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Ključna sporočila 

Ohranjanje raznolike krajine, za katero je značilen visok delež polnaravnih življenjskih okolij (habitatov), kot 

so travišča in mejice, v kmetijstvu pripomore k naravnemu zatiranju škodljivcev, boljšemu opraševanju in 

odpornosti na podnebne spremembe. 

Snovalci Strateških načrtov SKP bi zato morali zagotoviti, da ukrepi prispevajo k izboljšanju biotske 

pestrosti s pomočjo ohranjanja in obnavljanja polnaravnih habitatov in krajinskih značilnosti, kot so pašniki, 

travniki, drevesa, mejice, skupine dreves, mokrišča in omejki, v kmetijski krajini. 

 

Cilj Strategije EU za biotsko raznovrstnost 20201 je zaustaviti izgubo biotske pestrosti in ekosistemskih 

storitev v EU ter pomagati ustaviti izgubo svetovne biotske pestrosti do leta 2020. Strategija prispeva tudi k 

doseganju globalnih Aichi ciljev za biotsko pestrost2.  

Biotska pestrost je kompleksen koncept, ki se nanaša na vse obstoječe vrste rastlin, živali in mikroorganizmov 

v določenem ekosistemu. Zagotavlja široko paleto storitev za družbo, ki išče varne in kakovostne izdelke, 

proizvedene po družbi in okolju prijaznih standardih, neposredno pa je povezana tudi s kmetijsko proizvodnjo. 

Ohranjanje in obnova biotske pestrosti, vključno s talno, sta temeljna dela trajnostnih kmetijskih praks. 

Globalne ocene stanja biotske pestrosti in ekosistemskih storitev, ki jih je objavila Medvladna znanstveno-

politična platforma o biotski pestrosti in ekosistemskih storitvah (IPBES), kažejo, da „kazalniki uravnalnih 

storitev, kot sta organski ogljik v tleh in raznolikost opraševalcev, kažejo na poslabšanje stanja, kar kaže na 

to, da materialne pridobitve pogosto niso trajnostne”3. 

                                                 

1 Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 

 https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm 
2 Aichi cilji za biotsko pestrost https://www.cbd.int/sp/targets/ 
3 https://ipbes.net/news/global-assessment-summary-policymakers-final-version-now-available  

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://ipbes.net/news/global-assessment-summary-policymakers-final-version-now-available
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Pričujoči dokument za razpravo se osredotoča na krajinske značilnosti4 in na njihov prispevek k izboljšanju 

stanja ohranjenosti življenjskih okolij in vrst. Krajinske značilnosti, povezane s kmetijsko dejavnostjo (npr. 

mejice, omejki, suhozidi, drevesa, jarki, mokrišča in visokodebelni sadovnjaki), so bistvenega pomena za 

ohranjanje biotske pestrosti v kmetijskih ekosistemih. Poleg tega lahko ugodno vplivajo na kmetijsko 

pridelavo in dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom. 

Spremembe rabe in podnebne spremembe so poglavitni razlogi za spreminjanje ekosistemov in izgubo 

takšnih krajinskih značilnosti. Drugi vzroki so: (1) onesnaženje in pretirano gnojenje; (2) naraščanje 

prebivalstva/turizem in rekreacija; (3) invazivne vrste in/ali škodljivci; ter (4) požarna ogroženost.  

Velika izguba in slabo upravljanje krajinskih značilnosti po drugi strani povzročata izginjanje biotske pestrosti 

v Evropski uniji. Zakonodajni predlogi za Skupno kmetijsko politiko (SKP) po letu 2020 določajo cilj 

“ohranjanje krajine in biotske pestrosti”. To pomeni, da moramo imeti način za ugotavljanje posrednih in 

neposrednih učinkov izvajanja ukrepov SKP za ta življenjska okolja in vrste, ki so povezane s krajinskimi 

značilnostmi. 

Države članice morajo biti ustrezno opremljene za odločitve o ustroju, financiranju in izvajanju Strateških 

načrtov na področju ohranjanja krajinskih značilnosti, spremljanje s temi značilnostmi povezanih sprememb 

biotske pestrosti, in presojo, v kolikšni meri so te spremembe posledica sprejetih odločitev (npr. odločitev o 

financiranju obnove krajinskih značilnosti na določenem območju namesto na drugem).  

Mehanizmi SKP lahko z ukrepi za ohranjanje in obnovo krajinskih značilnosti na različne načine vplivajo na 

obseg, lokacijo in primernost teh življenjskih okolij: 

i. Pogoji za prejemanje dohodkovne podpore lahko terjajo ohranjanje določenih krajinskih značilnosti. V 

okviru navzkrižne skladnosti morajo vse države članice vzpostaviti pravila za ohranjanje “krajinskih 

značilnosti”, podobno pa je predvideno tudi v okviru novih pravil “pogojenosti”. Vendar pravila SKP ne 

predpisujejo specifičnih tipov krajinskih značilnosti, zato so seznami upravičenih krajinskih značilnosti, ki 

so jih izbrale posamezne države članice, zelo različni. Ohranjanje določene krajinske značilnosti v okviru 

sistema navzkrižne skladnosti praviloma pomeni, da ga kmet ne sme odstraniti, ne zahteva pa določene 

vrste upravljanja (npr. zaščita mejic pred pesticidi, ki bi preprečila zmanjšanje njihove vrednosti kot 

življenjskega okolja); 

ii. Pogoji, ki se nanašajo na dohodkovno podporo, lahko posredno prispevajo k varovanju krajinskih 

značilnosti. Trenutna pravila Ozelenitve (oz. njihov ekvivalent v predlagani novi SKP) omogočajo uvrstitev 

krajinskih značilnosti (mejic, omejkov, suhozidov, dreves, jarkov, mokrišč in visokodebelnih sadovnjakov) 

med Površine z ekološkim pomenom (PEP), ki se morajo nato na določenih kmetijah ohranjati na 

določenem odstotku ornih zemljišč; 

iii. Pravila, ki površine s krajinskimi značilnostmi opredeljujejo kot neupravičene za prejemanje določenih 

plačil, znižujejo obseg dohodkovnih podpor za kmete, ki z njimi upravljajo, zato lahko kmete spodbudijo 

k njihovemu odstranjevanju; 

iv. Osnovna dohodkovna plačila izboljšujejo ekonomsko viabilnost vseh tipov kmetij in ohranjajo marginalno 

ekonomične kmetije v sektorju. Večina takšnih kmetij leži na manj kakovostnih zemljiščih, ki ne morejo 

biti intenzivno obdelovana. Brez dohodkovne podpore bi bilo pridelave na takšnih zemljiščih manj, cene 

bi zrasle in to bi spodbudilo nadaljnjo intenzifikacijo na drugih zemljiščih; 

v. Proizvodno vezana plačila, ki so še vedno široko dostopna v sektorjih, kot je govedoreja, pogosto 

spodbudijo povečanje proizvodnje5. To lahko vodi do odstranjevanja krajinskih značilnosti, npr. zaradi 

olajševanja mehanske obdelave tal zavoljo doseganja višjih hektarskih pridelkov; 

                                                 

4 Kmetijstvo – krajinske značilnosti - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Agriculture_-

_landscape_features 
5 Razen, če so drugi proizvodni dejavniki fiksirani, npr. velikost dostopnih pašnikov, ki že omejuje večanje obsega proizvodnje. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Agriculture_-_landscape_features
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Agriculture_-_landscape_features
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vi. Programi razvoja podeželja vsebujejo ukrepe, ki lahko financirajo ali omogočajo financiranje obnove ali 

nastanka novih krajinskih značilnosti, npr. novih mejic ali suhozidov, in/ali njihovo ohranitev in ustrezno 

upravljanje z njimi. 

Razmislek terjajo naslednja tri pomembna vprašanja: 

1. Kateri indikatorji odražajo trenutno stanje krajinskih značilnosti (t.j. njihov obstoj, raven zaščite, 

upravljanje in spreminjanje skozi čas)?  

2. Katere vrste ukrepov so bile uspešne pri varovanju, ustvarjanju in upravljanju s krajinskimi 

značilnostmi na kmetijskih zemljiščih, ki ugodno vplivajo na biotsko pestrost? 

3. Na katerih ravneh (regionalno ali lokalno) lahko varovanje, ustvarjanje in ustrezno upravljanje s 

krajinskimi značilnostmi prispeva k povečanju biotske pestrosti na način, ki je združljiv s kmetijsko 

pridelavo na podeželskih območjih? 

Pričujoči dokument najprej obravnava dostopnost kazalnikov na ravni EU in v Sloveniji. Nato so predstavljene 

relevantne ugotovitve projektov BiodivERsa in EKLIPSE, ki sta financirana v okviru programa Obzorje 2020,  

drugih relevantnih EU projektov, navedenih v Prilogi, ter slovenskih projektov in raziskav. 

Dostopnost kazalnikov 

Baza podatkov in popis zemljišč CORINE6, ki uporablja satelitske in druge podatke, je namenjena usklajevanju 

podatkov o okolju, klasificira pokrovnost tal v 44 tipov. Prostorska ločljivost je 25 hektarjev za površine in 

100 m širine za linearne značilnosti. Podatki o spremembi namembnosti zemljišč so na voljo do ločljivosti pet 

hektarjev. Baza podatkov se posodablja vsakih šest let, najnovejši podatki pa so dostopni za leto 2018. 

Nekatere države članice so kartirale kmetijska območja z visoko naravno vrednostjo (High Nature Value 

farmland, HNV), kjer obstaja velika verjetnost prisotnosti krajinskih značilnosti. Na podlagi podatkov CORINE 

za leto 2012 je Skupno raziskovalno središče EU (JRC) ocenilo, da na območjih NUTS2 v EU-27 HNV območja 

obsegajo 31,9 % kmetijskih zemljišč7. V Sloveniji na podlagi analize Kmetijskega inštituta Slovenije kmetijska 

območja visoke naravne vrednosti zavzemajo 60–80 % kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma 20–30 % 

celotnega ozemlja države8. 

Popis rabe in pokrovnosti tal (LUCAS)9 je bil v EU izveden v letih 2009, 2012 in 2015. Zajete so tudi krajinske 

značilnosti, ki so bile zabeležene v popisih, narejenih na približno 300.000 lokacijah po vsej EU. Ogledati si 

ali prenesti je mogoče posnetke, ki prikazujejo krajinske značilnosti, najdene na vsaki popisni točki, iz 

podatkov pa je mogoče ustvariti tudi karte. 

Podatki daljinskega zaznavanja satelitskega niza Copernicus so sicer na voljo, vendar je njihova prostorska 

ločljivost prenizka za razločevanje številnih tipov krajinskih značilnosti. Na voljo so tudi dodatni nabori 

podatkov iz različnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih virov. 

V Sloveniji je bila leta 2006 vzpostavljena evidenca zemljišč GERK (grafična enota rabe kmetijskega 

gospodarstva), ki deluje kot podporni sistem za izvajanje ukrepov kmetijske politike. Vpis GERK je možen na 

različnih kmetijskih zemljiščih različnih tipov, ki so opredeljeni v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih 

                                                 

6 CORINE Land Cover (CLC) https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover 
7 Paracchini, M. L., Petersen, J.-E., Hoogeveen, Y., Bamps, C., Burfield, I. and van Swaay, C. (2008). High nature value farmland 

in Europe – an estimate of the distribution patterns on the basis of land cover and biodiversity data.  Joint Research Centre. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10604b27-10b3-46c7-83f6-e7202684c36a/language-en 
8 Kazalnik Kmetijska območja visoke naravne vrednosti (ARSO), http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/kmetijska-

obmocja-visoke-naravne-vrednosti 
9 Land Use and Coverage Area frame Survey (LUCAS), https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas 

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10604b27-10b3-46c7-83f6-e7202684c36a/language-en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas
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zemljišč. Vključujejo lahko tudi krajinske značilnosti, vendar le do širine dveh metrov (v primeru obračališč 

lahko na nekaterih tipih rabe tudi do osem metrov). 

Kar se tiče kazalnikov biotske pestrosti v kmetijskih ekosistemih, je FP7 projekt BioBio10 (Biodiversity 

indicators for organic and low-input farming systems) stremel k opredelitvi nabora kazalnikov, ki bi bili 

znanstveno utemeljeni, splošno uporabni na ravni EU ter relevantni in uporabni za deležnike. Biotske pestrosti 

namreč zaradi njene kompleksnosti ni mogoče meriti kot take in zanjo ne obstaja enoten indeks. Projekt je 

s pomočjo znanstvenega testiranja in naknadnega preverjanja z deležniki ustvaril nabor 23 kazalnikov z 

minimalnim prekrivanjem, v katerega so vključene pestrost življenjskih okolij in vrst, pa tudi genskih virov v 

kmetijstvu (živina, kulturne rastline), ter nabor kazalnikov za upravljanje kmetij. 16 kazalnikov je relevantnih 

za vse tipe kmetij (poljščine in vrtnarstvo, specializirana pašna živinoreja, mešani posevki – živinoreja, trajni 

nasadi), 7 pa za specifične tipe. 

Projekt QUESSA je ustvaril dve na modelih temelječi vseevropski karti s prostorsko ločljivostjo 100 m. 

Prikazujeta, katera območja s polnaravnimi življenjskimi okolji imajo vpliv na opraševanje in zatiranje 

škodljivcev. 

Rezultati in priporočila evropsko financiranih raziskav 

Projekt BiodivERsA sodi med sheme ERA-NET COFUND, sofinancirane v okviru programa Obzorje 2020, 

katerih namen je spodbujati vseevropske raziskave o biotski pestrosti in ekosistemskih storitvah. Od leta 

2005 je bilo objavljenih sedem razpisov v skupni vrednosti 180 milijonov evrov, v okviru katerih je bilo 

financiranih približno 70 projektov. BiodivERsA objavlja različna priporočila za politiko, ki povzemajo 

ugotovitve projektov, in leta 2019 so bila objavljena priporočila »Krepitev zagotavljanja ekosistemskih storitev 

s pomočjo zelene infrastrukture v kmetijski krajini« 11 ter »Skupna kmetijska politika lahko krepi biotsko 

pestrost in ekosistemske storitve z večanjem raznolikosti kmetijske krajine« 12. Ta dokumenta temeljita na 

rezultatih projektov EU FARMLAND13, APPEAL14, CONNECT15, EC21C16 in ECODEAL17 

ECOSTACK18 je projekt Obzorja 2020, ki je še vedno v teku in raziskuje načine za izboljšanje rastlinske 

pridelave s pomočjo združevanja 'dobaviteljev' ekosistemskih storitev ter ukrepov biotičnega varstva 

posevkov. EKLIPSE je projekt za sintezo znanja, ki je leta 2019 izdal poročilo »Razumevanje vključevanja 

kmetov v ukrepe: kateri ukrepi imajo največ potenciala za podporo biotski pestrosti in ekosistemskim 

storitvam v naslednjem obdobju Skupne kmetijske politike (SKP)«19. 

Ključni rezultati 

Ključni rezultati v zvezi z ohranjanjem pestrosti krajine in njenim vplivom na biotsko pestrost so: 

                                                 

10 http://www.biobio-indicator.org/project.php 
11 https://www.biodiversa.org/1583 
12 https://www.biodiversa.org/1237 
13 http://farmland-biodiversity.org/ 
14 https://www.biodiversa.org/87  
15 https://www.biodiversa.org/1096 
16 https://www.biodiversa.org/1045 
17 https://www.biodiversa.org/1079 
18 https://www.ecostack-h2020.eu 
19 http://www.eklipse-mechanism.eu/apps/Eklipse_data/website/EKLIPSE_CAP-AgriReport_Final_DigitalVersion.pdf 

http://www.biobio-indicator.org/project.php
https://www.biodiversa.org/1583
https://www.biodiversa.org/1237
http://farmland-biodiversity.org/
https://www.biodiversa.org/87
https://www.biodiversa.org/1096
https://www.biodiversa.org/1045
https://www.biodiversa.org/1079
https://www.ecostack-h2020.eu/
http://www.eklipse-mechanism.eu/apps/Eklipse_data/website/EKLIPSE_CAP-AgriReport_Final_DigitalVersion.pdf
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 Ekosistemske storitve, kot sta opraševanje in naravno zatiranje škodljivcev, so močno odvisni od 

količine polnaravnih habitatov v kmetijski krajini. Ohranitev tovrstnih značilnosti bo postalo 

pomembnejše vsled učinkov podnebnih sprememb. 

 Raznolika krajina in polnaravni habitati pomagajo zatirati škodljivce in izboljšujejo oprašenost 

posevkov: boljša ohranjenost raznolike krajine, za katero je značilen velik delež polnaravnih 

habitatov, izboljšuje in ohranja biotično zatiranje škodljivcev s strani naravnih plenilcev v kmetijskih 

ekosistemih. Koristi za nadziranje škodljivcev, ki izvirajo iz raznolikosti krajine, so neodvisne od 

koristi, ki izhajajo iz kolobarja, torej so prisotne tudi v monokulturah. 

 Koristi za biotsko pestrost, zatiranje škodljivcev in opraševanje so večje v krajinah z manjšimi (za 

razliko od večjih) njivami, in to ob isti količini zagotovljenega habitata. Manjše njive z več obrobnimi 

habitati imajo večjo biodiverziteto in vpliv te pestrosti na količino in kakovost pridelka je večji. 

 Zadostna količina polnaravnih habitatov lahko pomaga blažiti negativne učinke podnebnih 

sprememb. Ugotovljeno je bilo, da 17 % ali več polnaravnih značilnosti v kmetijski krajini varuje 

vrstno pestrost in številčnost pred vplivi porasta temperatur v primeru divjih čebel. 

 Učinkovitost različnih ukrepov PEP je z vidika biotske pestrosti močno različna. Gozdno-kmetijski 

sistemi, cvetni pasovi, krajinske značilnosti in praha so v splošnem učinkovitejši od ukrepov, kot sta 

raba pokrovnih posevkov in metuljnic. 

Priporočila 

Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkovnih virov morajo države članice vzpostaviti sistematičen monitoring 

vpliva ukrepov SKP na biodiverzitetne cilje z opredeljenim izhodiščnim stanjem in ustreznimi kontrolnimi 

površinami. Pri tem bi morale države za doseganje ciljev trajnostnega kmetijstva stremeti h kvantifikaciji 

prispevka polnaravnih habitatov, kot so mejice, zeleni pasovi, drevesne združbe in ekstenzivni pašniki, h 

ključnim ekosistemskim storitvam. Na primer, če želi država članica podpreti ohranjanje omejkov, zato da 

poveča populacije opraševalcev, bi morala nadzirati te populacije na vzorcu lokacij, kjer se izvajajo ukrepi, 

in na podobnih »kontrolnih« lokacijah, kjer se ne izvajajo. 

Izhajajoč iz zgoraj omenjenih ključnih sporočil so v dokumentu »Skupna kmetijska politika lahko krepi biotsko 

pestrost in ekosistemske storitve z večanjem raznolikosti kmetijske krajine« navedena naslednja priporočila 

odločevalcem: 

 Določitev ciljev politike glede minimalnega deleža neobdelanih zemljišč in ornih zemljišč, ki so 

potrebni za ohranjanje stabilnosti in odpornosti biotske pestrosti in ekosistemskih storitev, in sicer 

ob upoštevanju podnebnih sprememb. 

 Določitev ciljev SKP za ohranitev in obnovo polnaravnih kmetijskih življenjskih okolij, zlasti v okviru 

omrežja območij Natura 2000. Programi razvoja podeželja bi morali služiti kot ključni vir za 

financiranje tega omrežja. 

 Povečanje financiranja kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov ter njihove ciljnosti za ohranjanje 

polnaravnih habitatov, ki so najbolj ogroženi ali potrebni obnove (in s tem prispevanje k cilju 

Strategije za biotsko raznovrstnost EU glede obnove 15 odstotkov degradiranih ekosistemov). 

 Sprememba pravil in uteževanje Površin z ekološkim pomenom (PEP) tako, da bodo kmetje 

spodbujeni k izbiranju polnaravnih habitatov, in s pomočjo promocije ukrepov ozavestiti kmete o 

njihovih koristih (npr. o izboljšani oprašenosti posevkov in naravnem zatiranju škodljivcev). PEP bi 

lahko nudile več habitatov za divje čebele in plenilce škodljivcev, če bi bilo v bližini obdelovalnih 

površin zagotovljenih dovolj habitatov za gnezdenje in cvetočih rastlin. Trenutne možnosti PEP, ki 

se nanašajo na omejke, številni kmetje ne izkoriščajo iz različnih razlogov, ki so delno povezani s 

samimi pravili, delno pa z nizko ozaveščenostjo o koristih tako za biotsko pestrost kot za kmetovanje. 
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 Uporaba instrumentov SKP za ohranjanje območij z visoko naravno vrednostjo, za katera so značilni 

tradicionalni mešani kmetijski sistemi, ki so podvrženi različnim pritiskom. SKP lahko pomaga ohraniti 

in spodbujati mešane in raznolike kmetijske sisteme s pestro krajino, bogato z zeleno infrastrukturo. 

Za večino evropskih regij z mešanim kmetijstvom sta značilni majhna povprečna velikost 

obdelovalnih enot (1–2 ha ali manj) ter gosta mreža obrobnih habitatov. Boljša usklajenost ukrepov 

SKP in njihove izvedbe bi lahko prispevala k ohranjanju tovrstnih sistemov. 

Poleg teh priporočil znanstveni izsledki kažejo tudi, da se morajo kmetje zavedati vrst in obsega ekosistemskih 

storitev, ki so povezane s polnaravnimi habitati. 

Vprašanja za razpravo v Sloveniji 

V Sloveniji je bilo v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) V4-143420 opredeljenih 18 geomorfoloških, 

reliefnih, vegetacijskih in vodnih krajinskih prvin ter grajenih objektov (suhozidi), ki so pomembne za biotsko 

pestrost. Za njihovo spremljanje trenutno niso določeni posebnih kazalniki, so pa posredno vključene v 

nekatere monitoringe biotske pestrosti.  

V okviru slovenske kmetijske politike je ohranjanje nekaterih tipov krajinskih značilnosti vključeno v sistem 

Navzkrižne skladnosti, ki prepoveduje njihovo uničenje, v ukrepe »ozelenitve« (Površine z ekološkim 

pomenom) in v prostovoljne Kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe. Obstoječi sistem ukrepov pogosto ne 

omogoča ohranjanja krajinskih značilnosti v zadostni meri in je v določenih primerih celo posredno spodbudil 

njihovo odstranjevanje. Eden od zaznanih problemov je tudi pomanjkanje evidenc, ki bi temeljile na ustreznih 

načinih zajema krajinskih značilnosti v prostorske podatkovne sloje. 

Izginjanje krajinskih značilnosti je v Sloveniji verjetno povezano predvsem z: 

 administrativnimi razlogi, saj krajinske značilnosti pogosto niso bile priznane kot upravičena raba za 

prejemanje podpor kmetijske politike, v povezavi z željo po povečanju upravičenih površin rabe, 

 potrebo po olajšanju obdelave, ki izhaja iz sprememb kmetijske tehnologije in je povezana z 

racionalizacijo proizvodnih stroškov, 

 opuščanjem rabe in zaraščanjem kmetijske krajine na nekaterih območjih, 

 drugimi razlogi, kot so urbanizacija, neustrezni načini vzdrževanja obvodne vegetacije ob vodotokih 

in drugi posegi v prostor. 

V okviru CRP V4-1434 so avtorji podali naslednja priporočila glede mehanizmov za upravljanje krajinske 

pestrosti v okviru ukrepov kmetijske politike: 

 krajinske značilnosti, katerih odstranitev bi zahtevala več napora (npr. čela teras, vrtače in skalni 

osamelci), je smiselno priznati kot upravičeno rabo do določenega deleža (npr. 10 % površine), 

 krajinske značilnosti, pri katerih je motiv za odstranitev poleg povečanja upravičene površine lahko 

tudi v tehnologiji obdelave (npr. vodna telesa, ostanki barij, grbinasti travniki), je smiselno vključiti 

v sistem navzkrižne skladnosti, 

 izboljšanje evidenc krajinskih značilnosti z vzpostavitvijo ustreznih načinov zajema v digitalne sloje. 

 

  

                                                 

20 Golobič in sod. (2015). Opredelitev krajinske pestrosti in krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti. http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2018/10/crp_kranjinska_pestrost_2015.pdf  

http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2018/10/crp_kranjinska_pestrost_2015.pdf
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Na podlagi navedenih izhodišč so bila za razpravo z deležniki v Sloveniji 

opredeljena štiri vprašanja:  

 Katere tipe krajinskih značilnosti je smiselno ohranjati na območju Slovenije in s 

kakšnimi ukrepi? 

 Kakšen bi bil ustrezen cilj glede deleža krajinskih značilnosti na območju Slovenije 

in kateri instrumenti politike bi bili potrebni za doseganje tega cilja? 

 Kateri kazalniki odražajo trenutno stanje in spreminjanje krajinskih značilnosti in 

kako spremljati uspešnost ukrepanja? 

 Kako določiti upravičene površine za izvajanje ukrepov in vzpostaviti sistem 

nadzora? 

 

Pregledani projekti 

 Biodiversa, in projekti, ki so bili financirani - FARMLAND, APPEAL, CONNECT, EC21C, ECODEAL 

 EU COST Action FP1401 (Global Warning)21, Action FP1193 (FRAXBACK)22 

 FP7 BACI23, QUESSA24 

 H2020 ECOPOTENTIAL25, AgriEcoServices, FUNCITREE26 

 EKLIPSE 

 CRP V4-1434 Opredelitev krajinske pestrosti in krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 

 

  

                                                 

21 COST akcija FP1401 Global Warning http://www.ibles.pl/en/web/cost/globalwarning raziskuje, kako lahko naravne 

sisteme, kot so drevesa, uporabimo pri zgodnjem zaznavanju invazivnih tujerodnih vrst. 
22 COST akcija FP1103  Fraxinus dieback in Europe https://www.cost.eu/actions/FP1103/#tabs|Name:overview združuje 

znanje in ekspertizo pri soočanju z odmiranjem jesenov po Evropi. 
23 BACI – towards a biosphere atmosphere change index http://www.baci-h2020.eu/index.php/Main/HomePage  združuje 

opazovanja iz vesolja in s površja z namenom izboljšanja razumevanja delovanja ekosistemov. 
24 Quantification of Ecological Resources for Sustainable Agriculture http://www.quessa.eu/ je raziskoval vpliv treh tipov 

krajinskih značilnosti na opraševanje in zatiranje škodljivcev na 18 mestih v 16 študijah primerov v 8 državah članicah EU. 
25 https://www.ecopotential-project.eu/ ocenjuje stanje ekosistemov ter storitev v izbranih mednarodno pomembnih 

zavarovanih območjih.  
26 https://funcitree.nina.no/ Projekt raziskuje gozdno-kmetijske sisteme v polsuhih in suhih regijah. 

http://www.ibles.pl/en/web/cost/globalwarning
https://www.cost.eu/actions/FP1103/#tabs|Name:overview
http://www.baci-h2020.eu/index.php/Main/HomePage
http://www.quessa.eu/
https://www.ecopotential-project.eu/
https://funcitree.nina.no/
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Priloga – Statistike projektov o biotski pestrosti, financiranih s 

strani EU (prva različica) 

 

S temo povezani projekti 26 

FP6 projekti 9 INTERREG projekti 1 

FP7 projekti 8 H2020 projekti 1 

ESPON projekti 1  

 

 

Skupaj porabljena sredstva  € 88 939 604,98 

Proračun – FP6 projekti  € 12 571 836,00 

Proračun – FP7 projekti  € 30 811 082,60 

Proračun – H2020 projekti             € 45 556 686,38 

 

 

Največji proračun 

projekta 

Najmanjši 

proračun projekta 

Povprečni 

proračun projekta 

Končanih 

projektov 
Tekočih projektov 

€ 10 457 923,75 € 212 532,00 € 3 866 939,35 20 6 

 

Za projekte ESPON in INTERREG ni na voljo podatkov o proračunu.  

 

Slike 1 do 3 prikazujejo pregled deleža projektov, financiranih v okviru Okvirov za raziskave in inovacije EU 

6 in 7 ter Obzorja 2020, skupna sredstva namenjena biotski pestrosti in krajini ter matične države 

koordinatorjev projektov v okviru te teme. 
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Slika 1. Biotska pestrost in krajina 

– povezani projekti na program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Biotska pestrost in krajina 

– proračunska sredstva na program 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika  3. Število projektov, ki se 
nanašajo na biotsko pestrost in krajino, po državah s sedežem vodilnih partnerjev. 

 


