
   

 

 

 

 

 
 

MANDAT 

Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje 
ZA OBDOBJE 2023–2024 

(MED XVII. IN XVIII. ZASEDANJEM ALPSKE KONFERENCE) 
 

 
1. Uvodne pripombe 

Pomen izbranih tematik in ustreznost predlaganega načina obravnave 

Akcijski načrt za podnebje 2.0 se osredinja na srednjeročno obdobje in predlaga 
podrobne smernice izvajanja, ki naj bi jih še nadalje razvijali do leta 2030. Zaradi tega 
bosta v ospredju aktivnosti Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje v mandatnem 
obdobju 2023–2024 ponovno Alpski sistem podnebnih ciljev 2050 in Akcijski načrt za 
podnebje 2.0. Aktivnosti bodo še nadalje usmerjene v deset sektorjev aktivnosti (promet, 
energija, turizem, naravne nevarnosti, voda, prostorsko načrtovanje, tla, hribovsko 
kmetijstvo, gorski gozd, ekosistemi in biotska raznovrstnost) in dva navzkrižna sektorja 
(aktivnosti na občinski ravni, raziskave in razvoj). Medtem ko lahko sektorski pristop 
pomeni razvoj na številnih pomembnih področjih, pa lahko prav tako vodi do vrzeli med 
različnimi sektorji. Zato bo v tem mandatnem obdobju poudarek med drugim na 
spodbujanju mrež in sodelovanja med specifičnimi sektorji, da bi tako ustvarili in krepili 
sinergije ter predlagali rešitve za morebitne konflikte (glej cilje spodaj). 

 

2. Cilji 

Opis ciljev, zastavljenih za obdobje do XVIII. Alpske konference 

1. Nadaljnje izvajanje Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050, s posebnim 
poudarkom na prednostnih smernicah izvajanja, definiranju potencialnih vrzeli 
ter možnosti za močnejše vključevanje vodilnih institucij in podpori 
potencialnih donatorjev. 

2. Poudarek na navzkrižnih področjih Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 in 
okrepitev medsektorskega sodelovanja med uveljavljenimi skupnostmi, 
vključno s spodbujanjem novih projektnih idej in močnejšim poudarkom na 
aktivnostih, vezanih na »slepe pege« v sektorskem pristopu, in potencialnih 
vidikih konfliktov (npr. proizvodnja iz obnovljivih virov/okolje). 

3. Nadaljnji razvoj skupnosti za izvajanje, npr. preko nadaljnjega razvoja spletne 
platforme za izmenjavo potreb med lokalnimi skupnostmi.  

4. Nadaljevanje upoštevanja tem podnebno nevtralnih in podnebno odpornih 
življenjskih slogov na primeren način.  
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5. Nadaljevanje izmenjave o novem razvoju, npr. vplivi in posledice vojne v 
Ukrajini s poudarkom na potrebi po energetskem prehodu v skladu z Alpsko 
konvencijo in njenimi protokoli, ter novih trendih na transnacionalni in globalni 
ravni (npr. IPCC poročila) in priprava nadaljnjih predlogov za prilagoditve 
smernic izvajanja v sodelovanju z drugim tematskimi delovnimi telesi, če je 
potrebno. 

 

3. Načrtovani izsledki  

Opis načrtovanih izsledkov v navezavi na cilje 

1. Spremljanje napredka pri smernicah izvajanja in stalno posodabljanje poročila o 
pregledu stanja pri podnebnih aktivnostih v Alpah  

2. Vodenje in pilotne aktivnosti pri medsektorskih dejavnostih/pristopih  

3. Organizacija rednih sestankov izmenjave s skupnostjo za izvajanje, vključno z 
rednimi sestanki skrbnikov 

4. Nadaljnje aktivnosti o podnebno nevtralnih in podnebno odpornih življenjskih 
slogih (npr. zagotavljanje platforme za nadaljnjo izmenjavo) 

5. Posodobitev ali prilagoditev smernic izvajanja v skladu z novim razvojem in 
delom, ki ga izvajajo druga tematska delovna telesa, če je primerno, ter webinarji 
o temah, ki so pomembne za vse skupnosti izvajanja, vključno z najnovejšimi 
znanstvenimi dokazi  

 

4. Delovni načrt 

Osnutek predvidene časovnice (srečanja in druge aktivnosti, načrtovani glavni mejniki) 

• Srečanja ACB: najmanj 2 letno 

• Srečanja skrbnikov: najmanj 2 letno 

 

5. Sodelovanje 

Opis načrtovanega sodelovanja z drugimi delovnimi telesi Alpske konvencije in 
nadaljnjimi relevantnimi partnerji ter procesi in pričakovane koristi 

• Nadaljnje vključevanje tematskih delovnih teles (npr. za bolj ciljno usmerjeno 
informiranje) v relevantnih skupnostih izvajanja, da bi tako združili moči za 
podnebno ukrepanje znotraj Alpske konvencije 

• Okrepljeno sodelovanje s pogodbenicami in organizacijami opazovalkami ter 
relevantnimi mednarodnimi organizacijami, drugimi gorskimi območji in 
nadaljnjimi partnerji za povečanje informiranja in vključevanja aktivnosti ACB. 

 
6. Komunikacija 
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Opis ciljev komuniciranja in ustrezni načrtovani ukrepi  

• Povečanje ozaveščenosti in intenzivnejša komunikacija o delu ACB z 
vzdrževanjem in nadaljnjim razvojem www.alpineclimate2050.org (redni 
članki, objava rezultatov webinarjev itd.) 

• Spodbujanje predstavitvenih aktivnosti (npr. nadaljnje aktivnosti za podnebno 
nevtralne in podnebno odporne življenjske sloge) v sodelovanju s Stalnim 
sekretariatom Alpske konvencije 

• Ozaveščanje o gorskih tematikah preko spremljevalnih dogodkov UNFCCC COP 
in drugih dogodkov 

 

7. Povezava z Večletnim programom dela 2023–2030 Alpske konference 

Opis kako predlagani cilji in aktivnosti prispevajo k nekaterim ali vsem prednostnim 
področjem VPD 2023–2030 (biotska raznovrstnost / podnebni ukrepi / kakovost 
življenja / medsebojne povezave, sinergije in kompromisi med prej omenjenimi 
področji) 

• Izvajanje Akcijskega načrta za alpsko podnebje 2.0 je v središču prednostnega 
področja »podnebni ukrepi« znotraj VPD 2023–2030 in potreba po medsektorskih 
aktivnostih je prav tako omenjena: ACB bo v času tega mandatnega obdobja 
neposredno prispeval k obema vidikoma. 

• Napredek pri uresničevanju korakov izvajanja znotraj sektorja ekosistemov in 
biotske raznovrstnosti bo prispeval k ustreznemu prednostnemu področju pri VPD. 

• Aktivnosti ACB povezane s spodbujanjem podnebno nevtralnih in podnebno 
odpornih življenjskih slogov želijo prispevati k prednostni nalogi VPD o kakovosti 
življenja. 

 

8. Predsedstvo 

 

Posvetovalnemu odboru bo predsedovala Avstrija. 


