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PREDLOG MANDATA PLATFORME »HRIBOVSKO KMETIJSTVO«  

za obdobje 2015-2016 

 

1. Ustanovitev  delovne skupine  

 

Sklep Alpske konference, da se ustanovi platforma ali delovna skupina  

XI. Alpska konferenca, 8./9. marec 2011, Brdo pri Kranju 

 

2. Naloge v okviru Alpske konvencije  

 

Povezava z ustreznim protokolom Alpske konvencije oz. z Okvirno konvencijo  

Protokol hribovsko kmetijstvo. Ostali relevantni Protokoli: varstvo tal, varstvo narave in 
urejanje krajine 

Prispevek k izpolnjevanju Večletnega programa dela Alpske konvencije (če obstaja) 

Večnamensko hribovsko kmetijstvo prispeva k ohranitvi in razvoju alpskih območji. S 
pridelavo visoko kakovostne hrane in drugih surovin, preprečevanju naravnih nesreč, z 
ohranjanjem in nadaljnjim razvojem kraju primernih kulturnih krajin in svojim prispevkom pri 
ohranjanju biotske raznovrstnosti gorsko kmetijstvo vpliva na razvoj družbe v lokalnem 
okolju, njeno kulturo in na obstoječe gospodarske strukture v alpskem prostoru. Poleg tega 
ima gorsko kmetijstvo pomembno vlogo pri preprečevanju in prilagajanju na podnebne 
spremembe in pri zagotavljanju obnovljivih virov energije.   

Prispevek k sodelovanju v alpskem prostoru  

Oblikovan način medsebojne komunikacije pri delu platforme, ki pogosto presega 
institucionalne okvire in s seboj prinaša tudi nove oblike sobivanja je treba izpostaviti kot 
veliko dodano vrednost. Na transnacionalni ravni se obravnava aktualna vprašanja glede 
vloge hribovskega kmetijstva v socialni in gospodarskih družbenih strukturah, kot tudi glede 
izvajanja kmetijskih politik na nacionalni ter evropski ravni. Izhodišče pri tem predstavljajo 
sledeča tematska področja, določena s prvim mandatom 2011:  

1. storitve hribovskega kmetijstva v javnem interesu in medsebojni učinki; 

2. človeški dejavnik v hribovskem kmetijstvu;  

3. trženje, višje kakovost in označevanje. 

Rezultat pogajanj v okviru Platforme k tretji točki so sprejeta Priporočila za označevanje 
gorskih proizvodov,  v katerih so opredeljeni skupni pogoji, pod katerimi se lahko za 
proizvode uporablja oznaka »gorski«. Za označevanje proizvodov s planin, kljub mnogim 
poskusom v pogajanjih, še ni bilo mogoče doseči skupnega dogovora. Glavni razlog za to je 
pomanjkanje enotnosti pri vprašanju kje mora potekati predelava mleka, na planini ali tudi 
drugje. Možna rešitev tega problema gre v smeri, da bi se Platforma opredelila do vseh 



predlaganih skupnih določb za uporabo označbe proizvod s planin, razen do vprašanja 
pridelave sira. Platforma si bo še naprej prizadevala za dosego ustrezne rešitve.  

Tematska področja v okviru prve in druge točke so bila naslovljena  v okviru dokumenta 
»Trajnostno hribovsko kmetijstvo, Pogoj za živ življenjski prostor« in v katerem so vsebovani 
nastavki vizij in smernic za delujočo in v prihodnost naravnano kmetijsko proizvodnjo v 
alpskem prostoru. Poleg tega je bila na pobudo Stalnega odbora oblikovana skupna 
deklaracija Alpske konvencije glede reforme Skupne kmetijske politike in s strani Stalnega 
sekretariata posredovana pristojnim službam na ravni EU.  

Na zasedanju XII. Alpske konference konec 2012, so bila na predlog Stalnega odbora 
potrjena tri nova tematska področja:  

1. Prehranska varnost; 

2. Hribovsko kmetijstvo in energija – energija iz biomase, energija iz drugih 
obnovljivih virov;   

3. Izboljšanje sodelovanja in partnerstev ter participacije. 

Z obravnavo teh področij se je pričelo septembra 2013.  

 
3. Aktivnosti v okviru mandatnega obdobja (posodobitev vsaki dve leti) 

 

Opis osrednjih aktivnosti  

Izhajajoč iz tematskih področji opredeljenih v mandatu  

1. Prehranska varnost 

2. Hribovsko kmetijstvo in energija – energija iz biomase, energija iz drugih 
obnovljivih virov   

3. Izboljšanje sodelovanja in partnerstev ter participacije 

se bo Platforma v naslednjih dveh letih osredotočila na naloge opisane v nadaljevanju.  

Vezano na prvo tematsko področje so relevantna sledeča vprašanja:   

Kakšen deleže hrane pridela hribovsko kmetijstvo v posameznih alpskih državah? 

Kakšno vlogo ima hribovsko kmetijstvo pri zagotavljanju prehranske varnosti prebivalstva in 
tudi za ohranjanje kulturne krajine in druge storitve kmetijstva? 

Katere ukrepe in impulze se uporablja za spodbujanje in ohranjanje trajnostne kmetijske 
pridelave ter za širjenje regionalnih proizvodnih verig? 

Na kakšen način se nagrajuje družbene storitve hribovskega kmetijstva, vključno z 
vprašanjem vključevanja akterjev, njihovih socialnih potreb in priznanja? 

Trenutno se prevaja vprašalnik, s katerim se bo pridobilo podatke za merjenje obsega hrane 
pridelane v alpskem prostoru in s tem tudi določitvijo deleža glede na celotno proizvodnjo 
hrane.  

V okviru drugega tematskega sklopa bodo obravnavana vprašanja medsebojnih učinkov 
povečanja proizvodnje biomase na pridelavo hrane in okolje, ter po možnostih pripravljena 
priporočila za bodoče ukrepanje.  

V tretjem sklopu bodo obravnavana vprašanja vezana na izboljšanje delovanja obstoječih 
modelov sodelovanja, kot tudi nove oblike kooperacije, vključno z uporabo ustreznih 



participativnih procesov ter pregledi dobrih praks.  

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine ali platforme 

Poleti 2014 je bila v Bernu predstavljena enotna zaščitena oznaka za gorske proizvode in 
proizvode s planin, ki izpolnjuje zahteve švicarske uredbe o gorskih/planinskih proizvodih. 
Predstavniki platforme so se udeležili tega dogodka.  

Priprava dokumentacije 

V naslednjem mandatu Platforma hribovsko kmetijstvo načrtuje sledeče rezultate:  

 zbiranje ustreznih podatkov za področje prehranske varnosti; 

 izvedba tematskih delavnic in seminarjev; 

 priprava poročil  zasedanj Platforme; 

 izdelava priporočil za ukrepanje za navedena tematska področja. 

Aktivnosti v okviru strategije EUSALP 

Platforma bo v okviru svojih zmožnosti in pooblastil prispevala vsebine v okviru procesa 
priprave Makroregionalne strategije za Alpe 

 

4. Člani in način dela 

Predsedstvo 

Avstrija 

Člani 

Platformo sestavljajo strokovnjaki s področja kmetijstva in okolja držav pogodbenic, 
predstavniki EU in opazovalci ter predstavnik/ica Stalnega sekretariata Alpske konvencije  

Način dela 

Predvidena je organizacija enega do dveh zasedanj letno. Zasedanja potekajo v vseh 
alpskih jezikih ob uporabi simultanega tolmačenja.  

 

 
 


