
Wiki za kapitalizacijo 
projektov s področja 
prostorskega razvoja

www.wikialps-project.eu

Spletna enciklopedija  
WIKIAlps ...
... predstavlja rezultate izbranih projektov na 
temo prostorskega razvoja, s čimer želi priskr-
beti uporabne informacije oblikovalcem prostor-
skih politik.

Vodilni partner

Kontakt

Partnerstvo

OBIŠČITE WIKIAlps, UPORABITE informa-
cije, ki jih nudi, ter SODELUJTE v projektu 
WIKIAlps!

Access the wiki…
www.wikialps.eu

Caroline Pecher
European Academy of Bozen/Bolzano 
Institute for Alpine Environment 
www.eurac.edu 
E-mail: caroline.pecher@eurac.edu
Tel: +39 0471 055 321 

Italija Fondazione Montagna sicura – 
Montagne sûre
www.fondazionemontagnasicura.org

European Academy of Bozen/Bolzano
www.eurac.edu

Institute for Alpine Environment
Institute for Regional Development and 
Location Management

Nemčija Institut für Umweltplanung und 
Raumentwicklung
www.ifuplan.de 

Avstrija Institut für 
Interdisziplinäre Gebirgsforschung (IGF), 
Österreichische Akademie der 
Wissenschaften (ÖAW)
www.mountainresearch.at 

Slovenija Znanstvenoraziskovalni center 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
Geografski inštitut Antona Melika
www.zrc-sazu.si 

Francija Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour 
l’environnement et l’agriculture (Irstea) 
Développement des territoires montagnards
www.irstea.fr/dtm 

Švica Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
für die Berggebiete 
www.sab.ch 

Word cloud: www.wordle.net 



Namen
Namen projekta WIKIAlps je podpirati uravnote-
žen in usklajen prostorski razvoj v Alpah s pre-
seganjem državnih meja. Izhajal bo iz izbranih pro-
jektov, ki so prostorski razvoj Alp obravnavali v 
Programu transnacionalnega sodelovanja za Ob-
močje Alp med letoma 2007 in 2013, in se osre-
dotočil na področji »Vključujoča rast« in »Učinko-
vitost virov ter upravljanje ekosistemov«:

Zakaj spletna enciklopedija 
WIKIAlps za raziskovalne 
projekte v Alpah?

Pričakovani rezultati

Prostorski razvoj je v Alpah zelo pomembna tema, 
saj morajo različne dejavnosti sobivati na zelo ome-
jenem prostoru. Čeprav so s tem povezana vpraša-
nja relevantna za celoten alpski prostor, jih deležniki 
povečini urejajo na lokalni, regionalni ali kvečjemu 
nacionalni ravni, kar odpira nove izzive za skladen 
razvoj Alp ter celotne Evropske unije.

Odločanje o prostorskem razvoju zahteva primer-
ne, uporabne in ažurne informacije. Prav to je ena 
bistvenih prednosti projekta WIKIAlps, ki bo odloče-
valcem tovrstne informacije nudil prek spletne en-
ciklopedije WIKIAlps ter priporočil in smernic, prila-
gojenih potrebam odločevalcev, javnih uslužbencev, 
raziskovalcev, podjetnikov in splošne javnosti.

Poglavitni pričakovani rezultati projekta WIKIAlps 
so naslednja orodja za odločanje o trajnostnem 
prostorskem razvoju (dosegljiva v angleškem je-
ziku): 

1. Spletna enciklopedija WIKIAlps s predstavljeni-
mi rezultati izbranih evropskih projektov na temo 
prostorskega razvoja in z informacijami za obliko-
vanje prostorskih politik: 
•	 Informacije o sorodnih projektih. 
•	 Matrika deležnikov in njihovih pristojnosti s pod-

ročja prostorskega razvoja v Alpah.
•	 Vpogled v skupne izzive in potrebe na področju 

prostorskega razvoja Alp.

2. Mini vodniki WIKIAlps z nasveti za takojšnjo in 
enostavno vključitev projektnih rezultatov v vsa-
kodnevno odločanje na področju prostorskega raz-
voja: 
•	 Kako uporabljati spletno enciklopedijo WIKIAlps?
•	 Kako uporabljati dosežke izbranih projektov in 

prepoznane mednarodne potrebe?
•	 Kako uporabljati matriko deležnikov in njihovih 

pristojnosti?
•	 Kako preseči državne meje na področju trajno-

stnega prostorskega razvoja v Alpah?
 
3. Priporočila deležnikom (odločevalcem, javnim 
uslužbencem, raziskovalcem, podjetnikom in zain-
teresirani javnosti):
•	 Metodologija za analizo projektnih rezultatov in 

možnosti njihovega prenosa.
•	 Kako vključiti mednarodna spoznanja v oblikova-

nje prostorskih politik.

WIKIAlps   
združuje 
rezultate 
različnih 

projektov

Prostor za 
razpravo o 

trajnostnem 
razvoju

Priporočila  
za ključne 
deležnike

•	spregledane  
sinergije

•	nasprotja

•	dosežki, ki jih  
je možno  
nadgraditi

•	vrzeli in odprta 
vprašanja

•	zahteve in  
koristi za trajnos-
ten mednarodni 
prostorski razvoj

©
 E

U
RA

C

©
 E

U
RA

C
©

 M
. M

ar
tin

i

©
 E

U
RA

C

Vključujoča 
rast

Učinkovitost 
virov ter 

upravljanje 
ekosistemov 

©
 E

U
RA

C/
ifu

pl
an


