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Priloge 

 

I. Poročilo o delu platforme »hribovsko kmetijstvo« 2016–2019 

II. Poročilo o delu Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje 2016–2019 

III. Poročilo o delu Posvetovalnega odbora za zeleno gospodarstvo 2016–2019 

IV. Poročilo o delu delovne skupine »gorski gozd« 2016–2019 

V. Poročilo o delu platforme »upravljanje voda v Alpah« 2016–2019 

VI. Poročilo o delu platforme »velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba« - 

WISO« 2016–2019 

VII. Poročilo o delu platforme »naravne nesreče - PLANALP« 2016–2019 

VIII. Poročilo o delu strokovne skupine za prostorsko načrtovanje 2016–2019 

IX. Poročilo o delu platforme »ekološko omrežje« 2016–2019 

X. Poročilo o delu delovne skupine »makroregionalna strategija za Alpe« 2016–

2019 

XI. Poročilo o delu delovne skupine »promet« 2016–2019 

XII. Poročilo o delu delovne skupine »trajnostni turizem« 2016–2019 

 

 

Vse priloge so dostopne na intranetu PSACNET na naslovu 

https://intranet.alpconv.org/share/page/site/CurrentPCandAC/documentlibrary.  

Dokumenti bodo objavljeni na PSACNET-u, ko jih bodo dale na voljo posamezne tematske 

skupine. 

 

https://intranet.alpconv.org/share/page/site/CurrentPCandAC/documentlibrary
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A Poročilo predsedstva in Stalnega sekretariata 

 

Namen tega poročila je predstaviti dejavnost tematskih delovnih teles v obdobju avstrijskega 

predsedovanja 2016–2019 za izpolnitev posameznih mandatov in medsektorskih 

prednostnih nalog iz Večletnega programa dela 2017–2022.  

 

Aktivna tematska delovna telesa v obdobju 2016–2019: 

 platforma »hribovsko kmetijstvo« (predsedstvo: Avstrija) 

 Posvetovalni odbor za alpsko podnebje (predsedstvo: Avstrija)  

 Posvetovalni odbor za zeleno gospodarstvo (predsedstvo: Nemčija)   

 delovna skupina »gorski gozd« (predsedstvo: Italija) 

 platforma »upravljanje voda v Alpah« (predsedstvo: Italija/Slovenija) 

 platforma »Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba - WISO« (predsedstvo: 

(Stalni sekretariat) 

 platforma »naravne nesreče« - PLANALP« (predsedstvo: Avstrija) 

 Ad hoc strokovna skupina za prostorsko načrtovanje (predsedstvo: Nemčija) 

 platforma »ekološko omrežje - ECONET« (predsedstvo: Francija/Nemčija) 

 delovna skupina »makroregionalna strategija za Alpe« (predsedstvo: Avstrija) 

 delovna skupina »promet« (predsedstvo: Francija) 

 delovna skupina »trajnostni turizem« (predsedstvo: Italija) 

 

Ta uvodni dokument nudi splošen pregled skupnih dosežkov in horizontalnih vprašanj, ki so 

spodbudila sinergije med tematskimi delovnimi telesi in drugimi pomembnimi procesi. 

Podrobna poročila delovnih skupin in platform so v prilogah tega dokumenta. 

 

Sodelovanje med tematskimi delovnimi telesi  

V obdobju avstrijskega predsedovanja so tematska delovna telesa, ki so predmet tega 

poročila, organizirala več sestankov vsepovsod na območju Alp. Nekateri izmed teh so 

potekali v kombinaciji z javnimi dogodki.  

Sodelovanje med tematskimi delovnimi telesi se je uresničilo predvsem z medsebojnimi 

prispevki za pripravo študij in poročil. Tu gre omeniti prispevke več delovnih skupin in 

platform pri pripravi Alpskega sistema podnebnih ciljev, ki ga je pripravil Posvetovalni odbor 

za alpsko podnebje. Poleg tega so različna tematska delovna telesa prispevala k oblikovanju 

Akcijskega načrta za zeleno gospodarstvo v alpski regiji, tako kot so prispevala k pripravi 6. 

poročila o stanju Alp. Platforma PLANALP je tudi usklajevala delo za pripravo 7. poročila o 

stanju Alp in s tem poudarila pomen večletnega sodelovanja med članicami platforme.  



  ACXV/A4 

ACXV_A4_sl  4/5 

Zato da bi spodbudilo stalno izmenjavo med tematskimi delovnimi telesi, je avstrijsko 

predsedstvo v letu 2017 organiziralo delavnico za predsednike/predsednice tematskih 

delovnih teles (Dunaj 30.-31. januar 2017).  

 

Tematska delovna telesa in Stalni odbor 

Zato da zagotovi stalnejšo povezavo med dejavnostmi tematskih delovnih teles in Stalnega 

odbora za izvajanje Večletnega programa dela, je avstrijsko predsedstvo posvetilo 64., 65. in 

66. sejo Stalnega odbora nekaterim izmed prednostnih nalog Večletnega programa dela. 

Nekatera tematska delovna telesa so bila torej povabljena, da poročajo o napredovanju dela 

na sejah Stalnega odbora: 

 64. seja Stalnega odbora v Gmundnu (Avstrija): temi »Ohraniti in spodbujati biotsko 

raznovrstnost in krajino« in »Ozolenitev gospodarstva« - poročilo platform WISO in 

ECONET, ad hoc strokovne skupine za prostorsko načrtovanje ter Posvetovelnega 

odbora za zeleno gospodarstvo.  

  65. seja Stalnega odbora v Schaanu (Liechtenstein): tema »Spodbujati trajnostni 

promet«  - poročilo delovne skupine »promet«.  

 66. seja Stalnega odbora v Innsbrucku (Avstrija): tema »Ukrepi za boj proti 

podnebnim spremembam« - poročilo Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje (ki 

je poročal o rezultatih dela tudi na drugih sejah Stalnega odbora). 

 

Delavnica o sinergiji z EUSALP 

Predsednice/predsedniki delovnih skupin in platform so se udeležili dveh pobud za 

izmenjave z Akcijskimi skupinami Makroregionalne strategije z Alpe. Delavnici sta potekali 5. 

in 6. oktobra 2017 v Gmundnu (Avstrija) (ob 64. seji Stalnega odbora) in 10. in 11. 

septembra na Dunaju. Namen teh dveh dogodkov je bil najti in razviti delovne sinergije med 

tematskimi delovnimi telesi in Akcijskimi skupinami EUSALP z določitvijo konkretnih tem in 

projektov za morebitno sodelovanje v prihodnosti. Za nadaljnje podrobnosti o delavnicah glej 

poročilo delovne skupine »Makroregionalna strategija za Alpe« (Priloga X). 
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B Predlog sklepa 

 
Alpska konferenca 

 

1. se seznani s poročili delovnih skupin in platform, se zahvali predsednikom in članom 

delovnih skupin in platform za opravljeno delo pri izpolnjevanju mandatov in potrdi 

njihove rezultate.   

 

2. spodbuja prihodnje delovne skupine in platforme, da nadaljujejo s pobudami 

sodelovanja; 

 

3. spodbuja prihodnje delovne skupine in platforme, da na prihodnji Alpski konferenci 

poročajo o napredkih. 

 


