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Program
9:00 Uvod in predstavitev projekta (Urban Šilc, ZRC SAZU)

9:15 DS 1: Določitev ekoloških potreb in varstvenih ukrepov za kvalifikacijske vrste in habitatne 

tipe Natura 2000 – pristop in prvi rezultati (Urban Šilc, ZRC SAZU)

9:40 DS 2: Usklajevanje naravovarstvenih, pridelovalnih in socio-ekonomskih zahtev na pilotnem 

območju Ljubljansko barje 

Predstavitev pristopa (Emil Erjavec, BF UL)

Določitev izhodiščnega stanja in naravovarstvenih ciljev (Tatjana Čelik, ZRC SAZU, in 

Katarina Denac, DOPPS)

Določitev tipičnih kmetijskih gospodarstev in scenarijev za prilagoditev poslovanja (Tanja 

Šumrada in Andreja Beci, BF UL)

10:35 Pogled in prispevek krajinskih arhitektov (Jerneja Bogolin, Katja Ložar in Ana Šmuc, BF UL)

11:00 Vprašanja in odgovori

11:30 Odmor

12:00 DS 2: Razvoj empiričnih orodij za kvantifikacijo prilagoditev kmetijske pridelave – predstavitev 

modela kmetijskih gospodarstev (MKMG) (Jaka Žgajnar, BF UL)

12:30 D2 2: Predstavitev in interpretacija rezultatov za pilotno območje Ljubljansko barje (Andreja 

Beci in Tanja Šumrada, BF UL)

13:15 Razprava in nadaljnji koraki projekta (moderirata Urban Šilc, ZRC SAZU, in Emil Erjavec, BF 

UL)

14:00 Zaključek



Projektni partnerji

• ZRC SAZU, Biološki inštitut (ZRC SAZU)

• Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (BF)

• Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

• Trajanje: 24 mesecev

Financerja:

• ARRS

• MKGP



Trajnostni modeli kmetovanja na območjih 
Natura 2000

• ekološke potrebe vrst in habitatnih tipov

• oblikovanje skupin Natura 2000 območij

• načrtovanje ukrepov

• testiranje modelov na pilotnih območjih na kmetijah

• preveriti pripravljenost kmetij za prilagoditev  kmetijskih praks

• blagovna znamka „Natura 2000“



Delovni sklopi

 DS 1: Določitev ekoloških potreb in varstvenih ukrepov za kvalifikacijske

vrste in habitatne tipe Natura 2000,

 DS 2: Usklajevanje naravovarstvenih, pridelovalnih in socio-ekonomskih

zahtev na pilotnih območjih,

 DS 3: Komuniciranje in možnosti za tržno valorizacijo ekosistemskih

storitev kmetijstva na območjih Natura 2000,

 DS 4: Upravljanje projekta in diseminacija rezultatov.



 DS 1: Določitev ekoloških potreb in varstvenih ukrepov za

kvalifikacijske vrste in habitatne tipe Natura 2000

ZRC SAZU

• Oblikovati smiselne skupine območij Natura 2000 za potrebe načrtovanja 

ukrepov kmetijske politike.

• Opredeliti naravovarstvene usmeritve in ukrepe za ohranjanje izbranih 

kvalifikacijskih vrst ptic, metuljev in habitatnih tipov na območjih Natura 

2000.

• Analizirati možnosti za prostorsko uskladitev izvajanja ukrepov, ki 

naslavljajo vrste in habitatne tipe z različnimi ekološkimi potrebami.



 DS 2: Usklajevanje naravovarstvenih, pridelovalnih in socio-

ekonomskih zahtev na pilotnih območjih

BF UL

• Opredeliti naravovarstvene, pridelovalne in socio-ekonomske potrebe in 

cilje na izbranih območjih Natura 2000 in analizirati možnosti za njihovo 

uskladitev.

• Pripraviti vzorčni popis, oblikovati in analizirati modelne tipe kmetijskih 

gospodarstev na izbranih območjih Natura 2000.

• Preveriti pripravljenost kmetijskih gospodarstev za prilagoditev kmetijskih 

praks in sprejemljivost tržne valorizacije in različnih instrumentov kmetijske 

politike.

• Oblikovati smernice za trajnostno kmetovanje na izbranih območjih Natura 

2000.

• Pripraviti usmeritve za odločevalce o smiselnem pristopu k integraciji 

upravljanja z omrežjem Natura 2000 v instrumente kmetijske politike.



 DS 3: Komuniciranje in možnosti za tržno valorizacijo

ekosistemskih storitev kmetijstva na območjih Natura 2000

BF UL

• Oblikovati smernice za tržno valorizacijo ekosistemskih storitev kmetijstva 

na območjih Natura 2000 in pregledati možnosti za vzpostavitev blagovne 

znamke »Natura 2000«.

• Pregledati možnosti za opredelitev kriterijev za dodelitev statusa »Natura 

2000 kmetija« in mreže kmetij Natura 2000.

• Pregledati možnosti in pripraviti smernice za spletno platformo za kmetijska 

gospodarstva na območjih Natura 2000.



 DS 4: Upravljanje projekta in diseminacija rezultatov

ZRC SAZU

• Zagon projekta skupaj z vzpostavitvijo pogodbenih razmerij.

• Vodenje in koordiniranje projekta in projektne skupine.

• Vsebinsko in finančno poročanje obema sofinancerjema.

• Diseminacija rezultatov projekta in koordinacija z drugimi CRP.


