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PREDLOG MANDATA PLATFORME ZA NARAVNE NESREČE   
za obdobje 2015-2016 

 
 

1. Ustanovitev delovne skupine ali platforme 
Sklep Alpske konference, da se ustanovi platforma ali delovna   

Po uničujočih poplavah leta 1999 je Alpska konferenca ustanovila delovno skupino za 

razvijanje skupnih strategij in področij dejavnosti med pogodbenicami Alpske konvencije. Na 

podlagi priporočil te delovne skupine so ministri na VIII. Alpski konferenci leta 2004 

ustanovili Platformo PLANALP.  

 

2. Naloge v okviru Alpske konvencije  
Povezava z ustreznim protokolom Alpske konvencije oz. z Okvirno konvencijo  

Tema naravnih nesreč je ena 12 glavnih tem, ki jih predvideva Alpska konvencija (2. člen), 

in zato tudi predmet Protokola »Urejanje prostora in trajnostni razvoj«, je pa tudi omenjena v 

drugih protokolih ter v Akcijskem načrtu za podnebne spremembe v Alpah. 

Prispevek k izpolnjevanju Večletnega programa dela Alpske konvencije (če obstaja) 

V Platformo PLANALP je vključena vrsta točk sedanjega Večletnega programa dela  Alpske 

konvencije s poudarkom ne samo na spreminjajoče se procese, ki so posledica podnebnih 

sprememb, ampak tudi na nevarnosti, ki se pojavljajo n.pr. zaradi demografskih sprememb, 

prometne infrastrukture ali turizem.   

Prispevek k sodelovanju v alpskem prostoru  

Eden glavnih ciljev Platforme PLANALP je okrepiti čezmejno izmenjavo izkušenj. Zagotoviti 

vsem državam v alpskem prostoru primerno zastopanost v platformi PLANALP je ključnega 

pomena za plodno izmenjavo. Člani Platforme PLANALP so razvili prakso intenzivne 

izmenjave informacij na sestankih. Posredovali so si izkušnje na področju celovitega 

obvladovanja tveganj v Alpah v povezavi z naravnimi nesrečami in s prilagajanjem 

podnebnim spremembam v državah/regijah pripadnosti. Poleg tega je Platforma PLANALP 

aktivna pri izmenjavi izkušenj o Poplavni direktivi in njenem izvajanju. 

Naravne nesreče na gorskih območjih imajo posebne značilnosti in opredeljujejo alpsko 

okolje. PLANALP je edina transnacionalna Platforma v Evropi, posvečena tem vidikom. 

 

3. Aktivnosti v okviru mandatnega obdobja (posodobitev vsaki dve leti) 
 

Opis osrednjih aktivnosti  

V prihodnjih dveh letih se želi Platforma PLANALP osredotočiti na naslednje aktivnosti: 

1. Prenos znanja in izmenjava primerov praks o zmanjševanju tveganja naravnih 

nesreč na območju Alp (redno); 
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2. Izvajanje načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti – povezovanje celovitega 

obvladovanja ogroženosti z obvladovanjem nesreč ob povečanju razpoložljivosti 

informacij in prenosa znanja (2016);  

3. Pospešiti razširjanje in uvajanje kakovostnih standardov za blažitve vplivov naravnih 

nesreč in tveganj v alpski regiji (2015); 

4. Vloga žensk pri obvladovanju naravnih nesreč s posebno pozornostjo na alpsko 

regijo (2015/16). 

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine ali platforme 

 Povezovanje Platforme PLANALP z Mednarodnim raziskovalnim združenjem 

Interpraevent": organizacija stranskega dogodka ob robu konference v Lucernu, v 

Švici, leta 2016; 

 Člani Platforme PLANALP bodo s pomočjo nacionalnih kontaktnih točk zagotavljali 

ustrezno zastopanost »gorskih tem« v mednarodnih procesih, n.pr.:  

- Hjoški akcijski okvir (HFA) Proces 2 in  3. Svetovna konferenca o zmanjšanju 

tveganja naravnih nesreč, marca 2015 v mestu Sendai (Japonska)  

- Evropski forum o zmanjševanju tveganja nesreč;  

- FAO – Evropska komisija za gozdarstvo (EFC) Delovna skupina za 

upravljanje gorskih porečij – delavnica -  spomladi 2015.  

Priprava dokumentacije  

Delo Platforme PLANALP se odraža konkretno v (glej številke osrednjih aktivnosti): 

1. zapisnikih sestankov Platforme PLANALP dvakrat letno; 

2. delavnici o dobrih praksah s povezovanjem obvladovanja naravnih nesreč z 

obvladovanjem nesreč na lokalnem nivoju v okviru izvajanja načrtov za obvladovanje 

poplav/poplavne ogroženosti; 

3. delavnici in zapisniku delavnice, ki vključuje nabor skupnih minimalnih kakovostnih 

standardov v zvezi z naravnimi nesrečami in celovitim obvladovanjem tveganja na 

celotnem alpskem območju;   

4. prispevku, če je to primerno, k razstavi "Ženske v Alpah (Frauen in den Alpen)", ki je 

nastala na pobudo  Frauenmuseum Hittisau (Ženski muzej) za povečanje vidnosti 

žensk, ki delujejo na področju obvladovanja naravnih nesreč v alpski regiji. 

Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami ali platformami  

Pozitivno je sodelovanje s Platformo za upravljanje voda na temo izvajanja evropske 

Poplavne direktive s posebnim poudarkom na alpski regiji. Platforma podpira tudi nadaljnje 

sodelovanje z Delovno skupino »Gorski gozd« na temo zelene infrastrukture, še posebej 

varovalnih gozdov.  
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Aktivnosti v okviru strategije EUSALP 

Ker se Platforma PLANALP ukvarja z obvladovanjem naravnih nesreč in posveča posebno 

pozornost izmenjavi znanja in izkušenj med pogodbenicami, so vse aktivnosti usklajene s 

tretjim stebrom, se pravi  s ciljem »obvladovanja tveganj na območju Alp vključno z 

dialogom o tveganjih za boj proti potencialnim nevarnostim, na primer zaradi posledic 

podnebnih sprememb«. Platforma PLANALP je pripravljena podpreti aktivnosti Alpske 

konvencije v procesih EUSALP. 

 
4. Sestava in način dela  

 
Predsedstvo  

Avstrija 

Sestava 

Platformo PLANALP sestavljata dva strokovnjaka za vsako pogodbenico in k tem lahko ob 

potrebi pristopijo še drugi eksperti. Potrebno je zagotoviti, da so vse države alpske regije 

ustrezno zastopane v Platformi PLANALP. Platforma PLANALP posebej pozdravlja 

predvideno sodelovanje s Platformo za upravljanje voda, s Platformo »Gorski gozd«, z 

organizacijo FAO in mednarodnim združenjem Interpraevent v okviru aktivnosti platforme. 

Način dela 

Platforma PLANALP se praviloma sestaja spomladi in jeseni, zato da si člani izmenjajo 

znanje in izkušnje ter informacije o upravnih zadevah. Zbiranje dokumentov poteka v 

glavnem prek elektronske pošte oziroma za to se ob potrebi sestanejo posebne skupine 

task force. 

 

 


