja: zagotavljanje in spodbujanje sport-

ne dejavnosti kot smiselnega delovanja, kot oblike

zdravstvene preventive in kot aktivnega soocanja z

alpskim okoljem kakor tudi organiziranje (vecjih)

sportnih dogodkov, ki so povod za istovetenje s kra-

jem, kjer se odvija  sportna prireditev.

Delni cilji:

1. Spodbujanje mnozicnih sportov kot smiselne

prostocasne dejavnosti, kot oblike zdravstvene

preventive ter se posebej kot aktivnega soocan-

ja z alpskim okoljem, in sicer z nudenjem pod-

pore sportnim drustvom, organizacijsko manj

enotnim sportnim skupinam in z organiziranjem

prireditev, ki so namenjene sirsemu obcinstvu

in so sprejemljive za okolje

Kazalec: stevilo sportnih drustev in njihovih cla-

nov, stevilo prireditev in udelezencev

2. Krepitev profesionalnih sportov v alpskem pro-

storu in zlasti profesionalnih ekip, ki vzbujajo

veliko zanimanje javnosti (nogomet, hokej na

ledu), saj imajo velik pomen za uveljavljanje

regionalne identitete; organiziranje vsealpskih

turnirjev in tekmovanj; kot dolgorocni cilj usta-

novitev alpske lige v hokeju na ledu, s katero bi

spodbujali skupno alpsko identiteto            

Kazalec: stevilo ekip iz alpskega prostora, ki na-

stopajo v profesionalnih nacionalnih ligah 

3. Spodbujanje (vecjih) sportnih dogodkov, ki so

glede na obliko in izvedbo sprejemljivi v social-

nem in okoljskem smislu, s cimer bi bilo mogoce

izboljsati odnos do alpskega obmocja, ki organi-

zira doloceno prireditev, ter s tem krepiti alpsko

identiteto in povecati vrednost alpskemu pro-

storu navzven

Kazalec: stevilo (vecjih) sportnih dogodkov, ki

izpolnjujejo ta merila 

12. Kultura hrane in pitja

Cilj delovanja: dvig kulture hrane in pitja kot za-

vestne oblike regionalne kulture, ki je mocno cust-

veno obarvana.

Delni cilji:

1. Zaznavanje osebnega odnosa do hrane in pitja

kot pomembnega dela vsakdanje kulture in nje-

govo dejavno sooblikovanje kot nove oblike re-

gionalne kulture

Kazalec: stevilo prireditev in publikacij na temo

regionalne kulture hrane in pitja

2. Ponovno ovrednotenje tradicionalnih jedi in pi-

jac, ki so znacilne za doloceno obmocje (regijo),

predelava in priprava hrane oz. izdelava novih

kakovostnih proizvodov iz lokalnih/regionalnih
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surovin, ustvarjanje novih jedi zaradi krepitve

regionalnih verig za ustvarjanje vrednosti, za-

radi zdravstvene preventive ter zaradi spodbu-

janja regionalne identitete

Kazalec: stevilo starejsih in novih kakovostnih

proizvodov iz dolocenega obmocja oz. delez pri

dohodku panoge 

3. Ponovno ovrednotenje kulture hrane in pitja kot

inovativnega in ustvarjalnega procesa, ki ni us-

merjen v preteklost (zastarelost) in ne odklanja

vsega, kar ni domace (zaprtost vase), ampak kre-

pi svojo regionalno identiteto, ki je dostopna in

odprta navzven ter zavestno sprejema tudi nove,

tuje prvine ter jih zdruzuje v lastne

Kazalec: delez novih proizvodov v okviru regio-

nalnih kakovostnih izdelkov
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