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A Mandat 

 

Načelo 

Platforma se ukvarja z vprašanji ohranjanja, varstva in rabe velikih zveri in prosto živečih 

kopitarjev ter predlaga rešitve za usklajevanje različnih interesnih položajev in zahtev po rabi 

– zlasti pri usklajevanju med prostorskim načrtovanjem, kmetijstvom in gozdarstvom, 

varstvom narave in lovstvom.    

 

Platforma se ukvarja s presečnimi temami različnih protokolov Alpske konvencije, si zato 

prizadeva vzpostaviti dialog in sodelovanje s predstavniki državnih in nedržavnih ustanov ter 

razvija usklajene strategije in koncepte ob upoštevanju ekoloških, ekonomskih in socialnokul-

turnih danosti.  

 

Najpomembnejše dejavnosti  

Mednarodno sodelovanje, katerega cilj je:  

• izmenjava znanja in izkušenj (primeri dobre prakse);  

• vzpostavitev foruma za razpravo o vprašanjih ohranjanja, upravljanja in rabe velikih 

zveri in prosto živečih kopitarjev; 

• zagotavljanje izmenjave informacij med pomembnimi partnerji.  

 

Strokovno sodelovanje s ciljem čezmejnega varstva in upravljanja prosto živečih živali na 

populacijski ravni, zlasti  

• pojasnitev bioloških in ekoloških potreb posameznih vrst (ecological model); 

• razumevanje pripravljenosti lokalnega prebivalstva za strpen odnos do velikih zveri 

(social tolerance model),; 

• upoštevanje potreb predstavnikov lokalnih interesov; 

• določitev dolgoročnih skupnih ciljev ohranjanja populacij velikih zveri; 

• oblikovanje skupne strategije za ukrepanje in komunikacijske strategije (zlasti v kri-

znih razmerah).  

 

Način delovanja  

Platforma 

• deluje na strateški ravni in daje pobudo za projekte in delovne programe; 

• sodeluje z mednarodnimi strokovnimi odbori in ustreznimi nacionalnimi inštituti; 

• pripravlja strokovna poročila; 
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• enkrat letno Stalnemu odboru Alpske konference predloži delovno poročilo o tekočih 

dejavnostih.  

 

Člani  

Platformo sestavljajo predstavniki pogodbenic, ki jih poleg drugih deležnikov spremljajo u-

radni opazovalci. Drugi deležniki se glede na izbrano področje dela določijo na prvi seji  

Platforme.  

 

Seje  

• Platforma se sestaja najmanj enkrat letno.  

• Vodenje prevzame ena od pogodbenic in platformi predseduje najmanj dve leti. 

 

 

 

B Predlog sklepa  

 

Alpska konferenca  

 

1. ustanovi Platformo “Veliki plenilci”, pri čemer se način dela Platforme, sestav  

Platforme in število sej določijo v mandatu,  

 

2. zaupa [Liechtensteinu] predsedovanje Platforme “Veliki plenilci” v času do  

XI. Alpske konference.  

 

 


