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PREDLOG MANDATA DELOVNE SKUPINE 
Naravne nesreče (PLANALP) 

za obdobje 2021–2022 do XVII. 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. 
PLANALP se zavzema za izmenjavo med strokovnjaki za zmanjšanje tveganj naravnih 
nevarnosti v celotnih Alpah, s poudarkom na praktičnih pristopih in vprašanjih upravljanja. 
Tematsko delovno telo analizira obstoječe mehanizme za obvladovanje naravnih nevarnosti in 
tveganj v Alpah, opredeljuje primere dobrih praks, izzive in možne rešitve ter tako prispeva k 
boljšemu upravljanju naravnih nevarnosti in tveganj v alpski regiji. 

 

2. Cilji 

Opis ciljev 

1. Opredelitev na naravi temelječih rešitev (NTR) za zmanjšanje tveganja in preprečevanje 
velikih nesreč zaradi naravnih nevarnosti v alpski regiji in zbiranje primerov dobrih praks; 
upoštevajoč biotsko raznovrstnost, trajnostni razvoj in prilagoditev na podnebne 
spremembe. 

2. Izmenjava znanja in dobrih praks na področju zmanjševanja tveganj nesreč zaradi 
naravnih nevarnosti v alpski regiji (redno). Širjenje informacij in komunikacija o rezultatih 
in izsledkih 7. Poročila o stanju Alp ter študije o izzivih in sinergijah v načrtovanju 
izrednih ukrepov in ozaveščanje o teh temah. 

 

3. Naloge 

Opis izsledkov 

1. Predstavitev in komunikacija koncepta za inovativne, na naravi temelječe rešitve za 
naravne nevarnosti in upravljanje tveganj ter primerov iz alpske regije v več medijih 
(splet, digitalno, tiskano). 

2. Izsledki za drugi cilj bodo odvisni od strokovnih skupin. Delovna skupina upošteva 
potrebo po uporabi različnih metod razpečevanja in orodij, pri čemer je oboje prilagojeno 
na posamezno tematiko in strokovno skupino. Orodja, ki jih bo možno uporabiti, bodo 
interaktivne delavnice, programi usposabljanja in spletne informacije. 

Načrt dela  

Pomladni sestanek 2021 
Jesenski sestanek 2021 
Pomladni sestanek 2022 
Dokončanje objave/komunikacija (1. naloga) poletje 2022 
Jesenski sestanek 2022 
Organizacija prve delavnice/usposabljanja/spletnega seminarja (ali podobne aktivnosti) s 
strokovnjaki iz Karpatske konvencije za vzpostavitev sodelovanja na temo naravne nevarnosti. 
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4. Sodelovanje 

Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami/odbori in partnerji 

Delovna skupina PLANALP bo po potrebi sodelovala z drugimi platformami in sicer tako, da bo 
povabila strokovnjake iz ustreznih teles, kot so: 

• EUSALP AS8 (npr. nadaljevanje zi zaporednimi sestanki), 

• EUSALP AS6 (predvsem z vidika poročila AS6 o na naravi temelječih rešitvah na 
področju upravljanja z vodami), 

• Karpatska konvencija, 

• Posvetovalni odbor za alpsko podnebje, 

• strokovnjaki za komunikacijo tveganj, 

• FAO/EFC Delovna skupina za upravljanje gorskih povodij, 

• IUFRO/enota 8.03.00 – Naravne nevarnosti in upravljanje s tveganji, 

• nacionalne oblasti, 

• nevladne organizacije, 
• drugi pomembni deležniki za vsako temo. 

 
5. Komunikacija 

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine 

Člani PLANALP zagotavljajo dobro širjenje in ustrezno izraženost pridobljenih rezultatov in 
»gorskih zadev« na splošno, s posebnim poudarkom na: 

• raznolikosti metod komuniciranja za učinkovito doseganje relevantnih skupin 
strokovnjakov, 

• sodelovanju z AS8 EUSALP glede komunikacije, 

• izboljšanju spletne prisotnosti skupine in uporabi različnih spletnih rešitev za širitev 
informacij, 

• sodelovanju s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije za širjenje informacij preko 
njene spletne strani in kanalov družabnih omrežij, 

• spodbujanju aktivnega sodelovanja pri konferencah in strokovnih srečanjih ter 
predstavitvi dela delovne skupine,  

• delu za na naravi temelječe rešitve: osredotočanje na sodelovanju z nevladnimi 
organizacijami in komunikacijo z njimi ter partnerstva z zasebnim sektorjem, 

• grajenje sinergij s strategijami EU, ki zagovarjajo na naravi temelječe rešitve. 

 
6. Povezava z Večletnim programom dela Alpske konference 

Prispevek k in skladnost z Večletnim programom dela 2017–2022 Alpske 
konference, prav tako pa z Alpsko konvencijo in njenimi protokoli 

V sklopu PLANALP tem je vključenih več točk Večletnega programa dela Alpske konference za 
obdobje  2017–2022, s poudarkom na spreminjajočih se procesih, kot so podnebne 
spremembe, pa tudi na tveganjih, ki nastanejo npr. zaradi demografskih sprememb, prometne 
infrastrukture ali turizma, za izboljšano odpornosti družb. 

 

7. Predsedovanje 

Delovni skupini bo predsedovala Avstrija. 


