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Ljubljana, SLOVENIA – Dne 13. marca smo na občini Ig organizirali tretjo 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
22 deležnikov z različnih področij.
Na tretji delavnici smo s pomočjo deležnikov obravnavali potencialne cilje, ukrepe, pobude in
tveganja za tri različna področja, upravljanje, okolje in gospodarski in socialni razvoj.
Oblikovani ukrepi bodo kasneje vključeni v sporazum o mokriščih, ki bo na zadnjem srečanju
podpisani s strani vključenih in ostalih relevantnih deležnikov. Glavni sprejeti sklepi so
naslednji:
s področja upravljanja:
- kontrola odtokov voda iz sekundarnih odvodnikov v glavne odvodnike (reke) z zapornicami;
- kontrola odtekanja voda iz terciarnih odvodnikov;
- usklajeno vzdrževanje jarkov;
- ozaveščanje deležnikov o pomenu ustreznega vzdrževanja odvodnikov;
- kontrola uporabe gnojil in zaščitnih sredstev na kmetijskih površinah.
s področja okolja:
- spoštovanje prepovedi preoravanja trajnega travinja iz Uredbe o KPLB (tudi za ekološke
kmete);
- košnja, prilagojena ohranjanju vrst in habitatnih tipov;
- primerno vzdrževanje mejic in zelenih pasov (selektivna sečnja, ohranjanje dreves,
ohranjanje primerne širine zelenih pasov ob jarkih in vodotokih);
- vzpostavitev conacije posameznih podobmočij, kjer se določijo prioritete v sodelovanju z
lastniki zemljišč in upravljavci zavarovanega območja in NATURA2000 (KPLB in ZRSVN) – ob
sodelovanju Kmetijske svetovalne službe;
- vzpostavitev monitoringa kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov;
- primer dobre prakse usklajenih politik na zemljiščih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
(SKZG);

- pripraviti analizo možnosti razvoja in načrt prestrukturiranj za posamezna kmetijska
gospodarstva v sodelovanju s kmetijskimi ustanovami in ob finančni podpori kmetijske
politike;
- plačilo za izvajanje prilagojene rabe na kmetijskih zemljiščih.
S področja gospodarskega in socialnega razvoja:
- oblikovanje skupnih turističnih produktov;
- skupno trženje produktov;
-gradnja turistične infrastrukture, ki bo zagotavljala usmerjen obisk;
Na sporedu bo še eno in sicer zaključno srečanje in sicer predvidoma v aprilu.
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