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PREDLOG MANDATA AD HOC DELOVNE SKUPINE  

»Večletni program dela 2017-2022« 

za obdobje 2015-2016 

 

1. Ustanovitev Ad hoc Delovne skupine  

 

Sklep Alpske konference, da se ustanovi Delovna skupina ali Platforma  

Predviden je sklep XIII. Alpske konference, TDR B1e 

 

Alpska konferenca  

 

1. vabi bodoče predsedstvo, da s podporo Stalnega sekretariata začne in koordinira 

proces priprave osnutka Večletnega programa dela Alpske konference (MAP/VPD) 

za obdobje 2017-2022, ki ga bo odobrila Alpska konferenca 2016; 

2. ustanavlja Ad hoc Delovno skupino pod vodstvom bodočega predsedstva in odobri 

njen mandat ter prosi za upoštevanje razprave o tej točki na XII. Alpski konference, 

izkušnje ostalih Delovnih skupin in Platform ter procesa EUSALP; 

3. vabi pogodbenice in opazovalke da aktivno sodelujejo v tem procesu in v Ad hoc 

Delovni skupini. 

 

2. Naloge v okviru Alpske konvencije  

 

Povezava z ustreznim protokolom Alpske konvencije oz. z Okvirno konvencijo  

Večletni program dela predstavlja splošni okvir za izvedbo skupnih projektov in ukrepov 

pogodbenic in opazovalk vezanih na izvajanje določb Okvirne konvencije in njenih 

protokolov. Pri tem temelji na različnih vidikih trajnostnega razvoja in medsektorskem 

pristopu.  

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

V MAP/VPD 2017-2022 bodo upoštevani rezultati doseženi v okviru MAP/VPD 2011-2016, 

trenutni razvoj ter novi pogledi na ključne izzive s katerimi se sooča alpsko območje.  

Prispevek k sodelovanju v alpskem prostoru  

V MAP/VPD 2017-2022 bo opredeljen obseg transnacionalnega sodelovanja v okviru Alpske 

konvencije.  

Z vidika trajnostnega razvoja bo v MAP/VPD 2017-2022 upoštevan preizkušen pristop 



Alpske konvencije, t.j. uravnotežen pristop med razvojno-usmerjenimi težnjami in potrebo po 

varovanju okolja.  

 
3. Aktivnosti v okviru mandatnega obdobja  

 

Opis osrednjih aktivnosti  

Glavna naloga Ad hoc Delovne skupine bo osredotočanje na vsebinsko in tehnično 

koordinacijo ključnih vsebinskih vprašanjih ter izvajanje uredniških nalog.  

Komunikacijske aktivnosti Delovne skupine ali Platforme 

Aktivnosti komunikacije in mreženja se bodo izvajale po potrebi.  

Priprava dokumentacije 

Do konca mandata bo pripravljen osnutek MAP/VPD 2017-2022, ki bo predstavljen Alpski 

konvenciji v odobritev. Objavljen bo na ustreznih kanalih, vključno s spletno stranjo, 

facebookom in twitterjem.  

Sodelovanje z drugimi Delovnimi skupinami ali Platformami  

Sodelovanje z drugimi Delovnimi skupinami in Platformami je ključnega pomena za uspešno 

delovanje Ad hoc Delovne skupine.  

 

Aktivnosti v okviru strategije EUSALP 

Pri pripravi MAP/VPD 2017-2022 ne bodo upoštevane zgolj prioritete EUSALP Akcijskega 

načrta, temveč tudi položaj Alpske konvencije pri upravljanju (governance) Strategije. V tem 

pogledu je zelo pomembna tesna izmenjava med Ad hoc Delovno skupino in Delovno 

skupino »Makroregionalna strategija« 

 

4. Člani in način dela 

 

Predsedstvo 

Nemčija 



 

Člani in način dela 

Ker trenutni Večletni program dela poteče v letu 2016, se je začelo proaktivno načrtovanje 

priprave naslednjega programa. Tradicija Alpske konvencije je, da priprava temelji na 

procesu, ki je kolikor le mogoče celovit, odprt in fleksibilen, tudi zato, da se okrepi lastništvo 

deležnikov in s tem spodbuja aktivna implementacija delovnega programa. Sestanki Ad hoc 

Delovne skupine bodo potekali po potrebi. Pogodbenice in opazovalke so vabljene k 

sodelovanju.  

 

 
 


