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Ljubljana, SLOVENIA – Dne 25. januarja smo na občini Ig organizirali drugo delavnico z deležniki
v okviru projekta Wetnet - Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč, ki
poteka v okviru progama Interreg Mediteran in je financiran s strani Evropskega regionalnega
sklada. Delavnice, ki smo jo organizirali Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, kot
partner ter Krajinski park Ljubljansko barje, kot pridruženi partner v projektu, se je udeležilo
27 deležnikov z različnih sektorjev. Udeležili so se je deležniki strokovnega, javnega in
privatnega sektorja, med drugim lastniki zemljišč, predstavniki ministerstev, kmetovalci,
predstavniki društev in nevladnih organizacij, znanstvenih inštitucij in drugi.
Druga delavnica je potekala s pomočjo tehnike »svetovna kavarna«, kjer se oblikujejo štiri
omizja z udeleženci, ki prihajajo iz različnih sfer. Vsaka miza je obravnavala svojo tematiko in
sicer kmetijstvo, vodarstvo, naravo in turizem, pri čemer je vsak udeleženec sodeloval pri vseh
štirih tematikah. Pri vsaki mizi, ki jo je vodil strokovnjak s preučevane tematike, so udeleženci
obravnavali najbolj pereče probleme, s katerimi se soočajo na pilotnem območju pri
posamezni tematiki, pozvani so bili k iskanju možnih rešitev problematike in na koncu
izpostavitvi morebitnih ovir, ki preprečujejo udejanjanje možnih rešitev.
Kot najbolj pereči problemi izkazali neustrezno urejanje jarkov, odsotnost conacije in
onesnaževanje voda. Kot glavne rešitve so se izkazale ustrezno upravljanje z jarki, ustrezna
conacija zemljišč in ustrezen nadzor nad onesnaževanjem voda. Izzivi, ki se pri tem pojavljajo
pa so sprememba zakonodaje, na kakšen način zagotoviti ustrezen nadzor. Z vidika turizma
so se kot najbolj pereči problemi izkazali odsotnost turistične infrastrukture, odsotnost
turističnega produkta na tem območju ter skupnega trženja ter neozaveščenost obiskovalcev.
Kot rešitve so se izkazale razvoj turistične infrastrukture, povezovanje ponudnikov v turistične
produkte in skupno trženje ter upravljanje z obiskom ter ozaveščanje. Izzivi, s katerimi se pri
tem soočamo so pomanjkanje sredstev, pomanjkanje komunikacije in odsotnost
sistematičnega ozaveščanja obiskovalcev. Z vidika narave so se kot najbolj pereči problemi
izkazali zaraščanje, nenadzorovan obisk, neučinkovit nadzor, neučinkovite politike ter
neurejenost jarkov. Kot rešitve so bili izpostavljeni conacija, urejanje jarkov in mejic z novimi

tehnologijami, ustrezne učinkovite politike, izboljšanje nadzora. Kot izzivi pa so se izkazali ni
mladih prevzemnikov kmetij, usklajevanje različnih interesov je dolgotrajno, zagotovitev
sprememb v politiki.

Po koncu prvega dela delavnice so sledile predstavitve ugotovitev pri posameznih mizah
oziroma tematikah ter izhodišč za nadaljnje iskanje idej o sožitju in delovanju deležnikov na
pilotnem območju. Na sporedu bosta še dve delavnici in sicer tretja predvidoma marca in nato
zadnja, zaključna v maju.
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