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Uvod 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta  LIFE-IP 

NATURA.SI organizira serijo regionalnih srečanj Dobre prakse naravi prijaznega 

kmetijstva na območjih Nature 2000. Pri tem sodelujejo tudi kmetijsko gozdarski zavodi, 

območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano in kmetje, ki predstavljajo različne kmetijske prakse za ohranjanje 

narave na kmetijskih zemljiščih. Izvedenih je bilo deset predavanj, ki so jih gostili kmetijsko 

gozdarski zavodi Ljubljana, Kranj, Celje, Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota, 

Maribor in Ptuj. 

Predavanja so potekala po enotnem programu, kjer so strokovnjaki varstva narave in 

kmetijstva predstavili: 

- Kmetijstvo in naravovarstvo za prihodnost ohranjene narave in trajnostnega kmetijstva 

- Živalske in rastlinske vrste, ki potrebujejo kmetijstvo in kmetijstvo potrebuje njih 

- Priložnost Skupne kmetijske politike 2023 - 2027 za Naturo 2000 

- Varstvo narave in kmetijstvo z roko v roki na terenu (predstavitev kmetijsko gozdarskih 

zavodov in video reportaže s kmetij) 

- Predstavitev projekta LIFE for SEEDS - vzpostavitev semenske banke 

- Grajeni ekosistemi za zaščito površinskih voda v Naturi 2000 

Ob koncu vsakega predavanja so bili udeleženci povabljeni k izpolnjevanju kratke ankete, 

z naslednjimi vprašanji: 

- Ali ste na predavanju izvedeli nove informacije o Naturi 2000? 

- Katero predavanje je bilo za vas najbolj koristno? 
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- Iz območja katerega Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ) prihajate? 

- Ali ste že vključeni v katere od naravovarstvenih kmetijskih (KOPOP) ukrepov? 

- Ali želite več predavanj ali delavnic z vsebinami, ki vključujejo varstvo narave in 

kmetijatvo? 

Ključne ugotovitve:  

- 10 predavanj se je udeležilo več kot 500 ljudi 

- 50 % udeležencev je odgovorilo na anketni vprašanlnik 

- Rezultati anket so pokazali, da je 95,5 % anketirancev izvedelo nove informacije o Naturi 

2000 

- Med najbolj koristnimi predavanji sta bili Varstvo narave in kmetijstvo z roko v roki na 

terenu (predstavitev kmetijsko gozdarskih zavodov in video reportaže s kmetij) in 

Priložnost Skupne kmetijske politike 2023 - 2027 za Naturo 2000 - 29 % 

- 62 % anketirancev ni vključenih v KOPOP ukrepe 

- 34 % anketirancev je vključenih v KOPOP ukrepe 

- 83 % anketirancev si želi več predavanj z vsebinami varstva narave in kmetijstva 
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Analize rezultatov anket 

 

Graf 1: Ali ste na predavanju izvedeli nove informacije o Naturi 2000? V grafu so prikazani 

odgvori po posameznem predavanju in skupni seštevek. 95,5 % anketirancev (238 

anketirancev) je odgovorilo, da so na predavanjih izvedeli nove informacije o Naturi 2000. 
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Graf 2: Katero predavanje je bilo za vas najbolj koristno? Anketiranci so lahko izbrali več 

možnih odgovorov. V grafu so prikazani odgovori po posameznem predavanju. Največji 

interes so izkazali za predavanje Varstvo narave in kmetijstvo z roko v roki na terenu - 29 

% in Priložnosti skupne kmetijske politike 2023 - 2027 za Naturo 2000 - 29 %. 
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Graf 3: Iz katerega območja Kmetijsko gozdarskega zavoda prihajate? Graf prikazuje iz 

katerega območja so bili anketiranci na posameznem predavanju. Največ anket so izpolnili 

udeleženci iz območja Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana - 27 % in iz območja 

Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica - 19 %. 
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Graf 4: Ali ste že vključeni v katere od naravovarstvenih kmetijskih (KOPOP) ukrepov? 

Graf prikazuje vključenost anketirancev v KOPOP ukrepe po posameznem predavanju. 

Skupno 62 % anketirancev ni vključenih v KOPOP ukrepe, 34 % anketirancev je vključenih 

v KOPOP ukrepe. Največji delež anketirancev, ki so bili vključeni v KOPOP ukrepe je na 

območju KGZ Murska Sobota, najmanjši pa na območju KGZ Kranj. 
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Graf 5: Ali želite več predavanj ali delavnic z vsebinami, ki vključujejo varstvo narave in 

kmetijstvo? 83 % anketirancev si želi več predavanj in delavnic z vsebinami, ki vključujejo 

varstvo narave in kmetistvo. Največji delež pritrdilnih odgovorov je bilo na predavanju KGZ 

Kranj, najmanj na predavanj KGZ Maribor. 
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