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PREDLOG MANDATA PLATFORME  
»Hribovsko kmetijstvo«   
za obdobje 2017-2018    

 
 

 
1. Ustanovitev  platforme “Hribovsko kmetijstvo (Pf) 

 

Sklep Alpske konference o ustanovitvi delovne skupine / platforme   

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

 

2. Naloge v okviru Alpske konvencije  

 

Povezava z ustreznimi protokoli Alpske konvencije oz. z Okvirno konvencijo    

Protokol »Hribovsko kmetijstvo«. Drugi pomembni protokoli: »Varstvo tal«, »Varstvo narave 

in urejanje krajine«, »Gorski gozd«  

Usklajenost s temami Večletnega programa dela Alpske konvencije (po potrebi) 

Večnamensko hribovsko kmetijstvo prispeva k ohranjanju in razvoju alpskih območij. S 

pridelavo visoko kakovostnih surovin in hrane, preprečevanjem naravnih nesreč, z 

ohranjanjem in razvijanjem tipičnih kulturnih krajin ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti 

gorsko kmetijstvo pomembno vpliva na lokalne skupnosti, njihovo kulturno in gospodarsko 

strukturo v alpskem prostoru. Poleg tega ima gorsko kmetijstvo pomembno vlogo v povezavi 

s podnebnimi spremembami, in sicer pri preprečevanju in prilagajanju, še posebej na 

področju obnovljivih virov energije. V tem smislu bo Pf dala svoj prispevek k vsem petim 

prednostnim področjem zadnjega Večletnega programa dela 2011-2016 kot tudi 

prednostnim nalogam prihodnjega VPD-ja 2017-2022, na primer v zvezi z  »Oblikovanjem 

okolju prijaznega gospodarstva«. 
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3. Aktivnosti v mandatnem obdobju 

 

Opis osrednjih aktivnosti  

Novi mandat za naslednji dve leti zaobjema dve temi iz prejšnjega mandata    

1. Hribovsko kmetijstvo in energija – energija iz biomase, energija iz drugih obnovljivih 

virov   in   

2. Izboljšanje sodelovanja in partnerstev ter participacije   

z dodatkom tretje teme “Ekosistemske storitve in hribovsko kmetijstvo – vključitev ekoloških, 

socialnih in političnih vidikov”. 

Na začetku se bo delo platforme osredotočilo na prvo temo, ki obravnava na primer 

medsebojno vplivanje povečane proizvodnje biomase, proizvodnje hrane ter okolja, še 

posebej glede na možna priporočila za prihodnje ukrepanje.   

Druga tema obravnava izboljšanje obstoječih modelov sodelovanja, ampak tudi nove oblike 

sodelovanja, vključno z ustreznimi participativnimi procesi, ki bodo ponazorjeni z ustreznimi 

primeri dobrih praks, oziroma vidik »diverzifikacije kmetijskih dejavnosti« (socialno 

kmetijstvo, kmečki turizem itd.) kot tudi okrepljeno sodelovanje z drugimi sektorji, na primer 

turizma in na splošno v odnosih med mestom in podeželjem. 

Tretja tema je nekak manjkajoči člen in enkraten poskus opredelitve ali iskanja elementov 

za opredelitev ekosistemskih storitev v posebnem kontekstu hribovskega kmetijstva in  

izboljšane uporabe ekoloških, gospodarskih in socialnih funkcij gorskih kmetijskih območij; v 

okviru te teme bi se med drugim lahko posvetili potencialu hribovskega in ekološkega 

kmetijstva v odgovor na potrebe družbe in okolja. 

Opis glavnih rezultatov  

V okviru predlaganega mandata so pričakovani naslednji rezultati dela platforme Hribovsko 

kmetijstvo: 

 opis zadnjega stanja in vzgibov za prihodnje aktivnosti   

 po potrebi organizacija tematskih delavnic in seminarjev  

 poročila o sestankih platforme 

 na osnovi omenjenih tem ustrezna priporočila za ukrepanje, dokumenti o stališčih in 

skupni predlogi.  

 

Komunikacijske aktivnosti platforme  

V skladu z aktivnostmi avstrijskega predsedstva Alpske konvencije in ob zavedanju osrednje 

vloge, ki jo ima ta tema, bo platforma prispevala svoje delo za različne sestanke in 

povezane aktivnosti.    
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Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami in platformami  

V glavnem z DS “Gorski gozd” in platformo WISO 

 

Aktivnosti v okviru strategije EUSALP in Akcijske skupine 6 

Platforma nudi svoj prispevek v osebi predsednika, ki je imenovan kot strokovnjak v AS6. 

Bistvena je stalna izmenjava informacij o delu platforme in o prihodnjem delu v okviru AS6 .  

  

 

 

4. Predsedovanje in načrt dela  

 

Predsedstvo in sestava   

Platformi bo predsedovala Avstrija. To platformo sestavljajo eksperti s področja kmetijstva in 

okolja držav pogodbenic, predstavniki Evropske unije in opazovalke kot tudi predstavniki 

Stalnega sekretariata. 

 

Načrt dela   

Predvidena sta en sestanek oziroma dva letno. Zasedanja potekajo v vseh alpskih jezikih ob 

uporabi simultanega prevajanja.  

 

 


