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10.00 Uvodni pozdrav

10.15 Krajinske značilnosti – izhodišča za razpravo (Tanja Šumrada, BF UL)

10.30 Uvodne predstavitve

o Zelena arhitektura SKP po 2020 in instrumenti za ohranjanje krajinskih 

značilnosti (Marjan Dremelj, MKGP)

o Pomen krajinskih značilnosti za ohranjanje biodiverzitete in pregled stanja v 

Sloveniji (Katarina Denac, DOPPS)

o Pomen krajinskih značilnosti za kmetijsko pridelavo z vidika ohranjanja 

opraševalcev (doc. dr. Danilo Bevk, NIB)

o Možnosti za kartiranje krajinskih značilnosti z daljinskim zaznavanjem 

(dr. Andrej Kobler, GIS)

Program dogodka



11.30 Okrogla miza: Cilji in instrumenti kmetijske politike za ohranjanje 

biodiverzitete in krajinskih značilnosti po letu 2020

12.30 Odmor in pogostitev

13.00 Razprava po skupinah

o Skupina 1: Tipi krajinskih značilnosti in vsebina ukrepov 

o Skupina 2: Potrebe, cilji in instrumenti kmetijske politike

o Skupina 3: Spremljanje, vrednotenje in podporni sistemi

14.00 Povzetek razprave in zaključki srečanja

14.15 Zaključek srečanja

Program dogodka



Ohranjanje krajinskih 

značilnosti v kmetijski krajini
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● Krajinska značilnost je splošen pojem, ki zajema značilnost 

pojavljanja (Golobič in sod. 2015):

○ krajinskih prvin (posamezni elementi v krajini) in 

○ krajinskih vzorcev (kompleksnejši 

elementi, sestavljeni iz več prvin).

● Krajinska pestrost je „prostorska 

strukturiranost naravnih in 

antropogenih krajinskih elementov“ 
(ZON, 35. člen).

Opredelitev krajinskih značilnosti



● geomorfološke in reliefne krajinske prvine

○ grbinasti travniki

○ kraške kotanje (vrtače, uvale, koliševke)

○ površinska skalovitost

○ balvani in osamelci

○ terase

● grajeni elementi

○ suhozidi

Tipi in klasifikacija

Golobič in sod. (2015)



● rastlinske krajinske prvine

○ drevesa in grmi

○ gozdne zaplate ali otoki

○ mejice (živice)

○ obvodna vegetacija

○ visokodebelni sadovnjaki

○ vlažni travniki

○ robovi njiv

Tipi in klasifikacija

Golobič in sod. (2015)



● vodne krajinske prvine

○ vodna telesa

○ lokalna zamočvirjenja

○ nizka barja

○ visoka barja

○ jarki

Tipi in klasifikacija

Golobič in sod. (2015)



● Ostanki naravne vegetacije ali 

antropogenega nastanka. 

● Pogosto so nastale ali se ohranile 

zaradi določene funkcije (razmejitev 

parcel, preprečevanje erozije, paša živine …).

● Vzdrževanje ali obnova običajno 

potrebni na nekaj let ali celo desetletij. 

Opredelitev krajinskih značilnosti



● Biotska pestrost

○ (varstveno pomembni) habitatni tipi

○ gnezdišča, prehranjevališča, 

skrivališča, preže ...

○ selitveni koridorji

● Kmetijska pridelava

○ opraševalci

○ uvravnavanje populacij „škodljivcev“

○ učinki na lokalno mikroklimo

○ varstvo pred erozijo …

Koristi ohranjanja



● Biotska pestrost in ekosistemske storitve so močno odvisni od 

obsega in povezljivosti krajinskih značilnosti in „polnaravnih“ 

habitatov v kmetijski krajini. 

● Pozitivni učinki so večji, če je zagotovljena:

○ večja mozaičnost krajine (tj. manjša zemljišča z robnimi habitati, raznolika 

raba tal), 

○ zadosten obseg (vsaj 10–20 % površin v kmetijski krajini),

○ ustrezen nabor ukrepov (cvetni pasovi, mejice in praha učinkovitejši od 

pokrovnih posevkov).

Priporočila za ukrepe politike – rezultati raziskav



● Težko oceniti zaradi relativno šibkih evidenc in kazalnikov. 

● Spremljanje stanja v glavnem posredno preko učinkov na 

biodiverziteto (monitoringi kvalifikacijskih vrst, SIPKK, kartiranja HT). 

Nekaj je bilo tudi sporadičnih raziskav.

● Kjer podatki obstajajo, ti pogosto kažejo na slabšanje stanja.

○ Odstranjevanje na nekaterih območjih, propadanje zaradi 

opuščanja na drugih.

○ Primeri: visokodebelni sadovnjaki in mejice.

Stanje krajinskih značilnosti v Sloveniji



● potreba po olajšanju obdelave, ki je povezana 

s spremembami tehnologije,

● administrativni razlogi in želja po povečanju 

obsega upravičenih površin za prejemanje 

podpor kmetijske politike, 

● opuščanje rabe in zaraščanje na nekaterih 

območjih,

● drugi razlogi, kot so urbanizacija, neustrezno 

vzdrževanje obvodne vegetacije in drugi posegi 

v prostor.

Razlogi za izginjanje v Sloveniji



● Sistem Navzkrižne skladnosti (DKOS 7)

○ Obveznost ohranjanja krajinskih značilnosti na kmetijskih površinah.

● Površine z ekološkim pomenom (Zelena komponenta)

○ na KMG z >15 ha ornih zemljišč na vsaj 5 % ornih zemljišč (omejen nabor 

možnosti)

● Dohodkovne podpore za kmetije na območjih z visoko naravno 

vrednostjo

● Kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi

○ več operacij, predvsem KRA (grbinasti travniki, mejice, travniški sadovnjaki) 

ter VTR, STE in HAB.

Ukrepi kmetijske politike



● Katere tipe krajinskih elementov je smiselno ohranjati na območju 

Slovenije in s kakšnimi ukrepi?

● Kakšen bi bil ustrezen cilj glede deleža krajinskih elementov in 

kateri instrumenti politike bi bili potrebni za doseganje tega cilja?

● Kateri kazalniki odražajo trenutno stanje in spreminjanje krajinskih 

elementov in kako spremljati uspešnost ukrepanja?

● Kako določiti upravičene površine za izvajanje ukrepov in 

vzpostaviti sistem nadzora?

Vprašanja za razpravo



Hvala za pozornost !

tanja.sumrada@bf.uni-lj.si
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