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PREDLOG MANDATA DELOVNE SKUPINE /PLATFORME     

Platforma PLANALP 

za obdobje 2017-2018 

 

 

1. Ustanovitev delovne skupine/platforme 

 

Sklep Alpske konference o ustanovitvi delovne skupine / platforme  

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

razvijanje skupnih strategij in področij aktivnosti 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/i protokolom/i Alpske konvencije oz. Okvirno konvencijo  

Tema naravnih nesreč je ena 12 glavnih tem, ki jih zaobjema 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. 

Usklajenost s temami Večletnega programa dela Alpske konvencije (po potrebi) 

V platformo PLANALP je vključena vrsta točk Večletnega programa dela  Alpske konvencije 

za obdobje 2017 - 2022 s poudarkom ne samo na spreminjajoče se procese, kot so 

podnebne spremembe, ampak tudi na nevarnosti, ki se pojavljajo, npr. zaradi demografskih 

sprememb, prometne infrastrukture ali turizma, zato da se poveča odpornost družbe.  
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3. Aktivnosti v mandatnem obdobju   

 

Opis osrednjih aktivnosti  

V prihodnjih dveh letih se bo platforma PLANALP posvetila naslednjim temam: 

1. delo v vlogi ad-hoc delovne skupine za pripravo Poročila o stanju Alp o obvladovanju 

tveganja naravnih nesreč  

2. prenos in izmenjava znanja o dobrih praksah za zmanjšanje tveganja naravnih 

nesreč v alpski regiji (redno) 

3. izboljšati prepoznavnost teme družbenega spola in naravnih nesreč  

Opis glavnih rezultatov  

Platforma PLANALP se bo sestajala vsaj spomladi in jeseni, zato da si člani izmenjajo 

znanje in izkušnje ter informacije o upravnih zadevah. Priprava dokumentov bo potekala v 

glavnem po elektronski pošti oziroma se bodo po potrebi sestale posebne skupine task 

force. 

 

Rezultati dela platforme PLANALP so (številke se nanašajo na osrednje aktivnosti): 

1. Poročilo RSA o obvladovanju tveganja naravnih nesreč 

2. Polletni zapisniki sej PLANALP   

3. Prispevek h konferenci o vlogi žensk na območju Alp v okviru Avstrijskega 

predsedovanja Alpski konvenciji  

 

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine/platforme  

 Člani platforme PLANALP s pomočjo svojih nacionalnih kontaktnih točk zagotavljajo 

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

- uresničevanje sporazuma »Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

2015-2030« Združenih narodov  

- Evropski forum o zmanjšanju tveganja naravnih nesreč  

- Raziskovalno združenje Interpraevent  

- Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo  

- Evropska komisija za gozdarstvo (EFC) Delovna skupina za upravljanje 

gorskih porečij  

- Izvajanje Evropske direktive o poplavah 2007/60/EC 

- Mreža we4DRR 

Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami in platformami  

Platforma PLANALP bo sodelovala z drugimi platformami za vsak primer posebej in 

povabila na sestanke eksperte iz ustreznih delovnih skupin in platform. 
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Aktivnosti v okviru strategije EUSALP in Akcijske skupine 6 

Platforma PLANALP bo tesno sodelovala z Akcijsko skupino 8 na temo “Izboljšati 

obvladovanje tveganja in obvladovanje podnebnih sprememb, vključno s preprečevanjem 

velikih naravnih tveganj” in se bo v tem okviru tudi vključevala v aktivnosti, načrtovane v 

sodelovanju z Akcijsko skupino 6 EUSALP. 

 

 

 

4. Predsedovanje in načrt dela 

 

Predsedovanje in sestava 

Predsedstvo: Predlog za predsedovanje: Avstrija. 

Delovno skupino / platformo bodo sestavljali eksperti, ki jih bodo imenovale države 

pogodbenice in opazovalke. Za vsak primer posebej bodo lahko na specifične sestanke 

delovnih skupin /platform povabili dodatne eksperte. 

 

Načrt dela 

Aktivnosti platforme PLANALP: 

 

1.   delo v vlogi ad-hoc delovne skupine za pripravo Poročila o stanju Alp o obvladovanju 

tveganja naravnih nesreč (2017/2018) 

2.  prenos in izmenjava znanja o dobrih praksah za zmanjšanje tveganja naravnih 

nesreč v alpski regiji (redno) 

3. prispevek h konferenci o vlogi žensk na območju Alp v okviru Avstrijskega 

predsedovanja Alpski konvenciji (2017)  

 

 

 


