
 
 

Konvencija županov – Evropa  

Za pospešitev ukrepov za bolj pošteno, podnebno nevtralno Evropo 

 

Župani iz vse Evrope krepimo svoje podnebne cilje in se zavezujemo, 
da bomo ukrepali s hitrostjo, ki jo narekuje znanost, v skupnih 
prizadevanjih, da bo povišanje temperature na svetovni ravni pod 1,5 ℃ 
– najvišji cilj pariškega sporazuma. 

Mesta že leta spreminjajo podnebne in okoljske izzive v priložnosti. 
Prišel je čas, da to postane glavna naloga. 

Kot podpisniki Konvencije županov – Evropa se zavezujemo, da bomo na 
to pot odpeljali vse. Poskrbeli bomo, da naše politike in programi ne bodo 
pustili nikogar in nobenega kraja za seboj.  

Prehod k podnebno nevtralni Evropi bo vplival na vsa področja naše 
družbe. Kot lokalni vodje moramo budno spremljati te vplive, da 
zagotovimo pravičnost in vključenost. Predstavljamo si lahko le prehod, 
ki je pravičen, vključujoč in spoštljiv do nas državljanov sveta in 
virov našega planeta.  

Naša vizija je, da bomo do leta 2050 vsi živeli v razogljičenih in 
prilagodljivih mestih z dostopom do cenovno ugodne, varne in 
trajnostne energije. V okviru gibanja Konvencije županov – Evropa bomo še 
naprej (1) zmanjševali emisije toplogrednih plinov na svojem ozemlju, (2) 
povečali odpornost in se pripravljali na škodljive vplive podnebnih sprememb ter 
(3) se spoprijeli z energetsko revščino kot eno ključnih ukrepov za zagotovitev 
pravičnega prehoda.  

Zavedamo se, da so vse države članice EU, regije in mesta na različnih 
stopnjah prehoda in da ima vsaka svoja sredstva, da se odzove na cilje, 
določene v pariškem sporazumu. Še enkrat priznavamo svojo skupno 
odgovornost za reševanje podnebne krize. Številni izzivi zahtevajo 
odločen politični odziv na vseh ravneh upravljanja. Konvencija županov – 
Evropa je predvsem gibanje zavzetih županov, ki si delijo lokalne 
rešitve in se medsebojno navdihujejo za dosego te vizije.   

Zavezujemo se, da bomo svoj delež opravili z naslednjimi ukrepi:  

1. ZAVEZUJEMO se določiti srednjeročne in dolgoročne cilje, 
skladne s cilji EU in vsaj tako ambiciozne kot naši nacionalni cilji. 
Naš cilj je, da podnebno nevtralnost dosežemo do leta 2050. 
Glede na trenutne podnebne težave bomo podnebne ukrepe 
postavili za svojo prednostno nalogo in jih sporočili našim 
državljanom. 
 



 
 

2. PRITEGNILI bomo naše državljane, podjetja in vlade na vseh 
ravneh pri uresničevanju te vizije in pri preoblikovanju naših 
družbenih in ekonomskih sistemov. Naš cilj je razviti lokalni 
podnebni dogovor z vsemi udeleženci, ki nam bodo pomagali 
doseči te cilje. 
 

3. UKREPATI sedaj in skupaj, da pridemo na pravo pot in pospešimo 
potreben prehod. V predvidenih rokih bomo razvili, izvedli in 
poročali o akcijskem načrtu za dosego naših ciljev. Naši načrti 
bodo vključevali določbe o tem, kako ublažiti in se prilagoditi 
podnebnim spremembam, hkrati pa ostati vključujoči.  
 

4. MREŽENJE s kolegi župani in lokalnimi voditelji v Evropi in zunaj 
nje za pridobitev navdiha. Spodbudili jih bomo, da se nam 
pridružijo v gibanju Globalne konvencije županov, ne glede na 
lokacijo na svetu, da bodo sprejeli cilje in vizijo, ki so opisane tukaj.  

Podpisniki Konvencije županov – Evropa potrjujemo, da lahko danes 
naredimo korak (zavezujemo, pritegniti, ukrepati, mreženje) in tako 
zagotovimo dobrobit sedanjih in prihodnjih generacij. Skupaj si bomo 
prizadevali, da svojo vizijo uresničimo.  

Zanašamo se na podporo naših nacionalnih vlad in evropskih institucij pri 
zagotavljanju političnih, tehničnih in finančnih virov, ki ustrezajo ravni 
naših ciljev.  

 

Ime in položaj osebe, ki podpisuje zavezo 

S pooblastilom [občinskega sveta ali enakovrednega] dne 
[dd]/[mm]/[llll].  

URADNI PODPIS 

 

 

 

*** 

[Ime in naslov pristojnega organa za podpis] 

[Ime, e-naslov in telefon kontaktne osebe]  

*** 
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