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PREDLOG MANDATA ZA 

DELOVNO SKUPINO NARAVNE NESREČE (PLANALP) 

za obdobje do XVI. Alpske konference 

 

1. Uvodne pripombe 

Po uničujočih plazovih in 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 PLANALP. Naravne nesreče se nanašajo na 2. člen Alpske konvencije o ciljih in so 

omenjene v Protokolu Urejanje prostora in trajnostni razvoj, prav tako pa so omenjene tudi v 

drugih protokolih ter v Akcijskem načrtu za podnebje v Alpah. 

 

2. Naloge 

Opis nalog 

V obdobju do XVI. Alpske konference se bo delovna skupina PLANALP osredotočala na 

naslednje teme: 

1. prenos znanja in izmenjava dobrih praks za zmanjšanje tveganja za naravne nesreče 

med odločevavci znotraj alpske regije (redno), vključno z redno izmenjavo informacij o 

izvedbi priporočil iz RSA7; 

2. prispevek preventive k načrtovanju izrednih ukrepov: izzivi in sinergije; vključno z 

upoštevanjem preostalega tveganja in primera preobremenitve; 

3. prilagajanje na podnebne spremembe na lokalni ravni, vključno s komuniciranjem 

tveganj in osredotočanjem na različne družbene skupine, npr. otroke in mladino. 

Opis dokumentacije 

K dokumentaciji PLANALP spadajo (številke se nanašajo na osrednje aktivnosti): 

1. zapisniki sestankov PLANALP, 

2. poročila o aktivnostih držav na sestankih PLANALP, 
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3. poročilo, 

4. dogodek za otroke in mladino na temo upravljanja z naravnimi nevarnostmi (razstava 

z modeli naravnih nevarnosti, orodja za komunikacijo o tveganjih itn.). 

Načrt dela 

 sestanek aprila 2019 

 sejem za otroke in mladino - aprila 2019 

 sestanek jeseni 2019 

 sestanek spomladi 2020 

 dokončanje poročila (3. naloga) poletje 2020 

 sestanek jeseni 2020 

 

3. Komunikacija 

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine 

 Člani PLANALP bodo rezultate razširili v svojih mrežah strokovnjakov in alpski 

skupnosti preko posameznih spletnih strani in prireditev ter ustrezno v sodelovanju z 

info točkami Alpske konvencije. 

 Člani PLANALP zagotavljajo širjenje ustvarjenih rezultatov in gorske tematike na 

splošno in dobro zastopanost teh tem v mednarodnih procesih, kot so: 

- uresničevanje sporazuma »Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

2015-2030« Združenih narodov, 

- Evropski forum za zmanjševanje tveganja 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/ES, 
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- Mreža we4DRR. 

 

4. Sodelovanje 

Aktivnosti delovne skupine za sodelovanje 

Delovna skupina PLANALP bo z drugimi delovnimi telesi sodelovala za vsak primer posebej 

in strokovnjake oz. strokovnjakinje iz ustreznih delovnih skupin povabila na sestanek. 

PLANALP bo z Akcijsko skupino 8 EUSALP sodelovala na področju komuniciranja tveganja 

otrokom in mladini. 

 

5. Povezava z večletnim programom 

Prispevek za in skladnost z Večletnim programom dela 2017-2022 Alpske konference 

ter s Konvencijo in njenimi protokoli 

Znotraj tematik delovne skupine PLANALP je vključenih več točk Večletnega programa dela 

Alpske konference za obdobje 2017–2022, s poudarkom na procesih spreminjanja, kot so 

podnebne spremembe, prav tako pa tudi na tveganjih, ki se pojavljajo npr. zaradi 

demografskih sprememb, prometne infrastrukture ali turizma, da bi s tem izboljšali 

vzdržljivost skupnosti. 

 

6. Predsedovanje 

Delovni skupini bo predsedovala Avstrija. 

 


