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MANDAT DELOVNE SKUPINE  

»MAKROREGIONALNA STRATEGIJA«  

za obdobje 2017-2018   

 

1. Ustanovitev delovne skupine / platforme  

 

Sklep Alpske konference o ustanovitvi delovne skupine / platforme  

Delovno skupino »Makroregionalna strategija« (DS MRS) je ustanovila XI. Alpska 

konferenca  (sklep XI/B3). Mandat delovne skupine je bil podaljšan na obdobje 2013-2014 

s sklepom 52. Stalnega odbora, ki ga je potrdila XII. Alpska konferenca s sklepom XII/B6, 

na obdobje 2015-2016 s sklepom XIII/B1d XIII. Alpske konference ter na obdobje 2017-

2018 s sklepom XIV/A6 XIV. Alpske konference. 

 
 

 

2.  Naloge v okviru Alpske konvencije 

 

Povezava z ustreznimi protokoli Alpske konvencije oz. z Okvirno konvencijo   

Glede na obsežen tematski okvir EUSALP, je DS MRS je povezana z vsemi protokoli 

Alpske konvencije, kot tudi z vsemi tematskimi platformami in delovnimi skupinami. DS MRS 

je poverjena naloga, da pospeši koordinacijo znotraj Alpske konvencije in izmenjave med 

Alpsko konvencijo in delovnimi telesi EUSALP.  

 

 

 

 

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

Delovna skupina bo prispevala k uresničevanju  prednostne naloge »EUSALP» iz 

Večletnega programa dela (VPD) 2017-2022 s spodbujanjem koordinacije  institucij 

Alpske konvencije, mrež in vsebin s procesom EUSALP. Ta koordinacija bo omogočila 

delovni skupini, da da svoj doprinos tudi k drugim  prednostnim vsebinam Večletnega 

programa dela.  
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3. Aktivnosti v mandatnem obdobju   
 

Opis osrednjih aktivnosti  

Ob razvijanju uravnoteženega pristopa Alpske konvencije do razvoja in varstva bo DS imela 

usklajevalno in spodbujevalno vlogo v okviru izmenjav med institucijami Alpske konvencije 

in delovnimi telesi EUSALP. 

Za svoje delo se bo delovna skupina opirala na Alpsko konvencijo, njene tematske 

protokole, Večletni program dela 2017-2022, »Vhodni dokument« (2013) Alpske konvencije 

in na sklepe Alpske konference ter Stalnega odbora o strategiji EUSALP, ki med drugim 

pozivajo, naj bodo prihodnje aktivnosti v okviru EUSALP vzajemno koristne za gorska in 

sosedna območja.  

Zato da je Alpski konvenciji še dalje zagotovljena pomembna in bistvena vloga pri nadaljnji 

implementaciji strategije EUSALP in izvajanju njenega Akcijskega načrta, bo DS MRS še 

posebej  

 zagotavljala prispevek Alpske konvencije v vlogi opazovalke v generalni skupščini in 

izvršnem odboru EUSALP. V tej vlogi Alpsko konvencijo skupno zastopata 

predsedstvo in Stalni sekretariat; 

 spodbujala vzajemno koristne izmenjave med strategijo EUSALP, njenimi akcijskimi 

skupinami in institucijami ter opazovalkami Alpske konvencije; 

 nastopala v vlogi vmesnika med Stalnim odborom in vodjema Akcijske skupine 6 

EUSALP (Stalni sekretariat za Alpsko konvencijo in Zvezna dežela Koroška).  

 zagotavljala velik prispevek s strani institucij Alpske konvencije v ustreznih delovnih 

telesih EUSALP, na primer s podpiranjem nadaljnjega usklajevanja z drugimi 

delovnimi skupinami in platformami Alpske konvencije; 

 zagotavljala ustrezen pretok informacij in komunikacijo med delovnimi telesi Alpske 

konvencije (Alpska konferenca, Stalni sekretariat in delovne skupine/platforme) v 

zvezi s procesom EUSALP.  

 

Opis glavnih rezultatov  

 dokumenti o stališčih, predlogi in priporočila, projektne zasnove itd.  

 dokumentacija za redne sestanke DS MRS  

 redna poročila Stalnemu Sekretariatu 

 

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine/platforme  

Delovna skupina bo redno obveščala o stanju in nadaljnjem razvoju v okviru EUSALP in 

ukrepala v zvezi s tem v sodelovanju s pogodbenicami. Pomembne informacije za javnost 

bodo posredovane preko komunikacijskih kanalov Alpske konvencije, njenih delovnih teles 

in njenih pogodbenic. Delovna skupina bo spodbujala izmenjavo informacij med institucijami 
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Alpske konvencije in Akcijskimi skupinami EUSALP, če bo to potrebno.  

 

Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami in platformami 

(glej zgoraj, to je ena od glavnih nalog DS MRS)  

 

Aktivnosti v okviru strategije EUSALP in Akcijske skupine 6 

(glej zgoraj, to je ena od glavnih nalog DS MRS)  

 

 

4. Predsedovanje in načrt dela 
 

Predsedovanje in sestava  

Predsedovanje delovne skupine “Makroregionalna strategija” je poverjeno predsedstvu 

Alpske konference. 

Pogodbenice in opazovalke bodo imenovale ustrezne predstavnike v delovno skupino. Na 

posebne sestanke delovne skupine bodo smele povabiti tudi dodatne eksperte, še posebej 

na regionalni ravni in na ravni Evropske unije, ki bodo imeli svetovalno funkcijo. 

 

 

Načrt dela   

Sestanki DS MRS bodo sklicani, kot je predpisano. Načrtovani bodo glede na koledar 

sestankov delovnih teles EUSALP in Alpske konference. V tem smislu bo morda potrebno 

sprejeti odločitve po pisnem postopku.   

 

 


