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POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA ZA 

OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE STANJA 

BIOTSKE PESTROSTI S POMOČJO 

KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI 

 

VABILO NA DELAVNICO Z DELEŽNIKI 

v petek, 14. februarja 2020, med 10. in 14. uro 

v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. 

 

 

Namen in ozadje dogodka 

 Temeljni cilj projekta EU Obzorja 2020 SHERPA (Sustainable Hub to Engage into Rural Policies 

with Actors) je povezati znanost, odločevalce in civilno družbo v razpravi o ključnih razvojnih 

temah podeželja in kmetijstva ter na ta način podpreti spremembe kmetijske politike na EU ravni. 

 V Sloveniji delo koordinira večdeležniško stičišče SVARUN (SloVenian Agricultural and Rural 

Network for Dialogue), ki se vzpostavlja kot nova oblika dialoga med predstavniki raziskovanja, 

svetovanja, vladno sfero in nevladnimi deležniki. 

 Namen dogodka je podpreti razpravo o prvi izbrani temi – ohranjanje krajine in biodiverzitete 

–, ki je tudi eden izmed devetih specifičnih ciljev Skupne kmetijske politike po letu 2020.  

 Dogodek bo osredotočen na ključna vprašanja, ki so povezana z opredelitvijo, določitvijo ciljev in 

instrumentov SKP ter vzpostavitvijo primernih podpornih sistemov za ohranjanje krajinskih 

značilnosti in drugih robnih habitatov. Raziskave kažejo, da ti močno vplivajo na biotsko 

pestrost v kmetijskih ekosistemih, hkrati pa nudijo tudi številne koristi za kmetijsko pridelavo. 

 

 

Vljudno vas prosimo, da zaradi lažje organizacije dogodka sporočite svojo udeležbo do ponedeljka, 10. 

2. 2020 na elektronski naslov ilona.rac@bf.uni-lj.si.  

  

https://cordis.europa.eu/project/id/862448
https://cordis.europa.eu/project/id/862448
mailto:ilona.rac@bf.uni-lj.si
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Program dogodka 

9.30  Prihod in registracija udeležencev 

10.00  Uvodni pozdrav (dr. Darja Majkovič, MKGP, prof. dr. Emil Erjavec, BF UL) 

 

10.15  Predstavitev projekta SHERPA in večdeležniškega stičišča SVARUN (Ilona Rac, BF UL) 

10.25 Ohranjanje krajinskih značilnosti – izhodišča za razpravo (Tanja Šumrada, BF UL) 

 

10.40 Uvodne predstavitve 

Zelena arhitektura SKP po 2020 in instrumenti za ohranjanje krajinskih značilnosti  

(Jure Čuš in Marjan Dremelj, MKGP) 

Pomen krajinskih značilnosti za ohranjanje biodiverzitete in pregled stanja v Sloveniji  

(Katarina Denac, DOPPS) 

Pomen krajinskih značilnosti za kmetijsko pridelavo z vidika ohranjanja opraševalcev  

(doc. dr. Danilo Bevk, NIB) 

Možnosti za kartiranje krajinskih značilnosti z daljinskim zaznavanjem  

(doc. dr. Žiga Kokalj, ZRC SAZU) 

 

11.40 Okrogla miza: Cilji in instrumenti slovenske in evropske kmetijske politike za ohranjanje 

biodiverzitete in krajinskih značilnosti po letu 2020 

govorci: dr. Darja Majkovič (MKGP), Jelena Hladnik (MOP), Tina Trampuš (ZRSVN), Branko 

Ravnik (KGZS), Blaž Blažič (DOPPS), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije) 

moderator: prof. dr. Emil Erjavec 

 

12.15 Odmor in pogostitev 

 

12.45 Razprava po skupinah  

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

ukrepi? 

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

kateri instrumenti politike bi bilo potrebni za doseganje tega cilja? 

3. Kateri indikatorji odražajo trenutno stanje in spreminjanje krajinskih značilnosti in kako 

spremljati uspešnost ukrepanja? 

4. Kako določiti upravičene površine za izvajanje ukrepov in vzpostaviti sistem nadzora? 

 

13.45 Povzetek razprave in zaključki srečanja (prof. dr. Emil Erjavec) 

 

14.00 Zaključek srečanja 


