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● Pod kakšnimi pogoji lahko kmetije na Ljubljanskem barju dosežejo 

ekonomsko, socialno in naravovarstveno trajnost?

○ Opredeliti naravovarstvene, pridelovalne in socio-ekonomske potrebe in cilje.

○ Oceniti potrebne spremembe v tehnologiji, proizvodnih virih in ukrepih 

javnih politik na ravni posameznih tipov KMG.

○ Oceniti izvedljivost potrebnih sprememb in preveriti pripravljenost za 

izvedbo predvidenih sprememb pri kmetih.

○ Pripraviti priporočila za prihodnje načrtovanje kmetijske in 

naravovarstvene politike na območjih Natura 2000 v Sloveniji.

Namen in cilji



Pristop na območju Natura 2000 Ljubljansko barje

Ocena stanja in ciljnih 

vrednosti ukrepov na 

področju travišč, krajinskih 

značilnosti in njivah po conah

Določitev tipičnih tipov 

živinorejskih kmetij in 

njihovih značilnosti ter 

zastopanost po conah

Prilagoditev modelnih tipov 

kmetij in izračun potrebnih 

prilagoditev za dosego 

ciljnih vrednosti v MKMG 

Določitev obstoječih in  

ciljnih vrednosti 

naravovarstvenih zahtev po 

tipih kmetij



● Povečanje obsega površin na ravni KMG,

● Dohodkovni vzvodi:

○ Ciljne podpore kmetijske politike (npr. KOPOP, Natura 2000 plačila),

○ Dvig odkupnih cen za določen % zaradi kolektivnega nastopa proizvajalcev na trgu, ki temelji 

na dodajanju vrednosti proizvodom „z Barja“.

Možni vzvodi sprememb oziroma prilagoditev



● Glede na rezultate tipom kmetij dodelimo enega od naslednjih statusov:

1. Ni potrebnih sprememb: prilagoditve tehnologije niso potrebne. 

2. Manjše spremembe: potrebne zgolj manjše prilagoditve tehnologije, ki so dosegljive ob 

manjšem povečanju obsega površin ali manjšem obsegu ciljnih podpor kmetijske politike. 

3. Srednji obseg sprememb: potrebne so večje prilagoditve tehnologije in intenzivnosti 

prireje, ki so mogoči ob večjem povečanju obsega površin ter manjšem obsegu ciljnih 

podpor.

4. Večje spremembe: potrebne so večje prilagoditve tehnologije in intenzivnosti prireje, ki 

so mogoči samo z uvedbo posebnih ukrepov kmetijske politike, skupnim nastopom na 

trgu in obsežnejšim prestrukturiranjem lastništva zemljišč.

5. Preusmeritev rabe ali dejavnosti: obseg potrebnih prilagoditev ni uresničljiv ali je 

dolgoročno ekonomsko nevzdržen.

Možni vzvodi sprememb oziroma prilagoditev


