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PROGRAM DELA 

Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje (ACB) 
za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference 

 
1. Uvodna izjava 

Leta 2016 je XIV. Alpska konferenca ustanovila Posvetovalni odbor za alpsko podnebje (ACB) 
z namenom, da združi vse pomembne aktivnosti na področju podnebnih sprememb, ki se 
odvijajo v okviru Alpske konvencije. Njegov mandat je predvideval pripravo Alpskega sistema 
podnebnih ciljev 2050 s konkretnimi cilji, da bi do leta 2050 imeli podnebno nevtralne in 
podnebno odporne Alpe. Po sprejetju sistema s strani XV. Alpske konference v okviru 
Innsbruške deklaracije »Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050« je ACB nadaljeval 
s svojim delom za njegovo izvedbo. V svojem mandatu za obdobje 2019–2020 je ACB v 
participativnem procesu posodobil Akcijski načrt za podnebje z smernicami izvajanja in 
organiziral uvodno povezovalno prireditev za skupne aktivnosti na področju podnebja. Za 
prihodnja leta je eden glavnih ciljev odbora ta, da zgradi močno skupnost izvajalcev. Poleg tega 
bo ACB še naprej pozornost usmerjal v promocijske aktivnosti in se vključeval v aktivnosti za 
podporo pri izvajanju Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050. 

 

2. Cilji 
 

1 Izvedba Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 in Akcijskega načrta za podnebje 2.0 
s/z 

a. podporo in spremljanjem partnerstev, npr. z rednimi srečanji za izmenjavo 
(nadaljnja povezovalna delavnica in spletni seminarji) ter platformo za spletno 
skupnost; 

b. nadaljnjim razvojem in vklopom spletne strani www.alpineclimate2050.org – 
predvsem platforme za spletno skupnost; 

c. učinkovito komunikacijo aktivnosti in proizvodov (Alpski sistem podnebnih ciljev 
2050, Akcijski načrt za podnebje 2.0 ter smernice izvajanja) Posvetovalnega 
odbora za alpsko podnebje in partnerstev za podnebno nevtralnost in podnebno 
odpornost, tudi v sodelovanju s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije; 

d. podporo in oglaševanjem promocijskih in medsektorskih aktivnosti, npr. alpski 
podnebni festival; 

e. razvojem opazovalnega pristopa in spremljanjem napredka pri izvajanju. 
2 Posodobitev poročila o trenutnem stanju iz februarja 2019. 
3 Nadaljnja izmenjava o novem dogajanju, prihajajočih trendih na transnacionalni in 

globalni ravni ter sledečih predlogih za prilagajanje na aktivnosti izvedbe, če je to 
potrebno. 

4 Nadaljnje sodelovanje s pogodbenicami, opazovalkami, tematskimi delovnimi telesi ter 
pomembnimi mednarodnimi organizacijami, drugimi gorskimi regijami in partnerji. 

 

http://www.alpineclimate2050.org/
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3. Predsedovanje 

Odboru bo predsedovala Avstrija. 

 


