ČEZMEJNO OBMOČJE – EKOREGIJA JULIJSKE ALPE
TRIGLAVSKI NARODNI PARK Z BIOSFERNIM OBMOČJEM JULIJSKE ALPE NARAVNI PARK JULIJSKO PREDGORJE

VIZIJA

Zavarovani območji Triglavski narodni park z biosfernim območjem Julijske Alpe v Sloveniji in
Naravni parka Julijsko predgorje v Italiji sta bili ustanovljeni z namenom varovanja narave in
ohranjanja kulturne krajine.
Poleg uresničevanja svojega osnovnega namena so parki tudi prostor za sprostitev, raziskave,
izobraževanje ter vzpostavitev in izvajanje novih trajnostnih rešitev. Njihove naravne in krajinske
znamenitosti privabljajo številne obiskovalce. Oba parka sta ključna deležnika na področju varovanja
in trajnostnega razvoja regije in v svojih državah veljata za okoljski, gospodarski in družbeni središči
trajnostnega razvoja v zavarovanih območjih in čezmejnega sodelovanja.
V luči zgoraj zapisanega smo kdaj obnovili mednarodni certifikat za čezmejno sodelovanje, ki ga
podeljuje federacija Europarc, da bi okrepili varovanje in izboljšali stanje na področju narave,
krajinske in kulturne dediščine ter spodbujanja lokalnega trajnostnega razvoja. Javni in zasebni
deležniki, predvsem predstavniki lokalnih skupnosti, so pomembni partnterji v tem procesu, krepimo
pa tudi odnose z mlajšimi generacijami. Že več let skupaj izvajamo konkretne projekte, ki so povezani
z varstvom narave, spremljanjem živalstva in rastlinstva, varovanjem okolja, podnebnimi
spremembami, ekološko povezljivostjo, prostorskim načrtovanjem, ohranjanjem kulturne dediščine,
tipičnimi lokalnimi proizvodi in spodbujanjem sonaravnega turizma. Poleg tega se oba parka v okviru
čezmejne Ekoregije Julijske Alpe zavezujeta k izvajanju okoljskega izobraževanja, sodelovanja in
medsebojnega razumevanja.
V želji vzpostavitve enotnega povezanega čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe Triglavski
narodni park podpira prizadevanja 11 občin v Italiji za ustanovitev biosfernega območja MAB
Unesco v Italiji. Kandidaturo vodi Naravni park Julijsko Predgorje. Triglavski narodni park je že
upravljavec območja Natura 2000 na slovenski strani Julijskih Alp, Naravni park Julijsko predgorje
stremi k temu, da bi to nalogo prevzel za območja Natura 2000 na italijanski strani Julijskih Alp.
ZGODOVINSKO OZADJE
Leta 2009 je Europarc uradno razglasil čezmejno Ekoregijo Julijske Alpe za skupno/ območje / regijo,
ki zajema dva parka in slovensko območje Unesco MAB - biosferno območje Julijske Alpe.
Leta 2014 je Alpska konvencija celotno območje priznala za čezmejno pilotno regijo ekološke
povezanosti, Europarc pa jo je ponovno razglasil za čezmejno zavarovano območje.
Leta 2016 je Europarc uradno razglasil Ekoregijo Julijske Alpe za prvo čezmejno zavarovano območje
v Evropi in ji podelil priznanje za trajnostni razvoj turizma (European Charter for the Sustainable
Tourism - ECST).
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