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GORNfŠK E VASI

DEKlARACIJA GORNIŠKIH VASI OBČINA LUČE

e, »najvišji vrt Evrope«, že stolelja sodijo med najpomembnejše
tovne turistične destinacije. V gorskem turizmu gorništvo,
erega pobudnice in začetnice so bile planinske zveze, predstavlja
o pomemben dejavnik, ki pa je na pragu velikih sprememb.

e so najgosteje poseljeno in najdostopnejše gorstvo na svetu.
adi svoje geografske lege v središču Evrope in zgodovinskega
voja predstavljajo vsestranski gospodarski in kulturni življenjski
stor, ki ga bogatijo številne naravne in kulturne znamenitosti.

ave alpskega loka so se s podpisom Alpske konvencije zavezale k
arovanju teh znamenitosti in k trajnostnemu razvoju alpskega
podarskega in družbenega sistema. Cilj je doseči uravnoteženo in
monično razvojno okolje, ki bo podpiralo razvoj alpskih dolin,
skega km etij stva in gozdarstva, turizma. prostorskega
rtovanja, varovanja narave, energetike in prometa, skladno z
ezami Alpske konvencije. Vse te aktivnosti podpisnice izvajajo na
h ravneh upravljanja, pri čemer imajo še poseben pomen lokalne
pnosti.

ktičen pomen uresničevanja protokolov Alpske konvencije je
vidnejši prav na ravni občin, kjer k temu prispevajo z dnevnimi
in občani v okviru razvojne in gospodarske

očitvami občanke

tike občine.

Občina Luče

in Planinska zveza Slovenije:

konvencije, najučinkoviteje izvajaj o na lokalni ravni,

sta prepričani, da se določila in naloge, ki rzhajajo iz Alpsk

- kot najvišjo vrednoto pri razvoju in vzpostavitvi trajnostneg
turizma prepoznavata usmeritve in določila iz Alpske
konvencije,

-

na osnovi obojestransko izraženega interesa in v skladu z
razvojnimi usmeritvami obeh institucij pri razvoju dejavnos
gorah,. ki temeljijo na spoštovanju naravne in kulturne kra

skleneta,
da bosta tesno sodelovali s ciljem, da skupaj s partnerskimi
planinskimi zvezami Avstrije (OAV), Južne Tirolske (AVS), Nemči
(DAV) in Italije (CAl) razvijeta in v okviru določil mreže Gomiške
vasi obiskovalcem ponudila gorniški turizem, osnova katerega
gibanje v gorskem svetu na osnovi lastnih moči in sposobnosti
velike tehnične infrastrukture z odgovornim odnosom do narave
spoštovanjem kulturne in naravne dediščine kraja.

Lučah,

28. septembra 2019.
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Za doseganje in ohranjanje teh ciljev bosta partnerja v skupnem
procesu razprave in usklajevanja določila konkretne naloge, ki b
vodilo za nadaljnje delo.
Sprejeto v

župan
Ciril Ros

.,.._

---.......
........ ...

