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KAJ JE VEČLETNI PROGRAM DELA ALPSKE KONFERENCE?
Večletni program dela (MAP/VPD) opredeljuje skupne prednostne naloge za spodbujanje izvajanja Alpske kon-
vencije in njenih protokolov. Določa okvir za aktivnosti in ponuja strategije ter orodja odziva na izzive, ki se 
območja Alp.

VIZIJA, EN PROGRAM, ŠEST LET, ŠEST PREDNOSTNIH NALOG
Večletni program dela 2017-2022 prispeva k uresničevanju splošne dolgoročne vizije, ki opredeljuje Alpe kot 
pionirsko regijo za trajnostni način življenja v osrčju Evrope, kot je zapisano v Izjavi o Večletnem programu dela 
2017-2022, ki jo je sprejela XIV. Alpska konferenca v Grassauu v Nemčiji. Program določa šest prednostnih 
področij sodelovanja.

OSREDOTOČENJE NA PREBIVALSTVO IN KULTURO
To prednostno področje želi spodbujati visoko kakovost življenja v Alpah  s 
pomočjo lokalnega in tradicionalnega znanja, z obvladovanjem podnebnih 
sprememb kot tudi z izboljšavo struktur vodenja ter njihovim prilagajanjem 
potrebam prebivalstva v prihodnosti; cilj je krepiti odpornost in inovativ-
nost skupnosti v Alpah.

UKREPANJE NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB
Ta prednostna naloga se osredotoča na čedalje večje prizadevanje za 
prilagajanje podnebnim spremembam, zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, izvajanje ukrepov  za obnovljive energije in energetsko učinkovitost 
kot tudi za razvoj ogljično nevtralnega življenjskega sloga in gospodarstva. 
Aktivnosti Alpske konvencije nudijo odlično podlago za razvoj celovite 
strategije podnebne nevtralnosti. Taka strategija mora stremeti k večjemu 
regionalnemu prilagajanju in blažitvi z idealnim ciljem celovite podnebne 
nevtralnosti v Alpah do leta 2050.
 

OHRANJANJE IN VREDNOTENJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 
IN KRAJINE
Cilj te prednostne naloge je ohranitev in vrednotenje biotske raznovrstnosti  
v širšem pomenu. To vključuje raznolikost vrst, ekosistemov in življenjskih 
okolij ter njihovo prostorsko povezanost kot tudi enkratno alpsko kulturno 
in naravno krajino.



KAŽIPOT (ROADMAP) VEČLETNEGA PROGRAMA DELA
Poleg MAP/VPD 2017-2022 je bil pripravljen tudi izčrpen kažipot (Roadmap), ki ga bo Alpska konferenca poso-
dabljala vsaki dve leti. Namen kažipota je opredeliti posebne skupne kratkoročne aktivnosti v okviru prednostnih 
nalog Večletnega programa dela. To omogoča praktični pristop k delu in spodbuja pragmatični pristop k izvaja-
nju Večletnega programa dela. 

PARTNERSTVO
Za uspešno izvajanje Večletnega programa dela so potrebna močna partnerstva. Partnerstva so odločilnega po-
mena za izmenjavo izkušenj na različnih področjih in v skupinah z različnimi spretnostmi in znanji, kar prispeva 
k utrjevanju vezi med Alpsko konvencijo in različnimi deležniki ter zagotavlja boljšo prepoznavnost Konvencije 
same.

OZELENITEV GOSPODARSTVA
To prednostno področje aktivnosti obravnava odnos med gospodarstvom 
in okoljem ter je povezano s številnimi gospodarskimi sektorji v Alpah, na 
primer energijo, prometom, gozdarstvom, kmetijstvom, gradbeništvom in 
turizmom. Vanj so vključeni tudi družbeni cilji, kot so pravično in socialno 
enakopravno upravljanje gospodarskih procesov, ter blažitev in prilagajan-
je podnebnim spremembam.

SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA PROMETA 
To prednostno področje obravnava vrsto pomembnih vidikov za trajnostni 
promet  znotraj območja Alpske konvencije. Ti vključujejo integracijo in 
usklajevanje zunanjih stroškov, ki nastanejo zaradi čezmejnega prevoza  
blaga, spodbujanje inovativnih rešitev za zagotavljanje dostopnosti, do-
ločanje najustreznejših postopkov cestninjenja, upravljanje okoljskih vpli-
vov in emisij  kot tudi spodbujanje alternativnih  goriv z manjšimi emisijami 
CO² in onesnaževal. 

IZVAJANJE VODILNE VLOGE V OKVIRU EUSALP 
(STRATEGIJA EVROPSKE UNIJE ZA ALPSKO REGIJO)
Glavni cilj te prednostne naloge je okrepitev vloge Alpske konvencije 
v okviru EUSALP in sodelovanje pri oblikovanju aktivnosti EUSALP, ki so 
pomembne za Alpsko konvencijo. Pri tem je potrebno učinkovito vodenje 
EUSALP Akcijske skupine 6 skupaj z deželo Koroško. Kadar mogoče in pri-
merno naj se Alpska konvencijaaktivno udeležuje in prispeva tudi k drugim 
EUSALP Akcijskim skupinam.

EUSALP
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Več informacij

Obiščite spletno stran www.alpconv.org, kjer so na voljo celotno besedilo Večletnega programa dela Alpske 

konference 2017-2022, Izjava Alpske konference in najnovejši kažipot.

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države (Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, 
Nemčija, Slovenija in Švica), ter EU za trajnostni razvoj in zaščito Alp.


