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PRILOGA 

1 Akcijski načrt za podnebje v Alpah 2.0 (SL) vključno s smernicami 

izvajanja (EN) 

Priloga je na voljo v oblaku Alpske konvencije na povezavi https://cloud.alpconv.org. 

https://cloud.alpconv.org/
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A Poročilo predsedstva Posvetovalnega odbora za alpsko 

podnebje 

Posvetovalni odbor za alpsko podnebje (ACB) je od XV. zasedanja Alpske konference v 

Innsbrucku izvajal tri elemente programa dela: aktualizacija Akcijskega načrta za 

podnebje, izvajanje Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050, podpora Alpskega 

partnerstva za lokalne podnebne ukrepe (ALPACA), k čemur so bile povabljene vse 

pogodbenice. Da bi izpolnili program dela, se je ACB med septembrom 2019 in 

septembrom 2020 sestal štirikrat.  

Z vidika ACB je bilo program dela možno izvesti. 

Priloga z Aktualizacijo Akcijskega načrta za podnebje iz Eviana  je treba razumeti kot 

najpomembnejši rezultat, ki istočasno zaobjema oba druga predvidena elementa. V 

Akcijskem načrtu za podnebje 2.0 bodo v posameznih podpoglavjih za vsak sektor iz 

Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 (skupaj deset sektorjev, razen prečnih področij 

ukrepanja) pojasnjeni izvedbeni koraki v smeri podnebno nevtralnih in podnebno 

odpornih Alp. V nadaljnjih poglavjih bodo pojasnjena prečna področja ukrepanja, 

komunikacijske aktivnosti, izvajanje akcijskega načrta in vloga ACB in delovnih teles 

Alpske konvencije. Tematika ‘Green Recovery’ se pojavlja v vseh segmentih celotnega 

dokumenta. V prilogi je podrobno navedenih in predstavljenih vseh 30 smernic 

izvajanja.  

Srčiko Akcijskega načrta za podnebje 2.0 predstavljajo smernice izvajanja. ACB se je 

odločil, da te smernice izvajanja za deset sektorjev ukrepanja Alpskega sistema 

podnebnih ciljev 2050 razvije na participativen način. V skladu s tem je bila 13. maja 2019 

v Salzburgu izvedena delavnica, kjer je bila zastavljena metoda za razvoj smernic 

izvajanja za razvoj sklopov ukrepov za cilje dvanajstih sektorjev Sistema ciljev. Na 

svojem 6. srečanju (16.–17. septembra 2019, Lyon) je Odbor odločil, da naprej sledi tej 

metodi za izvajanje Alpskega sistema podnebnih ciljev in jo uporabi za vse sektorje. Po 

manj kot enem letu intenzivnega dela z delovnimi skupinami in Posvetovalnim 

odborom za alpsko biotsko raznovrstnost Alpske konvencije ter številnimi drugimi 

strokovnjaki je bilo izdelanih 30 smernic izvajanja, ki, kolikor je mogoče, upoštevajo 

prečni področji ukrepanja Raziskave in razvoj ter Ukrepi na občinski ravni. Člani ACB so 
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na svoji 7. in 8. seji ACB (29.–30. januarja v Torinu oz. 13. maja 2020, virtualno) smernice 

prednostno razvrstili in izbrali 16 smernic izvajanja, ki predstavljajo jedro Akcijskega 

načrta za podnebje. Alpska konferenca bo zdaj s potrditvijo Akcijskega načrta za 

podnebje eksplicitno pozvati k izvajanju teh smernic.  

Na 9. seji ACB, ki je potekala virtualno 9. in 10. septembra 2020, smo zaključili poglavja k 

posameznim sektorjem. Poglavja o prečnih področjih ukrepanja, komunikaciji, izvajanju 

in vlogi ACB so bila dopolnjena in aktualizirana po povezovalni delavnici (15.–16. 

septembra 2020, virtualno). Akcijski načrta za podnebje je bil končno predložen v 

obravnavo na 70. seji Stalnega odbora, ki je dokument pozdravil.  

Poleg osnutka Akcijskega načrta za podnebje 2.0 smo dosegli nadaljnje mejnike za 

izvajanje Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050. Od konca avgusta 2020 so online na 

voljo tako rezultati ACB kot tudi smernice izvajanja: www.alpineclimate2050.org. Ta 

spletna stran je del širšega procesa z deležniki in omogoča sodelovanje s spletno 

skupnostjo. 15. in 16. septembra 2020 pa je potekala tudi uvodna povezovalna delavnica. 

Cilj prireditve, ki smo jo izvedli virtualno, je bil oblikovati ekipe izvajalk in izvajalcev za 

realizacijo smernic izvajanja. Ob tej priložnosti so udeleženci prisluhnili osrednjim 

govorcem o uspešnih partnerstvih in referatu o orodjih za virtualno sodelovanje. Poleg 

tega so bili posamezni sklopi delavnice namenjeni desetim sektorjem Alpskega sistema 

podnebnih ciljev 2050, kjer je tekla podrobna razprava o smernicah izvajanja in možnih 

vlogah. Delavnica je bila s 60 udeleženci iz skoraj vseh alpskih držav dobro obiskana. 

Izpolnila so se tudi pričakovanja o povečanju omrežja. Načrtujejo se spletni seminarji – 

denimo o vključevanju mladih v te razprave ter o možnostih financiranja – ter nadaljnje 

povezovalne prireditve za obdobje 2021/2022. Avstrijsko predsedstvo Posvetovalnega 

odbora za alpsko podnebje se je lahko pri preteklih aktivnostih oprlo na široko omrežje 

zavzetih članov ACB, drugih delovnih skupin in Posvetovalnega odbora za alpsko 

biotsko raznovrstnost Alpske konvencije in upa na tako dobro nadaljnje sodelovanje.  

Pred povezovalno delavnico je 30. junija in 1. julija 2020 potekala virtualna tudi 

konferenca o komunikaciji o podnebju, ki jo je organizirala ALPACA. Pod naslovom 

»Našpičiti ušesa, razložiti zgodbe, povezati stike« so se zvrstile razprave o 

komunikacijskih idejah in rešitvah za skupen prehod na podnebno nevtralne in 

http://www.alpineclimate2050.org/
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podnebno odporne Alpe. Za predsedstvo ACB je bila to priložnost, da predstavi smernice 

izvajanja in ideje o potencialnih izvedbenih partnerstvih.  

Naslednja, 10. seja ACB, ki bo potekala že pod švicarskim predsedovanjem Alpski 

konvenciji, je načrtovana za 26. januar 2021.  

 

 

 
B Predlog sklepa 

Alpska konferenca 

1. se seznani s poročilom predsedstva Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje in 

se zahvali predsedujočemu in članom odbora za opravljeno delo pri izvajanju 

Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050;  

2. sprejme Akcijski načrt za podnebje 2.0, ki ga je pripravil Posvetovalni odbor za 

alpsko podnebje in se nahaja v prilogi 1, in prosi pogodbenice, opazovalke, 

relevantne partnerje in zainteresirane akterje, da ga izvajajo po svojih najboljših 

močeh; 

3. prosi pogodbenice, da dajo na razpolago finančna sredstva za izvajanje 

Akcijskega načrta za podnebje 2.0. 


