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IZVRŠNI POVZETEK 
 
Pomen kmetovanja za Naturo 2000 

Kmetijstvo je močno prispevalo k biotski raznovrstnosti skozi stoletja različnih tradicij 
kmetovanja, ki so vodile v oblikovanje kompleksnega mozaika polnaravnih habitatov po 
celotni krajini. 

Države članice EU so sprejele dva ključna elementa evropske zakonodaje – direktivi o pticah1 
in habitatih2 – z namenom, da zavarujejo najdragocenejše vrste in habitate Evrope po 
njihovih celotnih naravnih območjih v EU. Osrednji element naravovarstvenih direktiv je 
vzpostavitev vseevropskega omrežja območij Natura 2000, ki se jih mora upravljati in 
zaščititi, da se zagotovi ohranjanje habitatov in vrst v interesu Skupnosti. Vendar pa območja 
Natura 2000 niso strogo varovana območja, kjer bi bile vsakršne dejavnosti sistematično 
prepovedane, temveč temelji na drugačnem pristopu, ki v polnosti priznava, da je človek 
sestavni del narave in da oba najbolje delujeta v medsebojnem partnerstvu. 

Mnogi habitati in vrste, ki so zaščiteni po direktivah o pticah in habitatih, so odvisni od 
določenih praks kmetovanja ali so z njimi povezani3. Ti habitati in vrste so zdaj za svoje 
nadaljnje preživetje odvisni od lokalnim pogojem prilagojenih ekstenzivnih sistemov in praks 
kmetovanja. Vendar pa je v zadnjih 50 letih zaradi kombinacije učinkov prehoda na 
intenzivno kmetovanje in opuščanja površin biotska raznovrstnost v kmetijski krajini 
doživela dramatičen upad. 

Pomen kmetov za omrežje Natura 2000 se odraža v tem, da kmetijske površine tvorijo okoli 
40 % celotnega ozemlja, vključenega v Naturo 2000. Ker se visoka raven biotske 
raznovrstnosti običajno prekriva z nizko stopnjo kmetijske proizvodnje, se večina kmetijskih 
površin v Naturi 2000 nahaja na manj donosnih kmetijskih področjih. Tipični primeri 
vključujejo alpinske travnike in pašnike, stepske ravnice, odprte resave in mokrotna travišča.  

Sistemi kmetovanja nizke intenzivnosti na območjih Natura 2000 so se večinoma razvili skozi 
čas, struktura kmetijskih gospodarstev in prakse kmetovanja pa so močno prilagojeni 
lokalnim pogojem (Oppermann et al., 2012). V splošnem vključujejo: 

• živinorejske sisteme, kjer krmne površine obsegajo predvsem polnaravno vegetacijo, 
vključno s pašniki, resavami in grmišči; 

• obdelovalne sisteme nizke intenzivnosti (npr. na revnih prsteh, sušnih, slanih ali 
območjih visoke podtalnice in na odročnih lokacijah), ki se pogosto izmenjujejo s 
polnaravno vegetacijo na prahi; 

• trajne nasade nizke intenzivnosti, kot so stari, tradicionalno upravljani sadovnjaki in 
nasadi oljk; ter  

• mešane sisteme kmetovanja z obdelovanimi zemljišči oz. trajnimi nasadi in živinorejo. 
Takšni sistemi kmetovanja vključujejo tudi kmetijske površine z mozaikom 

                                                      
1 Direktiva Sveta 2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih ptic, kodificirana različica Direktive 79/409/EGS. Dostopna na: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF  
2 Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Konsolidirano 
besedilo z dne 1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
3 255 vrst in 57 habitatnih tipov v interesu Skupnosti je tesno povezanih s kmetijstvom. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
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nizkointenzivnega kmetijstva in dragocenih značilnosti krajine, ki lahko podpirajo visoko 
biotsko raznovrstnost. 

Nekatere vrste, zaščitene v okviru Nature 2000, najdemo tudi na intenzivno upravljanih 
kmetijskih površinah. Med njimi so nekatere mednarodno pomembne populacije gosi in 
labodov, ki tam prezimljajo in se takrat krmijo na intenzivno gojenih travnikih in žitnih poljih. 

Med kmetijskimi območji visoke naravne vrednosti (VNV) in kmetijskimi površinami v Naturi 
2000 je precej prekrivanja, saj so kmetijska območja, na katerih se nahajajo habitati in vrste 
v interesu Skupnosti, prepoznana kot kmetijske površine VNV. 

Na nekaterih od teh območij so obstoječi sistemi in prakse kmetovanja že skladni z 
ohranjanjem vrst in habitatov, zaradi katerih je bilo območje uvrščeno v Naturo 2000, in bo 
poudarek na iskanju načinov, kako podpreti te prakse kmetovanja in kmetom, ki so vanje 
vključeni, dati priznanje, ki jim gre. Na drugih se je tradicionalne načine kmetovanja že 
opustilo ali spremenilo v drugačne oblike kmetovanja, ki so manj skladne z naravo. V takih 
primerih pa bo potrebno poiskati načine za obuditev z naravo skladnih sistemov kmetovanja 
ali prilagoditev obstoječih praks, da bodo spet lahko prispevali k ohranjanju habitatov in vrst 
v interesu Skupnosti, zaradi katerih je zadevno območje zaščiteno. 

Zato je potreben pristop trdnega partnerstva med vključenimi kmeti, javnimi organi, 
pristojnimi za kmetijstvo in za okoljsko politiko, ter širšo družbo. Namen teh smernic je 
prikazati, kako lahko takšno partnerstvo učinkovito koristi vsem. Prinašajo pregled glavnih 
vidikov, ki jih je potrebno upoštevati v odnosu med kmetijstvom in Naturo 2000, ter nudijo 
vrsto praktičnih idej, primerov in priporočil za upravljanje kmetijskih površin na območjih 
Natura 2000, ki temeljijo na izkušnjah dobrih praks širom EU. 

Glavni razlogi za spremembe in pritiski na kmetijstvo v Naturi 2000 

Ekstenzivna živinoreja je na mnogih kmetijskih območjih postala nerentabilna, kar ob 
odsotnosti finančne podpore vodi bodisi v opuščanje bodisi v povečanje intenzivnosti 
(Beaufoy in Marsden, 2010). 

Opuščanje tradicionalnih ekstenzivnih načinov kmetovanja je najpomembnejši pritisk na 
ključne habitate in vrste v interesu Skupnosti na kmetijskih površinah. V opuščanje 
kmetovanja vodi kompleksen nabor razlogov, ki izpodbijajo smiselnost kmetovanja v 
trenutnem kontekstu rabe prostora in družbeno-gospodarskih okoliščin določenega 
območja (Keenleyside in Tucker, 2010). Kmetovanje na teh območjih je izziv zaradi 
kombinacije družbenih, ekonomskih, političnih in okoljskih dejavnikov, kot so na primer 
padanje cen mesa, omejitve glede dela in časa, slab dostop do trgov, staranje prebivalstva 
na podeželju, erozija tal ter omejena produktivnost in možnost uporabe mehanizacije zaradi 
geografskih dejavnikov, kot so strma pobočja ali nizka rodovitnost tal (IEEP in Veenecology, 
2005; Keenleyside in Tucker, 2010). Projekcije kažejo, da so trenutno v največji nevarnosti za 
opuščanje kmetovanja gorska in hribovita območja (Keenleyside in Tucker, 2010). 

Na drugi strani pa je drugi najpomembnejši pritisk na ključne habitate in vrste na kmetijskih 
površinah povečanje intenzivnosti kmetovanja. V zadnjih stotih letih, in zlasti od petdesetih 
let naprej, so se zaradi različnih gonil napredka v kmetijstvu (kot na primer rast cen in trga 
primarnih dobrin, tehnološki napredek ter tržni ukrepi in podpora v okviru SKP) močno 
razširile izboljšave in povečala intenzivnost kmetovanja. To je privedlo do znatnih sprememb 
v habitatih kmetijske krajine, tako da so se izgubili številni nekdanji naravni in polnaravni 
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elementi, kar posledično pomeni močno prilagojene in poenostavljene sisteme kmetovanja. 
Na mnoge habitate je vplivala kombinacija opuščanja na nekaterih območjih in povečanja 
intenzivnosti na drugih.  

Podpora sistemom kmetovanja 

Mnogi sistemi kmetovanja v Naturi 2000 so ogroženi. Kmetje, ki izvajajo zelo pomembno 
upravljanje ključnih habitatov in vrst, pogosto kmetujejo v zahtevnih okoliščinah z uporabo 
delovno intenzivnih sistemov na manj donosnih površinah. Izjemno so občutljivi na 
ekonomske pritiske, da bi opustili svoje tradicionalne sisteme kmetovanja, v nekaterih 
primerih pa celo proizvodnjo nasploh. 

Zato je pomembno oblikovati celosten sveženj podpore za kmete v Naturi 2000, ki v prvi 
vrsti zagotavlja ekonomsko vzdržnost ekstenzivnih sistemov kmetovanja, od katerih je 
odvisno za naravo koristno upravljanje, obenem pa je usmerjen na specifične prakse 
kmetovanja, ki so potrebne za ohranjanje ključnih habitatov in vrst.  

Prva prednostna naloga je nasloviti ključna tveganja za opuščanje in povečanje intenzivnosti 
tako, da se poskrbi, da kmetje lahko nadaljujejo (oz. ponovno začnejo) s kmetovanjem na 
zadevnih površinah in da ekstenzivni sistemi kmetovanja preživijo. Splošni cilj je zagotoviti, 
da je sistem kmetovanja ekonomsko vzdržen in je podpora usmerjena na krepitev 
zmogljivosti kmetijske infrastrukture (in kmeta), izboljšanje prihodkov na trgu pa lahko 
pomaga doseči ta cilj.  

Ko je osnovna podpora sistemu kmetovanja vzpostavljena, se sveženj dopolni s podporo za 
točno določene prakse upravljanja habitatov in vrst, zaščitenih z Naturo 2000. Ta celostni 
sveženj podpore se lahko vzpostavi z uporabo širokega nabora ukrepov iz obeh stebrov SKP, 
kot je razloženo spodaj, njihovo izvajanje pa se lahko podpre s storitvami informiranja in 
svetovanja, ki se jih prav tako nudi s podporo iz obeh stebrov SKP. Uporabi se lahko tudi 
druge evropske instrumente, kot sta program LIFE in ESRR, ter druge razpoložljive zasebne 
in javne vire sredstev. 

Zahteve v zvezi z upravljanjem v Naturi 2000 

Po direktivah o pticah in habitatih imajo države članice jasno odgovornost poskrbeti, da se 
vse habitate in vrste v interesu Skupnosti ohrani ali povrne v ugodno stanje ohranjenosti. 
Območja Natura 2000 igrajo ključno vlogo pri doseganju tega krovnega cilja, saj vključujejo 
najpomembnejša osrednja območja teh vrst in habitatov. Vsako območje je torej treba 
upravljati tako, da kar najbolj učinkovito pripomore k temu, da vrste in habitati, zaradi 
katerih je bilo območje zaščiteno, dosežejo ugodno stanje ohranjenosti v EU. 

Ko je območje enkrat vključeno v omrežje Natura 2000, so države članice dolžne na vsakem 
območju izvajati potrebne ohranitvene ukrepe, ki ustrezajo ekološkim zahtevam na območju 
prisotnih zaščitenih habitatnih tipov in vrst v interesu Skupnosti (člen 6(1)); preprečiti 
morajo tudi vsakršne škodljive dejavnosti, ki bi lahko pomenile pomembno vznemirjanje teh 
vrst (člen 6(2)), ter zaščititi območje pred potencialno škodljivimi projekti in načrti, ki bi 
lahko pomembno vplivali na območje Natura 2000 (člen 6(3) in (4)). 

Države članice vlagajo precejšen trud v zagotavljanje ustreznega upravljanja vseh zaščitenih 
območij, čeprav se situacija po posameznih državah precej razlikuje in so nekatere sprejele 
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načrte upravljanja ali določile ohranitvene ukrepe za vsa območja Natura 2000, medtem ko 
so druge to storile samo za del teh območij. 

Da se zagotovi, da vsako območje Natura 2000 v polnosti prispeva k doseganju tega 
temeljnega cilja USO, je pomembno določiti jasne varstvene cilje za vsako posamezno 
območje. Z njimi naj se opredeli želeno stanje na zadevnem območju za vsako vrsto in 
habitatni tip, zaradi katerih je območje zaščiteno. 

Ko so varstveni cilji določeni, je treba opredeliti potrebne ohranitvene ukrepe, ki so nujni, 
da se doseže te cilje, ter se o njih pogajati z vsemi vključenimi strankami, da se jih tudi 
učinkovito izvede. Ukrepi morajo ustrezati ekološkim zahtevam habitatov in vrst, zaradi 
katerih je območje zaščiteno.  

Da bo upravljanje kmetijskih površin na območjih Natura 2000 prispevalo k ohranjanju s 
kmetijstvom povezanih habitatov in vrst, je potreben dialog z vsemi relevantnimi deležniki. 
Kmetje lahko zelo dobro razumejo, kako je v preteklosti potekalo upravljanje, ki je vodilo do 
naravovarstvenih uspehov ali neuspehov. 

Ohranitveni ukrepi lahko vključujejo tako posebne ukrepe za zadevno območje (tj. 
dejavnosti upravljanja in/ali omejitve uporabe) kot horizontalne ukrepe, ki veljajo za več 
območij Natura 2000 na širšem prostoru (npr. ukrepe za zmanjšanje onesnaženja z nitrati ali 
omejevanje lova ali uporabe virov). Ustrezni instrumenti za izvajanje teh ohranitvenih 
ukrepov imajo lahko obliko načrtov upravljanja, ki so pripravljeni posebej za zadevno 
območje, ali pa so zajeti v drugih razvojnih načrtih in/ali ustreznih zakonskih, upravnih ali 
pogodbenih ukrepih.  

Kmetijsko-okoljski sporazumi s kmeti v okviru uredbe o razvoju podeželja so le en primer 
prostovoljnega pogodbenega ukrepa, namenjenega vzdrževanju ugodnega stanja 
ohranjenosti določenih habitatnih tipov (npr. travnikov ali pašnikov) in vrst. Zaradi 
kompleksnosti potrebnih ohranitvenih ukrepov bodo morda potrebne še druge vrste 
pogodb in sporazumov ter drugih vrst specifičnih ukrepov, vključno s prostovoljnim 
okoljevarstvenim upravljanjem, ki ne vključuje nikakršnega plačila ali drugih spodbud. 

Za določene habitatne tipe oz. vrste v celotni regiji ali državi in za reševanje razpršenih 
obremenitev, kot je evtrofikacija zaradi kmetijskih odpadnih voda, so lahko ustrezni 
horizontalni ukrepi. V nekaterih primerih je lahko uporabnih že zgolj nekaj preprostih 
zahtev, ki veljajo za celotno kmetijsko krajino. Za ukrepe pa tudi ni vedno potrebno, da 
zahtevajo dejavnost (pasivno upravljanje). Poleg tega ni nujno, da so ti ukrepi novi, saj lahko 
tudi obstoječi ukrepi prispevajo k doseganju varstvenih ciljev.  

Po drugi strani pa so lahko na nekaterih območjih potrebni bolj specifični lokalni pristopi, 
vključno z močno prilagojenimi in usmerjenimi ukrepi, ki najbolj ustrezajo specifičnim 
potrebam posamezne vrste ali habitata na določeni lokaciji glede upravljanja. Pri 
oblikovanju ukrepov upravljanja za določeno vrsto je še posebej pomembno razumeti njen 
življenjski cikel in ekološke zahteve. Prav tako pa lahko lokalni pogoji do določene mere 
spremenijo specifične potrebe habitatov in vrst. 
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Prakse kmetovanja, ki lahko prispevajo k vzdrževanju ali izboljšanju stanja ohranjenosti 
ključnih habitatov in vrst v kmetijski krajini 

Nizkointenzivno kmetijsko upravljanje površin je nujno za nadaljnji obstoj in ohranjanje s 
kmetovanjem povezanih ključnih habitatov in vrst, zaščitenih z Naturo 2000. Pred ponovno 
vzpostavitvijo ustreznega dolgoročnega upravljanja je pogosto potrebno tudi njihovo 
obnavljanje. 

Te ukrepe upravljanja večinoma izvajajo kmetje, ki pa jim je potrebno zagotoviti zadostno 
podporo. Nekateri kmetje že izvajajo dobre ukrepe upravljanja in pomembno je, da dobijo 
ustrezno priznanje in podporo v njihovi vlogi pri ohranjanju in upravljanju teh habitatov. 
Drugi pa potrebujejo podporo, da obudijo dejavnosti upravljanja opuščenih zemljišč ali se 
vzdržijo povečanja intenzivnosti kmetovanja na svojih zemljiščih.  

Večino habitatov, na katere se nanašajo te smernice, se upravlja s pašništvom, pri katerem 
je treba določiti ustrezno gostoto črede, sezonsko pašo in čas paše, uporabiti primerno vrsto 
ali kombinacijo pašnih živali, kadar je to ustrezno, in v nekaterih primerih izvajati rotacijo 
pašnih površin. Pri mnogih habitatih, zlasti na goratih področjih, je paša s pastirjem 
pomemben upravljavski ukrep z dolgo kulturno tradicijo, ki ga je treba ohranjati in podpirati. 

Košnja je prav tako pomembna kmetijska dejavnost za polnaravna travišča (travnike), pri 
kateri je glede na habitatni tip potrebno upoštevati ustrezno časovno umestitev in 
pogostost, uporabo primernih pripomočkov in strojev ter ustreznost ali neustreznost 
odstranjevanja pokošene trave. Pri številnih habitatih se v kombinaciji s košnjo uporablja 
tudi pašništvo. 

V zvezi z upravljanjem ustreznih območij za ključne vrste v kmetijski krajini je pomembno 
zagotoviti, da so pokrite vse potrebe vrste v povezavi s prehranjevanjem, razmnoževanjem 
in zavetjem v vseh letnih časih in znotraj domačega življenjskega območja vrste, za kar je 
lahko potreben mozaik različnih habitatov na relativno majhnem območju. Območja 
habitatov morajo biti dovolj velika, da lahko vzdržujejo preživetja sposobne populacije, ali 
dovolj povezana, da lahko podpirajo metapopulacije. Habitati kmetijske krajine, kot so žive 
meje, suhi zidovi, ribniki in terase, so ključni habitati za vrste, ki so povezane z ekstenzivnim 
kmetijstvom, in jih je treba vzdrževati ali obnavljati. 

Kjer so bili habitati kmetijske krajine opuščeni ali so poškodovani zaradi obremenitev z 
intenzivnim kmetijstvom, so lahko potrebni obsežni ukrepi obnavljanja, da se doseže 
ugodno stanje ohranjenosti ključnih habitatov in vrst, zaščitenih z Naturo 2000. Med 
obnovitvenimi ukrepi so lahko: obračanje trenda bogatenja prsti in ponoven vnos vegetacije, 
ponovno sejanje, da se obnovi raznovrstnost vrst, omejevanje grmišč in invazivnih plevelov 
ali tujerodnih vrst ter ponovno vzpostavljanje hidroloških režimov (npr. odpravljanje 
izsuševalnih sistemov, ponovna vzpostavitev ravni in režimov podzemne vode ter 
poplavljanje in regulacija rek). 

Za učinkovito upravljanje habitatov kmetijske krajine je potrebno upoštevati še nekatere 
ključne vidike. Raven, na kateri se izvaja ohranitvene ukrepe, vpliva na njihovo učinkovitost. 
Usmerjeni morajo biti na dovolj veliko področje, da se ohrani ali obnovi ekološko vzdržna 
območja ustreznih habitatov oziroma ohrani vsaj minimalne preživetja sposobne populacije 
vrst. Kompleksna struktura nekaterih ključnih habitatov je podlaga za bogastvo vrst v njih. 
Da se ohrani raznovrstnost in heterogenost habitatov, je potreben raznolik način in 
intenzivnost njihovega upravljanja ter ohranjanje robnih habitatov.  
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Upravljanje kmetijskih površin mora biti prilagojeno lokalnim razmeram. Ukrepi v zvezi s 
kmetovanjem morajo biti prilagojeni in usmerjeni, da so lahko učinkoviti. Optimalni režim se 
lahko močno razlikuje med podtipi habitatov in med območji glede na dejavnike, kot so prst, 
vegetacija, nadmorska višina, podnebje in način upravljanja v preteklosti. Pomembno je 
upoštevati specifično zgodovino upravljanja posameznega območja, saj so se habitati 
pogosto prilagodili in so odvisni od vzdrževanja tradicionalnih režimov. Pri načrtovanju 
upravljanja je treba uporabiti tako strokovno okoljevarstveno znanje kot lokalne izkušnje s 
kmetovanjem. 

V nekaterih primerih so potrebni okoljevarstveni kompromisi, saj se različne vrste znotraj 
habitata na ukrepe upravljanja odzivajo različno. Ustrezne strategije so bodisi usmerjene na 
največje koristi za vse vrste ali pa prednost dajejo občutljivim oz. prednostnim vrstam, kot so 
opredeljene z varstvenimi cilji. 

Evropsko financiranje za upravljanje kmetijskih površin v Naturi 2000 

Priložnosti za financiranje Nature 2000 so bile vključene v vse relevantne sklade EU za 
finančno obdobje 2014–2020. Zlasti skupna kmetijska politika (SKP) je in bo še naprej služila 
kot pomemben finančni vir.  

Za zagotavljanje boljše izrabe priložnosti evropskega financiranja, ki so na voljo za 
upravljanje območij Natura 2000, je Komisija države članice pozvala, naj pripravijo 
prednostne okvire ukrepanja (POU) za financiranje Nature 2000, v katerih se določi 
strateške prednostne naloge in ukrepe, ki jih je potrebno izvesti v obdobju 2014–2020, ter 
finančne instrumente, ki se jih lahko uporabi za izvedbo teh ukrepov. 

Komisija je izrazila tudi namen, da spodbuja uporabo inovativnih pristopov in tržno 
osnovanih instrumentov v podporo upravljanju Nature 2000, vključno z zasebnim 
financiranjem, čeprav se zaveda, da bodo ti viri verjetno predstavljali le majhen delež 
celotnega financiranja omrežja Natura 2000 v bližnji prihodnosti in bo za doseganje 
naravovarstvenih koristi omrežja še naprej osrednjega pomena javno financiranje s strani EU 
in držav članic.  

Prenovljena SKP kot ključni vir financiranja za kmetijske površine v Naturi 2000 od leta 
2014 

SKP predstavlja enega najpomembnejših potencialnih virov evropskih sredstev za 
upravljanje kmetijskih površin na območjih Natura 2000. Stebra SKP se razlikujeta v 
financiranju, delovanju in strukturi. 1. steber nudi neposredna plačila kmetom (pa tudi 
sredstva za druge ukrepe, kot so posegi na trgu in izvozna nadomestila). 2. steber pa nudi 
širok nabor ukrepov v podporo kmetom in drugim upravljavcem zemljišč ter podeželskim 
skupnostim preko večletnih programov razvoja podeželja (PRP), ki jih pripravijo nacionalni 
ali regionalni organi. 

Nova zakonodaja prinaša znatne spremembe v povezavi s podporo kmetovanju v Naturi 
2000 iz obeh stebrov SKP. Glavne štiri evropske uredbe v povezavi s SKP so bile sprejete 
decembra 2013, a podrobna pravila glede izvajanja, ki bodo objavljena tekom leta 2014, 
tukaj niso vključena. 

Prvi steber je še naprej usmerjen na zagotavljanje nevezanih plačil podpore kmetom, a sta 
se občutno spremenila struktura in nabor plačil, ki so relevantna za Naturo 2000. Od leta 
2015 bo za države članice nekaj plačil obveznih: nova shema osnovnega plačila (ali 
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nadaljevanje sheme enotnega plačila na površino), plačilo za »zeleno komponento« in 
dodatno plačilo za mlade kmete. Države članice se lahko odločijo, da bodo ponudile še dve 
dodatni komponenti neposrednih plačil, eno za kmetovanje na površinah z naravnimi 
omejitvami in drugo kot vezana plačila za okoljsko, gospodarsko ali družbeno pomembne 
vrste kmetovanja, ki se spopadajo s težavami. Kot alternativo vsem tem plačilom se lahko 
vzpostavi tudi mnogo enostavnejša shema neposrednih plačil za male kmete.  
 

Plačilo za zeleno komponento za prakse kmetovanja, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, sestavljajo trije ukrepi, katerih merila mora izpolnjevati večina kmetov, ki so 
upravičeni do neposrednih plačil iz 1. stebra: vzdrževanje trajnega travinja, diverzifikacija 
kmetijskih rastlin (na ornih zemljiščih) in površine z ekološkim pomenom (vsaj 5 % ornih 
zemljišč, ki so upravičena do neposrednih plačil, se mora upravljati v ekološke namene, npr. 
kot krajinske značilnosti, zemljišča v prahi, terase ali varovalne pasove). Kmetje na območjih 
Natura 2000 bodo morali izvajati samo tiste prakse zelene komponente, ki so skladne s cilji 
direktiv, na katerih temelji Natura 2000. Kmetovalci s certifikatom ekološke pridelave bodo 
plačilo prejeli avtomatsko brez posebne obveznosti za skladnost z zeleno komponento, 
prejemniki plačil za male kmete pa so teh zahtev opravičeni. 
 

Za varovanje trajnega travinja znotraj območij Natura 2000 morajo države članice določiti 
okoljsko občutljivo trajno travinje, ki potrebuje zaščito (vključno s šotišči in mokrišči). Za 
kmete na teh območjih je zahteva iz zelene komponente, da teh zemljišč ne spreminjajo ali 
zorjejo. Države članice lahko na podoben način tudi izven območij Natura 2000 določijo in 
zaščitijo druga območja trajnega travinja, ki ima veliko vrednost za okolje. Na bolj splošni 
ravni pa velja zahteva, da se delež površin s trajnim travinjem v primerjavi s celotno 
površino kmetijskih zemljišč (v primerjavi z opredeljenim predhodnim letom) ne zmanjša za 
več kot 5 %. Države članice se lahko odločijo, ali bodo to obveznost uporabljale na nacionalni 
ali regionalni ravni. Lahko pa jo naložijo tudi na ravni posameznih kmetijskih gospodarstev. 

V okviru drugega stebra se za podporo za kmetijske površine v Naturi 2000 lahko uporabi 
širok nabor ukrepov za upravljanje zemljišč, načrtovanje ohranjanja narave, prenos znanja in 
svetovanje. Eno od prednostnih področij EKSRP daje poudarek »obnovi, ohranjanju in 
izboljšanju biotske raznovrstnosti vključno z območji Natura 2000 […] ter kmetovanja visoke 
naravne vrednosti in stanja krajin v Evropi«. Med relevantnimi spremembami v primerjavi s 
prejšnjim EKSRP so: potrditev razširjenega obsega kmetijsko-okoljskega ukrepa s 
preimenovanjem v kmetijsko-okoljsko-podnebnega; priznavanje okoljskih in podnebnih 
koristi skupnih ukrepov, zlasti a ne samo na ravni krajine, z možnostjo odobritve višjih 
transakcijskih stroškov pri pogodbah, ki vključujejo več kot enega upravljavca zemljišč; 
fleksibilna pravila glede trajanja pogodb po začetnem obdobju izvajanja zavez ter razširitev 
obsega ukrepa nadomestil v okviru območij Natura 2000 na kmetijske in/ali gozdne površine 
na drugih naravovarstvenih območjih z okoljskimi omejitvami, ki prispevajo h krepitvi 
povezanosti habitatov (člen 10 direktive o habitatih). 

Države članice lahko v okviru svojih PRP oblikujejo tudi tematske podprograme, s katerimi 
pokažejo, kako bodo uporabile razpoložljive ukrepe za izvajanje prednostnih nalog, 
zastavljenih v novi uredbi, in odgovarjanje na specifične potrebe v svojih nacionalnih oz. 
regionalnih kontekstih. Uredba med področji za tematske podprograme izpostavlja potrebe 
mladih kmetov, majhne kmetije, gorska območja, kratke dobavne verige, blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje ter biotsko raznovrstnost, državam članicam pa omogoča 
dvig najvišje stopnje podpore za dejavnosti v okviru teh podprogramov.  
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Stebra SKP uporabljata različne instrumente, a pomembno je na ravni kmetijskih 
gospodarstev izkoristiti potencialne sinergije med njimi v podporo sistemom kmetovanja in 
praksam upravljanja v Naturi 2000. Pomembno je upoštevati lokalne pogoje in analizirati, 
kateri ukrepi so najbolje prilagojeni za podpiranje varstvenih ciljev na posameznem 
območju. 
Zelo pomembno je tudi povezovati različne ukrepe, da se zagotovi izvajanje učinkovite 
podpore ekstenzivnim sistemom kmetovanja in takšnim z visoko naravno vrednostjo. Poleg 
plačil za kmetijsko-okoljsko upravljanje iz 2. stebra so pogosto potrebna plačila iz 1. stebra, 
da se ohrani kmetovanje na območjih z ekstenzivno upravljanimi polnaravnimi habitati 
(Oñate et al., 2007; Poláková et al., 2011). 

Vse kmetijske površine v Naturi 2000 bi bilo treba upoštevati za upravičenost do plačil iz 
obeh stebrov SKP. V številnih državah članicah v programskem obdobju 2007–2013 obsežna 
območja kmetijskih habitatov v Naturi 2000 niso bila upravičena do neposrednih plačil iz 1. 
stebra. Za to so odgovorne države članice, težave z neupravičenostjo pa so pogosto 
povezane z značilnimi elementi kmetijske krajine v Naturi 2000, ki predstavljajo bistven del 
njihove dragocenosti z vidika biotske raznovrstnosti, a se ne skladajo z načinom, kako so se 
države članice odločile uporabljati evropska pravila glede upravičenosti znotraj 
prilagodljivega okvira, ki ga omogočajo. Ovire za upravičenost so se v preteklosti med 
drugim nanašale na prisotnost dreves, grmovja oz. grmišč na pašnikih, velikost kmetijskih 
gospodarstev ali parcel, lastništvo zemljišč, zastarele zemljiškoknjižne evidence in težave s 
standardi DKOS, ki so jih države članice oblikovale za intenzivnejše sisteme kmetovanja. 

Podpora iz SKP za zagotavljanje ekonomske vzdržnosti sistemov kmetovanja v Naturi 2000 

Prvi korak, ki je ključnega pomena pri zagotavljanju, da se kmetovanje na območjih Natura 
2000 nadaljuje, je skrbna preučitev možnosti, da se pri pogojih upravičenost do plačil iz 1. 
stebra upošteva posebnosti sistemov kmetovanja v Naturi 2000. Ko se zagotovi upravičenost 
zemljišč in kmetov, obstaja več plačil iz obeh stebrov SKP, ki se jih lahko uporabi (pogosto v 
kombinaciji) v podporo ekonomski vzdržnosti teh kmetijskih gospodarstev, med drugim: 

• shema osnovnega plačila in shema enotnega plačila na površino (1. steber), 
• plačila za zeleno komponento (1. steber), 
• plačila za območja z naravnimi omejitvami (1. in 2. steber), 
• prostovoljna vezana podpora (1. steber) 
• ali shema za male kmete (1. steber) namesto vseh ostalih neposrednih plačil iz 1. 

stebra. 

Podpora iz SKP za krepitev zmogljivosti kmetijskih gospodarstev v Naturi 2000 

Dolgoročna ekonomska in okoljska vzdržnost sistemov kmetovanja v Naturi 2000 je odvisna 
od krepitve administrativne in okoljske zmogljivosti kmetov ter gospodarske zmogljivosti 
kmetijskega gospodarstva. Javna sredstva za krepitev zmogljivosti prihajajo iz obeh stebrov 
SKP, vendar mora biti ta podpora prilagojena specifičnim potrebam kmetov in sistemov 
kmetovanja v Naturi 2000 pri zasledovanju okoljskih ciljev. Nabor možnosti podpore za 
krepitev zmogljivosti vključuje: 

• službe za kmetijsko svetovanje (1. in 2. steber), 
• prenos znanja in informiranje ter krepitev okoljske ozaveščenosti med kmeti v Naturi 

2000 (2. steber) 
• naložbe v osnovna sredstva (2. steber), 
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• razvoj kmetij in podjetij (2. steber), 
• dohodkovna podpora in druga plačila za mlade kmete (1. in 2. steber). 

Zagotavljanje storitev svetovanja, podpore in usposabljanja za kmete je ključno za preživetje 
sistemov kmetovanja in uspešno upravljanje ključnih habitatov in vrst v Naturi 2000. Še 
vedno ostaja precej neizpolnjenih potreb po svetovanju in podpori kmetom v EU – leta 2008 
je bilo samo okoli 5 % kmetov, ki so prejeli neposredna plačila, deležnih individualnega 
svetovanja (Evropska komisija, 2010a). Predlagani obseg in zahteve glede SKS od leta 2014 
državam članicam nudijo priložnost za zagotavljanje zelo specifičnih svetovalnih storitev, ki 
so prilagojene okoljskim in gospodarskim potrebam kmetov v Naturi 2000. 

SKP in druga podpora za dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom iz Nature 2000 

Številni kmetje s travniki v Naturi 2000 ali na območjih VNV se soočajo s težavami pri prodaji 
svojih proizvodov, ker gre pogosto za premajhne pridelovalce na odročnih območjih, kjer je 
malo kupcev, ki bi lahko plačevali visoke cene. Po drugi strani pa imajo drugi dobre možnosti 
za neposredno trženje v okviru ekoturizma in ponudnikom turističnih storitev, kot so hoteli 
in restavracije. V nekaterih regijah so kmetje iz Nature 2000 vzpostavili uspešne neposredne 
tržne povezave z večjimi trgovci. V naboru podpore za kmete, ki želijo povečati dodano 
vrednost svojih proizvodov, so:  

• ustanovitev skupin proizvajalcev (2. steber), 
• sheme kakovosti za kmetijske proizvode (2. steber), 
• posebne oznake in zaščitena označba porekla. 

Podpora iz SKP za upravljanje habitatov in vrst v kmetijski krajini v Naturi 2000 

Upravljanje kmetijskih površin v Naturi 2000, ki odgovarja na specifične potrebe ključnih 
habitatov in vrst, se lahko izvaja z raznimi možnostmi podpore iz 2. stebra, med drugim: 

• priprava in posodabljanje načrtov upravljanja območij Natura 2000, 
• kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila, 
• neproizvodne naložbe, povezane s kmetijsko-okoljskimi vidiki in Naturo 2000, 
• nadomestila v okviru območij Natura 2000, 
• plačila za dobrobit živali, 
• preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov in obnavljanje potenciala 

kmetijske proizvodnje. 

Kmetijsko-okoljski ukrepi so še posebej pomembni za Naturo 2000. V okviru svojih 
programov razvoja podeželja za obdobje 2007–2013 je več držav članic že uspešno razvilo 
kmetijsko-okoljske sheme, ki so posebej prilagojene upravljanju območij Natura 2000 ali 
kmetijskim površinam visoke naravne vrednosti (VNV), kjer se nahajajo habitati in vrste, 
zaščiteni z Naturo 2000. Prenovljeni 2. steber naj bi državam članicam in njihovim regijam 
omogočil razvijanje nadaljnjih podobnih kmetijsko-okoljsko-podnebnih shem, ki kar najbolj 
ustrezajo njihovim kmetijskim območjem v Naturi 2000.  

Plačila iz SKP za projekte sodelovanja in lokalna partnerstva 

Lokalna partnerstva igrajo ključno vlogo pri izvajanju ohranitvenega upravljanja v Naturi 
2000 na terenu. EKSRP ponuja številne možnosti za financiranje akcijskih skupin kmetov ali 
partnerstev med skupinami kmetov in drugimi lokalnimi organizacijami, kot so lokalni 
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upravni organi ali NVO, vključno s pristopom LEADER, skupinami proizvajalcev in projekti 
sodelovanja. V ta okvir podpore spadajo: 

• projekti sodelovanja, s katerimi se spodbuja kratke dobavne verige in lokalne trge, 
lajša skupinske pristope k okoljskim projektom in praksam od lokalne do 
nadnacionalne ravni, 

• lokalna partnerstva – pristop LEADER. 

Druga evropska sredstva za območja Natura 2000 

Program LIFE je osrednji evropski finančni instrument, ki je namenjen promociji okolja v EU. 
Čeprav je njegov proračun majhen v primerjavi z drugimi finančnimi instrumenti EU, je 
program LIFE strateškega pomena za Naturo 2000, ker financira zelo specifične in usmerjene 
ohranitvene ukrepe, ki težje pridobijo sredstva iz drugih evropskih virov, kot so spremljanje 
in meritve, opredelitev in vzpostavitev tehnik upravljanja ter obvladovanje tveganj za 
območja Natura (Gantioler et al., 2010; Kettunen et al., 2011).  

Sredstva iz programa LIFE so še posebej pomembna za območja, kjer se je kmetijsko 
upravljanje opustilo, načrtovanje upravljanja območja Natura 2000 pa še ni dovolj daleč, da 
bi omogočalo prijavljanje za sredstva iz drugih virov (Kettunen et al., 2011). Številni projekti 
za obnovo območij Natura 2000 so uspešno povezali financiranje iz programa LIFE z 
razvojem kmetijsko-okoljskega financiranja, da so si zagotovili dolgoročno finančno podporo 
(WWF in IEEP, 2009).  

Tudi novi integrirani projekti, ki so vključeni v uredbo o programu LIFE za obdobje 2014–
20204, bi se lahko izkazali za pomembne za ohranjanje habitatov, zaščitenih z Naturo 2000, 
ker krepijo vključevanje okoljskih vidikov v druge politike EU in so usmerjeni na izvajanje 
strategij in načrtov na večjem ozemeljskem območju (npr. na regionalni, medregionalni ali 
nacionalni ravni). Integrirani projekti naj bi prispevali tudi k uporabi drugih virov financiranja 
za doseganje varstvenih ciljev in izvajanje potrebnih ukrepov na območjih Natura 2000.  

Evropski strukturni skladi lahko nudijo obsežna sredstva za dejavnosti obnavljanja, 
ohranjanja, upravljanja in spremljanja na območjih Natura 2000 (Evropska komisija, 2011). 
Sredstva pa se lahko uporabi tudi za podpiranje ekoturizma, ozaveščanje in komuniciranje, 
usposabljanje in izobraževalne dejavnosti na območjih Natura 2000. Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) dopušča financiranje biotske raznovrstnosti, zlasti v okviru cilja 
ohranjanja in varstva okolja ter spodbujanja učinkovite rabe virov, vključno z naravno 
dediščino, omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami5. Iz Evropskega socialnega 
sklada (ESS) se lahko podpre krepitev zmogljivosti, ki je usmerjena v ustvarjanje novih 
delovnih mest v povezavi z Naturo 2000 in malimi podjetji. 

Skladi omogočajo tudi, da se sredstva nameni za transnacionalno, čezmejno in 
medregionalno sodelovanje, ki lahko koristi območjem Natura 2000 in tamkajšnjim vrstam, 
na primer za razvoj ekoturizma ali varovanje, obnavljanje in upravljanje porečij, obalnih 
območij, morskih virov in mokrišč. 

                                                      
4 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa 
za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 (2013) UL L 347/185–208 
5 Člen 5 Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006. Uradni list Evropske unije L 347/289–302 
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Tržni in inovativni instrumenti 

Obstaja cela vrsta drugih možnih instrumentov, s katerimi lahko javno financiranje in/ali 
ukrepi politik spodbudijo večje vlaganje zasebnega sektorja v biotsko raznovrstnost, pogosto 
v kombinaciji z javnimi sredstvi, na primer s strani nepridobitnih organizacij (npr. NVO ali 
fundacij), v obliki človekoljubnih donacij podjetij ali s strani podeželskih skupnosti.  

Obstaja tudi velik potencial za mikrofinanciranje lokalnih podjetij ali zadrug, ki so usmerjene 
v biotsko raznovrstnost, kot so pobude za neposredno trženje. Tudi dodano vrednost, ki jo 
nudijo obiskovalci in turisti na območjih Natura 2000, se lahko bolj učinkovito vpreže s 
celostnimi projekti lokalnega razvoja in naravovarstva.  

Sheme plačil za ekosistemske storitve (PES) lahko prav tako služijo kot spodbuda za 
ohranjanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in habitatov v kmetijski krajini, da se 
zavaruje (ali po možnosti poveča) obseg ekosistemskih storitev, ki jih nudijo. Tipične 
ekosistemske storitve, ki jih podpirajo PES, so usmerjene na kakovost podtalnice, kakovost 
vode v rekah (omejevanje odtekanja s hranili bogatih odplak in erozije) in sekvestracijo 
ogljika. Sheme PES se lahko uporabljajo med upravljavci zemljišč oz. kmeti in javnimi 
službami (npr. občinska vodovodna podjetja) ali zasebnimi podjetji (npr. pivovarne), 
zastavljene pa so lahko na lokalni, regionalni oz. na ravni povodja ali na nacionalni ravni. 
Primer je program za trajnostno upravljanje povodja SCaMP (angl. Sustainable Catchment 
Management Programme)6, ki ga je razvila britanska vodovodna družba v sodelovanju z 
organizacijo RSPB in uporablja shemo plačil za ekosistemske storitve za upravljanje pašništva 
na višje ležečih resavah. Podjetje ima koristi v smislu boljše kakovosti vode, ker se zmanjša 
erozija šotnih prsti zaradi požiganja in prekomerne paše (gl. študijo primera v prilogi E). 

Po celi Evropi zdaj delujejo prostovoljne in regulirane sheme trgovanja z izpusti ogljika, ki 
pomenijo, da bi lahko shranjeni ogljik, če je preverjen, imel gospodarsko in trgovalno 
vrednost (Worrall et al., 2009). To pomeni, da bi lahko bil na voljo nov vir sredstev za 
upravljanje zemljišč. Države članice EU morajo zdaj v svojih ogljičnih proračunih upoštevati 
tudi izpuste/zajemanje ogljika iz rabe tal, sprememb rabe tal in gozdarstva (LULUCF), kar bi 
lahko služilo kot spodbuda za krepitev varstva z ogljikom bogatih habitatov. Takšna 
nadomestila za izpuste ogljika bi lahko koristila nizkim barjem in resavam na 
nepoškodovanih šotnih prsteh. 

Oblikovanje in izvajanje ukrepov v podporo upravljanju kmetijskih površin v Naturi 2000 

Ta dokument vodi skozi postopke načrtovanja, pridobivanja sredstev in izvajanja podpore za 
sisteme kmetovanja in skupnosti, od katerih je odvisno ohranjanje ključnih habitatov in vrst, 
zaščitenih z Naturo 2000. Poudarek je na ključnem viru sredstev, to sta 1. in 2. steber SKP, 
predstavljena pa so tudi priporočila za vsak korak v tem procesu. V nadaljevanju so povzeti 
glavni koraki in povezana priporočila za upravljanje kmetijskih površin v Naturi 2000. 

► Strateško načrtovanje je ključnega pomena, da se opredeli prednostne naloge varstva in 
finančne potrebe za kmetijske površine v Naturi 2000 pred začetkom programskega obdobja 
2014–2020. V ta namen je potrebno zastaviti jasne strateške cilje in prednostne naloge za 
ohranjanje ključnih habitatov in vrst, ki so odvisni od kmetijskih površin v Naturi 2000. Kot 
osnovo za vključevanje prednostnih nalog financiranja Nature 2000 v EKSRP in druge 
programe financiranja uporabite prednostni okvir ukrepanja (POU). Nato bo potrebno s 
                                                      
6 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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pravočasnim ukrepanjem zagotoviti, da bodo cilji Nature 2000 in povezane potrebe po 
sredstvih iz EKSRP in drugih evropskih skladov v obdobju 2014–2020 vgrajeni v pravno 
zavezujoči partnerski sporazum med državo članico in Evropsko komisijo. Bistvenega 
pomena pa je, da zagotovite sodelovanje med naravovarstvenimi in kmetijskimi organi ter 
relevantnimi deležniki pri strateškem načrtovanju za območja Natura 2000. 
 

► Opredeljevanje kmetijskih površin in sistemov v Naturi 2000 in vključevanje kmetov sta 
pomembna koraka. Potrebno je oceniti trenutno stanje kmetijskih površin v Naturi 2000, 
ekonomsko vzdržnost sistemov kmetovanja v Naturi 2000 ter ključne pritiske in razloge za 
spremembe v upravljanju oz. rabi zemljišč. Pomembno je, da v ta proces zbiranja informacij 
vključite kmete in lokalne skupnosti ter razvijete partnerski pristop, v katerem bodo v 
polnosti vključeni v proces oblikovanja, izvajanja in spremljanja podpornih ukrepov za 
njihove sisteme kmetovanja in gospodarstvo podeželja. 

► Zagotavljanje upravičenosti do podpore iz SKP in določanje referenčne ravni s skupnim 
delom in tesnim sodelovanjem med organi, pristojnimi za okolje in kmetijstvo. Ključno je 
zagotoviti, da se kmetijska zemljišča v Naturi 2000 kategorizira kot kmetijske površine in se 
jih vnese v identifikacijski sistem za zemljišča (LPIS) in integrirani administrativni in kontrolni 
sistem (IAKS), če izpolnjujejo pogoje upravičenosti. 

Nujno je, da izkoristite fleksibilnost, ki jo organom, pristojnim za kmetijstvo, dopuščajo 
predpisi s področja SKP, in zagotovite, da bodo kmetje, ki uporabljajo te površine v Naturi 
2000, upravičeni do podpore tako iz 1. kot iz 2. stebra SKP. V zakonskih okvirih lahko 
opredelite druga pravila glede upravičenosti do sredstev iz SKP, da bodo ustrezala 
značilnostim kmetijskih površin VNV in/ali tistih v Naturi 2000. Pomembno je tudi, da 
zagotovite jasno in kmetom lahko razumljivo razlikovanje med (a) zakonskimi zahtevami, ki 
jih kmetom nalagajo nacionalni ali regionalni predpisi v povezavi z izvajanjem Nature 2000, 
ki naj tvorijo predpisane zahteve ravnanja (PZR) navzkrižne skladnosti v povezavi z 
direktivama o pticah in habitatih, ter (b) drugimi nacionalnimi ali regionalnimi predpisi. 

► Oblikovanje in usmerjanje usklajenih svežnjev podpore iz SKP za kmete v Naturi 2000 
zahteva vzpostavitev vključujočega partnerskega pristopa, s katerim boste v polnosti vključili 
ciljne kmete in izkoristili njihovo strokovno poznavanje upravljanja kmetijskih gospodarstev 
in habitatov. Oblikujete lahko notranje usklajene, celostne svežnje podpore iz obeh stebrov 
SKP, da odgovorite na posebne potrebe sistemov kmetovanja v Naturi 2000 ter ključnih 
habitatov in vrst, ki so odvisni od kmetovanja. V okviru 1. stebra so na voljo različne vrste 
dohodkovne podpore, nova struktura EKSRP pa omogoča veliko lažje oblikovanje usklajenih 
svežnjev podpore iz PRP za programsko obdobje 2014–2020. 

Ekstenzivni sistemi kmetovanja, ki skrbijo za habitate v Naturi 2000, morajo biti ekonomsko 
in družbeno vzdržni, to pa je odvisno od tega, ali kmetijska gospodarstva dobijo zadosten in 
zanesljiv temelj iz dohodkovne podpore iz SKP in podpore za krepitev zmogljivosti, pa tudi 
plačil za odgovarjanje na posebne potrebe po upravljanju nekaterih habitatov in vrst. 

V procesu oblikovanja je treba upoštevati celosten pogled na potrebe teh kmetijskih 
gospodarstev, da se vzpostavi celovit sveženj podpore, katerega namen je, da se najprej 
poskrbi za nadaljnji obstoj in ekonomsko vzdržnost sistema kmetovanja, nato pa zagotovi 
spodbude za točno določeno upravljanje habitatov in vrst. Razpon možnih ukrepov za 
odgovarjanje na te potrebe je prikazan v spodnji preglednici, vsak od posameznih ukrepov 
pa je podrobno opisan v tem dokumentu s smernicami, ki nudi tudi praktične primere iz 
različnih držav EU.  
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Izbira ukrepov je precej široka in je odvisna od strateških ciljev, značilnosti sistemov 
kmetovanja v Naturi 2000, tveganj, s katerimi se soočajo, in priložnosti, ki jih nudi 
gospodarstvo na zadevnem podeželskem območju. 

Poskrbite za stroškovno učinkovito uporabo razpoložljivih sredstev z oblikovanjem in 
usmerjanjem podpore čim bližje potrebam kmetijskih gospodarstev in habitatov ter na 
ustrezni ravni prostorskega obsega. Bistvenega pomena je malim kmetom zagotoviti 
enostaven dostop do ustrezne podpore iz obeh stebrov SKP. Upoštevati je treba priložnosti 
za skupinske in zadružniške pristope, zlasti kjer gre za več malih kmetij in da spodbudite 
izvajanje od spodaj navzgor preko pristopa LEADER. 
 

Pomembno je tudi poskrbeti, da bodo stopnje plačil za območja z naravnimi omejitvami 
(OMD), v okviru območij Natura 2000 in za kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe ustrezale 
dejanskim celotnim stroškom upravljanja, zlasti če ni ali je malo dohodkov, ki lahko izpadejo. 
Kjer so na voljo, pa uporabite možnost dodajanja transakcijskih stroškov k izračunu plačil. 
 

Izkoristite lahko možnosti novih tematskih podprogramov PRP za gorske in majhne kmetije 
ter oblikujete posebne priložnosti za Naturo 2000 z višjimi stopnjami podpore. 

Podporni ukrepi iz SKP za sisteme kmetovanja in upravljanje v Naturi 2000 (ukrepi v 
krepkem tisku so za države članice obvezni) 

Cilj 1. steber 2. steber 

Zagotoviti nadaljevanje 
kmetovanja 

- shema osnovnega plačila, 
shema enotnega plačila na 
površino  

- plačila za zeleno komponento 
- plačila za območja z naravnimi 

omejitvami (OMD)  
- prostovoljna vezana podpora  

- ali shema za male kmete 
namesto vseh ostalih 
neposrednih plačil iz 1. stebra 

- nadomestilo za OMD 

Podpirati ekstenzivne 
sisteme kmetovanja  

- plačilo za OMD 
- vezana plačila 

- nadomestilo za OMD 
- ekološko kmetovanje 

Krepiti zmogljivost in 
dodano vrednost  

- shema za mlade kmete - svetovalne službe 
- prenos znanja in informiranje 
- naložbe v osnovna sredstva 
- razvoj kmetij in podjetij 
- ustanovitev skupin proizvajalcev 
- sheme kakovosti za kmetijske proizvode 
- osnovne storitve (priprava načrtov 

upravljanja za območja Natura 2000 / 
VNV) 

Posebno ohranitveno 
upravljanje habitatov in 
vrst, zaščitenih z Naturo 
2000 

 - kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila 
- neproizvodne naložbe 
- plačila v okviru območij Natura 2000 
- plačila za dobrobit živali 
- preprečevanje gozdnih požarov in 

obnova potenciala kmetijske proizvodnje 
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► Zagotavljanje finančnih, tehničnih, svetovalnih in administrativnih virov za izvajanje. Na 
voljo mora biti dovolj finančnih in drugih virov za dolgoročno podporo, vključno z 
usposobljenim osebjem svetovalnih služb in plačilnih agencij s tehničnimi znanji, ki so 
potrebna za upravljanje zemljišč v Naturi 2000. 

Financiranje v okviru PRP mora biti dolgoročno, če je le mogoče, saj vmesna obdobja brez 
financiranja spodkopavajo zaupanje med kmeti in lastniki zemljišč ter jih odvračajo od 
dolgoročnih ukrepov (kot je obnova habitatov). Bistvenega pomena je, da se ne zagotovi 
sredstev samo za plačila kmetom, ampak se z njimi pokriva tudi stroške izvajanja in podpore, 
kot so na primer svetovalne službe, usposabljanje in pridobivanje strokovnih znanj, priprava 
načrtov upravljanja območij Natura 2000 in območij VNV ter sodelovanje skupin.  

Svetovanje in informacije naj nudijo viri, ki jim kmetje zaupajo, in pri tem naj bodo nasveti 
glede ohranjanja vedno povezani z nasveti, kako ga je mogoče umestiti v okvir sistema 
kmetovanja. Na voljo pa naj bodo tudi sredstva za spremljanje učinkov dejavnosti 
upravljanja na ravni kmetijskih gospodarstev. 

► Spremljanje, vrednotenje in prilagajanje so bistvenega pomena za ocenjevanje 
učinkovitosti ukrepov pri doseganju ciljev ter za postopno prilagajanje in izpopolnjevanje 
shem in praks upravljanja. V novem skupnem okviru spremljanja in vrednotenja (SOSV) je 
določen niz kazalnikov, ki so prilagojeni SKP kot celoti in posebno politiki razvoja podeželja. 
Med njimi so skupni kontekstualni kazalniki za območja Natura 2000, stanje ohranjenosti 
kmetijskih habitatov in kmetovanje VNV, ki jih morajo uporabljati vse države članice. Organi 
upravljanja pa lahko uvedejo tudi dodatne kazalnike, ki so vezani na njihove nacionalne oz. 
regionalne okoliščine. 

Spremljanje naj bi omogočalo oceno vključenosti v ukrepe in pokritosti z njimi, morebitnih 
težav in omejitev za njihovo izvajanje ter njihovega učinka v zvezi z zasledovanimi 
varstvenimi cilji. Pomembno je oblikovati programe spremljanja, ki se jih lahko uporabi tudi 
na ravni kmetijskih gospodarstev z uporabo ustreznih enostavno preverljivih kazalnikov. 
Vključevanje kmetov v redno spremljanje rezultatov, ki so jih dosegli z izvajanjem 
predpisanih ukrepov, se je izkazalo kot zelo učinkovit način za krepitev njihovega 
sodelovanja pri izvajanju shem. Komuniciranje s širšo javnostjo je prav tako zelo pomembno 
za ustvarjanje pozitivne podobe ciljnih vrst in habitatov ter izkazovanje priznavanja tistim, ki 
se trudijo za njihovo zaščito. 

Kadar se sheme za upravljanje območij Natura 2000 uvajajo prvič, lahko pilotno testiranje v 
manjšem obsegu z vrednotenjem izboljša učinkovitost, sprejetost in izvedbo shem. 

Zaključne opombe 

Kmetje, ki prispevajo k ustreznemu upravljanju ključnih habitatov in vrst, ki so odvisni od 
kmetijskih praks, pogosto kmetujejo v zahtevnih okoliščinah in so izjemno občutljivi na 
ekonomske pritiske, ki lahko vodijo v opustitev tradicionalnih sistemov kmetovanja.  

Obstajajo možnosti financiranja, s katerimi se lahko podpre ekonomsko vzdržnost celotnih 
kmetijskih gospodarstev in spodbuja izvajanje ukrepov, ki so potrebni za ohranjanje s 
kmetijstvom povezanih habitatov in vrst v interesu Skupnosti ter za upravljanje območij 
Natura 2000. 

Države članice naj kar najbolje izkoristijo te priložnosti za vzpostavljanje celostnih svežnjev 
podpore za kmete v Naturi 2000, ki bodo zagotovili ekonomsko vzdržnost ekstenzivnih 



 

 xv 

sistemov kmetovanja, od katerih je odvisno za naravo ugodno upravljanje, ter se bodo 
nanašali na specifične prakse upravljanja, ki so potrebne za ohranjanje ključnih habitatov in 
vrst. 

Prenovljena SKP za obdobje 2014–2020 državam članicam nudi novo priložnost, da 
pripravijo celovite svežnje podpore posebej za kmete na območjih Natura 2000. Ti svežnji 
naj združujejo ukrepe iz obeh stebrov SKP, da se podpre nadaljnji obstoj ekstenzivnih 
sistemov kmetovanja, pomaga kmetom dodati vrednost njihovim proizvodom in se jih 
nagradi za upravljanje območij Natura 2000 ter tamkajšnjih habitatov in vrst. 
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NAMEN TEGA DOKUMENTA S SMERNICAMI 
 
• Čemu so namenjene te smernice? 

Ta dokument s smernicami je bil pripravljen v pomoč upravnim organom držav članic in 
ključnim deležniškim skupinam, ki so odgovorne za kmetijstvo in ohranjanje narave, pri 
razvijanju in spodbujanju sistemov in praks kmetovanja znotraj območij Natura 2000, s 
katerimi se pomaga vzdrževati in izboljševati stanje ohranjenosti redkih in ogroženih 
habitatov in vrst evropskega pomena. 

Smernice so nastale v aktivnem dialogu z relevantnimi deležniki (kmetijski in okoljski organi, 
kmetijska združenja, okoljske nevladne organizacije) z namenom iskanja načinov za 
spodbujanje bolj celostnega pristopa k upravljanju kmetijskih površin na območjih Natura 
2000 in še posebej krepitve partnerskega pristopa. 

Smernice prinašajo pregled glavnih vidikov, ki jih je potrebno upoštevati v odnosu med 
kmetijstvom in Naturo 2000, ter nudijo vrsto praktičnih idej, primerov in priporočil za 
upravljanje kmetijskih površin na območjih Natura 2000, ki temeljijo na izkušnjah dobrih 
praks širom EU. 

Predstavljeni so različni pristopi z vidika oblikovanja, usklajevanja in izvedbe ustreznih 
ukrepov za ohranjanje habitatov in vrst evropskega pomena preko različnih sistemov in 
praks kmetovanja. Posebno pozornost s tega vidika namenjamo vključevanju ukrepov 
upravljanja območij Natura 2000 v programe razvoja podeželja. 

Ta dokument je zasnovan kot koristen vir nasvetov in idej za države članice in deležnike. Kot 
tak odraža zgolj stališča Evropske komisije in ni pravno zavezujoč. Direktivi o pticah in 
habitatih sta vpeti v načelo subsidiarnosti in države članice so pristojne za določanje 
potrebnih ukrepov za upravljanje njihovih območij Natura 2000 v skladu s členom 6(1) in (2) 
direktive o habitatih. 

Namen teh smernic torej ni predpisovanje, temveč služiti kot uporaben vir informacij in 
nasvetov, ki lahko državam članicam pomagajo pri izvajanju njihovih obveznosti po 
direktivah o pticah in habitatih.  

 
• Komu so namenjene te smernice? 

Te smernice so namenjene predvsem upravnemu osebju, ki se ukvarja s skupno kmetijsko 
politiko (SKP) (zlasti tistim, ki pripravljajo programe razvoja podeželja [PRP] in podpirajo 
njihovo izvajanje), in tistim, ki se ukvarjajo z izvajanjem direktiv o pticah in habitatih.  

Naravovarstveni organi in upravljavci območij Natura 2000 bodo tu našli relevantne 
informacije in usmeritve za upravljanje ključnih habitatov in vrst v kmetijski krajini ter za 
uporabo glavnih instrumentov, ki so na voljo za njihovo ohranjanje, med drugim v okviru 
PRP. 
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Organi, pristojni za kmetijstvo, in upravljavci PRP bodo tu našli jasen pregled obveznosti, ki 
izhajajo iz evropskih direktiv o pticah in habitatih, ter njihovega pomena in posledic za 
kmetijski sektor. Prav tako bodo tu našli bogat nabor praktičnih nasvetov in idej za razvijanje 
in spodbujanje ustreznih kmetijskih ukrepov in programov, ki prispevajo k ohranjanju 
območij Natura 2000 z vidika vrste družbenih, gospodarskih in fizičnih oz. geografskih 
pogojev. 

Poleg tega bi morale biti smernice koristne za kmetijske organizacije in upravljavce zemljišč, 
ki so vključeni v praktično upravljanje s kmetijskimi površinami na območjih Natura 2000. 

• Kaj najdete v tem dokumentu? 

1. poglavje predstavi splošni kontekst politik ter nudi kratek uvod v omrežje Natura 2000 in 
politične zaveze EU za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti v Evropi. 

2. poglavje razloži pomen kmetovanja za habitate in vrste evropskega pomena, opredeli, 
kateri habitati in vrste, zaščiteni z Naturo 2000, so povezani z določenimi sistemi in praksami 
kmetovanja in kako kmetijsko upravljanje vpliva na njihovo ohranjanje. Predstavi pa tudi 
pregled glavnih pritiskov in tveganj za te habitate in vrste.  

3. poglavje nudi pregled zahtev glede upravljanja območij Natura 2000 v kontekstu 
kmetijskih površin. Razloženi so ključni pojmi, kot je zastavljanje varstvenih ciljev, določanje 
ohranitvenih ukrepov in doseganje »ugodnega stanja ohranjenosti« (USO). Orisane pa so 
tudi različne možnosti financiranja, ki so na voljo za kmetijske površine na območjih Natura 
2000. 
 
4. poglavje opiše glavne sisteme in prakse kmetovanja, ki so potrebni za obnavljanje in 
vzdrževanje kmetijskih habitatov in vrst v kmetijski krajini, ki so zaščiteni z Naturo 2000, v 
ugodnem stanju ohranjenosti. 

5. poglavje opiše nabor instrumentov politik, ki jih je mogoče uporabiti za ohranjanje ali 
ponovno vpeljavo sistemov in praks kmetovanja znotraj Nature 2000. To poglavje nudi tudi 
pregled potenciala tržnih pristopov za podporo upravljanju Nature 2000. 

6. poglavje vodi skozi posamezne korake oblikovanja različnih vrst svežnjev ukrepov SKP v 
podporo upravljanju Nature 2000 na kmetijskih področjih. Za prikaz, kako se priporočila 
lahko in se jih je izvedlo v praksi, so vključeni dejanski primeri iz držav po EU. 
 
Priloge: 

V prilogi A so opisani ključni habitatni tipi v interesu Skupnosti, ki so odvisni od kmetijstva, in 
stopnja odvisnosti vsakega od njih, razširjenost, celotni obseg in delež posameznega 
habitata znotraj Nature 2000 ter njegovo trenutno stanje ohranjenosti. 

V prilogi B so naštete ključne vrste v interesu Skupnosti, ki so povezane s habitati kmetijske 
krajine. Opredeljena je njihova uporaba habitatov znotraj konteksta kmetijstva, njihov 
prednostni status in trenutno stanje ohranjenosti.  



 

 3 

Priloga C prikazuje območja habitatov kmetijske krajine v interesu Skupnosti v tistih državah 
članicah, kjer se nahaja vsaj 10 % celotne površine določenega habitata znotraj dane 
biogeografske regije. Namen je predstaviti državam članicam habitate, za katere so še 
posebej odgovorne. 

Priloga D prikazuje primere priporočil za upravljanje vsakega od ključnih habitatnih tipov iz 
Priloge I direktive o habitatih, ki so povezani s kmetijstvom. Priporočila niso namenjena 
predpisovanju in upravljanje mora biti prilagojeno nacionalnim in lokalnim okoliščinam in 
ciljem z uporabo najboljšega razpoložljivega lokalnega poznavanja.  

V prilogi E je predstavljen niz 27 študij primerov različnih pristopov, ki so bili uporabljeni po 
različnih državah članicah za upravljanje kmetijskih površin na način, ki spodbuja ohranjanje 
habitatov in vrst v interesu Skupnosti. 
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1. UVOD 
 
1.1 Kmetijstvo skozi čas  

Raznolike prakse kmetovanja po Evropi so imele korenit vpliv na naše podeželje in so 
ustvarile kompleksen mozaik polnaravnih habitatov, ki so tako zelo značilni za današnjo 
krajino. So del tega, kar dela evropsko podeželje posebno, tako kulturno kot z vidika biotske 
raznovrstnosti. Danes okoli polovico ozemlja EU predstavljajo kmetijske površine in 
kmetijstvo ostaja glavna gospodarska dejavnost v večini podeželskih območij. Podeželje 
ohranja živo in igra življenjsko pomembno vlogo pri podpiranju lokalnega gospodarstva. 
 
Kmetijstvo se je skozi leta seveda močno spremenilo. Od petdesetih let dvajsetega stoletja 
naprej se je kmete spodbujalo, da povečajo intenzivnost in modernizirajo načine 
kmetovanja, kjerkoli je bilo to mogoče, da bi povečali donos in učinkovitost. Uvajati se je 
začelo monokulture, povečalo se je polja, razširilo živinorejske farme in uvedlo uporabo 
pesticidov in gnojil. Posledično je v zadnjih 60 letih velik del ekstenzivnih kmetijskih površin 
izginil ali je bil preurejen. 
 
Vendar pa na vseh kmetijskih površinah ni bilo mogoče izvesti tega prehoda k 
intenzivnejšemu kmetijstvu in procesa mehanizacije. V številnih delih EU lokalni teren ne 
omogoča takšnih intenzivnih praks. Pobočja so lahko prestrma, prst prerevna, območje 
preveč odročno ipd. Poleg tega lokalna struktura kmetij in razpršenost lastništva zemljišč 
otežuje uvajanje takšnih velikih sprememb v kmetijstvu. 
 
Posledično danes kmetijstvo v precejšnjih delih EU še vedno poteka na bolj ekstenziven 
način, ki je dobro prilagojen na lokalne pogoje. Običajno se s takšnim načinom ukvarjajo bolj 
lokalni mali kmetje kot večja kmetijska podjetja, a še zdaleč niso v manjšini. Mali kmetje in 
ekstenzivna kmetijska gospodarstva še vedno predstavljajo pomemben delež med 14 
milijoni kmetov v EU. 

 
Čeprav nimajo takšnih donosov kot moderne velike kmetije, so ti sistemi kmetovanja 
vendarle življenjsko pomemben del družbeno-gospodarskega tkiva evropskega podeželja in 
kot taki znotraj EU igrajo bistveno vlogo z vidika družbe, gospodarstva in okolja. 
Predstavljajo pomemben vir lokalnih zaposlitev in prihodkov, preprečujejo odseljevanje s 
podeželja in pomagajo ohranjati skupnosti na podeželju žive. Za mnoga podeželska območja 
predstavljajo bistven vir hrane in pridelkov. Igrajo pa tudi pomembno vlogo pri ohranjanju 
bogate in široke biotske raznovrstnosti v Evropi. 
 
Vendar pa je kljub njihovemu družbeno-gospodarskemu pomenu zmožnost preživetja 
ekstenzivno upravljanih kmetijskih gospodarstev skozi čas postajala vedno bolj negotova. V 
mnogih delih EU so bili kmetje prisiljeni opustiti zemljo in poiskati druge vire dohodka 
drugod, kar ima uničujoče družbene in ekonomske posledice za zadevna podeželska 
območja. V zadnjih desetletjih je opuščanje kmetijstva prizadelo obsežne dele EU. 
Upravičeno pa se pričakuje, da se bo opuščanje kmetijskih površin v Evropi, zlasti 
ekstenzivnih pašniških površin, nadaljevalo tudi v naslednjih desetletjih.  
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Opuščanje kmetijskih površin do neke mere blaži skupna kmetijska politika (SKP), ki podpira 
okoljsko koristne prakse kmetovanja in podeželske skupnosti na nedonosnih oz. manj 
produktivnih kmetijskih področjih ter od lastnikov zemljišč tudi zahteva, da kmetijske 
površine vzdržujejo v »dobrem kmetijskem in okoljskem stanju«, da lahko prejmejo sredstva 
iz naslova SKP. 
 
1.2 Reforme skupne kmetijske politike 

Bistveno je, da družba da primerno priznanje kmetom, ki upravljajo s svojimi zemljišči na 
način, ki je skladen z naravnim okoljem in ga podpira. Kot je bilo prikazano zgoraj, ne le da 
igrajo ključno vlogo pri vzdrževanju družbeno-gospodarskega tkiva in kakovosti okolja 
evropskega podeželja, ampak družbi zagotavljajo tudi širok nabor okoljskih javnih dobrin in 
storitev. 
 
Ta pomembna vloga bi se morala primerno odražati v ustreznih zavezah glede politik na 
vseh upravnih ravneh in bi jo te morale podpirati. Skupna kmetijska politika (SKP) v tem 
smislu igra osrednjo vlogo. Reforme, ki so si sledile skozi leta, vedno bolj priznavajo pomen 
zagotavljanja podpore in spodbud temu pomembnemu sektorju kmetijske skupnosti – 
predvsem preko krepitve ukrepov za razvoj podeželja v okviru drugega stebra SKP. Cilj tega 
je med drugim pomagati kmetom, ki živijo in delujejo v težkih pogojih za kmetovanje, da 
ohranijo ekonomsko vzdržnost in nadaljujejo s proizvodnjo okoljsko trajnostnih izdelkov, ki 
so v skladu z naravnim okoljem. 
 
Poleg tega sta ločitev subvencij za kmete od količine proizvodnje in uvedba pravil navzkrižne 
skladnosti v okviru SKP zagotovili kmetom priložnost, da se lažje odzovejo na pogoje na trgu 
ob upoštevanju osnovnih okoljskih standardov. 
 
To ne pomeni, da se splošni trend v smeri bolj intenzivnega in specializiranega kmetijstva ter 
mehanizacije zaustavlja (zlasti v novejših državah članicah, kjer se kmetijska struktura in 
sistemi še naprej spreminjano kot odziv na sile trga). Vendar pa v današnji družbi obstaja 
tudi močna politična zahteva, zlasti pri uporabi javnih sredstev, da se več poudarka nameni 
dejstvu, da kmetje niso zgolj proizvajalci hrane, ampak tudi varuhi podeželja, ki zagotavljajo 
vrsto različnih ekosistemskih dobrin in storitev v korist družbe kot celote ter varujejo naše 
naravno okolje.  
 
V tem smislu se v stremljenju k vedno večji učinkovitosti in produktivnosti kmetij ne sme 
spregledati te osrednje vloge kmetov, ki upravljajo s svojimi zemljišči na okoljsko varen 
način, ki je prilagojen lokalnim pogojem.  
 
1.3 Zaveze v politikah EU in držav članic glede biotske raznovrstnosti 

Kmetijstvo je močno prispevalo k biotski raznovrstnosti skozi stoletja različnih tradicij 
kmetovanja, ki so vodile v oblikovanje kompleksnega mozaika polnaravnih habitatov po 
celotni krajini. Ta pa je privabil širok nabor rastlinskih in živalskih vrst. Nekatere so dobro 
poznane, kot sta kosec (Crex crex) in bela štorklja (Ciconia ciconia), a v teh polnaravnih 
habitatih so si bivališče ustvarile tudi številne druge, manj znane vrste, kot so metulj temni 
mravljiščar (Maculinea nausithous) in razne vrste kukavičevk. 
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Te vrste so zdaj za svoje nadaljnje preživetje popolnoma odvisne od lokalnim pogojem 
prilagojenih ekstenzivnih sistemov in praks kmetovanja. Vendar pa je v zadnjih 50 letih 
zaradi kombinacije učinkov prehoda na intenzivno kmetovanje in opuščanja površin biotska 
raznovrstnost v kmetijski krajini doživela dramatičen upad. Do danes se je ohranilo le še 
okoli 15–25 % nekdanjih ekstenzivnih kmetijskih površin visoke naravne vrednosti v Evropi. 
Populacije ptic kmetijske krajine so se prav tako od osemdesetih let prejšnjega stoletja 
znižale za okoli 50 %, a se je stanje od takrat že uravnalo, medtem ko so populacije metuljev 
kmetijske krajine od devetdesetih let upadle za 70 % in še ne kažejo znakov izboljšanja (Van 
Swaay et al., 2010). 
 
Ker so prepoznale to alarmantno upadanje biotske raznovrstnosti v Evropi, so države članice 
EU sprejele dva ključna elementa evropske zakonodaje – direktivi o pticah7 in habitatih8 – z 
namenom, da zavarujejo najdragocenejše vrste in habitate Evrope po njihovih celotnih 
naravnih območjih v EU. Temeljni cilj direktive o pticah je vzdrževati in obnoviti populacije 
vseh vrst prostoživečih ptic, ki so naravno prisotne v EU, na ravni, ki zagotavlja njihovo 
dolgoročno preživetje. Direktiva o habitatih ima podobne cilje kot direktiva o pticah, a je 
usmerjena tudi na druge živalske vrste, ne samo ptice, pa tudi neposredno na nekatere 
habitatne tipe.  
 
Direktivi ne pokrivata vseh rastlinskih in živalskih vrst v Evropi (tj. ne celotne biotske 
raznovrstnosti EU), temveč sta usmerjeni na podskupino okoli 2000 vrst (od približno 
100.000 ali več v Evropi prisotnih vrst), ki so tako redke ali ogrožene, da nujno potrebujejo 
zaščito, da se prepreči njihovo izumrtje. Pogosto so imenovane vrste v interesu Skupnosti, 
vrste evropskega pomena ali zaščitene vrste v EU.  
 
Direktivi od držav članic zahtevata več kot samo preprečevanje nadaljnjega slabšanja stanja 
teh vrst in habitatnih tipov v interesu Skupnosti. Sprejeti morajo tudi ukrepe, da zagotovijo, 
da dosežejo ugodno stanje ohranjenosti na njihovem celotnem naravnem območju znotraj 
EU. Če habitat ali vrsta ni ogrožena (ni izpostavljena neposrednemu tveganju za izumrtje), to 
še ne pomeni nujno ugodnega stanja ohranjenosti. 
 
Ti dve naravovarstveni direktivi sta temelj politike EU za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
Leta 2012 si je EU zadala cilj zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in slabšanje 
ekosistemskih storitev v EU do leta 2020 in jih, kolikor je mogoče, obnoviti ter obenem 
povečati prispevek EU k preprečevanju svetovne izgube biotske raznovrstnosti. 
 
To odraža močno politično zavezanost evropskih voditeljev držav in vlad ter uvršča biotsko 
raznovrstnost visoko med pomembne politične teme v EU. Okrepljena strategija EU za 
biotsko raznovrstnost9, ki je bila sprejeta leta 2012, opredeljuje šest večjih ciljnih področij, 
kjer je potrebno ukrepati, da se naslovi glavne obremenitve za naravo in ekosistemske 

                                                      
7 Direktiva Sveta 2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih ptic, kodificirana različica Direktive 79/409/EGS. Dostopna na: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:SL:PDF  
8 Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Konsolidirano 
besedilo z dne 1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
9 Celotno besedilo strategije EU za biotsko raznovrstnost je dostopno na: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7[1].pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:SL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:SL:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
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storitve v EU. Eden od šestih ciljev je krepitev prispevka kmetijstva in gozdarstva k biotski 
raznovrstnosti. 
 
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 je namenjena zaustavitvi slabšanja stanja vseh 
vrst in habitatov, ki jih zajema zakonodaja EU o varovanju narave, ter opazno in izmerljivo izboljšanje 
njihovega stanja. Namen te strategije je izboljšati vključevanje v ključne sektorje, zlasti s pomočjo 
ciljev in ukrepov za krepitev pozitivnega prispevka sektorjev kmetijstva, gozdarstva in ribištva k 
ohranjanju biotske raznovrstnosti ter trajnostni rabi. Na področju kmetijstva bodo k temu cilju 
prispevali obstoječi instrumenti v okviru SKP. Ob tem je namen strategije tudi izboljšati povezanost 
med območji Natura 2000 in v širšem okolju z razvojem zelene infrastrukture. 

Cilj 1 
Zaustavitev slabšanja stanja vseh vrst in habitatov, ki jih zajema zakonodaja EU o varovanju narave, 
ter opazno in izmerljivo izboljšanje njihovega stanja, tako da v primerjavi s sedanjimi ocenami do leta 
2020: (i) 100 % več ocen habitatov in 50 % več ocen vrst v skladu z direktivo o habitatih pokaže 
izboljšanje stanja ohranjenosti in (ii) 50 % več ocen vrst v skladu z direktivo o pticah pokaže varno ali 
izboljšano stanje. 

Cilj 2 
Do leta 2020 so ekosistemi in njihove storitve ohranjeni in izboljšani z vzpostavitvijo zelene 
infrastrukture in obnovitvijo vsaj 15 % poškodovanih ekosistemov. 

Cilj 3 
A) Kmetijstvo: do leta 2020 čim bolj povečati kmetijska območja travnikov, orne zemlje in stalnih 
poljščin, za katere veljajo ukrepi v okviru SKP, ki so povezani z biotsko raznovrstnostjo, da bi 
zagotovili ohranjanje biotske raznovrstnosti in dosegli izmerljivo izboljšanje stanja ohranjenosti vrst 
in habitatov, ki so odvisni od kmetijstva ali to nanje vpliva, ter pri zagotavljanju ekosistemskih 
storitev v primerjavi z referenčnim poročilom EU iz leta 2010 in torej prispevati h krepitvi 
trajnostnega upravljanja. 

Evropska komisija je tudi poudarila, da je učinkovito upravljanje in obnavljanje zaščitenih 
območij Natura 2000 osrednjega pomena za doseganje cilja EU na področju biotske 
raznovrstnosti do leta 2020. 
 
1.4 Omrežje Natura 2000 

Osrednji element naravovarstvenih direktiv je vzpostavitev vseevropskega omrežja Natura 
2000. Sestavljajo ga območja, pomembna za Skupnost (OPS), in posebna ohranitvena 
območja (POO), ki so zaščitena po direktivi o habitatih, ter posebna območja varstva (POV), 
ki so zaščitena po direktivi o pticah (s skupnim imenom območja Natura 2000). Kako je 
potrebno ta območja upravljati in varovati, je podrobneje razloženo v 3. poglavju.  

Do zdaj je v omrežje Natura 2000 vključenih več kot 26.000 območij. Skupno pokrivajo okoli 
18 % kopenskega ozemlja EU-27 in pomemben delež morskega ozemlja. Vendar pa Natura 
2000 ni sistem strogih naravnih rezervatov, temveč temelji na drugačnem pristopu, ki 
prepoznava, da je človek sestavni del narave in da oba najbolje delujeta v medsebojnem 
partnerstvu.  
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1.5 Partnerstvo med kmeti in družbo 

Pomen kmetov za omrežje Natura 2000 se odraža v tem, da kmetijske površine tvorijo okoli 
40 % celotnega ozemlja, vključenega v Naturo 2000. Ker se visoka raven biotske 
raznovrstnosti običajno prekriva z nizko ravnjo kmetijske proizvodnje, se večina kmetijskih 
površin v Naturi 2000 nahaja na manj donosnih kmetijskih področjih. Tipični primeri 
vključujejo alpinske travnike in pašnike, stepske ravnice, odprte resave in mokrotna travišča.  
 
Na nekaterih od teh območij so obstoječi sistemi in prakse kmetovanja verjetno že skladni z 
ohranjanjem vrst in habitatov, zaradi katerih je bilo območje uvrščeno v Naturo 2000, in bo 
poudarek na iskanju načinov, kako podpreti te prakse kmetovanja in kmetom, ki so vanje 
vključeni, dati priznanje, ki jim gre. Na drugih se je tradicionalne načine kmetovanja že 
opustilo ali spremenilo v drugačne oblike kmetovanja, ki so manj skladne z naravo. V takih 
primerih pa bo potrebno poiskati načine za obuditev z naravo skladnih sistemov kmetovanja 
ali prilagoditev obstoječih praks, da bodo spet lahko prispevali k ohranjanju habitatov in vrst 
v interesu Skupnosti, zaradi katerih je zadevno območje zaščiteno. 
 
Zato je potreben pristop trdnega partnerstva med vključenimi kmeti, javnimi organi, 
pristojnimi za kmetijstvo in za okoljsko politiko, ter širšo družbo. Namen teh smernic je 
prikazati, kako lahko takšno partnerstvo učinkovito koristi vsem. Prinašajo pregled glavnih 
vidikov, ki jih je potrebno upoštevati v odnosu med kmetijstvom in Naturo 2000, ter nudijo 
vrsto praktičnih idej, primerov in priporočil za upravljanje kmetijskih površin na območjih 
Natura 2000, ki temeljijo na izkušnjah dobrih praks širom EU. 

Območja po direktivi o habitatih 
Območja po direktivi o pticah 
Območja po obeh direktivah 

Podatki iz januarja 2011 

Azori 

Madeira 

Kanarski otoki 

Omrežje Natura 2000 
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2. KMETIJSKE POVRŠINE V NATURI 2000 
 

Kaj najdete v tem poglavju? 
To poglavje nudi pregled, kakšno vlogo igrajo različni sistemi in prakse kmetovanja pri 
podpiranju ohranjanja habitatov in vrst, zaščitenih v okviru Nature 2000. Opiše, katere vrste 
kmetijskih površin so vključene v omrežje Natura 2000, in opredeli, kateri od habitatov in 
vrst, zaščitenih z naravovarstvenima direktivama EU, so posebej povezani s praksami 
kmetovanja. Predstavi glavne pritiske in nevarnosti zanje v kontekstu kmetijstva in vpliv 
različnih vidikov kmetijskega upravljanja na njihovo ohranjanje. 
 
 
2.1 Kakšne vrste kmetijskih površin so vključene v Naturo 2000? 

Kmetijski ekosistemi10 v povprečju predstavljajo 38 % celotne površine omrežja Natura 2000 
v EU (EEA, 2010), območja Natura 2000 pa pokrivajo 10,6 % (ali 22,2 milijona ha) celotnih 
kmetijskih površin v EU-27 (gl. graf 2.1). 

Graf 2.1: Delež kmetijskih površin v Naturi 2000 
Opomba: Deleži kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) znotraj Nature 2000 so ocenjeni z uporabo 
razredov po klasifikaciji CORINE Land Cover (CLC).  
Vir: Evropska komisija, 2013a.  
 

 
                                                      
10 V tem delu kmetijski ekosistemi vključujejo naslednje razrede po klasifikaciji CORINE Land Cover (CLC): 

– redno obdelovane kmetijske površine, kamor spadajo nenamakane njivske površine (razred CLC 211), stalno 
namakane njivske površine (212), riževa polja (213), vinogradi (221), sadovnjaki in nasadi jagodičja (222), nasadi 
oljk (223), pašniki (231) in trajni nasadi z enoletnimi posevki (241); 

– mešane obdelovane površine: kmetijske površine drobnoposestniške strukture (242), kmetijske površine z 
večjimi območji naravne vegetacije (243) in kmetijsko-gozdarske površine (244); 

– polnaravna območja z možnimi ekstenzivnimi praksami kmetovanja: naravni travniki (321), barja in resave (322), 
sklerofilno rastlinstvo (323). 

KZU KZU vključno z naravnimi travišči 
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Poudariti moramo, da je v tem kontekstu izraz kmetijske površine uporabljen precej širše 
kot območja, ki so opredeljena kot kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) v drugih kontekstih, 
kot so evropske raziskave o strukturi kmetijskih gospodarstev in statistika poljščin11. 

Z večino kmetijskih površin v Naturi 2000 se upravlja v ekstenzivnih sistemih kmetovanja, 
zato je njihov nadaljnji obstoj močno odvisen od nadaljevanja kmetovanja po takšnih 
sistemih (gl. okvir 2.1). Velik poudarek je na spodbujanju pozitivnih ukrepov ohranjanja 
znotraj sistemov kmetovanja, ki so tako ekološki kot ekonomsko vzdržni. Sistemi kmetovanja 
nizke intenzivnosti na območjih Natura 2000 so se večinoma razvili skozi čas, struktura 
kmetijskih gospodarstev in prakse kmetovanja pa so močno prilagojeni lokalnim pogojem. V 
splošnem vključujejo:  

o živinorejske sisteme, kjer krmne površine obsegajo predvsem polnaravno vegetacijo, 
vključno s pašniki, resavami in grmišči; 

o obdelovalne sisteme nizke intenzivnosti (npr. na revnih prsteh, sušnih, slanih ali 
območjih visoke podtalnice in na odročnih lokacijah), ki se pogosto izmenjujejo s 
polnaravno vegetacijo na prahi;  

o trajne nasade nizke intenzivnosti, kot so stari, tradicionalno upravljani sadovnjaki in 
nasadi oljk; ter  

o mešane sisteme kmetovanja z obdelovanimi zemljišči oz. trajnimi nasadi in živinorejo. 
Takšni sistemi kmetovanja vključujejo tudi kmetijske površine z mozaikom 
nizkointenzivnega kmetijstva in dragocenih značilnosti krajine, ki lahko podpirajo visoko 
biotsko raznovrstnost.  

 
Na območjih Natura 2000 pogosto najdemo nizkointenzivne živinorejske sisteme, ker 
vzdržujejo velika območja polnaravnih pašnikov in travnikov, resav in grmišč, na katerih se 
nahajajo številne rastlinske in živalske vrste v interesu Skupnosti, ter zaznamujejo krajino 
visokogorskih, hribovskih in drugih območij. Na gorskih pašnikih in travnikih, kjer poteka 
ekstenzivna paša, najdemo vrste, kot je tatrski svizec (Marmota marmot latirostris), in redke 
vrste metuljev (npr. Colias myrmidone in Erebia calcaria). 

Nizkointenzivni obdelovalni sistemi, kot so suhe žitne stepe, so pogosto uvrščeni v Naturo 
2000, ker podpirajo redke in močno ogrožene vrste njivskih plevelov, sesalce, kot sta hrček 
Mesocricetus newtoni in evropska tekunica (Spermophilus citellus), ter velike populacije 
nekaterih globalno ogroženih ptic, vključno z veliko dropljo (Otis tarda) in južno postovko 
(Falco naumanni). Praha oz. začasno mirovanje pri teh obdelovalnih sistemih je poleg 
raztresenosti in raznolike strukture vegetacije tako poljščin kot na prahi bistven element 
njihove naravovarstvene vrednosti. 

                                                      
11 V evropskih raziskavah o strukturi kmetijskih gospodarstev (angl. Farm Structure Surveys – FSS) predstavljajo KZU celotno 
površino, ki jo zavzemajo orna zemljišča, trajni travniki, stalne njive s poljščinami in vrtovi, ki jih uporablja kmetijsko 
gospodarstvo, ne glede na vrsto lastništva in ali se uporabljajo kot skupnostno zemljišče. KZU ne vključujejo kmetijskih 
površin, ki niso v uporabi, gozdov in zemljišč, na katerih stojijo zgradbe, kmečkih dvorišč, poti, ribnikov itd. KZU je 
opredeljeno tudi v kontekstu statistike poljščin (Uredba Sveta (EGS) št. 837/90 z dne 26. marca 1990 in Uredba Sveta (EGS) 
št. 959/93 z dne 5. aprila 1993), in sicer kot 1) območje proizvodnje žit za vsako skupino žit in katerokoli žito (kot je 
opredeljeno v prilogah), katerega proizvodnja presega 50.000 ton na leto, ter 2) območja obdelovalnih zemljišč, trajnih 
travnikov in pašnikov, trajnih nasadov ter drugih delov KZU, ločeno od obdelovalnih zemljišč (zemljišča s poljščinami, brez 
žit). Trajni travniki in pašniki vključujejo tudi dele KZU, ki so izven kmetijskih gospodarstev. Zaradi različnih definicij v 
raziskavah so med KZU po raziskavi o strukturi kmetijskih gospodarstev in statistiki o poljščinah velike razlike. 
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Nizkointenzivni gozdno-pašniški sistemi, kjer se meša obdelovalna pridelava in živinoreja z 
drevesi, kot sta sistema dehez in montadov, so sistemi kmetovanja z edinstvenimi 
značilnostmi, ki podpirajo številne vrste v interesu Skupnosti, kot sta iberski kuščar Lacerta 
schreiberi in španski kraljevi orel (Aquila adalberti). 

Nizkointenzivni trajni nasadi, vključno s sadovnjaki, nasadi dreves za proizvodnjo oreškov, 
nasadi oljk in vinogradi, so pogosto uvrščeni v Naturo 2000, ker njihovo strukturno bogastvo 
z raznimi mozaiki teras, grmišč, travnikov in drugih polnaravnih vegetacijskih oblik nudijo 
ustrezen habitat mnogim vrstam, ki so bile izvorno povezane z odprtimi gozdovi in/ali 
skalnatimi habitati. Tradicionalni sadovnjaki so primerni za mnoge vrste, ki potrebujejo 
kompleksne habitate, kot je veliki pupek (Triturus cristatus), in saproksilne žuželke, ki so 
odvisne od propadajočega lesa, kot je veliki rogač (Lucanus cervus). V trajnih nasadih lahko 
najdemo številne ptičje vrste, kot je oljčni vrtnik (Hippolais olivetorum). Po tradicionalnih 
sadovnjakih hrano nabirajo netopirji, kot je mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros). 
Nizkointenzivni trajni nasadi pa so cenjeni tudi zaradi krajinskih značilnosti ter kulturnih in 
zgodovinskih povezav. 

Nekatere vrste, zaščitene v okviru Nature 2000, najdemo tudi na intenzivno upravljanih 
kmetijskih površinah. Med njimi so nekatere mednarodno pomembne populacije gosi in 
labodov, ki tam prezimljajo, kot sta belolična gos (Branta leucopsis) in labod pevec (Cygnus 
cygnus), ki se pozimi krmita na intenzivno gojenih travnikih in žitnih poljih. Veliki hrček 
(Cricetus cricetus), ki je naveden v Prilogi IV direktive o habitatih in je torej strogo zaščiten 
po členu 12, se nahaja na obdelovanih površinah, kjer je na voljo dovolj hrane in zatočišč 
med krmnimi poljščinami in nepobranimi omejki.  

Okvir 2.1: Razmerje med kmetijskimi območji visoke naravne vrednosti in Naturo 2000 

Koncept kmetijskih območij visoke naravne vrednosti (VNV) je močno razširjen v kmetijskih politikah 
po Evropi. Kmetijska območja VNV sestavljajo tista območja po Evropi, kjer kmetijstvo predstavlja 
pomemben (običajno prevladujoči) delež rabe prostora in kjer to kmetijstvo podpira oz. je povezano 
bodisi z visoko raznovrstnostjo habitatov in vrst bodisi s prisotnostjo vrst evropskega, nacionalnega 
in/ali regionalnega pomena z vidika ohranjanja ali z obojim (Beaufoy in Cooper, 2008; Cooper et al., 
2007; Oppermann et al., 2012). Znotraj te definicije so opredeljene tri vrste kmetijskih območij VNV: 
• tip 1: kmetijske površine z visokim deležem polnaravne vegetacije; 
• tip 2: kmetijske površine z mozaikom ekstenzivnega kmetijstva ter naravnih in strukturnih 

elementov, kot so omejki, grmovja, kamniti zidovi, zaplate gozda ali grmovja, potoki itd.; 
• tip 3: kmetijske površine, ki podpirajo redke vrste ali velik delež populacije določene vrste v 

evropskem ali svetovnem merilu.  
V praksi je med kmetijskimi območji VNV in Naturo 2000 precej prekrivanja, saj se za prepoznavanje 
tipa 3 VNV uporablja informacije iz omrežja Natura 2000, pa tudi mednarodno pomembna območja 
za ptice (angl. Important Bird Areas – IBA), prednostna območja za metulje (angl. Prime Butterfly 
Areas – PBA) in druge ustrezne nacionalne baze podatkov o biotski raznovrstnosti (za več 
podrobnosti gl. Paracchini et al., 2008). 
Vendar se koncepta jasno razlikujeta. Kmetijska območja VNV so širok koncept, ki pokriva celotno 
biotsko raznovrstnost in nima pravne moči. Natura 2000 pa je vezana na zakonodajo EU. Kmetijska 
območja so vključena v Naturo 2000 samo, če so ključnega pomena za eno ali več zaščitenih vrst oz. 
habitatov po direktivah o pticah in habitatih (vsa območja, kjer se pojavljajo te vrste ali habitati, niso 
nujno vključena v Naturo 2000 – gl. 3. poglavje). Ko je območje vključeno v Naturo 2000, so države 
članice pravno zavezane, da ga upravljajo na način, ki zagotavlja ohranjanje vrst in habitatnih tipov, 
zaradi katerih je območje zaščiteno. 
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Več podrobnosti o sistemih kmetovanja ter upravljanju habitatov in vrst najdete v 4. 
poglavju. 
 
2.2 Za katere habitate in vrste v interesu Skupnosti gre? 

Mnogi habitati in vrste v interesu Skupnosti, ki so zaščiteni po direktivah o pticah in 
habitatih v okviru Nature 2000, so odvisni od določenih praks kmetovanja ali so z njimi 
povezani (gl. preglednico 2.1). Zato so v teh smernicah deležni posebne pozornosti, za lažje 
razumevanje pa jih bomo imenovali preprosto »ključni habitati kmetijske krajine« in ključne 
vrste v kmetijski krajini«. 
 
Poudariti je potrebno, da so glede na pogoje direktive o habitatih v Naturo 2000 vključena le 
najpomembnejša osrednja območja teh habitatnih tipov in vrst, ne pa vsa območja, kjer se 
nahajajo. Kot prikazuje preglednica 2.1, je pri nekaterih habitatnih tipih v okviru omrežja 
Natura 2000 zaščitene samo 20–30 % njihove celotne površine. 
 

2.2.1 Ključni habitati kmetijske krajine v interesu Skupnosti 

V Prilogi I direktive o habitatih je naštetih 58 habitatnih tipov (od katerih je 23 prednostnih 
habitatnih tipov12), ki veljajo za ključne habitate kmetijske krajine, ker so odvisni ali povezani 
z ekstenzivnimi načini kmetovanja. Delimo jih v šest širših skupin habitatov (Evropska 
komisija, 2013b), ki so na kratko opisane spodaj. Natančnejše informacije o vsakem 
posameznem habitatnem tipu pa najdete v prilogi A. 
 
Več kot tretjina teh habitatov (24) velja za v celoti odvisne od ustreznih praks kmetovanja 
(Halada et al., 2011). Gre za habitate, kjer je bila sestava vrst skozi desetletja ali stoletja 
podvržena selekciji in odraža tako pogoje zadevnega območja kot vrsto in intenzivnost 
človeškega upravljanja. Tako prenehanje tega upravljanja kot znatne spremembe v 
intenzivnosti privedejo do (običajno nepopravljivih) sprememb v strukturi habitatov in 
sestavi vrst.  
 
Preostalih 34 habitatov velja za deloma odvisne, ker upravljanje bodisi podaljšuje obstoj 
habitata s preprečevanjem nadomeščanja ali povečuje oz. vzdržuje povečano območje 
razširjenosti habitata. Pri nekaterih habitatih so deloma odvisni samo nekateri podtipi ali na 
delu območja razširjenosti. Nekatere redke primarne habitatne tipe v ekstremnejših 
podnebnih razmerah pa je potrebno zaščititi pred kakršnokoli kmetijsko rabo. 

                                                      
12 Direktiva o habitatih določa podmnožico 72 habitatov v Prilogi I kot prednostne naravne habitatne tipe, ker jim grozi 
izginotje in ker ima Skupnost posebno odgovornost do njih glede na delež njihovega naravnega območja razširjenosti, ki 
spada v EU. Podobno je določena podmnožica prednostnih vrst po Prilogi II zaradi posebne odgovornosti Skupnosti do njih. 
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Atlantsko slano travišče z vrstami Limonium spp.  
(Foto: dr. J. P. Doody) 

 
Ustaljene karbonatne sipine pri Seftonu 
(Foto: John Houston) 
 
 

 
Severnoatlantske vlažne resave v New 
Forestu, v Angliji (Foto: Steve Humble) 

 
Brinova grmišča v osrednji Italiji  
(Foto: Nacionalni park Foreste Casentinesi) 

 

o Morski, obalni in priobalni habitatni tipi 

Slana travišča in močvirja ob Atlantiku, Severnem 
morju in na borealnih obalah so se pogosto 
tradicionalno uporabljala za pašo in bi se njihovo 
stanje z zaraščanjem poslabšalo, če se paša opusti. 
Tudi na slanih traviščih v celinskih predelih sezonsko 
poteka paša.  
 
o Obalne peščene sipine in sipine v celinskih 

predelih 
 

Ustaljene obalne sipine s travišči in grmišči so pogosto 
odvisne od ekstenzivne paše, da se prepreči zaraščanje 
in ohranja odprt habitat. Machair je posebna peščena 
obalna krajina, ki se je razvila skozi stoletja nizko-
intenzivne paše in kroženja obdelave. Celinske sipine in 
peščene resave s travo in grmovjem potrebujejo 
obsežno ekstenzivno pašo ali košnjo in zmerno 
vznemirjanje, da se omeji razraščanje grmovja. 
 
o Resave in grmišča na zmernih in borealnih 

območjih 
 

Suhe resave so polnaravni habitati, ki so nastali iz 
gozdov skozi dolgo zgodovino paše in požigalništva. 
Zgodovinsko so se uporabljale kot trajni pašniki v 
mešanih sistemih kmetovanja. Zagotavljale so tudi 
kurjavo, steljo za živino, krmo za zimo ter material za 
kritje streh in celo gradnjo cest. Tudi na vlažnih 
resavah je občasno potekala ekstenzivna paša, a so te 
zelo občutljive na prekomerno pašo. Na alpinskih 
resavah je tradicionalno potekala sezonska selitvena 
paša, tam pa se pasejo tudi prostoživeče vrste. Na 
borealnih resavah se pasejo severni jeleni. 
 
o Sklerofilna grmišča (matoral) 
 

Sklerofilne grmiščne habitate najdemo v Sredozemlju. 
Nekaj manjših območij naravne vegetacije se nahaja na 
delih z ekstremnimi pogoji in te je treba pustiti. Večina 
pa je sekundarnih habitatov, ki so nastali z uničenjem 
hrastovih gozdov in nadaljnjimi stoletji proste paše ovc 
in koz ter rednim požiganjem. Sestoji brinovih grmišč 
na resavah ali suhih traviščih na karbonatih so na 
primer močno razširjeni po skoraj vseh regijah Evrope 
in so odvisni od ekstenzivne paše, da se ohrani njihova 
značilna kombinacija grmovja in travnikov. 
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Vrstno bogati travniki na Češkem 
(Foto: Uprava Nacionalnega parka Krkonoše) 

 
Bazična nizka barja z muncem 
(Foto: Viera Šefferová Stanová) 

 
Apnenčasti pod na irskem območju Burren 
(Foto: Sharon L. Parr) 

 
Gozdnati pašnik na Švedskem 
(Foto: Jens Johannesson) 

 
o Naravna in polnaravna travišča 
 

Evropska travišča sestavlja obsežen nabor tipov in 
podtipov, od zelo suhih in redko poraščenih 
naravnih travišč do aluvialnih travnikov in vlažnih 
travnikov s prevladujočo stožko (Molinia spp.) ter 
od alpinskih travišč do pašnih gozdov (dehez) z 
zimzelenimi vrstami hrasta (Quercus) in stepskih 
travišč. Sistemi in tradicije upravljanja so temu 
primerno raznoliki. Najbolj so razširjeni ekstenzivno 
gojeni travniki. 
 
o Visoka in nizka barja 
 

Večina visokih barij nudi zelo siromašno in redko 
hrano, obenem pa so občutljiva na pašo. Zato se jih 
večinoma ne uporablja v ta namen, če pa se jih, 
mora biti to skrbno nadzorovano. Nizkih barij se v 
splošnem ne uporablja za kmetijstvo, vendar pa se 
nekatere habitate nizkih barij, ki niso premokri, 
uporablja za manj obsežno pašo ali steljo. 
 
o Skalnati habitati 
 

Apnenčasti podi potrebujejo pašo in/ali redno 
sečnjo, da ostanejo odprti, in se jih pase kot del 
mozaikov habitatov s polnaravnimi travišči in 
grmišči. Skalnati habitati so lahko tudi del 
obsežnejših pašnih polnaravnih mozaikov 
habitatov, kot so na primer alpinski pašniki ali 
nordijski alvarski travniki. 
 
o Gozdnati pašniki in travniki 
 

Fenoskandijski gozdnati pašniki in travniki so 
ostanki nekoč močno razširjenih sistemov 
kmetovanja s kombinacijo pašnih površin in 
razsejanih dreves in grmičevja, ki se jih je 
tradicionalno uporabljalo za krmo živine. 
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Preglednica 2.1: Ključni habitati kmetijske krajine v interesu Skupnosti 

Legenda/viri: Odv. kmet. = odvisnost od kmetijstva (po Halada et al. (2011): 3 = v celoti odvisen od kmetijskega 
upravljanja, 2 = delno odvisen, 1 = delno odvisen, a samo za nekatere podtipe ali na delu območja). Predn. 
habitat = status prednostnega habitata po Prilogi I direktive o habitatih. % N2000 = delež habitata, ki je 
zaščiten v okviru območij Natura 2000, po prilogi k poročilu o pokritosti habitatov in vrst z omrežjem Natura 
2000 po členu 17 (ETC/BD, 2008). % NSO = delež območja habitata* v neugodnem stanju ohranjenosti je 
izračunan iz vsote vseh ocen habitatov po državah članicah in biogeografskih regijah, ocenjenih s splošno 
neugodnim stanjem ohranjenosti, kar se deli s skupnim poročanim območjem razširjenosti habitata (baza 
podatkov po členu 17; ETC/BD, 2008). % XX = delež območja habitata* z neznanim stanjem ohranjenosti je bil 
izračunan na enak način (Opozorilo: Pri tem se predvideva, da je celotno območje habitata s splošno neugodno 
oceno v neugodnem stanju ohranjenosti, čeprav je v skladu s smernicami za poročanje po členu 17 določen del 
kljub splošni neugodni oceni lahko v ugodnem stanju ohranjenosti.). *Brez Romunije (RO) in Bolgarije (BG). 
Prisotnost habitata v Romuniji in Bolgariji je vzeta s kontrolnega seznama habitatov ETC/BD13.  

Opozorilo: Zaradi vstopa Hrvaške je bil dodan še en traviščni habitat, ki je odvisen od košnje: 6540 
Submediteranska travišča Molinio-Hordeion secalini. 

Vir: Direktiva Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi 
pristopa Republike Hrvaške 

Št. Habitatni tip Odv. 
kmet. 

Predn. 
habitat 

% 
N2000 

% NSO % XX 

1330 Atlantska slana travišča 1  65 % 100 % 0 % 
1340 Slana travišča v celinskih predelih 2 * 51 % 100 % 0 % 
1530 Panonske slane stepe in slana močvirja 1 * 55 % 100 % 0 % 
1630 Obalni travniki borealnega Baltika 2 * 71 % 100 % 0 % 
2130 Ustaljene obalne sipine z zelnato vegetacijo (sive sipine) 1 * 57 % 95 % 1 % 
2140 Razapnene ustaljene sipine z vrsto Empetrum nigrum 1 * 58 % 93 % 0 % 
2150 Atlantske razapnene ustaljene sipine (Calluno-Ulicetea) 1 * 41 % 28 % 72 % 
2190 Vlažne sipinske uleknine 2  51 % 93 % 6 % 
21A0 Machair 3 * 27 % 100 % 0 % 
2250 Obalne sipine z vrstami rodu brina (Juniperus spp.) 2 * 67 % 76 % 24 % 
2310 Suhe peščene resave z vrstami vrese (Calluna) in 

koščeničice (Genista) 
1   68 % 100 % 0 % 

2320 Suhe peščene resave z vrstami vrese (Calluna) in vrsto 
Empetrum nigrum 

1   43 % 99 % 1 % 

2330 Celinske sipine z odprtimi travišči z vrstami rodov 
Corynephorus in Agrostis  

1   43 % 98 % 2 % 

2340 Panonske sipine celinskih predelov 3 * 29 % 100 % 0 % 
4010 Severnoatlantske vlažne resave z vrsto Erica tetralix 3  36 % 100 % 0 % 
4020 Vlažne resave zmerno-atlantskih območij z vrstama 

Erica ciliaris in Erica tetralix 
3 * 41 % 16 % 84 % 

4030 Evropske suhe resave 3  37 % 52 % 47 % 
4040 Suhe atlantske obalne resave z vrsto Erica vagans 3 * 33 % 63 % 0 % 
4060 Alpske in borealne resave 1   73 % 22 % 4 % 
4090 Endemične oromediteranske resave z uleksom 2   62 % 2 % 91 % 
5120 Gorski sestoji vrste Cytisus purgans 1   73 % 0 % 92 % 
5130 Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih 

traviščih na karbonatih 
2   30 % 47 % 7 % 

5210 Drevesasta sklerofilna grmišča z vrstami brina 
(Juniperus spp.) 

1   65 % 0 % 86 % 

                                                      
13 Kontrolni seznam habitatov ETC/BD (2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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5330 Grmišča termomediteranskih in predpuščavskih 
območij 

1   69 % 15 % 77 % 

5420 Frigana z vrsto Sarcopoterium spinosum 2   85 % 0 % 6 % 
5430 Endemične frigane z vegetacijo zveze Euphorbio-

Verbascion 
2   79 % 0 % 7 % 

6110 Skalna travišča na bazičnih tleh Alysso-Sedion albi 1 * 57 % 12 % 78 % 
6120 Polnaravna suha travišča in njihove grmiščne faze na 

karbonatnih tleh 
2 * 18 % 99 % 1 % 

6140 Pirenejska travišča na silikatnih tleh s prevladujočo 
vrsto Festuca eskia 

2   90 % 64 % 11 

6150 Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh 2   58 % 10 % 0 % 
6160 Oroiberska travišča s prevladujočo vrsto Festuca 

indigesta  
2   68 % 0 % 100 

% 
6170 Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh 2   64 % 26 % 31 % 
6180 Makaroneška mezofilna travišča 2   86 % 100 % 0 % 
6190 Skalna panonska travišča (Stipo-Festucetalia pallentis) 3   47 % 63 % 0 % 
6210 Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na 

karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) 
3   49 % 49 % 23 % 

6220 Psevdostepe s travami in enoletnicami razreda Thero-
Brachypodietea 

3 * 60 % 3 % 82 % 

6230 Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim 
volkom (Nardus) na silikatnih tleh v montanskem pasu 
(in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) 

3 * 37 % 80 % 2 % 

6240 Subpanonska stepska travišča 2 * 67 % 100 % 0 % 
6250 Panonska stepska travišča na puhličastih tleh 3 * 39 % 99 % 1 % 
6260 Panonske stepe na peščenih tleh 3 * 33 % 100 % 0 % 
6270 Vrstno bogata fenoskandijska nižinska kserofilna do 

mezofilna travišča 
3 * 22 % 100 % 0 % 

6280 Nordijski alvar in predkambrijske karbonatne ravnine 3 * 54 % 53 % 0 % 
62A0 Vzhodna submediteranska suha travišča 

(Scorzoneratalia villosae) 
3   95 % 91 % 0 % 

6310 Deheze z zimzelenimi vrstami hrasta (Quercus spp.) 3   65 % 0 % 98 % 
6410 Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na 

karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion 
caeruleae) 

3   35 % 94 % 4 % 

6420 Sredozemski vlažni travniki z visokim steblikovjem 
Molinio-Holoschoenion 

2   65 % 3 % 95 % 

6430 Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne 
združbe z visokim steblikovjem 

1  44 % 77 % 23 % 

6440 Aluvialni travniki rečnih dolin z vegetacijo zveze Cnidion 
dubii 

3   52 % 100 % 0 % 

6450 Severni borealni aluvialni travniki 3   18 % 100 % 0 % 
6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
3   46 % 89 % 6 % 

6520 Gorski ekstenzivno gojeni travniki 3   51 % 99 % 1 % 
6530 Fenoskandijski gozdnati travniki 3 * 54 % 100 % 0 % 
6540 Submediteranska travišča Molinio-Hordeion secalini 3  n/a n/a n/a 
7210 Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium 

mariscus) in vrstami zveze Caricon davallianae 
1 * 26 % 71 % 2 % 

7230 Bazična nizka barja 2   43 % 97 % 0 % 
8230 Silikatne skale s pionirsko vegetacijo Sedo-Scleranthion 

ali Sedo albi-Veronicion dillenii 
1  34 % 9 % 82 % 

8240 Apnenčasti podi 2 * 47 % 27 % 37 % 
9070 Fenoskandijski gozdnati pašniki 3   19 % 100 % 0 % 
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Močvirski cekinček (Lycaena dispar) 
(Foto: P. Dzierza) 

 
Iris humilis na peščenem travišču na 
Madžarskem (Foto: Wikimedia Commons) 

2.2.2 Ključne vrste kmetijske krajine v interesu Skupnosti 

V Prilogi II direktive o habitatih je naštetih 197 vrst ali podvrst, ki so povezane s kmetijskimi 
ali travniškimi ekosistemi. Med temi ključnimi vrstami kmetijske krajine14 je 115 rastlin, 48 
nevretenčarjev, 4 dvoživke, 89 plazilcev in 21 sesalcev. Iz Priloge I direktive o pticah 62 od 
naštetih 195 vrst ptic velja za ključne vrste v kmetijski krajini15. Vseh 259 vrst je naštetih v 
prilogi B teh smernic skupaj z njihovimi preferencami glede habitata. 

Preživetje velikega deleža teh ključnih vrst v kmetijski krajini v EU je odvisno od nadaljevanja 
tradicionalnih ekstenzivnih načinov kmetovanja. Večina vrst (215) je primarno povezana s 
travišči, 11 vrst z ekstenzivno obdelovanimi kmetijskimi površinami, 30 pa potrebuje obe 
vrsti sistemov kmetovanja. 

o Rastline 

Nekatere rastlinske vrste s seznama rastejo na 
majhnih območjih, kjer jih najbolje varujejo naravni 
rezervati, druge pa so bile do nedavnega bolj 
razširjene in je njihova razširjenost upadla zaradi 
izgube habitatov in opuščanja tradicionalnih 
ekstenzivnih praks kmetovanja, ki so jih vzdrževale. 
Na seznamu so njivski pleveli, ki so bili včasih precej 
pogosti in razširjeni po Evropi, zdaj pa ostajajo samo 
majhne razdrobljene populacije na območjih, kjer še 
vedno poteka ekstenzivna pridelava žit. 

o Nevretenčarji 

Na seznamu nevretenčarjev, povezanih s travniki, je 
17 vrst dnevnih in 8 nočnih metuljev. Med njimi so 
metulji, ki so bili do nedavnega razširjeni na 
ekstenzivno gojenih travnikih, močvirnih travnikih 
(travnikih s stožko in nizkih močvirjih) ali pašnikih na 
karbonatih, a so utrpeli drastično zmanjšanje 
populacij zaradi izgube teh ekstenzivno obdelovanih 
travnikov. Na seznamu so tudi kobilice in črički, 
hrošči in polži, ki živijo na polnaravnih traviščih. 
 
                                                      
14 V referenčnem poročilu EU o stanju biotske raznovrstnosti (EEA, 2010) so kot ključne vrste kmetijske krajine opredeljene 
tiste vrste, katerih preferenčni habitat so kmetijski ekosistemi in/ali travniki. Evropska agencija za okolje (EEA) v pojasnilih 
navaja, da se narava povezave med vrstami in njihovimi habitati izraža v treh kategorijah: 

• preferenčni habitati: osrednji habitat vrste, ki ga vrsta običajno uporablja za življenje ali je osrednji del njene 
populacije vezan na ta habitatni tip;  

• ustrezni habitati: habitat, v katerem se vrsta redno pojavlja, ni pa preferenčni habitat, ali kadar preferenčnega 
habitata ni mogoče določiti (pri vrstah, ki redno živijo v več habitatnih tipih); 

• občasni habitati: vrsta občasno živi v tem habitatnem tipu, a zelo redko oz. ga uporablja majhen del populacije. 
15 Ključne vrste ptic kmetijske krajine so opredeljene kot tiste vrste iz Priloge I direktive o pticah, pri katerih več kot 10 % 
evropske populacije živi v enem ali več kmetijskih habitatnih tipov vsaj del leta (Tucker in Evans, 1997). Število vrst, ki 
uporabljajo posamezni habitat, prednostne vrste, razseljene vrste in vrste v neugodnem stanju ohranjenosti so naštete v 
prilogi B. 
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Mali gad (Vipera urisinii) je primarno povezan z 
odprtimi travniki. 

  

 
Evropska tekunica (Spermophilus citellus)  
(Foto: Arhiv MME) 

 
Stepska kokoška (Pterocles alchata)  
(Foto: J. M. Cereza) 

 

o Dvoživke in plazilci 
Ključne vrste dvoživk in plazilcev v kmetijski krajini 
so pogosto tesno povezane z mešanimi kmetijskimi 
področji z bogato strukturo elementov in 
značilnostmi kmetijske krajine, kot so ribniki, suhi 
zidovi in terase, ter s sadovnjaki, vinogradi in 
vrtovi. Druge vrste dvoživk lahko živijo tudi v 
prilagojenih habitatih, kot na primer podvrsta 
navadne česnovke (Pelobates fuscus insubricus), ki 
jo najdemo na nekaterih riževih poljih poplavne 
ravnice Pada v severni Italiji. 

o Sesalci 
Med ključne vrste sesalcev v kmetijski krajini 
spadajo nekatere velike pašne živali, ki uporabljajo 
ekstenzivne pašnike, ustvarjene za sezonsko ali 
obsežno ekstenzivno pašo živine, kot sta dve vrsti 
gamsov (Rupicapra spp.) na alpinskih pašnikih ali 
zober (Bison bonasus) na mešanih predelih 
travnikov in gozdov. Seznam vključuje tudi sesalce, 
ki živijo v raznolikih mešanih kmetijskih krajinah s 
številnimi strukturnimi elementi, med drugim 
evropskega dihurja (Mustela putorius), vrsto krta 
Microtus cabrerae, velikega podkovnjaka 
(Rhinolophus ferrumequinum), vrsto brezove miši 
Sicista subtilis in dve vrsti veveric (Spermophilus 
citellus in Spermophilus suslicus). 

o Ptice 
Ključne vrste ptic kmetijske krajine so tiste ptice, 
pri katerih več kot 10 % njihove evropske 
populacije živi v enem ali več habitatnih tipov 
vsaj del leta. Stepska travišča so še posebej 
pomembna, saj so relativno redka v EU, a gostijo 
znatne populacije 32 ključnih vrst ptic kmetijske 
krajine. Polnaravna sredozemska grmišča in 
močvirna travišča so prav tako zelo pomembna 
za ptice. 

Ekstenzivni sistemi pridelave žit (tj. psevdostepe) 
so zelo pomembne za številne vrste ptic iz 
Priloge I. Tipični habitati kmetijske krajine so prav 
tako pomembni za precejšen nabor razširjenih 
ptičjih generalistov iz Priloge I, od katerih je 
precej takšnih z relativno razkropljenimi 
populacijami. Za te vrste so potrebni ohranitveni 
ukrepi na širšem okolju kmetijske krajine. 
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2.3 Kakšno je trenutno stanje ohranjenosti habitatov in vrst, odvisnih od kmetijstva? 

Države članice morajo vsakih šest let poročati o stanju ohranjenosti habitatov in vrst v 
interesu Skupnosti na svojem ozemlju (gl. okvir 2.2). Zaključek poročila za obdobje od leta 
2001 do leta 2006 je bil, da je večina od kmetijstva odvisnih ključnih habitatov in vrst, 
zaščitenih z Naturo 2000, še vedno ogroženih – države članice so kot ugodno ocenile stanje 
ohranjenosti 76 % habitatov kmetijske krajine (ETC/BD, 2008; Evropska komisija, 2009). 

Če primerjamo ocene habitatnih tipov, povezanih s kmetijstvom, z drugimi rabami tal, 
lahko vidimo, da so s kmetijstvom povezani habitatni tipi v splošnem v slabšem stanju 
ohranjenosti, saj je le 7 % ocen ugodnih v primerjavi z 21 % pri nekmetijskih habitatih (gl. 
graf 2.2). Glede na poročila držav članic so pod največjim pritiskom travniški habitati. 

Stanje je še posebej hudo v atlantski regiji, kjer nobeden od habitatov, povezanih s 
kmetijstvom, ni dobil ugodne ocene. V atlantski regiji je pritisk na kmetijske površine 
največji, saj se tam nahajajo nekatera območja z najintenzivnejšim kmetijstvom v EU. V 
panonski in sredozemski regiji sta bila deleža ocenjenega ugodnega stanja za te habitatne 
tipe 5 % in 3 %. Vendar pa je stanje v sredozemski regiji bolj zapleteno, ker je bil v poročilih 
za leto 2006 visok delež površin ocenjen z »neznano«. 

Graf 2.2: Stanje ohranjenosti habitatnih tipov, za katere velja, da so povezani s 
kmetijstvom, v primerjavi s tistimi, ki niso povezani s kmetijstvom (2001–2006) 

Habitatni tipi, povezani s kmetijstvom 
(204 ocen) 

Habitatni tipi, ki niso povezani s kmetijstvom 
(497 ocen) 

 

52%

24%

17%

7%

 

 

30%

30%

19%

21%

 

Vir: Evropska komisija, 2009. 
 

Stanje ohranjenosti 70 % vrst evropskega pomena v kmetijskih ekosistemih je neugodno, le 
3 % jih je v ugodnem stanju, pri 27 % pa je stanje ohranjenosti nepoznano. Pri vrstah 
evropskega pomena v travniških ekosistemih jih je 56 % v neugodnem stanju ohranjenosti, 
15 % v ugodnem in pri 29 % je stanje ohranjenosti nepoznano. 
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Okvir 2.2: Ocena stanja ohranjenosti habitatov in vrst v interesu Skupnosti 

Države članice morajo spremljati stanje ohranjenosti naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in 
rastlinskih vrst v interesu Skupnosti, ki so prisotni na njihovem ozemlju, tj. vseh habitatov in vrst, ki 
so našteti v prilogah naravovarstvenih direktiv. Ta določba ni omejena na območja Natura 2000 in 
podatke je potrebno zbirati tako znotraj kot izven omrežja Natura 2000, da se doseže celostno oceno 
stanja ohranjenosti. O glavnih rezultatih tega spremljanja je v skladu s členom 17 direktive o 
habitatih potrebno poročati Komisiji vsakih šest let. 

Prve sistematične ocene stanja ohranjenosti habitatnih tipov in vrst, zaščitenih z direktivo o 
habitatih, so bile izvedene leta 2007 (za obdobje 2001–2006) po 25 državah članicah in 11 (sedmih 
kopenskih in štirih morskih) biogeografskih regijah. Države članice so poročale o obsegu in stanju 
vsakega habitatnega tipa in vrste, zaščitenih z Naturo 2000, na svojem ozemlju v letu 2007 ter 
opredelile možne vzroke za neugodno stanje ohranjenosti pri vsakem habitatu oz. vrsti z uporabo 
standardnega seznama z oznakami groženj, ki omogoča relativno celostno oceno pomena s 
kmetijstvom povezanih tveganj za habitate in vrste v kmetijski krajini v interesu Skupnosti. Ta primer 
poročanja je zagotovil prvi pregled in referenčno točko za ocenjevanje prihodnjih trendov. Naslednja 
poročila za obdobje 2007–2012 bodo objavljena leta 2014. 

Vir: ETC/BD (2008) (http://bd.eionet.europa.eu/article17) 
 

Države članice o stanju ohranjenosti ptičjih vrst po direktivi o pticah prvič poročajo v letu 
2014.  

Spremljanje ptic se obširno izvaja po celotni EU in jasno je, da populacije večine ptic 
kmetijske krajine upadajo in so mnoge od njih ogrožene. Po podatkih mednarodne 
ornitološke organizacije BirdLife International je bilo 55 od 62 vrst ptic kmetijske krajine leta 
2004 ocenjenih z neugodnim stanjem ohranjenosti v EU (BirdLife International, 2004). Ta 
zelo visok delež neugodnega stanja jasno kaže na pomen izvajanja ohranitvenih ukrepov za 
ptičje vrste v kmetijski krajini. Poleg tega 20 od 62 ključnih ptičjih vrst spada med 
prednostne vrste, zato so pri njih potrebni dodatni posebni ohranitveni ukrepi, kot so 
akcijski načrti za vrste16. 

Te ugotovitve potrjujejo zaključek, da so potrebni ukrepi za kmetijske površine, da se 
zagotovi izpolnjevanje ciljev direktive o habitatih. Takšni ukrepi so zlasti pomembni pri 
travniških habitatih, s katerimi je povezana večina ključnih vrst v kmetijski krajini. To jasno 
kaže na pomen teh habitatov in potrebo, da se razvije in izvaja ukrepe za podporo kmetom 
ter določenim sistemom in praksam kmetovanja, ki so bistveni za dolgoročno ohranjanje teh 
habitatov.  

 

                                                      
16 Čeprav direktiva o pticah ne opredeljuje prednostnih vrst ptic, je Odbor ORNIS (ki svetuje Komisiji glede izvajanja 
direktive) sestavil seznam 51 vrst in podvrst, ki veljajo za prednostne za namene financiranja in priprave akcijskih načrtov v 
okviru programa LIFE Nature. Med te prednostne vrste spadajo vse globalno ogrožene vrste, ki se redno pojavljajo na 
ozemlju EU, ter nekatere druge vrste, ki so posebno ogrožene oz. so redke in/ali njihove populacije hitro upadajo. 
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2.4 Kateri so glavni razlogi za spremembe v kmetijski krajini, ki jih je treba nasloviti? 

Ekstenzivni sistemi kmetovanja na območjih Natura 2000 in drugih kmetijskih območjih VNV 
so močno občutljivi na opuščanje kmetijstva (IEEP in Veenecology, 2005; Keenleyside in 
Tucker, 2010; Poláková et al., 2011; Zimmermann et al., 2010).  

V opuščanje kmetovanja vodi kompleksen nabor razlogov, ki izpodbijajo smiselnost 
kmetovanja v trenutnem kontekstu rabe prostora in družbeno-gospodarskih okoliščin 
določenega območja (Keenleyside in Tucker, 2010). Kmetovanje na teh območjih je izziv 
zaradi kombinacije družbenih, ekonomskih, političnih in okoljskih dejavnikov, kot so na 
primer padanje cen mesa, omejitve glede dela in časa, slab dostop do trgov, staranje 
prebivalstva na podeželju, erozija tal ter omejena produktivnost in možnost uporabe 
mehanizacije zaradi geografskih dejavnikov, kot so strma pobočja ali nizka rodovitnost tal 
(IEEP in Veenecology, 2005; Keenleyside in Tucker, 2010).  

Ekstenzivna živinoreja je na mnogih kmetijskih območjih postala nerentabilna, kar ob 
odsotnosti finančne podpore vodi bodisi v opuščanje bodisi v povečanje intenzivnosti 
(Beaufoy in Marsden, 2010). V Vzhodni Evropi je zaprtje številnih državnih kmetijskih 
gospodarstev privedlo do dramatičnega padca v velikosti čred in opuščanja velikih pašnih 
območij.  

Projekcije kažejo, da so trenutno v največji nevarnosti za opuščanje kmetovanja gorska in 
hribovita območja (Keenleyside in Tucker, 2010). Večina habitatov na teh območjih je nizke 
vrednosti za krmljenje živine in ima nizko produktivnost, kar pomeni, da so takšni sistemi 
danes na trgu le redko dobičkonosni s kmetijskimi proizvodi (Ecologic, 2006b). Raziskava iz 
Velike Britanije je na primer ugotovila, da je tretjina visokogorskih kmetov v zadnjih štirih 
letih zmanjšala obseg paše na barjih ali z njo prenehala (Clothier in Finch, 2012).  

Na drugi strani pa je drugi najpomembnejši pritisk na ključne habitate in vrste na kmetijskih 
površinah povečanje intenzivnosti kmetovanja. V zadnjih stotih letih, in zlasti od petdesetih 
let naprej, so se zaradi različnih gonil napredka v kmetijstvu (kot na primer rast cen in trga 
primarnih dobrin, tehnološki napredek ter tržni ukrepi in podpora v okviru SKP) močno 
razširile izboljšave in povečala intenzivnost kmetovanja.  
 
To je privedlo do znatnih sprememb v habitatih kmetijske krajine, tako da so se izgubili 
številni nekdanji naravni in polnaravni elementi, kar posledično pomeni močno prilagojene 
in poenostavljene sisteme kmetovanja. Na mnoge habitate je vplivala kombinacija 
opuščanja na nekaterih območjih in povečanja intenzivnosti na drugih. 
 

2.5 Kateri so glavni pritiski in nevarnosti za habitate in vrste, ki so odvisni od kmetijstva? 

V tem delu so povzeti glavni pritiski na ključne habitate in vrste v kmetijski krajini, ki so 
povezani s spremembami praks kmetovanja17. Rezultati so prikazani v grafih 2.3 in 2.4. 

                                                      
17 Podrobna ocena praks kmetovanja, ki vplivajo na ključne habitate kmetijske krajine, je bila izvedena na podlagi 
objavljene literature in strokovnega mnenja. Pripravljena je bila tudi podrobna ocena obremenitev za ključne vrste v 
kmetijski krajini. Ocena temelji na poročilih držav članic iz leta 2007 o stanju ohranjenosti habitatov in vrst iz direktive o 
habitatih ter na znanstveni literaturi in strokovnem mnenju (viri so našteti v prilogah B in D). 
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Ocena kaže, da najpomembnejši pritisk na ključne habitate kmetijske krajine izhaja iz 
opuščanja tradicionalne ekstenzivne živinoreje, kot je opisano zgoraj. Obenem pa tudi druge 
obremenitve, ki so povezane s povečanjem intenzivnosti kmetovanja, negativno vplivajo na 
ključne habitate in vrste kmetijske krajine v interesu Skupnosti.  

Kot pričakovano so največji pritiski na ključne vrste v kmetijski krajini v veliki meri enaki 
pritiskom na habitate, v katerih jih najdemo. Pritiski, ki so povezani s pašo ali košnjo, 
predstavljajo najpomembnejšo skupino, ki ji sledijo gnojenje, obdelava, pogozdovanje in 
hidrološke spremembe. Na več kot pol vrst vpliva premalo in/ali preveč intenzivna paša, 
medtem ko druge spremembe glede paše, kot je menjava vrste pašnih živali ali opuščanje 
pastirstva, vpliva na vsaj 32 % analiziranih vrst. 

o Opuščanje paše in/ali košnje 

Nezadostna paša vpliva na dve tretjini analiziranih habitatov, od katerih je devet kritično 
ogroženih zaradi popolnega prenehanja takšne dejavnosti. Nezadostna paša, vključno z 
njeno opustitvijo, je tudi pomemben dejavnik, ki vpliva na večino vrst v vseh taksonomskih 
skupinah. Upad ali opuščanje košnje vpliva na vse travniške habitate iz Priloge I, kar 
dokazano kritično ogroža skoraj polovico traviščnih habitatnih tipov. 

Prenehanje košnje za samo nekaj let zmanjša bogastvo rastlinskih vrst na košenicah (Baur et 
al., 2006; Dover et al., 2011). Na opuščenih pašnikih lahko v začetku pride do večje 
prisotnosti rastlinskih vrst, katerih ohranitev je pomembna, vendar se izgubi splošno 
bogastvo vrst, zlasti vrste z obliko rozete in spomladi cvetoče vrste (Vassilev et al., 2011). Če 
se jih opusti za daljše obdobje, se habitati pogosto zarastejo v združbe grmovnic in gozd. 
Habitati z grmišči in resavami so prav tako odvisni od nizkointenzivne paše, da ne pride do 
zaraščanja (Calaciura in Spinelli, 2008) in se ohrani bogastvo vrst (Papanikolaou et al., 2011). 

o Opuščanje paše s pastirstji 

Opuščanje paše s pastirji v zadnjih desetletjih ima negativne posledice za velika območja 
polnaravnih pašniških habitatov, ki vodi v razraščanje grmišč na določenih delih in do 
prekomerne paše na drugih (García-González, 2008; Rochon et al., 2009). Posledično je 
najbolj razširjen pritisk na ključne vrste v kmetijski krajini opuščanje ekstenzivnih pastirskih 
pašnih sistemov in vdor grmišč na travnike. Omejena razpoložljivost in visok strošek uporabe 
izkušenih pastirjev sta močno razširjena problema po pašnih območjih v številnih regijah 
Južne in Vzhodne Evrope (García-González, 2008; Pardini in Nori, 2011).  
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Graf 2.3: Delež ključnih habitatov kmetijske krajine, na katere vpliva posamezni pritisk, in 
delež kritično ogroženih 

Legenda: nezadostna paša = premalo paše za vzdrževanje stanja habitata, vključno z opustitvijo; sprememba 
načina paše = sprememba obdobja paše in vrste črede, uporaba dodatne krme in odsotnost pastirja; 
prekomerna paša = visoka gostota prireje ali dolgotrajna paša, ki poškoduje habitat (vključno s spremembo 
vegetacije, zbijanjem in erozijo prsti, evtrofikacijo ali uničenjem gnezd); gnojila ali hlevski gnoj = uporaba 
hlevskega gnoja in/ali umetnih gnojil; pogozdovanje = namerno sajenje gozdnih vrst, nenaravna regeneracija; 
obdelovanje = prehod na poljščine ali intenzivno obdelavo travnika z oranjem, gnojenjem in ponovnim 
sejanjem; hidrološke spremembe = vključujejo izsuševanje mokrišč, preprečevanje naravnega poplavljanja s 
prilagajanjem naravne rečne ali obrežne dinamike, spremembe dinamike podtalnice zaradi odvzema za 
namakanje; slabo izvajanje požigalništva = zmanjšanje ali opustitev požigalništva, ki poslabša stanje 
ohranjenosti zaradi neizvajanja nadzorovanih požigov ali preprečevanja naravnih požarov; zmanjšanje košnje = 
zmanjšanje ali prenehanje košnje zaradi opustitve dejavnosti; spremembe pri košnji / prehod na silažo = 
spremembe v času košnje, mehanizaciji in druge neopredeljene spremembe načina košnje, vključno s 
prehodom s sušenja sena ali pašništva na košnjo za siliranje; škoda zaradi požiganja = požiganje (za kmetijske 
ali druge namene), ki škodi stanju habitata; herbicidi = uporaba herbicidov, ki škodi stanju ohranjenosti 
habitata ali vrst, ali uporaba pesticidov, ki škodujejo vrstam. 

 



 

 24 

Graf 2.4. Delež ključnih vrst v kmetijski krajini, na katere vpliva posamezni pritisk, in delež 
kritično ogroženih 
Legenda: gl. zgoraj; izguba habitatov kmetijske krajine = izguba značilnosti habitatov kmetijske krajine (npr. 
živih meja, kamnitih zidov, teras, neobdelanih travnatih omejkov, gozdnih zemljišč, dreves, ribnikov, starih 
zgradb); izguba raznovrstnosti habitatov = specializirano gojenje poljščin / zmanjšanje kolobarjenja / izguba 
raznolikosti habitatov zaradi povečanja intenzivnosti kmetovanja; kmetijske dejavnosti = umiranje živali, ki se 
ne morejo umakniti pred stroji; tekmovanje z živino = tekmovanje za habitat ali hrano z divjadjo oz. živino ali 
bolezni, ki jih te vrste prenašajo. 
 

 
 
 

o Povečanje intenzivnosti kmetovanja, prekomerna paša in visoka gostota prireje, 
dodatna krma 

Na območjih Natura 2000, kjer obstaja potencial za povečanje kmetijske proizvodnje ali 
spremembo vzreje živine, povečanje intenzivnosti kmetovanja pogosto vpliva na habitate. 
Preintenzivna paša je vplivala na več kot pol analiziranih habitatov in vrst na nekaterih delih 
njihovih območij. Vpliv prekomerne paše na nedonosne travnike se je zmanjšal, odkar 
neposredna plačila iz naslova SKP niso več vezana na velikost črede (Van der Wal et al., 
2011). Vendar pa na nekaterih območjih še vedno prihaja do prekomerne paše zaradi 
neuporabe pastirjev, menjave vrste živine in odsotnosti drugih sistemov nadzora živine, kot 
je rotacija pašnih površin.  

Dodatna krma za živino prav tako omogoča večjo gostoto prireje in spremeni obdobja paše, 
kar poveča s pašo povezane obremenitve. Poleg tega lahko, če se krmilnic ne premika 
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redno, koncentracija živine okoli krmilnic povzroči visoko stopnjo na določena mesta 
omejene erozije tal in prekomernega kopičenja hranilnih snovi, hkrati pa nezadostno pašo 
vegetacije na predelih, ki so od krmilnic bolj oddaljeni. 

o Spremembe praks košnje in mehanizacija 

Mehanizacija in povečanje intenzivnosti košnje trave imata obsežne negativne učinke na 
travniške rastline, živali in združbe. Tradicionalna košnja trave za seno je ustvarjala mozaik 
različno pokošenih delov, zaradi majhnih parcel, ročne košnje in spravila ter lokalnega 
povpraševanja in ponudbe. Sodobna mehanizirana košnja in spravilo trave (npr. za silažo ali 
za hlevsko rejo živine) v splošnem pomeni hkratno odstranitev trave na velikih območjih, kar 
privede do takojšnjega in popolnega uničenja habitatov za nevretenčarje in ptice ter izravna 
ponovno rast trave po celotnem območju, s čimer se zmanjša heterogenost habitatov in se 
vpliva na vrste, ki potrebujejo gola območja ali krajšo travo (Cizek et al., 2012). Sodobni 
kmetijski stroji tudi neposredno ubijejo večino malih živali, ki se ne morejo pravočasno 
umakniti, kot so kobilice, čebele, dvoživke in nekatere ptice, ki pozno gojijo mladiče 
(Humbert et al., 2009).  

o Gnojila in apno 

Večina polnaravnih travišč je revna s hranilnimi snovmi in je izjemno občutljiva na gnojenje. 
Uporaba gnojil močno vpliva na rastlinske združbe ter običajno zmanjša raznovrstnost vrst, 
poveča pa velikost in gostoto vegetacije (Cop et al., 2009; Gibson, 2009). Večina habitatnih 
tipov, zaščitenih z Naturo 2000, je tudi izjemno občutljiva na posipanje z apnom, ki spremeni 
pH prsti in torej poruši ravnovesje hranil v prsti. Večina suhih traviščnih habitatnih tipov iz 
Priloge I ne prenaša nikakršnega gnojenja in nanje pomembno vplivata tako dušik kot fosfor 
(Ceulemans et al., 2013).  

Več ključnih rastlin, ki so odvisne od pašnih habitatov, s povečanim gnojenjem upada zaradi 
širjenja dominantnejših vrst, ki bolje izkoriščajo večjo razpoložljivost hranilnih snovi (Firbank 
et al., 2008). Ta sprememba rastlinskih združb škodljivo vpliva na številne vrste 
nevretenčarjev iz habitatov z malo hranili zaradi izgube specifičnih rastlin, s katerimi se 
prehranjujejo v odrasli fazi ali fazi ličink (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 
2009).  

Nekateri ekstenzivno obdelovani travniki so deležni manjših količin hlevskega gnoja, da se 
nadomesti izgubo hranil zaradi odstranjevanja sena in s tem ohrani produktivnost. To je 
včasih tudi nujno, da se vzdržuje rastlinske združbe takšnih travnikov. Vendar pa uporaba 
gnojnice ali umetnih gnojil v kombinaciji s pogostim košenjem za pridelavo silaže vodi v 
prevlado trav in povzroči pomembne spremembe v sestavi vrst, s čimer se razvrednoti 
habitat (Stoate et al., 2009; Zechmeister et al., 2003). Ekstenzivno gojeni travniki, na katere 
vpliva evtrofikacija iz zraka, ne prenesejo gnojenja brez izgube raznovrstnosti vrst. 

o Herbicidi in pesticidi 

Uporaba herbicidov in/ali pesticidov na določen način vpliva na številne vrste, čeprav to 
običajno ni obsežna težava v primeru travnikov. Pri rastlinah gre za neposreden vpliv 
kmetijskih kemikalij, pa tudi za izgubo vrst, ki opravljajo funkciji opraševanja in/ali 
omejevanja zajedavcev (Geiger et al., 2010; Haughton et al., 2001). V primeru številnih vrst 
plazilcev, dvoživk, ptic in sesalcev pa je vpliv v splošnem posreden zaradi upada vrst rastlin 
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ali nevretenčarjev, s katerimi se prehranjujejo (Campbell et al., 1997; IUCN, 2012; Morris et 
al., 2005).  

Kmetijske kemikalije pa lahko tudi neposredno vplivajo na zdravje plazilcev in dvoživk preko 
onesnaženja vodnih virov in povečanja občutljivosti na zajedavce in bolezni (npr. Christin et 
al., 2009). Povečanje uporabe avermektinov in drugih antihelmintikov proti zajedavcem 
živine negativno vpliva na nevretenčarje v gnoju, z njimi pa se prehranjujejo ptice in 
netopirji (Beynon, 2012; Vickery et al., 2001). Antikoagulantni rodenticidi, ki se jih uporablja 
za zatiranje voluharjev, so strupeni tako za živali, ki se hranijo z žiti, kot za ptice roparice, ki 
jedo voluharje, in so odgovorni za znatno število smrti živali, zaščitenih z Naturo 2000 
(Lemus et al., 2011; Sánchez-Barbudo et al., 2012). 

o Intenzivnejša uporaba travnikov ali obdelava in prehod na oranje 

Povečanje intenzivnosti uporabe travnikov z gnojenjem, ponovnim sejanjem in 
izsuševanjem, da se omogoči pridelavo silaže, zelo negativno vpliva na habitate, zaščitene z 
Naturo 2000 (Buckingham et al., 2010). To zlasti vpliva na rastlinske vrste in nevretenčarje, 
ki so povezani z naravnimi ali ekstenzivno gojenimi travniki, kot je veliki mravljiščar 
(Maculinea arion) (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009). 

o Spremembe ekstenzivnih praks obdelave ornih zemljišč 

Na vrste, ki so izhodiščno povezane z ekstenzivnimi sistemi pridelave žit, vpliva zlasti 
opuščanje ali prehod na intenzivnejšo pridelavo. Na primer v Španiji so južne postovke 
(Falco naumanni), velike droplje (Otis tarda) in male droplje (Tetrax tetrax) odvisne od 
nizkointenzivne pridelave žit s kolobarjenjem v kombinaciji z območji v prahi in pašo ovc 
(Catry et al., 2012; SEO in BirdLife International, 2011). Druge ptičje vrste, na katere vpliva 
povečanje intenzivnosti kmetovanja na iberskih žitnih stepah, vključujejo rjavo cipo (Anthus 
campestris), laškega škrjanca (Melanocorypha calandra), zlato prosenko (Pluvialis apricaria), 
in belo štorkljo (Ciconia ciconia) (Delgado in Moreira, 2000). Spremembe tradicionalnih 
načinov gojenja poljščin so še posebno vplivale na rastline. Na primer vrste Bromus grossus, 
Centaurea lactiflora, Ononis hackelii, Linaria ricardoi, Santolina semidentata in Notothylas 
orbicularis se pojavljajo kot pleveli pri tradicionalno gojenih žitih, vendar so se zaradi 
izboljšanega preverjanja semen in sprememb v načinu kmetovanja (bolj intenzivno 
obdelovanje zemlje, umanjkanje zimskega strniščnega obdobja, herbicidi in gnojenje) 
njihove populacije drastično zmanjšale (BfN, 2011; ICNB, 2006). 

o Opuščanje nadzorovanega požiganja – škoda zaradi premalo požiganja, preveč 
požiganja in nenadzorovanih naravnih požarov 

Nekatere travniške habitate ter številne habitate grmišč in resav se je tradicionalno 
upravljalo z nadzorovanim požiganjem, ki je spodbudilo rast nove hranljive vegetacije za 
pašo živine in preprečilo zaraščanje v gozd. Če se hkrati z opuščanjem paše opusti tudi 
aktivno požigalništvo, lahko v habitatih resav začne prevladovati manjše število vrst in tako 
izgubijo biotsko raznovrstnost. Poleg tega lahko vedno večja prevlada grmičastih vrst in 
nabiranje opada vodi do nekontroliranih in intenzivnih naravnih požarov zaradi velike 
razpoložljivosti vnetljive lesne biomase. Takšni intenzivni požari se lahko razširijo na zelo 
velika območja in povzročijo precejšnjo škodo za prst (zlasti na območjih s šoto), povečano 
odtekanje in erozijo ter lahko dolgoročno vplivajo na ekosistem. 
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o Izguba značilnih elementov habitatov kmetijske krajine 

Številne vrste so posebno odvisne od razmejitvenih habitatov kmetijske krajine (žive meje, 
kamniti zidovi, jarki itd.) ali drugih značilnosti habitatov, ki so povezani s kmetijsko krajino 
(ribniki, stavbe itd.). Nekateri ogroženi plazilci, kot je leopardovka (Elaphe situla), živijo na 
tradicionalno obdelovanih območjih, suhih zidovih, terasah in živih mejah ter nanje vpliva 
izguba habitatov zaradi povečanja intenzivnosti kmetovanja in izgube tradicionalne 
kmetijske krajine (IUCN, 2012; Temple in Cox, 2009).  

o Izguba raznovrstnosti habitatov 

Nekatere vrste so še posebno odvisne od mozaika raznolikih habitatov na svojem območju 
razširjenosti (Batáry et al., 2007a; Batáry et al., 2007b). Na primer vse poznane populacije 
metulja bakrenega senožetnika (Colias myrmidone) živijo oz. so živele v zelo raznolikih 
krajinah, ki vključujejo pašnike, ekstenzivno gojene travnike, orna zemljišča, praho, grmišča, 
redke gozdove s travniki in gostejše gozdove (Marhoul in Olek, 2010). Vrsta ima dve 
generaciji letno, ki imata deloma nasprotujoče si potrebe in tem ne more zadostiti zgolj ena 
raba prostora ali eno zemljišče. Raznolika in dinamična raba prostora širše krajine je 
bistvenega pomena za zagotavljanje vseh potrebnih virov za vsako generacijo leto za letom. 
Takšna razdrobljena krajina je nastala skozi pretekla stoletja s tradicionalno rabo prostora 
kot posledica medsebojnega delovanja med fizično raznolikostjo v smislu topografije, prsti in 
podnebja ter kulturnih dejavnikov, kot so vzorci lastništva in načini obdelovanja. 

o Druge kmetijske dejavnosti ali infrastruktura 

Postavljanje ograj v odprtih habitatih lahko pomeni pomembno grožnjo za nekatere velike 
ptice, ki pri letenju niso zelo okretne. Takšne vrste potrebujejo velike odprte habitate, zato 
uporaba ograj v habitatih, kot so stepe, lahko močno vpliva na vrste, kot je velika droplja 
(Otis tarda) (Bota et al., 2005), medtem ko se tudi ruševci (Tetrao tetrix) pogosto zaletavajo 
v ograje proti jelenom in srnam na barjih v Veliki Britaniji (Baines in Andrew, 2003). 

o Hidrološke spremembe 

Spremembe hidrologije vplivajo na četrtino vrst in tretjino habitatov, osem habitatov pa 
takšne spremembe kritično ogrožajo. V mnogih primerih do škode pride zaradi izsuševanja 
zemlje, da se omogoči kmetovanje, komercialno gozdarstvo ali gradnja infrastrukture 
(Middleton et al., 2006). Umetno odvodnjavanje se doseže s kopanjem kanalov ali jarkov ter 
uporabo jezov in zapornic, da se preusmeri tok vode (Holden et al., 2004). To vodi v znižanje 
gladine podtalnice in izsuševanje habitatov, kar prinaša spremembe fizičnih in kemijskih 
lastnosti ter posledično izgubo značilnih ekoloških združb (Šefferová et al., 2008a; Šefferová 
et al., 2008b).  

Močvirna travišča in travniki so zelo občutljivi na spremembe ravni podtalnice zaradi 
prekomernega odvzema, poglabljanja izsuševalnih kanalov ali utrjevanje rečnih obrežij 
(Houston, 2008). Starodavni vodni sistemi za dobavljanje vode travnikom in visokogorskim 
pašnikom so tudi pomemben habitat za rastline in živali, čeprav so vedno redkejši. (Küster in 
Keenleyside, 2009).  
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o Pogozdovanje 

Po poročanju je pogozdovanje velik pritisk na opuščene pašnike in travnike, vključno z 
ustaljenimi sipinami, celinskimi sipinami in polnaravnimi suhimi travišči in njihovimi 
grmiščnimi fazami na karbonatnih tleh, ki so pogozdovani z iglavci. 

Zaključimo lahko, da je ohranjanje praks kmetovanja, zlasti nekaterih tradicionalnih 
ekstenzivnih sistemov kmetovanja, ključnega pomena za ohranjanje narave in območja 
Natura 2000. Takšne tradicionalne sisteme kmetovanja na mnogih delih Evrope ogroža 
opuščanje kmetijskih dejavnosti, zato so potrebni ukrepi, da se jih ohranja na teh ozemljih. 
Zato je ob upoštevanju okoljskih storitev, ki jih zagotavljajo, potrebna zadostna in ustrezna 
podpora kmetom, ki se soočajo z zgoraj navedenimi družbeno-gospodarskimi izzivi. 

Dodatne informacije 

 V prilogah A, B in C najdete dodatne informacije o habitatnih tipih in vrstah, ki so odvisni 
od kmetovanja ali so z njim povezani, njihovi razširjenosti in trenutnem stanju 
ohranjenosti. 

 Biogeografski seminarji na temo Nature 2000 zbirajo informacije o stanju habitatov, 
pritiskih nanje in nevarnostih zanje.  
Gl.: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

 Ocena stanja ohranjenosti vseh habitatov in vrst v interesu Skupnosti v okviru poročanja 
po členu 17 je na voljo na: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal  

 Evropska komisija (2011) Rural Development in the EU – Statistical and Economic 
Information. Report 2011. Context Indicator 10: Natura 2000 area. Dostopno na: 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm 

 Referenčno poročilo o biotski raznovrstnosti v EU (2010): 
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline 

 Sistemi kmetovanja visoke naravne vrednosti po Evropi so opisani v Oppermann et al. 
(2012). High Nature Value Farming in Europe. 35 European countries – experiences and 
perspectives. Ubstadt-Weiher, verlag regionalkultur. Gl.: 
http://efncp.org/publications/books/ 

 Evropska komisija je objavila smernice v povezavi z ukrepi za zmanjševanje fragmentacije 
(Kettunen et al., 2007). Gl.: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_
guidelines.pdf 

 Evropska komisija je pripravila niz študij o izvajanju ukrepov zelene infrastrukture. Gl.: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm  

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://efncp.org/publications/books/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3. PREGLED ZAHTEV GLEDE UPRAVLJANJA 
NATURE 2000  

Kaj najdete v tem poglavju?  

V tem poglavju so pojasnjene pravne določil, ki jih je potrebno izvajati na vseh območjih 
Natura 2000, da se zagotovi upravljanje ohranjanja narave v skladu s členom 6 direktive o 
habitatih. Razloženi in prikazani pa so tudi ključni koncepti, kot so doseganje ugodnega 
stanja ohranjenosti, določanje varstvenih ciljev na ravni posameznega območja in izvajanje 
potrebnih ohranitvenih ukrepov. 
 
Opisano je tudi, kako je mogoče izvajati člen 6(1) na območjih Natura 2000, ki vključujejo 
obsežne kmetijske površine, ob upoštevanju, da je postopek načrtovanja upravljanja za 
vsako območje nujno drugačen glede na ekološke zahteve tam navzočih vrst in habitatov 
evropskega pomena, pa tudi družbeno-gospodarske okoliščine in fizične značilnosti 
posameznega območja.  
 

3.1 Kako je potrebno upravljati in varovati območja Natura 2000? 

Kot smo navedli že v predhodnih poglavjih, direktivi o pticah in habitatih od držav članic med 
drugim zahtevata, da določijo območja za uvrstitev v omrežje Natura 2000, da se zagotovi 
ohranitev številnih redkih in ogroženih vrst in habitatnih tipov evropskega pomena, ki jih 
direktivi pokrivata. 
 
Spomniti moramo, da se v Naturo 2000 vključuje samo osrednja območja teh vrst in 
habitatov, ni pa potrebno zaščititi vseh območij, kjer se pojavljajo. Naravovarstveni direktivi 
predvidevata še druge ukrepe za varovanje in ohranjanje vrst in habitatnih tipov evropskega 
pomena izven omrežja Natura 2000. Ker pa so te smernice osredotočene predvsem na 
upravljanje območij Natura 2000, se v te določbe tukaj ne bomo poglabljali18.  
 
Ko je območje enkrat vključeno v omrežje Natura 2000, so ga države članice dolžne 
upravljati in varovati v skladu s pogoji iz člena 6 direktive o habitatih. Člen 6 sestavljajo tri 
ključne določbe. Od držav članic zahteva, da:  

• na vsakem območju izvajajo potrebne ohranitvene ukrepe, ki ustrezajo ekološkim 
zahtevam na območju prisotnih zaščitenih habitatnih tipov in vrst v interesu 
Skupnosti (člen 6(1));  

• preprečijo vsakršne škodljive dejavnosti, ki bi lahko pomenile pomembno 
vznemirjanje teh vrst ali poslabšanje stanja njihovih habitatov ali prisotnih zaščitenih 
habitatnih tipov (člen 6(2)); 

                                                      
18 Za več informacij o tem obiščite http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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• zaščitijo območje pred potencialno škodljivimi novimi projekti in načrti, tako da 
vzpostavijo vrsto postopkovnih in vsebinskih varovalk za načrte in projekte, ki bi 
lahko pomembno vplivali na območje Natura 2000 (člen 6(3) in (4)).  

 
V tem okviru lahko vidimo, da območja Natura 2000 niso strogo varovana območja, kjer bi 
bile vsakršne dejavnosti sistematično prepovedane, temveč temelji na drugačnem pristopu, 
ki v polnosti priznava, da je človek sestavni del narave in da oba najbolje delujeta v 
medsebojnem partnerstvu. Na ta način Natura 2000 podpira načelo trajnostnega razvoja in 
uporabe. Njen namen ni izključevati gospodarske dejavnosti, temveč določiti okvire, v 
katerih se jih lahko izvaja ob hkratnem varovanju najbolj ogroženih in najdragocenejših vrst 
in habitatov v Evropi.  
 
• Doseganje »ugodnega stanja ohranjenosti« 
 
Temeljni cilj naravovarstvenih direktiv EU je zagotoviti, da vrste in habitati, ki jih varujeta, 
dosežejo »ugodno stanje ohranjenosti« na njihovem celotnem naravnem območju znotraj 
EU. Ta cilj je formuliran na pozitiven način. Zato ni dovolj, da se zgolj preprečuje nadaljnje 
slabšanje stanja ali izginjanje vrst in habitatov, naštetih v naravovarstvenih direktivah. 
Države članice morajo sprejeti tudi pozitivne ukrepe in obnoviti te vrste in habitate na 
ugodno stanje ohranjenosti.  
 
Območja Natura 2000 igrajo ključno vlogo pri doseganju tega krovnega cilja, saj vključujejo 
najpomembnejša osrednja območja teh vrst in habitatov. Vsako območje je torej treba 
upravljati tako, da kar najbolj učinkovito pripomore k temu, da vrste in habitati, zaradi 
katerih je bilo območje zaščiteno, dosežejo ugodno stanje ohranjenosti v EU. 
 
Dejstvo, da je stanje ohranjenosti številnih vrst in habitatov evropskega pomena trenutno 
neugodno (gl. 2. poglavje), poudarja pomen izvajanja določb člena 6(1), saj je jasno, da bodo 
pri mnogih vrstah in habitatih potrebni aktivni ukrepi ohranjanja in obnavljanja znotraj 
Nature 2000, če naj sploh obstaja upanje, da dosežejo ugodno stanje ohranjenosti.  
 
• Določanje varstvenih ciljev 
 
Da se zagotovi, da vsako območje Natura 2000 v polnosti prispeva k doseganju tega 
temeljnega cilja USO, je pomembno določiti jasne varstvene cilje za vsak habitatni tip in 
vrsto. Z izjemo najredkejših habitatov in vrst to zahteva regionalni pristop, ki se ga lahko 
prenese na raven območij v vsaki posamezni regiji (Louette et al., 2011). Na ravni območij 
morajo cilji odražati želeno stanje na tem območju za vsako vrsto in habitatni tip, zaradi 
katerih je območje zaščiteno. 
 
To se najbolje doseže s kvantitativnimi merili, kjer je mogoče in ustrezno, na primer z 
določitvijo natančnih in časovno opredeljenih ciljev za vsak habitatni tip in vrsto evropskega 
pomena na tem območju (npr. povečanje populacije kosca na 20 parov v 8 letih, povečanje 
območja močvirnega travnika v dobrem stanju ohranjenosti za 100 ha). Podrobneje je ta 
tema razdelana v podpoglavju 3.2. 
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Okvir 3.1: Kaj je ugodno stanje ohranjenosti? 
 
Izraz stanje ohranjenosti je definiran v direktivi o habitatih (člen 1).  

– V primeru naravnega habitata stanje ohranjenosti pomeni »skupek vplivov, ki delujejo na 
naravni habitat in njegove značilne vrste in ki lahko vplivajo na njegovo dolgoročno 
naravno razširjenost, strukturo in funkcije ter dolgoročno preživetje njegovih značilnih vrst 
na ozemlju iz člena 2« (člen 1(e)).  

– V primeru vrst stanje ohranjenosti pomeni »skupek vplivov, ki delujejo na to vrsto in lahko 
dolgoročno vplivajo na razširjenost in številčnost njenih populacij na ozemlju iz člena 2« 
(člen 1(i)).  

 
Stanje ohranjenosti naravnega habitata velja za ugodno, če: 
• so njegovo naravno območje razširjenosti in površine, ki jih na tem območju pokriva, 

stabilne ali se povečujejo; 
• obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno še obstajale posebna struktura in 

funkcije, potrebne za njegovo dolgoročno ohranitev; 
• je stanje ohranjenosti njegovih značilnih vrst ugodno, kot je opredeljeno spodaj. 
 
Stanje ohranjenosti vrste velja za ugodno, če: 
• podatki o dinamiki populacije zadevne vrste kažejo, da se sama dolgoročno ohranja kot 

preživetja sposobna sestavina svojih naravnih habitatov; 
• se naravno območje razširjenosti vrste niti ne zmanjšuje niti se v bližnji prihodnosti 

verjetno ne bo zmanjšalo; 
• obstaja in bo verjetno še naprej obstajal dovolj velik habitat za dolgoročno ohranitev 

njenih populacij. 
 
• Opredeljevanje potrebnih ohranitvenih ukrepov  
 
Ko so varstveni cilji določeni, je treba opredeliti potrebne ohranitvene ukrepe, ki so nujni, 
da se doseže te cilje, ter se o njih pogajati z vsemi vključenimi strankami, da se jih tudi 
učinkovito izvede. Ukrepi morajo ustrezati ekološkim zahtevam habitatov in vrst, zaradi 
katerih je območje zaščiteno.  
 
Člen 6(1): »Za posebna ohranitvena območja države članice določijo potrebne ohranitvene 
ukrepe, ki po potrebi vključujejo ustrezne načrte upravljanja, pripravljene posebej za ta 
območja ali zajete v drugih razvojnih načrtih, ter ustrezne zakonske, upravne ali pogodbene 
ukrepe, ki ustrezajo ekološkim zahtevam naravnih habitatnih tipov iz Priloge I in vrst iz 
Priloge II na teh območjih.« 

S tega vidika je pomembno spomniti, da so zahteve, ki izhajajo iz člena 6(1), obvezujoče in 
ne izbirne (gl. okvir 3.2). Z drugimi besedami: države članice morajo določiti potrebne 
ohranitvene ukrepe v vsakem primeru in ne le po potrebi. Sami ukrepi lahko vključujejo tako 
aktivno upravljanje in obnovitvene dejavnosti, kot je redna košnja ali odstranjevanje 
invazivnega grmovja, kot tudi pasivno nevmešavanje, kot je puščanje neobdelanih površin in 
prahe. 
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Okvir 3.2: Pravna razlaga člena 6(1) 
 
Sodišče EU je presodilo (v zadevi C-508/04), da se država članica ne more izogniti 
sprejemanju vseh potrebnih ukrepov za območja Natura 2000. »Iz člena 6(1) Direktive pa 
izhaja, da je treba „potrebne ohranitvene ukrepe“ sprejeti v vsakem primeru in ne „po 
potrebi“19. V členu 6(1) se izraz „po potrebi“ nanaša le na načrte upravljanja in ga ne gre 
razumeti kot splošne omejitve obveznosti sprejeti potrebne zakonske, upravne ali pogodbene 
ukrepe. […] 
 
S tem Direktiva nalaga sprejetje potrebnih ohranitvenih ukrepov, kar izključuje vsako 
odločanje po prostem preudarku v zvezi s tem s strani držav članic […] Same upravne prakse, 
ki je po naravi spremenljiva po volji uprave in ni dovolj znana, ne moremo obravnavati, kot 
da izpolnjuje obveznosti držav članic v smislu prenosa Direktive«. 
 
 
Način izvedbe teh ohranitvenih ukrepov se med območji razlikuje glede na specifične pogoje 
posameznega območja (npr. ali gre za zemljišča v zasebni ali javni lasti). Člen 6(1) v tem 
smislu dopušča precejšnjo fleksibilnost in posameznim državam članicam prepušča odločitev 
o najboljšem načinu izvedbe potrebnih ohranitvenih ukrepov. To lahko po potrebi vključuje 
ustrezne načrte upravljanja, pripravljene posebej za ta območja ali zajete v drugih razvojnih 
načrtih, ter ustrezne zakonske, upravne ali pogodbene ukrepe.  
 
Mnoge države članice uporabljajo načrte upravljanja kot vodilo za upravljavce in druge 
zainteresirane stranke pri delu za ohranjanje območij Natura 2000. V splošnem se načrti 
upravljanja na ravni območij uporabljajo za formuliranje varstvenih ciljev območja skupaj z 
ukrepi, ki so potrebni, da se jih doseže (čeprav je mogoče uporabiti tudi druge instrumente, 
v kolikor je njihov namen prav tako doseganje varstvenih ciljev). 
 
Načrti upravljanja lahko delujejo tudi kot orodje za določanje posameznih odgovornosti 
različnih družbeno-gospodarskih deležnikov, javnih organov in nevladnih organizacij (NVO) 
pri izvajanju potrebnih ohranitvenih ukrepov, ki so bili določeni. 
 
Načrti upravljanja so lahko samostojni dokumenti ali pa so »zajeti v drugih razvojnih 
načrtih«, v skladu z načelom vključevanja okolja v druge politike Skupnosti. V primeru 
načrtov, vključenih v druge dokumente, je pomembno zagotoviti, da se kljub temu določi 
jasne cilje in ohranitvene ukrepe za relevantne habitate in vrste, ki so zaščiteni na zadevnem 
območju. 
 
Naslednja prednost načrtov upravljanja je, da lahko služijo kot uporabno orodje za 
zagotavljanje izvajanja določil člena 6(1) na jasen in transparenten način, ki omogoča 
informiranost vseh deležnikov o tem, kaj naj bi se doseglo z Naturo 2000, in spodbuja 

                                                      
19 Avstrijska vlada je trdila, da obveznost, ki jo nalaga člen 6(1), ni sprejeti ohranitvene ukrepe v vsakem primeru, temveč 
samo »potrebne« ohranitvene ukrepe. Ne glede na to pa so takšne ukrepe, kadar so bili potrebni poleg obveznosti in 
prepovedi, ki se jih mora določiti po avstrijski zakonodaji, pristojni deželni organi dejansko izvedli, da se doseže ugodno 
stanje ohranjenosti. 
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njihovo aktivno sodelovanje v tej razpravi. Prav tako lahko načrti upravljanja pomagajo 
pridobiti financiranje za ukrepe in doseči boljšo usklajenost z drugimi načrti.  
 
Vendar pa je potrebno opozoriti, da obstoječi načrti upravljanja drugih kategorij zaščitenih 
območij (npr. nacionalnih ali naravnih parkov) ne zadostujejo vedno za upravljanje območij 
Natura 2000 in jih je zato treba prilagoditi specifičnim varstvenim ciljem, ki se jih zasleduje 
na teh območjih, glede na prisotne vrste in habitate evropskega pomena. 
 
Čeprav so načrti upravljanja za območja Natura 2000 v direktivi o habitatih samo predlog, 
kaže, da so ti načrti za večino držav članic glavna izbira in v marsikateri od njih celo veljajo za 
obvezne. 
 

3.2 Izvajanje člena 6(1) na kmetijskih površinah v Naturi 2000 

V naslednjem delu sledi oris korakov, ki so potrebni pri izvajanju člena 6(1) na območjih 
Natura 2000, ki vključujejo obsežne dele kmetijskih površin. V kolikšnem obsegu je potreben 
posamezni korak, se seveda razlikuje od enega do drugega območja glede na tako ekološke 
zahteve vrst in habitatov evropskega pomena na zadevnem območju kot na družbeno-
gospodarske okoliščine in fizične značilnosti posameznega območja. Spodaj našteti koraki so 
torej samo okvirni in so namenjeni ponazoritvi, kako se lahko države članice lotijo izvajanja 
člena 6(1). 
 
• Opredelitev obsega kmetijske krajine in sistemov kmetovanja v Naturi 2000 
 
Za opredelitev kmetijske krajine v Naturi 2000 je najprej potrebno kartirati ali kako drugače 
določiti lokacijo ključnih habitatov kmetijske krajine in območja kmetovanja, ki jih 
uporabljajo ključne vrste. Pri tem je pomembno vključiti delno ali nedavno opuščene ključne 
habitate kmetijske krajine, ki bi jih bilo mogoče obnoviti, tudi če je malo oziroma ni znakov, 
da bi se tam trenutno izvajale kmetijske dejavnosti. Opozoriti moramo, da evidence držav 
članic o kmetijskih zemljiščih v uporabi (KZU) lahko ne zajemajo vseh kmetijskih površin v 
Naturi 2000 (ali vseh KZU) in da v nekaterih primerih obsežna območja ključnih habitatov, ki 
jih upravljajo kmetje, niso zabeležena kot KZU. 

Drugi del tega koraka je prepoznavanje sistemov kmetovanja, ki so prisotni v tej kmetijski 
krajini (ali so bili do nedavnega, kadar gre za opuščena zemljišča). Mnogi sistemi kmetovanja 
so kompleksni in uporabljajo različne parcele, ki so včasih daleč narazen, za različne namene, 
ki vsi prispevajo k obratovanju kmetijskega gospodarstva. Ukrepi za upravljanje posameznih 
habitatov, zaščitenih z Naturo 2000, znotraj takega sistema (npr. polnaravni habitati s 
sezonsko pašo, ekstenzivno gojeni travniki ali praha) verjetno ne bodo uspešni, če se pri 
določanju ciljev in načrtovanju ukrepov upravljanja ne bo upoštevalo odnosa teh habitatov s 
preostalimi deli kmetije. 

To je še zlasti nevarno, če je sistem kmetovanja kot celota nerentabilen, kjer podpora 
upravljanju samo enega dela lahko ne prepreči opustitve ali povečanja intenzivnosti sistema 
kot celote. Nekateri živinorejski sistemi so močno prilagojeni na določene habitate – na 
primer pašniški sistemi s sezonsko selitvijo živali, površinami v skupni rabi ali kratkotrajno 
pašo čred lastnikov brez zemlje.  



 

 34 

Ko sta zaključeni obe stopnji tega koraka, je mogoče opredeliti celotni obseg kmetijske 
krajine, kmetijska gospodarstva in kmete, ki jih je treba upoštevati pri odločitvi, kateri 
ohranitveni ukrepi so potrebni, da se doseže varstvene cilje območja. Zato je pomembno v 
tej fazi zbrati tudi čim več informacij o vseh relevantnih deležnikih, ki jih je treba vključiti 
oziroma se z njimi posvetovati v postopku načrtovanja upravljanja. 
 
• Določitev ciljev za ključne habitate in vrste v kmetijski krajini 
 
Po direktivah o pticah in habitatih imajo države članice jasno odgovornost poskrbeti, da se 
vse habitate in vrste v interesu Skupnosti ohrani ali povrne v ugodno stanje ohranjenosti (gl. 
zgornje podpoglavje 3.1). V praksi pa je potrebno upoštevati, kateri habitati in vrste 
potrebujejo najbolj nujne in najobsežnejše ohranitvene ukrepe, da se to doseže.  
 
Zato je v kontekstu teh smernic za habitate in vrste v kmetijski krajini pomembno, da države 
članice preverijo stanje svojih ključnih habitatov in vrst v kmetijski krajini na ustrezni 
nacionalni, regionalni in/ali biogeografski osnovi. Ta ocena naj bo osredotočena predvsem 
na ključne habitate in vrste kmetijske krajine (kot so opredeljeni v 2. poglavju), čeprav so v 
nekaterih državah lahko tudi drugi habitati in vrste v interesu Skupnosti pomembno 
povezani s kmetijstvom in jih je zato morda tudi vredno upoštevati. 
 
Priporočljivo je, da se pri zastavljanju prednostnih nalog in ciljev za vsak ključni habitat in 
vrsto v kmetijski krajini upošteva naslednje lastnosti, ki so posebnega ohranitvenega 
pomena: 

• delež območja habitata ali populacije vrste, ki je v neugodnem stanju ohranjenosti na 
ravni EU, na biogeografski in nacionalni ravni20; 

• delež celotnega območja razširjenosti habitata ali populacije vrste v EU in/ali 
biogeografski regiji, ki se nahaja v državi članici (okvirne ocene trenutnega stanja za 
ključne habitate kmetijske krajine v posamezni državi članici najdete v prilogi C);  

• delež območja habitata ali populacije vrste, ki se nahaja na območjih Natura 2000 v 
državi članici. 

 
Ko je stanje vseh ključnih habitatov in vrst ocenjeno, je koristno razmisliti o določitvi ciljev za 
njihovo ohranjanje znotraj vsakega posameznega območja Natura 2000. Cilji so lahko 
usmerjeni na primer v povečanje (tj. obnovitev ali poustvarjanje) habitatov ali populacij vrst, 
ki so premajhni (in/ali preveč fragmentirani), da bi imeli dobre možnosti za dolgoročni 
obstanek (Kettunen et al. 2007). Pri drugih, manj ogroženih habitatih je lahko ustrezen cilj 
ohraniti določen delež habitatov (npr. ohraniti 95 % v ugodnem stanju ohranjenosti).  

Opozoriti moramo, da je pri zastavljanju ciljev treba upoštevati tudi praktična vprašanja, kot 
sta ekološka smiselnost obnavljanja habitatov ter dodatne koristi zaradi ekosistemskih 
storitev, ki se jih lahko doseže (npr. povečanje skladiščenja ogljikovega dioksida, upravljanje 
vodnih virov in poplav ter koristi z vidika rekreacije in varovanja krajine). Takšne dodatne 
koristi lahko okrepijo podporo lokalne skupnosti za ohranitvene dejavnosti in nudijo 
priložnosti za alternativne vire financiranja. 

                                                      
20 Pri tem naj se za podlago vzame najnovejše ocene po členu 17 in posebno pozornost posveti deležu, pri katerem je 
stanje ocenjeno kot neugodno oz. slabo. 
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• Ocena pritiskov in možnega vpliva na stanje ohranjenosti 
 

Po opredelitvi območij kmetijske krajine in določitvi ciljev za ključne habitate in vrste v 
kmetijski krajini v Naturi 2000 je naslednji korak prepoznavanje razlogov za spremembe in 
pritiskov na različne sisteme kmetovanja, od katerih je odvisno upravljanje kmetijskih 
površin v Naturi 2000. Ta analiza pomaga prepoznati sisteme kmetovanja in zemljišča, ki jim 
v prihodnosti grozi opuščanje ali povečanje intenzivnosti, da se lahko ukrepa, preden je 
prepozno. 
 
V povezavi z informacijami o ciljih in prednostnih nalogah za ključne habitate in vrste v 
kmetijski krajini to upravljavskim organom omogoča, da določijo strateške prednostne 
naloge za praktične ukrepe za naslavljanje pritiskov in doseganje varstvenih ciljev, na primer 
z razvijanjem kombiniranih svežnjev ukrepov, usmerjenih na več ciljev v zvezi s habitati in 
vrstami.  
 
Pomembno je tudi zbrati najboljše razpoložljive informacije o stanju habitatov in vrst v 
kmetijski krajini. V ta namen je potreben dostop do zanesljivih, aktualnih in obsežnih 
okoljskih podatkov (npr. popisi, zemljevidi habitatov in atlasi vrst), zato bo morda potrebno 
izvesti raziskave ter zbrati in kartirati podatke. Takšne dejavnosti so lahko drage, a izkušnje 
kažejo, da so dobro zasnovani in usmerjeni ukrepi na podlagi dobrih raziskav celostno 
gledano bolj cenovno učinkoviti. V tem smislu pomaga, če se kar najbolje izkoristi lokalno, 
nacionalno in mednarodno strokovno znanje ter razpoložljive storitve21. 

• Določitev varstvenih ciljev na ravni območja Natura 2000 
 
Kot smo razložili zgoraj, morajo države članice določiti varstvene cilje za vsako območje 
Natura 2000. V okviru varstvenih ciljev je potrebno opredeliti, kakšno stanje naj doseže 
vsaka vrsta in habitatni tip evropskega pomena na zadevnem območju, da bo območje kar 
najbolj prispevalo k doseganju njihovega splošnega ugodnega stanja ohranjenosti.  

To vključuje oceno, v kolikšni meri je potrebno na ravni območja vzdrževati z Naturo 2000 
zaščiteni habitat ali vrsto v določenem stanju ohranjenosti ali še pogosteje ga obnoviti na 
izboljšano stanje ohranjenosti (okvirja 3.3 in 3.4). Pomembno je oblikovati jasne in sprejete 
varstvene cilje, saj služijo kot osnova, na kateri se opredeli ohranitvene ukrepe. Varstveni 
cilji so lahko določeni v odločbi o zaščiti območja ali pa se jih podrobneje opredeli v okviru 
načrtov upravljanja območja oziroma drugih instrumentov.  

Varstveni cilji območja morajo biti osnovani na ekoloških zahtevah habitatnih tipov in vrst, 
zaščitenih z Naturo 2000. Ekološke zahteve vključujejo vse ekološke potrebe v zvezi z 
abiotskimi in biotskimi dejavniki, da se zagotovi ugodno stanje ohranjenosti habitatnih tipov 
in vrst, vključno z njihovim razmerjem do okolja (zrak, voda, prst, vegetacija itd.).  

Te zahteve temeljijo na znanstvenih dognanjih in se jih lahko opredeli samo za vsak primer 
posebej, saj se razlikujejo tako med vrstami kot tudi znotraj posamezne vrste na enem ali 
drugem območju. Odražati morajo pomen območja za vzdrževanje ali obnovitev prisotnih 

                                                      
21 Npr. www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/
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habitatnih tipov in vrst v ugodnem stanju ohranjenosti ter za celovito usklajenost omrežja 
Natura 2000. 

Varstveni cilji morajo naslavljati tudi tveganja za degradacijo ali uničenje, ki so jim 
izpostavljeni habitati in vrste. Za določitev varstvenih ciljev za posamezno območje so torej 
potrebne zadostne referenčne informacije. 

Okvir 3.3: Kako se lahko določi varstvene cilje za kmetijsko krajino v Naturi 2000? 

Pri določanju varstvenih ciljev za določeno območje je lahko koristno upoštevati parametre, ki se 
uporabljajo pri ocenjevanju stanja ohranjenosti habitatov in vrst evropskega pomena (v okviru 
poročanja po členu 17 direktive o habitatih). Ko gre za habitate, ti pogoji vključujejo razširjenost, 
območje, ki ga pokriva zadevni habitat znotraj tega območja razširjenosti, ter posebno strukturo in 
funkcije (vključno s tipičnimi vrstami) habitata. Pri vrstah se upošteva območje razširjenosti, 
populacijo in območje habitata. Nekaj primerov lastnosti, ki se jih lahko upošteva pri opredeljevanju 
varstvenih ciljev, je predstavljenih spodaj: 

• Območje habitata: Območje, ki ga pokriva ciljni habitat, je stabilno ali se povečuje (lahko se 
določi splošno ciljno območje).  

• Struktura in funkcija habitata: Združbe v ciljnem habitatu imajo stabilno porazdelitev in sestavo. 
Funkcije in ekološki parametri, od katerih je odvisna ohranitev habitata, se vzdržujejo. 

• Številčnost in porazdelitev vrste, struktura populacije itd.: Populacija vrste je stabilna ali se 
povečuje (določi se lahko ciljne številke). Trendi populacije se izboljšujejo. Porazdelitev vrste, 
vključno z življenjsko pomembnimi območji in njihovo medsebojno povezanostjo, se ohranja ali 
izboljšuje (npr. z izboljšanjem habitatov in ponovno naselitvijo izboljšanih območij). Struktura 
populacije se ohranja. 

 
• Komuniciranje ciljev Nature 2000 

Kmetje in širša javnost ne bodo verjeli v potrebo po upravljanju kmetijskih površin za Naturo 
2000, če ne bodo razumeli potrebe po ohranitvenih ukrepih in kako lahko zastavljanje 
ohranitvenih ukrepov za njihove kmetijske površine znotraj območja Natura 2000 igra 
pomembno vlogo pri doseganju nacionalnih in regionalnih ciljev. 

Države članice morajo torej postopati v dialogu z deležniki, zlasti lokalnimi upravljavci 
zemljišč, ter nuditi enostavno dostopne informacije o strateških in varstvenih ciljih v zvezi s 
habitati in vrstami v kmetijski krajini. Poleg tega morajo poskrbeti, da se lahko varstvene 
cilje kmetom in upravljavcem zemljišč predstavi z zanje relevantnimi vidiki in na lahko 
razumljiv način. To je pomembno, da se omogoči dvosmerno razpravo s pristojnimi organi o 
tem, kako njihovo upravljanje kmetijskih površin lahko prispeva k ohranjanju območja 
Natura 2000. Kmetje lahko zelo dobro razumejo, kako je v preteklosti potekalo upravljanje, 
ki je vodilo do naravovarstvenih uspehov ali neuspehov. 



 

 37 

  

Okvir 3.4: Nekaj primerov varstvenih ciljev za posamezno območje 

Med varstvenimi cilji, prilagojenimi za območja Natura 2000 v Španiji, na katerih se nahajajo suhe 
kmetijske površine in združbe stepskih ptic, so na primer: 

– Vzdrževati in obnoviti ustrezno kakovost in obseg habitata za različne vrste stepskih ptic v 
interesu Skupnosti ob upoštevanju njihovih posebnih ekoloških zahtev. 

– Zmanjšati dejavnike ogroženosti in obremenitve za ptičje vrste v interesu Skupnosti, ki so 
povezane s kmetijstvom in drugimi človeškimi dejavnostmi na območju. 

– Kar najbolj zmanjšati vpliv nekaterih mehaniziranih del na ptice, predvsem tistih v povezavi s 
pridelavo žit. 

– Povečati količino in kakovost zemljišč v prahi in zagotoviti njihovo ustrezno upravljanje. 

– Ohranjati in obnavljati obseg in kakovost živih meja in območij naravne vegetacije, povezanih z 
razmejitvijo kmetijskih parcel. 

– Varovati vegetacijo, povezano s potoki, ki tečejo samo v nekaterih letnih časih. 

– Spodbujati vzdrževanje mozaika kmetijske krajine s pomočjo kolobarjenja in tradicionalnega 
ekstenzivnega kmetovanja. 

– Razviti učinkovitejši sistem integrirane pridelave s stabilnejšim pridelkom in nižjimi stroški. 

– Spodbujati ekstenzivno živinorejo, da se na določenih območjih ohranjajo naravni travniki. 

– Spodbujati izboljšanje pašnikov s sejanjem ustrezne mešanice različnih lokalnih sort ustreznih 
vrst. 

To ni zaključen seznam, kakšne vrste ciljev je mogoče določiti za stepska in suha kmetijska območja v 
Naturi 2000. Tukaj predstavljena formulacije je dokaj splošna, pri varstvenih ciljih za točno določeno 
območje pa so habitati, vrste, površine, obsegi populacij in drugi relevantni parametri določeni bolj 
natančno. 

Vir: Načrti upravljanja za območja Natura 2000 v Španiji, kjer se nahajajo suhe kmetijske površine in 
stepske ptice. 

• Določitev potrebnih ohranitvenih ukrepov 
 
Ohranitveni ukrepi so praktične dejavnosti, ki jih je potrebno izvesti, da se doseže varstvene 
cilje določenega območja. Ustrezati morajo ekološkim zahtevam habitatov in vrst, zaradi 
katerih je območje zaščiteno, ter upoštevati gospodarske, družbene in kulturne potrebe ter 
regionalne in lokalne značilnosti (člen 2(3)).  
 
Ohranitveni ukrepi lahko vključujejo tako posebne ukrepe za zadevno območje (tj. 
dejavnosti upravljanja in/ali omejitve uporabe) kot horizontalne ukrepe, ki veljajo za več 
območij Natura 2000 na širšem prostoru (npr. ukrepe za zmanjšanje onesnaženja z nitrati ali 
omejevanje lova ali uporabe virov). Ustrezni instrumenti za izvajanje teh ohranitvenih 
ukrepov imajo lahko obliko načrtov upravljanja, ki so pripravljeni posebej za zadevno 
območje, ali pa so zajeti v drugih razvojnih načrtih in/ali ustreznih zakonskih, upravnih ali 
pogodbenih ukrepih. 
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Načrti upravljanja za območja Natura 2000 se v državah EU široko uporabljajo, a se uspešno 
izvaja tudi druge ukrepe in v marsikateri državi se za upravljanje območij Natura 2000 
uporablja kombinacije različnih možnosti. Mnoge države članice uporabljajo načrte 
upravljanja za posamezna območja za usmerjanje upravljavcev in drugih zainteresiranih 
strank pri delu za ohranjanje območij Natura 2000 z različnimi ukrepi.  

V splošnem se načrti upravljanja na ravni območij uporabljajo za formuliranje varstvenih 
ciljev območja skupaj z ukrepi, ki so potrebni, da se jih doseže. Načrti upravljanja lahko 
delujejo tudi kot orodje za določanje posameznih odgovornosti različnih družbeno-
gospodarskih deležnikov, javnih organov in NVO pri izvajanju upravljanja, za določanje 
dovoljenih dejavnosti in možnih tveganj zaradi določenih aktivnosti za zaščitene interese 
območja. 

Poleg tega se lahko za usmeritve glede potrebnih ohranitvenih ukrepov za vsako območje 
uporablja nacionalne, regionalne ali evropske akcijske načrte za ohranjanje določene vrste 
ali habitata (včasih imenovani tudi akcijski načrti za vrste in habitate). V teh se lahko 
predlaga in opredeli ohranitvene ukrepe za različna območja in lokacije ter tako služijo kot 
orodje za izvajanje teh ukrepov na posameznih območjih Natura 2000. Prav tako se lahko 
ohranitvene cilje in posebne ukrepe za območja Natura 2000 določi v sektorskih načrtih 
upravljanja (npr. za gozdarstvo, kmetijstvo ali vode). 

Zakonski ukrepi običajno sledijo vzorcem iz postopkovne zakonodaje in lahko določajo 
posebne zahteve v povezavi z dejavnostmi, ki so na območjih Natura 2000 dovoljene, 
omejene ali prepovedane. Upravni ukrepi lahko predstavljajo relevantne določbe glede 
izvajanja ohranitvenih ukrepov ali soglasij za druge dejavnosti na območjih Natura 2000. 

Pogodbeni ukrepi vključujejo sklepanje pogodb ali sporazumov, običajno med 
upravljavskimi organi in lastniki oziroma uporabniki zemljišč na zadevnem območju. 
Kmetijsko-okoljski sporazumi s kmeti v okviru uredbe o razvoju podeželja so le en primer 
prostovoljnega pogodbenega ukrepa, namenjenega vzdrževanju ugodnega stanja 
ohranjenosti določenih habitatnih tipov (npr. travnikov ali pašnikov) in vrst. Zaradi 
kompleksnosti potrebnih ohranitvenih ukrepov bodo morda potrebne še druge vrste 
pogodb in sporazumov ter druge vrste specifičnih ukrepov, vključno s prostovoljnim 
okoljevarstvenim upravljanjem, ki ne vključuje nikakršnega plačila ali drugih spodbud. 

V vsakem primeru pa morajo biti potrebni ohranitveni ukrepi oblikovani dovolj natančno, da 
se zagotovi uspešno izvedbo. Podati je treba točno lokacijo in opis sredstev in orodij, 
potrebnih za njihovo izvedbo. Prav tako je treba poskrbeti za ustrezen delovni načrt, v 
katerem je naveden čas izvajanja ter so določene vloge in odgovornosti vseh, ki so vključeni 
v izvedbo ukrepov. Delovni načrt naj bo dovolj fleksibilen, da po potrebi omogoča revizijo in 
prilagajanje, na primer glede na dejanske rezultate že izvedenih ukrepov. 

Pomembno je tudi določiti časovni okvir za pregled izvedenih ohranitvenih ukrepov z vidika 
ustreznosti in napredka pri doseganju varstvenih ciljev, da se preveri njihovo ustreznost, 
merljivost in izvajanje. 

Pri načrtovanju upravljanja s kmetijskimi površinami na območjih Natura 2000 je potrebno 
zagotoviti skladnost z načrti upravljanja ali zastavljenimi ohranitvenimi ukrepi zanje. 
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Različni pogoji za kmetovanje zahtevajo različne pristope upravljanja – v ekstenzivnih 
sistemih je na primer lahko dovolj vzdrževanje obstoječih načinov kmetovanja, medtem ko 
so pri bolj intenzivnih sistemih kmetovanja potrebne korenite spremembe.  

Za določene habitatne tipe oz. vrste v celotni regiji ali državi in za reševanje razpršenih 
obremenitev, kot je evtrofikacija zaradi kmetijskih odpadnih voda, so lahko ustrezni 
horizontalni ukrepi. V nekaterih primerih je lahko uporabnih že zgolj nekaj preprostih 
zahtev, ki veljajo za celotno kmetijsko krajino. Poleg tega ni nujno, da so ti ukrepi novi, saj 
lahko tudi obstoječi ukrepi prispevajo k doseganju varstvenih ciljev.  

Po drugi strani pa so lahko na nekaterih območjih potrebni bolj specifični lokalni pristopi, 
vključno z močno prilagojenimi in usmerjenimi ukrepi, ki najbolj ustrezajo specifičnim 
potrebam posamezne vrste ali habitata na določeni lokaciji glede upravljanja. Pri 
oblikovanju ukrepov upravljanja za določeno vrsto je še posebej pomembno razumeti njen 
življenjski cikel in ekološke zahteve. Prav tako pa lahko lokalni pogoji do določene mere 
spremenijo specifične potrebe habitatov in vrst. 

Pomembno je jasno opredeliti, katere nujne ohranitvene ukrepe zahteva zakonodaja, če 
sploh katere, in natančno povedati, na koga in katera zemljišča se te zahteve nanašajo. 
Zahteve glede upravljanja kmetijskih zemljišč bodo verjetno vplivale na okvir razpoložljivih 
finančnih spodbud, ker pri nekaterih izplačilih predstavljajo del referenčne ravni22 (več 
podrobnosti najdete v poglavju 5.3). 
 

3.3 Prepoznavanje potrebnih virov za upravljanje območij Natura 2000 

Ključnega pomena je, da se opredeli finančne potrebe za ustrezno upravljanje območij 
Natura 2000, da se lahko optimizira njihov prispevek k ohranjanju habitatov in vrst v 
interesu Skupnosti. Prvi korak je določitev potrebnih ohranitvenih ukrepov (npr. v načrtih 
upravljanja ali drugih instrumentih). 
 
Za zagotavljanje boljše izrabe priložnosti evropskega financiranja, ki so na voljo za 
upravljanje območij Natura 2000, bo treba posebno pozornost nameniti bolj strateškemu 
pristopu večletnega načrtovanja financiranja Nature 2000. Komisija je države članice 
pozvala, naj pripravijo prednostne okvire ukrepanja (POU) za financiranje Nature 2000, v 
katerih se določi strateške prednostne naloge in ukrepe, ki jih je potrebno izvesti v obdobju 
2014–2020, ter finančne instrumente, ki se jih lahko uporabi za izvedbo teh ukrepov23 (okvir 
3.5). 
 

                                                      
22 Referenčna raven je meja med ravnjo skrbi za okolje, ki so jo kmetje dolžni zagotavljati na lastne stroške, in 
višjo ravnjo okolju prijaznega delovanja, za katero so lahko kmetje plačani, na primer preko kmetijsko-okoljskih 
shem (Kristensen in Primdahl, 2006) 
23 SEC(2011) 1573 final.  
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Evropsko sofinanciranje 

Priložnosti za financiranje Nature 2000 so bile vključene v vse relevantne sklade EU za 
finančno obdobje 2014–202024. Zlasti skupna kmetijska politika (SKP) je in bo še naprej 
služila kot pomemben finančni vir (gl. 5. poglavje). Medtem ko glavno odgovornost za 
financiranje Nature 2000 nosijo države članice, člen 8 direktive o habitatih izrecno povezuje 
izvajanje potrebnih ohranitvenih ukrepov za Naturo 2000 s sofinanciranjem s strani EU.  

Komisija je predstavila svoj pogled na pomen financiranja s strani EU za varovanje biotske 
raznovrstnosti in narave v novem večletnem finančnem okviru in povedala, da je za to 
potreben okrepljen celosten pristop, ki zagotavlja vključevanje prednostnih nalog iz okvirov 
ukrepanja za Naturo 2000 v nacionalne in regionalne programe sektorskih sredstev EU 
(Evropska komisija, 2011)25. 

Celostni pristop je bil izbran, da se zagotovi, da je upravljanje zavarovanih območij del širših 
politik upravljanja prostora in vode, kar državam članicam omogoča, da določajo prednostne 
naloge ter razvijajo politike in ukrepe, ki odražajo njihove specifične nacionalne in 
regionalne značilnosti. Poleg tega gre za izogibanje podvajanju in prekrivanju različnih 
evropskih instrumentov financiranja ter upravnim zapletom in stroškom, ki bi bili povezani s 
takšnim podvajanjem. 

Komisija je izrazila tudi namen, da spodbuja uporabo inovativnih pristopov in tržno 
osnovanih instrumentov v podporo upravljanju Nature 2000, vključno z zasebnim 
financiranjem, čeprav se zaveda, da bodo ti viri verjetno predstavljali le majhen delež 
celotnega financiranja omrežja Natura 2000 v bližnji prihodnosti in bo za doseganje 
naravovarstvenih koristi omrežja še naprej osrednjega pomena javno financiranje s strani EU 
in držav članic. 

Prednostni okviri ukrepanja služijo kot orodje strateškega načrtovanja za krepitev 
vključevanja financiranja Nature 2000 v relevantne finančne instrumente EU v naslednjem 
programskem obdobju, zlasti v relevantne operativne programe različnih instrumentov 
financiranja. 

Zagotavljanje zadostnega financiranja za izvajanje 

Čeprav vrsta instrumentov politik EU omogoča financiranje upravljanja Nature 2000, v praksi 
ni zagotovljenih dovolj sredstev oziroma jih države članice ne črpajo: po ocenah je trenutno 
dejansko na voljo zgolj petina ali še manj sredstev, ki bi bila potrebna (Evropska komisija, 
2011; Gantioler et al., 2010; Kettunen et al., 2011). Izrabo priložnosti, ki jih ponuja okvir 
sofinanciranja s strani EU, ovira vrsta omejitev, kot sta omejena vključenost Nature 2000 v 
nacionalne prednostne naloge glede financiranja in nepriznavanje sektorja ali pomanjkanje 
zmožnosti deležnikov (Kettunen et al., 2011). 

                                                      
24 Kohezijski sklad v COM(2011) 612 konč., COM(2011) 614 konč.; Skupna kmetijska politika v COM(2011) 625 
konč., COM(2011) 627 konč.; Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo v COM(2011) 804 konč.; finančni 
instrument LIFE za okoljske in podnebne ukrepe v COM(2011) 874 konč. 
25 Sporočilo Evropske komisije »Proračun za strategijo Evropa 2020« COM(2011) 500 konč., I. del (in del o 
okoljski in podnebni politiki COM(2011) 500 konč., II. del) 
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Okvir 3.5: Prednostni okvir ukrepanja, orodje za strateško načrtovanje financiranja 
Nature 2000 

Člen 8 direktive o habitatih od Komisije zahteva, da sprejme prednostni okvir ukrepanja, ki ga je 
treba izvesti za območja Natura 2000, vključno s sofinanciranjem, ob upoštevanju razpoložljivih virov 
financiranja na podlagi ustreznih instrumentov Skupnosti ter določitve relevantnih ukrepov, njihovih 
stroškov in financiranja, potrebnega za njihovo izvajanje, vključno s sofinanciranjem. To pa bo 
mogoče samo, če države članice vzpostavijo nacionalne in/ali regionalne prednostne okvire 
ukrepanja (POU) za naslednje finančno obdobje (2014–2020). Takšen pristop bo nudil jasnejši okvir 
za določanje ciljev in prednostnih nalog, opisovanje ukrepov za Naturo 2000, ki bodo financirani, 
prepoznavanje potencialnega prispevka posameznega evropskega sklada k 
nacionalnemu/regionalnemu omrežju Natura 2000 v naslednji finančni perspektivi in določanje 
prednostnih ukrepov, pa tudi spremljanje in evalvacijo podprtih ukrepov. Odbor za habitate je skupaj 
z državami članicami razvil enoten format za prednostne okvire ukrepanja. 

POU so mišljeni kot orodje za načrtovanje in so namenjeni določanju ključnih prednostnih nalog in 
zagotavljanju celostnega pregleda, kako jih doseči ob upoštevanju različnih finančnih instrumentov. 
Prednostni okviri ukrepanja držav članic določajo njihove strateške prednostne cilje na področju 
ohranjanja narave v Naturi 2000 za obdobje 2014–2020. Države članice morajo tudi opredeliti svoje 
finančne potrebe za Naturo 2000 v skladu s povezanimi načrti in programi. Da bi dosegli kar največji 
vpliv in verjetnost vključitve v okviru celostnega pristopa, morajo biti takšni okviri ukrepanja 
vzpostavljeni preden je dokončan sporazum o ključnih programih za kmetijstvo, ribištvo in regionalni 
razvoj za finančno obdobje 2014–2020. Cilj je zagotoviti strateško usmerjenost na najpomembnejše 
prednostne naloge ter medsebojno dopolnjevanje in konsistentnost med informacijami v 
prednostnih okvirih ukrepanja in relevantnimi programi. 

Več informacij: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

Države članice morajo določiti prednostne naloge in ukrepe, ki odražajo njihove nacionalne 
in regionalne okoliščine. Učinkovito upravljanje in obnavljanje območij, zaščitenih z Naturo 
2000, zahteva strateško načrtovanje, pri katerem se za financiranje uporablja priložnosti, ki 
jih nudijo sektorske politike EU in povezani skladi. 

Evropske priložnosti za sofinanciranje so opisane v 5. poglavju. Priporočila za načrtovanje 
financiranja upravljanja kmetijske krajine v Naturi 2000 pa sledijo v 6. poglavju. 

Dodatne informacije 

• Smernice Evropske komisije Upravljanje območij Natura 2000 – Določbe člena 6 
direktive 92/43/EGS o habitatih. Evropska komisija, 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

• Razlagalno obvestilo Evropske komisije o definiciji varstvenih ciljev za območja Natura 
2000 in nove smernice o definiciji ohranitvenih ukrepov v skladu s členom 6(1).  

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commissio
n_note2.pdf 

• Smernice Evropske komisije o financiranju Nature 2000:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. PRIPOROČILA ZA KMETIJSKE DEJAVNOSTI V 
POVEZAVI S HABITATI IN VRSTAMI, 
ZAŠČITENIMI Z NATURO 2000 

 
Kaj najdete v tem poglavju? 
 
V tem poglavju so povzeti glavni ukrepi upravljanja, ki so potrebni za vzdrževanje ugodnega 
stanja ohranjenosti ključnih habitatov in vrst v kmetijski krajini na območjih Natura 2000. 

Predstavljena so priporočila glede ključnih vidikov, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju 
ustreznih praks kmetovanja, ki lahko prispevajo k ohranjanju habitatov in vrst, zaščitenih z 
Naturo 2000. 
 

4.1 Upravljanje habitatov 

Nizkointenzivno kmetijsko upravljanje površin je nujno za nadaljnji obstoj polnaravnih 
habitatnih tipov in vrst, na katere se nanašajo te smernice, ter za doseganje ugodnega stanja 
ohranjenosti s kmetovanjem povezanih ključnih habitatov in vrst, zaščitenih z Naturo 2000. 
Pred ponovno vzpostavitvijo ustreznega dolgoročnega upravljanja je pogosto potrebno tudi 
njihovo obnavljanje. 

Te ukrepe upravljanja večinoma izvajajo kmetje, ki pa jim je potrebno zagotoviti zadostno 
podporo. Nekateri kmetje že izvajajo dobre ukrepe upravljanja in pomembno je, da dobijo 
ustrezno priznanje in podporo v njihovi vlogi pri ohranjanju in upravljanju teh habitatov. 
Drugi pa potrebujejo podporo, da obudijo dejavnosti upravljanja opuščenih zemljišč ali se 
vzdržijo povečanja intenzivnosti kmetovanja na svojih zemljiščih. 

V tem poglavju so opisane glavne prakse kmetovanja, ki prispevajo k ustreznemu upravljanju 
habitatov in vrst, zaščitenih z Naturo 2000. 

Pašništvo 

Večino habitatov, na katere se nanašajo te smernice, se upravlja s pašništvom, ki preprečuje 
zaraščanje z grmovjem in drevesi ter nadzoruje širjenje invazivnih tujerodnih vrst. Vendar pa 
lahko pride do degradacije habitatov tudi zaradi premalo ali prekomerne paše, neprimernih 
pašnih živali in režimov paše. Glavni vidiki, ki jih je treba upoštevati, so naslednji: 

 Gostota/intenzivnost prireje. Pri skoraj vseh ključnih polnaravnih habitatih 
priporočila za upravljanje zahtevajo ekstenzivne pašne režime z nizko do zmerno 
gostoto prireje. Določeno majhno število habitatov pa potrebuje več paše, da se 
vzdržuje njihovo ohranitveno vrednost. Pri določanju gostote prireje za posamezni 
habitatni tip je treba upoštevati specifične lokalne pogoje, vključno s vrsto in 
starostjo vegetacije, produktivnostjo habitata, vrsto prsti, hidrološkimi pogoji, 
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stopnjo paše s strani rastlinojedih divjih živali, zgodovino upravljanja območja in 
varstvenimi cilji. Določiti je treba natančno ravnovesje med gostoto prireje in 
trajanjem pašnega obdobja, da se zagotovi ravno pravšnjo obremenitev s pašo. 
Pomembno pa je upoštevati tudi izkoristek črede. 

 Tip črede, pasme in kombinacije pašnih živali. Različne vrste pašnih živali se pasejo na 
različne načine, kar vpliva na njihovo ustreznost za posamezni habitat. Govedo pri 
paši ni izbirčno in torej lahko zadržuje vrste trav, ki jih je v izobilju. Ovce so bolj 
primerne za habitate, ki so občutljivi z vidika hranilnih snovi, območja, izpostavljena 
eroziji, kjer so pogoji bolj suhi in je rast trave počasnejša. Konji in poniji se 
uporabljajo redkeje in običajno v kombinaciji z ovcami ali govedom. Za nekatere 
habitatne tipe so koristne mešane črede koz in ovc, zlasti kjer je prišlo do vdora 
grmičevja. Vendar pa se koz ne sme uporabljati brez pastirja, kjer obstajajo območja 
občutljivih habitatov. Uporaba kombinacije pašnih živali lahko ustvari raznoliko 
strukturo travne ruše, kjer uspeva širok nabor vrst. 

 Sezonska paša in časovna umestitev, rotacija pašnih površin. Pri nekaterih alpinskih 
in subalpinskih traviščih je sezonska narava ena glavnih značilnosti tradicionalnih 
selitvenih pašnih režimov, pri katerih se živali čez poletje pasejo po gorah, pozimi pa 
se jih prižene na pašnike v dolini. Sezonskost paše se razlikuje glede na regijo in glede 
na to, ali produktivnost in pogoji prsti omogočajo celoletno pašo, kadar se habitati 
nahajajo na določeni nadmorski višini in zemljepisni širini. Čeprav uveljavljene 
sezonske vzorce določajo dolgoletne izkušnje s podnebnimi pogoji, je nujno raven 
uporabe zemljišč prilagoditi tudi na letni ravni, saj se pri mnogih polnaravnih 
habitatih zaradi spremenljivosti podnebja pojavljajo znatna nihanja v produktivnosti 
med posameznimi leti. V splošnem je namesto stalne uporabe istih bolj priporočljiva 
rotacija pašnih površin, saj nudi najboljši način za ustvarjanje heterogenega habitata 
in izogibanje preveliki škodi zaradi teptanja in gnojenja z iztrebki na istem območju. 
Vendar pa to pomeni višje stroške in delovno intenzivnost (zahteva pastirja ali 
ograjevanje), kar lahko omeji praktičnost te metode. Kot smo že omenili, je potrebno 
najti ravnovesje med dolgotrajno pašo nizke intenzivnosti in kratkotrajnim režimom 
visoke intenzivnosti. 

Paša s pastirjem 

Pri mnogih habitatih, zlasti na goratih področjih, je paša s pastirjem del kulturne tradicije. Z 
usposobljenimi pastirji se ohranja ekstenzivna paša na odprtih habitatih, ki je prostorsko in 
časovno raznolika, ter optimalna intenzivnost za ohranjanje raznovrstnosti vegetacije, ki je 
ustrezna tako za živino kot za biotsko raznovrstnost. Pastirji razdelijo obsežna pašna 
območja v sektorje, znotraj katerih živino spodbujajo, da se pase na optimalnem ravnovesju 
bolj ali manj užitnih vrst, da zagotovijo dobro prehrano z najmanjšo porabo energije, 
obenem pa vzdržujejo pašnik in nadzirajo razraščanje grmovja. Pastirstvo koristi biotski 
raznovrstnosti zlasti z: 

• nadzorom razraščanja grmovja in rese, 

• vzdrževanjem mozaika habitatov in njihovih robov, 

• nadzorom nevarnosti požarov v naravi, 



 

 44 

• zmanjšanjem tveganja za erozijo in širjenje puščav, 

• trupli živine, 

• širjenjem semen, 

• redistribucijo in koncentracijo hranilnih snovi. 

Pastirski in selitveni sistemi, ki ohranjajo sezonsko pašo na odprtih pašnikih se v veliki meri 
opuščajo. Trenutne pobude za podporo tem sistemom vključujejo pastirske šole v Franciji in 
Španiji. 

Ograjevanje goveda in drobnice, lokacija vode in zavetja 

Po nekaterih delih Evrope, kjer se uporablja pastirje, se govedo in drobnico ponoči 
tradicionalno prižene v ograde zaradi varnosti pred zvermi. Ta praksa lahko pomeni zelo 
veliko obremenitev na majhno območje, ki privede do intenzivne popasenosti in 
poteptanosti, evtrofikacije in sprememb lastnosti prsti, ki lahko povzročijo umikanje 
značilnih vrst in še pogosteje vdor tujerodnih vrst. Podobno tudi lokacija zaloge vode in 
zavetja vpliva na obnašanje živine in lahko povzroči podobne težave. Na naravnih traviščih in 
polnaravnih suhih traviščih ograjevanje ni priporočljivo. Lahko pa je dovoljeno na nekaterih 
lokacijah, če se ograde vsak dan umakne ali če sta gostota živine in obdobje paše omejena. 

Nadzorovano požiganje 

Pri nekaterih pašnih naravnih in polnaravnih travnikih, grmičih in resavah je lahko potrebno 
upravljanje s skrbno omejenim požiganjem, da se prepreči zaraščanje lesnatih vrst (zlasti ob 
odsotnosti ustreznega pašništva), zmanjša količino opada in sprosti hranilne snovi. 
Požigalništvo lahko pomaga ohranjati razmere z nizko količino hranil, sploh kjer onesnaženje 
zraka prinaša povišan vnos hranilnih snovi z dežjem. Pri visokogorskih resavah, kot so barja v 
Veliki Britaniji, se široko uporablja nadzorovano požiganje majhnih površin, da se poveča 
strukturno raznolikost vegetacije z ohranjanjem prisotnosti vseh faz rasti dominantnih vrst 
rese, kar spodbuja tudi večje bogastvo vrst nevretenčarjev in ptic. Vendar pa neustrezno 
upravljanje s požiganjem (npr. požiganje velikih površin, prepogosto požiganje, napačna 
vrsta oz. starost vegetacije ali požiganje na šotnih prsteh) prinaša pomembne negativne 
vplive. 

Zato mora biti, kadar je potrebno, upravljanje s požigalništvom skrbno načrtovano in 
nadzorovano (zlasti če obstaja nevarnost, da ogenj uide izpod nadzora) ter se mora izvajati 
strogo po nacionalnih predpisih in smernicah, kot so tiste, naštete na koncu tega poglavja.  

Košnja 

Številna polnaravna travišča (travnike) se kosi za seno, ki se uporablja kot krma za živino 
pozimi. Nekatere tipe travišč z nizko produktivnostjo, kot so travniki s prevladujočo stožko 
(Molinia spp.), se tradicionalno kosi pozno za steljo za živali. Košnja je neselektivna in zato 
spodbuja rast trav in nizkih zelišč, zmanjšuje pa količino visokih zelišč in odstranjuje lesnate 
rastline. Odstranjevanje pokošene trave s polj pomeni dolgoročno vzdrževanje nizkih ravni 
hranil, kar privede do polnaravnih travnikov z visoko raznovrstnostjo rastlin in veliko 
ohranitveno vrednostjo tako za rastlinske združbe kot za povezane združbe nevretenčarjev. 
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 Časovna umestitev in pogostost. V splošnem bi se moralo ekstenzivno gojene 
travniške habitate kositi, potem ko so se jajca ptic, ki tam gnezdijo, že izvalila in so 
rastline proizvedle semena, ko trave dosežejo višino okoli 50–120 cm. Košnja naj bi 
se izvajala ob različnem času na različnih površinah, da se ustvari mozaik habitatov, 
bodisi tako, da se pusti dele travnika (10–20 % habitata) eno leto nepokošene in se 
rotira nepokošene dele na letni ravni, ali tako, da se kosi različne dele ob različnem 
času. Režim upravljanja travnikov z rotacijo ohranja paleto različnih faz rasti, s čimer 
se poveča raznovrstnost vrst. Optimalna pogostost košnje se razlikuje glede na tip in 
podtip habitata ter glede na posamezno območje na podlagi na primer varstvenih 
ciljev. 

 Sušenje na polju in odstranjevanje pokošene biomase. Na ekstenzivno gojenih 
pašnikih naj se pokošeno seno pred pobiranjem in skladiščenjem suši na polju, da 
lahko seme odpade in se zagotovi razmnoževanje cvetočih rastlin. Pri večini drugih 
košenih habitatov pa naj se pokošena biomasa odstrani čim prej, da ne duši 
vegetacije pod njo in da ne pride do bogatenja s hranilnimi snovmi. 

 Pripomočki/stroji za košnjo. Tradicionalne ekstenzivne metode košnje, npr. s kosami, 
so postale ekonomsko nevzdržne, težka mehanizacija pa lahko poškoduje habitate, 
zlasti na območjih z visoko podtalnico ali mehko prstjo, kjer je večja nevarnost za 
erozijo in zbijanje. Na mokrih tleh bi bilo potrebno travo kositi ročno ali s posebej za 
to oblikovanimi stroji. Da se zmanjša neposredne smrti travniških živalskih vrst zaradi 
strojev, naj se kosi od sredine polja navzven, travo naj se kosi na višino najmanj 
10 cm, košnja naj poteka po 10. uri zjutraj in uporablja naj se strižne kosilnice, ki 
imajo manjši vpliv. V nekaterih regijah pa tradicionalne prakse košenja zahtevajo, da 
se travo kosi zelo nizko, tik nad ravnjo mahu, razlikuje pa se lahko tudi čas košnje. 

 Kombiniranje košnje in pašništva. Pri številnih habitatih se uporablja kombinacijo 
paše in košnje, običajno po košnji in jeseni oziroma v območjih s suhim in zmernim 
podnebjem pozimi. Pašništvo lahko privede do večje heterogenosti habitatov in bolj 
raznovrstne ruše kot samo košnja, saj živali prednostno popasejo najbolj hranljive 
trave in teptanje ustvari dele neporaščene prsti. V nekaterih primerih se s košnjo 
lahko premosti problem premalo popašenih površin, zlasti za prvo čiščenje 
habitatov, ki so jih gosto prekrile grmovnice. 

 Nadomeščanje košnje s pašo. To ni priporočljivo, saj bo verjetno privedlo do 
sprememb v sestavi ekoloških združb (Dover et al., 2011). Vendar pa je pri nekaterih 
habitatih in na primer za številne vrste travniških metuljev lahko pašništvo zelo nizke 
intenzivnosti ustrezno nadomestilo za košnjo.  

Omejeno gnojenje ali brez gnojenja – hlevski gnoj in mineralna gnojila 

Skoraj nobeden od suhih tipov travišč ne prenese gnojenja, ne na samem območju ne na 
sosednjih površinah, in pri mnogih se že poznajo škodljivi vplivi prenasičenosti s hranili. Pri 
upravljanju teh habitatov mora imeti prednost preprečevanje vnosa hranil z gnojenjem, 
zaradi odpadnih kmetijskih voda, poplavljanja s hranili bogate površinske vode ali dodatnega 
krmljenja pašne živine. 
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Prav tako se v splošnem ne priporoča gnojenja travnikov, zlasti ne na območjih, ki pred tem 
niso bila gnojena. Nekatere travnike se je tradicionalno upravljalo z majhnim vnosom 
hlevskega gnoja, da se nadomesti izgubo hranilnih snovi zaradi odstranjevanja sena, ali pa 
jih pognoji občasno poplavljanje, ki prinaša s hranili bogate sedimente. Dandanes na mnogih 
travnikih prihaja do evtrofikacije in je potrebno gnojenje strogo nadzorovati ali prepovedati, 
tako znotraj habitata kot v okolici. Po drugi strani pa nekaterim gorskim in nižinskim tipom 
ekstenzivno gojenih travnikov koristi gnojenje v majhnih količinah, da se vzdržuje 
produktivnost in raznovrstnost vrst. Pred gnojenjem v kakršnemkoli obsegu je potrebno 
upoštevati vpliv na raznovrstnost vrst, vključno z vplivi evtrofikacije. Priporočen je celosten 
pristop z upoštevanjem različnih taksonomskih kategorij, da se določi najmanj škodljiv vpliv 
na bogastvo in raznovrstnost vrst na takšnih travnikih. 

Intenzivnejši ukrepi obnavljanja habitatov, vključno s poustvarjanjem 

Kjer so obremenitve z intenzivnim kmetijstvom že poškodovale habitate kmetijske krajine, je 
lahko za doseganje ugodnega stanja ohranjenosti ključnih habitatov in vrst, zaščitenih z 
Naturo 2000, potrebno obsežno obnavljanje. Med možnimi obnovitvenimi ukrepi so: 

 Obračanje trenda bogatenja prsti in ponoven vnos vegetacije. Kjer so habitati 
poškodovani zaradi povečanja intenzivnosti kmetijstva, vključno z izsuševanjem in 
gnojenjem, jih je potrebno obnoviti z zmanjšanjem rodovitnosti zemlje s 
prenehanjem gnojenja in v nekaterih primerih odstranjevanjem hranilnih snovi. To 
lahko vključuje odstranitev s hranili obogatene vrhnje prsti ali več let obdelovanja in 
odstranitev poljščin, ki potrebujejo veliko hranil. 

 Ponovno sejanje, da se obnovi raznovrstnost vrst. To se lahko doseže z 
razprostiranjem sveže pokošene trave ali sena z ustreznega travnika ali 
pridobivanjem semen določenih sort rastlin ter dosejevanjem na golo zemljo poleti 
in teptanjem z valjarjem ali neposredno v rušo s pomočjo sejalnice. Ponekod je lahko 
potrebno pripraviti podlago z oranjem ali odstranjevanjem dela ruše. 

 Omejevanje grmišč. Opuščene ali premalo popašene polnaravne habitate se lahko 
obnovi z odstranjevanjem grmičevja pred ponovnim začetkom košnje in/ali paše. 

 Omejevanje invazivnih plevelov ali tujerodnih vrst. Invazivne tujerodne grmovnice ali 
drevesne vrste je potrebno posekati in odstraniti ali obdelati štore, da se prepreči 
ponovno razraščanje. Plevele se lahko prebrana, pokosi ali populi pred cvetenjem, a 
ne v času gnezdenja ptic. Paša v poznem zimskem in zgodnjem pomladanskem času 
lahko pomaga pri omejevanju nekaterih trajnih plevelov, intenzivno teptanje živine 
pa lahko pomaga pri omejevanju praproti (Pteridium aquilinum). 

 Vzdrževanje dreves v gozdnatih travnikih: obrezovanje, sekanje mladik, 
pomlajevanje. V premalo pašenih in zaraslih gozdnatih travnikih lahko zaraščanje 
škodljivo vpliva na starejša drevesa (tj. večja in votla drevesa), okoli katerih je 
potrebno redčiti podrast. Nekaterim drevesom se lahko dovoli, da dozorijo in se 
razvejajo, za večjo strukturno raznolikost habitata. V dehezah in montadih v Španiji 
in na Portugalskem je treba ščititi in spodbujati dodatno ponovno zaraščanje s 
sajenjem in varovanjem sadik pred pašno živino ter s kroženjem paše. 
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Ponovno vzpostavljanje hidroloških režimov 

Nekateri ključni polnaravni habitati se nahajajo v regijah z mokrišči, kjer je raven podtalnice 
visoka ali so občasno poplavljene in ki so odvisne od nadaljevanja zgodovinskih hidroloških 
režimov. Te se je pogosto spremenilo za preprečevanje poplav ali za omogočanje drugačne 
rabe ali prilagajanja zemljišč. Kjer je mogoče, naj upravljanje vključuje odpravo takšnih 
prilagoditev. Strategije za ponovno vzpostavljanje hidroloških režimov naj bodo zasnovane 
tako, da posnemajo naravne hidrološke funkcije, vključno z uporabo istega vodnega vira. 

 Upravljanje hidroloških enot. Upravljanje naj se izvaja na ravni posameznih 
hidroloških enot, če jih je kot take mogoče razločevati, pa tudi na ravni celotnega 
hidrološkega sistema. Posledično hidrološko upravljanje zahteva dobro poznavanje 
sistema in se ga izvaja samo, če se je mogoče izogniti škodljivim vplivom na sosednje 
habitate ali bližnjo infrastrukturo. 

 Odpravljanje izsuševalnih sistemov. Obstoječe drenažne kanale se lahko zapre oz. 
zajezi z lesenimi, kovinskimi ali plastičnimi ploščami ali se jih zapolni oz. zamaši z 
zemljo in vegetacijo, ki zadržuje vodo. Nadaljnje odvodnjavanje naj se prepove.  

 Ponovna vzpostavitev ravni in režimov podzemne vode. Več polnaravnih habitatov 
(predvsem vlažni travniki) je zelo občutljivih na spremembe v ravni podtalnice. Vodni 
stolpec naj se dvigne z zaustavljanjem črpanja podtalnice, kadar to ni realna 
možnost, pa z omejevanjem količine vode, ki se jo lahko odvzame, kadar je to 
mogoče. Ponekod se lahko vodonosnik ponovno napolni s postavitvijo jezov ali 
zapornic nizvodno, da se zadrži vodo, čeprav obstaja določeno tveganje za neželeno 
zastajanje vode ali prenapolnjene kanale z omejenim pronicanjem pri habitatnih 
tipih z manj prepustno prstjo. 

 Poplavljanje in regulacija rek. Nekateri pomembni habitati (npr. aluvialni travniki) so 
za vnos hranil in substratov odvisni od rednega poplavljanja. Zimsko poplavljanje 
mnogih travnikov na poplavnih ravnicah je prav tako zelo pomembno za vodne ptice 
(npr. race, gosi in labode), ki tam prezimujejo, in za ustvarjanje ustreznih habitatov 
za gnezdenje pobrežnikov. Na območjih, kjer je mogoče zajezovanje, se lahko 
uporabi zapornice, da območja pozimi ostanejo poplavljena. Kjer to ni mogoče, naj 
se na drugačen način ponovno vzpostavi bolj naraven rečni režim (Eriksson, 2008). 

 Obalna hidrologija. Obalni habitati, vključno s travniki in sistemi na sipinah, so 
odvisni od rednih motenj zaradi plimovanja, valovanja in vetra. Če se v polnosti 
upošteva vse možne posledice (npr. za režime sedimentacije in stopnjo erozije po 
celotni obali, se lahko z upravljano obnovitvijo oz. odstranitvijo obalnih pregrad, s 
katero se ponovno vzpostavi naravna obalna dinamika, poustvari odprt habitat in 
obnovi dinamiko habitata. V mnogih primerih popolna odstranitev pregrad ni 
mogoča, jih je pa mogoče prilagoditi, da se ponovno omogoči bolj naraven režim 
poplavljanja. Stenam na morski obali se lahko na primer doda kanale za uravnavanje 
pretoka in zapornice, da se omogoči uravnavo bibavične izmenjave, ki je pomembna 
za obalne travnike in pašnike.  
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4.2 Upravljanje z vrstami 

Ukrepi, ki so potrebni za vzdrževanje in obnavljanje ugodnega stanja ohranjenosti pri večini 
ključnih vrst v kmetijski krajini, so enaki ali podobni zgoraj opisanim ukrepom za ključne 
habitate kmetijske krajine. Glavni elementi vključujejo zagotavljanje ustreznega obsega in 
časa paše, pravega časa košnje, vzdrževanje ravni vode in poplavnih režimov pri vlažnih 
travnikih in izogibanje oziroma strog nadzor gnojenja in uporabe pesticidov. Če je za 
upravljanje habitata potrebno požiganje, mora biti to nujno skrbno načrtovano in 
nadzorovano, da se ga ne bi izvajalo v času razmnoževanja ptic, ki gnezdijo na tleh, ali v 
času, ko so rastline še posebno občutljive na ogenj. 

Okvir teh smernic je preozek, da bi opisali celoten spekter dodatnih ukrepov, ki so lahko 
potrebni za vse ključne vrste v kmetijski krajini. Nekaj posebno razširjenih oz. pomembnih 
splošnih ukrepov za ohranjanje vrst pa vključuje: 

• zagotavljanje, da so pokrite vse potrebe vrste v povezavi s prehranjevanjem, 
razmnoževanjem in zavetjem v vseh letnih časih in znotraj domačega življenjskega 
območja vrste, za kar je lahko potreben mozaik različnih habitatov na relativno 
majhnem območju; 

• ohranjanje določenih značilnosti habitatov, kot so žive meje, drevesa, jarki itd., kot je 
podrobneje opisano spodaj; 

• dodatna hrana za nekatere vrste s posebnimi potrebami, ki jih ni lahko nadomestiti 
(npr. trupla za mrhovinarje); 

• prilagoditev praks kmetovanja, kot sta gostota in čas paše in košnje, da se prepreči 
ali zmanjša umiranje in vznemirjanje občutljivih vrst (npr. ptic, ki gnezdijo na tleh); 

• omejevanje ali iztrebljanje tujerodnih vrst, ki tekmujejo z endemičnimi vrstami 
naravovarstvenega pomena ali so njihovi plenilci.  

Ohranitveni ukrepi zahtevajo dobro poznavanje ekologije vrst, njihovega življenjskega cikla 
ter za območje specifičnih pogojev in potreb. Ukrepi za kmetijsko okolje naj vključujejo 
prilagojene ukrepe, ki morajo biti za večjo učinkovitost prostorsko usmerjeni (gl. 6. 
poglavje). Pomembno je poudariti, da so mnoge vrste v interesu Skupnosti odvisne tudi od 
habitatov izven zaščitenih območij Natura 2000. 

Ključni ukrepi za ohranjanje vrst na ornih površinah 

Nekatere od najbolj ogroženih vrst, ki so naštete v direktivah o pticah in habitatih, so 
odvisne od ekstenzivne uporabe ornih površin. Ključni ukrepi glede upravljanja vključujejo: 

• pridelava z nizkim vnosom: nizka uporaba gnojil, brez ali malo namakanja in uporaba 
sort poljščin, ki ustrezajo manj rodovitnim okoljem; 

• brez uporabe pesticidov; 
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• brez globokega oranja polj na peščenih prsteh, kjer je prisotna navadna česnovka 
(Pelobates fuscus), na ilovnatih prsteh, kjer so prisotne vrste hrčkov (Cricetus cricetus 
ali Mesocricetus newtoni); 

• poletna pridelava žit z dolgimi strniščnimi obdobji in kmetovanje s praho; 

• mešanje in menjavanje ornih in travniških območij pridelave; 

• zaplate oz. deli poljščin za krmo in/ali zavetje živali – npr. zelena krma ali ptičja 
semena; 

• prilagajanje spravila pridelka potrebam vrst – puščanje nepožetih oz. nepokošenih 
delov za umik živali, uporaba strižne kosilnice, uporaba verig pred kosilnico za 
opozarjanje živali, izogibanje tlačenju sveže pokošene trave (da se hitreje suši); 

• označevanje ograj (npr. z odsevniki), da se vanje ne zaletavajo velike ptice kot npr. 
velika droplja (Otis tarda); 

• ustvarjanje območij za gnezdenje ali zavetje živali. 

Ključni ukrepi za ohranjanje vrst na kmetijskih površinah z intenzivno pridelavo 

Nekatere ključne vrste, zlasti gosi in druge vodne živali ter velikega hrčka, najdemo na 
kmetijskih površinah z intenzivno pridelavo. Ukrepi za te vrste so v splošnem bolj raznoliki in 
odvisni od posameznih vrst, med primeri ukrepov pa so: 

• omejevanje škode zaradi paše gosi in drugih vodnih ptic (predvsem pozimi) z 
nudenjem dela pridelka ali ostanka posevkov (z nadomestilom za kmete) na 
neoškodovanih območjih; 

• varovanje ptic med razmnoževanjem pred kmetijskimi dejavnostmi z označevanjem 
gnezd; 

• omejevanje rabe pesticidov, da se ohranijo populacije nevretenčarjev, zlasti na 
omejkih; 

• uravnavanje ravni podzemne vode, zimskega poplavljanja in/ali strukture prsti, da se 
zagotovi, da prst ni preveč zbita za prehranjevanje ptic; 

• ukrepi za velikega hrčka (Cricetus cricetus) – ohranjanje območij za zeleno krmo, 
žrtvovanje dela posevkov, brez globokega oranja, da se ne poškoduje brlogov (gl. 
študijo primera z Nizozemske v prilogi E). 

Varovanje, vzdrževanje in obnavljanje habitatov kmetijske krajine za vrste 

Značilnosti kmetijske krajine, kot so žive meje, suhi zidovi, ribniki in terase, so ključni habitati 
za vrste, ki so povezane z ekstenzivnim kmetijstvom. Tradicionalno gojene trajnice, vključno 
z vinogradi, sadovnjaki, nasadi oljk ali dreves za proizvodnjo oreškov, so pomembni habitati 
za mnoge ptice, sesalce, plazilce, dvoživke in nevretenčarje v interesu Skupnosti. Same 
gojene rastline (zlasti stara drevesa), pa tudi drugi ekstenzivno gojeni travniki in povezani 
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habitati, nudijo možnosti za njihovo gnezdenje in prehranjevanje (gl. študijo primera iz Italije 
v prilogi E). 

Med ključne habitate in značilne elemente kmetijske krajine, ki jih je potrebno ohranjati in 
vzdrževati spadajo: 

• žive meje, nizki gozdovi ali mali gozdički, posamezna drevesa in grmovje na poljih – 
lahko jih je potrebno zaščititi pred pašo in obžiranjem, košnjo in obrezovanjem ali z 
nadomestnim sajenjem zagotoviti nadaljnji obstoj; 

• drevesa in grmovje, ki se jih običajno obrezuje tik pri deblu ali uporablja za nizke 
gozdove (z rezanjem debla pri tleh), naj se vzdržuje na tradicionalne načine in po 
potrebi ponovno zasadi, da se zagotovi nadaljnji obstoj habitata; velika stara drevesa 
na kmetijskih površinah je potrebno ohranjati s skrbnim vzdrževanjem in čiščenjem 
konkurenčne vegetacije ter po potrebi ponovnim zasajanjem, da se zagotovi nadaljnji 
obstoj; 

• ribnike in jarke na kmetijskih površinah naj se redno čisti in omejuje zaraščanje, ščiti 
pred onesnaženjem in osušitvijo, pogosto pa naj se tudi ustvarja nove ribnike; 

• suhe zidove in kamnite terase naj se ohranja in vzdržuje; 

• omejke in varovalne pasove naj se vzdržuje s košnjo ter se na njih ne uporablja 
pesticidov in herbicidov; 

• sadovnjake, nasade oljk in dreves za proizvodnjo oreškov s starimi drevesi naj se 
vzdržuje, redno obrezuje, obnavlja in se v njih ne uporablja pesticidov; 

• kmetijska poslopja, kleti in jame lahko za zimsko spanje, počivališče ali 
razmnoževanje uporabljajo netopirji, ptice, plazilci itd., zato naj se jih pri tem ne 
vznemirja. 

Vzdrževanje preživetja sposobnih populacij in metapopulacij 

Območja habitatov morajo biti dovolj velika, da lahko vzdržujejo preživetja sposobne 
populacije, ali dovolj povezana, da lahko podpirajo metapopulacije26. To je pomembno za 
velike vrste, ki potrebujejo obsežna območja habitatov (kot so številne plenilske ptice in 
velike mesojede vrste), zlasti v razdrobljenih krajinah. Obnavljanje ustreznih habitatov 
najbolj koristi vrstam, ki so redke zaradi njihovega pomanjkanja, in omogoča njihovo vrnitev 
na območja, s katerih so izginile. Po drugi strani pa je vrste, ki so redke predvsem iz naravnih 
razlogov, treba ohranjati z varovanjem območij, kjer se že pojavljajo, npr. botaničnih 
mikrorezervatov. 

Kjer populacije niso sposobne dolgoročnega preživetja, naj bodo ohranitveni ukrepi 
usmerjeni na ciljne lokacije. Pred krepitvijo povezljivosti je potrebno povečati območje in/ali 
kakovost ustreznega habitata. Za dolgoročno vzdrževanje obstoječih populacij bodo morda 
                                                      
26 Metapopulacija je niz populacij iste vrste, ki se nahaja v razdrobljeni krajini in je razporejen po več manjših 
habitatih, med katerimi prehajajo posamezne živali. Prehajanje je odvisno od razdalje med habitati in lastnosti 
vmesne pokrajine (ovire, prehodi itd.) ter vpliva na stopnji lokalnega izumiranja in ponovnega naseljevanja, ki 
odločata o preživetveni sposobnosti metapopulacije. 
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potrebni ukrepi obnavljanja habitatov. Kjer je potrebna boljša povezanost, naj se ustvari 
povezovalna območja in mostove za velike ovire, kot so ceste in železniške proge. Za 
travniške vrste so lahko resne prepreke tudi gozdovi in orne površine, medtem ko lahko 
odprti travnati robovi ob živih mejah, robovi cest in železniških prog služijo kot pomembni 
koridorji, ki povezujejo metapopulacije, če se z njimi ustrezno upravlja. 

4.3 Ključna vprašanja pri načrtovanju upravljanja kmetijskih površin v Naturi 2000 

Za učinkovito upravljanje habitatov kmetijske krajine je potrebno upoštevati naslednje 
ključne dejavnike:  

• Jasni in lokalnim razmeram prilagojeni varstveni cilji – Da so ukrepi lahko učinkoviti, 
morajo biti varstveni cilji za posamezno območje jasni in razumljivi, da se ukrepe 
upravljanja lahko jasno poveže s cilji. Če so cilji jasno artikulirani, je mogoče določiti 
splošno ustrezne ukrepe upravljanja, da se jih doseže, zaradi česar jih je veliko lažje 
učinkovito izvajati na terenu (Poláková et al., 2011). 

• Lokalnim razmeram prilagojeno upravljanje – Ukrepi v zvezi s kmetovanjem morajo 
biti prilagojeni in usmerjeni, da so lahko učinkoviti. Optimalni režim se lahko močno 
razlikuje med podtipi habitatov in med območji glede na dejavnike, kot so prst, 
vegetacija, nadmorska višina, podnebje in način upravljanja v preteklosti. Pomembno 
je upoštevati specifično zgodovino upravljanja posameznega območja, saj so se 
habitati pogosto prilagodili in so odvisni od vzdrževanja tradicionalnih režimov. 

• Uporaba najboljšega razpoložljivega znanja – Pri načrtovanju upravljanja je treba 
uporabiti tako strokovno okoljevarstveno znanje kot lokalne izkušnje s kmetovanjem. 
Bistvenega pomena je učiti se iz najboljših praks upravljanja in najboljših 
znanstvenih dokazov preko posvetovanja z naravovarstvenimi strokovnjaki in 
upravljavci tako znotraj države kot mednarodno. Pomembno je upoštevati 
tradicionalno znanje in prakse, kjer so se izkazale za učinkovite pri ohranjanju 
kakovosti habitatov. 

• Pred ponovno uvedbo ustreznega dolgoročnega upravljanja so pogosto potrebni 
ukrepi obnavljanja. 

• Okoljevarstveni kompromisi – Nujno je iskati ravnovesje med ohranitvenimi ukrepi 
in jasnimi varstvenimi cilji, saj se različne vrste znotraj habitata na ukrepe upravljanja 
odzivajo različno. Ustrezne strategije so bodisi usmerjene na največje koristi za vse 
vrste ali pa prednost dajejo občutljivim oz. prednostnim vrstam, kot so opredeljene z 
varstvenimi cilji. 

• Prilagodljivost in inovativnost pri upravljanju – Pri iskanju optimalne strategije 
upravljanja za neko območje je pogosto nujna določena mera eksperimentiranja, 
zlasti pri obnavljanju habitatov. To zahteva skrbno načrtovanje ustreznih ukrepov in 
spremljanje njihovih vplivov, da se jih po potrebi lahko prilagodi. 
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• Raznovrstnost in heterogenost habitatov – Kompleksna struktura nekaterih ključnih 
habitatov je podlaga za bogastvo vrst v njih. Da se ohrani heterogenost, je potreben 
raznolik način in intenzivnost upravljanja habitatov in ohranjanje robnih habitatov. 

• Posegi na ravni krajine – Raven, na kateri se izvaja ukrepe, vpliva na njihovo 
učinkovitost. Usmerjeni morajo biti na dovolj veliko področje, da se ohrani ali obnovi 
ekološko vzdržna območja ustreznih habitatov oziroma ohrani vsaj minimalne 
preživetja sposobne populacije vrst. 

Dodatne informacije 

V prilogi D so bolj natančno opisani glavni ukrepi upravljanja, ki so potrebni za obnovitev ali 
vzdrževanje vsakega od ključnih habitatov iz Priloge I direktive o habitatih, ki so odvisni od 
kmetovanja. Predstavljena je tudi dodatna literatura s priporočili in usmeritvami za 
upravljanje. 

Priporočila glede upravljanja z nekaterimi habitatnimi tipi, ki so odvisni od kmetovanja, 
najdete na spletni strani Komisije o upravljanju Nature 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m 

Priporočila glede upravljanja nekaterih vrst, zaščitenih z Naturo 2000, najdete v poročilih 
Pobude za prostoživeče živali in trajnostno kmetijstvo (angl. Wildlife and Sustainable 
Farming Initiative; za obdobje 2007–2009), kjer je opisano, kako se lahko ohranjanje 
nekaterih prostoživečih vrst, ki so zaščitene z direktivama o pticah in habitatih, podpira iz 
programov razvoja podeželja (2007–2013). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
in 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.p
df 
 
Baza znanja o Naturi 2000 nudi dostop do znanja glede upravljanja s habitati in vrstami, 
relevantne stike, forum za razpravo ter relevantne dogodke, dokumente in novice na:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 
Knjižnica Evropske komisije o polnaravnih traviščih je vir informacij, ki se stalno povečuje: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5. SKP IN DRUGI VIRI FINANCIRANJA ZA SISTEME 
KMETOVANJA V NATURI 2000 

 
 

Kaj najdete v tem poglavju? 
 
V tem poglavju so opisani najbolj relevantni ukrepi na področju upravljanja kmetijskih 
površin v Naturi 2000 v okviru skupne kmetijske politike (SKP). Pregled temelji na podatkih o 
uporabi ukrepov SKP s strani držav članic v obdobju 2007–2013, predstavljene pa so tudi 
priložnosti, ki bodo na voljo od leta 2014 ob upoštevanju glavnih zakonodajnih sprememb, ki 
jih prinaša nedavna reforma SKP. 
 
Nabor tukaj opisanih instrumentov politike vključuje ukrepe iz obeh stebrov SKP in nekaterih 
drugih pomembnih skladov EU, kot so evropski strukturni skladi in program LIFE. To poglavje 
prinaša tudi pregled potenciala tržno osnovanih pristopov, da podpirajo upravljanje Nature 
2000, na primer preko plačil za okoljske storitve ter programov za akreditacije in oznake. 
 
 
5.1 Evropsko financiranje za kmetijske površine v Naturi 2000 

V tem delu so povzeti glavni instrumenti politik in financiranja, ki jih države članice lahko 
uporabijo za ohranjanje ali ponovno vzpostavljanje kmetijskih sistemov in kmetovanja, ki je 
potrebno za ohranjanje območij in vrst, zaščitenih z Naturo 2000, v kmetijski krajini. Daleč 
najpomembnejša sta dva sklada v okviru skupne kmetijske politike: Evropski kmetijski 
jamstveni sklad (EKJS), ki podpira 1. steber SKP, in Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja (EKSRP), ki podpira razvoj podeželja v okviru 2. stebra. Cilj reforme SKP in 
strukturnih skladov je boljše dopolnjevanje, usklajenost in višja dodana vrednost porabe 
sredstev EU in od leta 2014 bodo države članice morale prikazati, kako nameravajo to 
doseči, preden bodo odobreni programi izdatkov za obdobje 2014–2020.  

Uredba o skupnih določbah27 prvič uvaja niz skupnih ciljev in pravil za pet skladov EU, ki so 
se pred tem upravljali ločeno, vključno z EKSRP in strukturnimi skladi28. Poleg svojih 
posebnih ciljev vsak od teh skladov podpira tudi enajst tematskih ciljev, med katerimi je tudi 
»ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«29. Vsaka država članica 
mora skleniti partnerski sporazum z regionalnimi in lokalnimi ter gospodarskimi, družbenimi 
in okoljevarstvenimi organi in službami in NVO, v katerem razmeroma podrobno opredeli, 
kako namerava uporabljati teh pet skladov v obdobju 2014–2020, ter partnerski sporazum 
posreduje Komisiji v odobritev. V praksi to pomeni, da če podpora za Naturo 2000 v okviru 
teh petih skladov ni opredeljena v partnerskem sporazumu, je veliko manjša verjetnost, da 
jo bo Komisija odobrila v programu za obdobje 2014–2020 za posamezni sklad. V preglednici 
5.1 so predstavljeni glavni viri evropskega financiranja za kmetijske površine v Naturi 2000 in 
                                                      
27 Uredba (EU) št. 1303/2013 z dne 17. decembra 2013 
28 Teh pet skladov s skupnim imenom evropski strukturni in investicijski skladi (ESI) je: Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). 
29 Člen 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013 z dne 17. decembra 2013 
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glavni evropski predpisi, ki določajo, kako države članice lahko uporabljajo financiranje iz teh 
skladov. 

Preglednica 5.1: Evropski skladi, ki podpirajo upravljanje kmetijskih površin v Naturi 2000 

Evropski sklad Pomen za upravljanje kmetijskih površin v Naturi 2000 

2. steber SKP 

Evropski kmetijski 
sklad za razvoj 
podeželja (EKSRP) 

Ključni vir financiranja, ki ga lahko države članice uporabijo za podporo 
okoljevarstvenemu upravljanju kmetijskih površin v Naturi 2000 ter trajnostnemu 
družbeno-gospodarskemu razvoju sistemov kmetovanja v Naturi 2000 in povezanim 
lokalnim skupnostim.  

1. steber SKP 

Evropski kmetijski 
jamstveni sklad 
(EKJS)  

Pomemben vir vrste neposrednih plačil, ki lahko pomagajo podpirati ekonomsko 
vzdržnost nizkointenzivnih kmetijskih gospodarstev in sistemov kmetovanja v Naturi 2000 
v luči gospodarskih pritiskov, ki vodijo v večjo intenzivnost ali opuščanje.  

Evropski sklad za 
regionalni razvoj 
(ESRR) 

Evropski socialni 
sklad (ESS) 

Kohezijski sklad 
(KS) 

Financiranje mora biti pomembno za širši kontekst trajnostnega družbeno-gospodarskega 
razvoja regije. Med relevantnimi cilji so ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje 
učinkovite rabe virov, krepitev konkurenčnosti in inovativnosti malih podjetij, ustvarjanje 
delovnih mest in spodbujanje okoljsko vzdržne rasti, spodbujanje socialnega vključevanja, 
izobraževanja in usposabljanja. 

LIFE Pomemben vir financiranja za inovativne in demonstracijske projekte upravljanja zemljišč, 
a ne kot vir stalnega financiranja za upravljanje. Program LIFE je zelo selektiven in se z 
njim financira samo dejavnosti, ki niso upravičene do financiranja s strani Skupnosti iz 
drugega naslova. 

Glavni predpisi EU, ki urejajo uporabo teh skladov: 

Neposredna plačila: Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (2013) UL L 347/608, 
20. 12. 2013. 

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v 
okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (2014) UL L 181/1, 20. 06. 2014 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 641/2014 z dne 16. junija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 
1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore 
v okviru skupne kmetijske politike (2014) UL L 181/74, 20. 06. 2014 

Horizontalni: Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2013) UL L 347/549, 
20. 12. 2013. 

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za 
zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj 
podeželja in navzkrižno skladnost (2014) UL L 181/48, 20. 06. 2014 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:SL:PDF
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Skupne določbe: Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (2013) UL L 
347/320, 20. 12. 2013. 

EKSRP: Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 (2013) UL L347/487, 20. 12. 2013.  

Prehodne določbe: Uredba (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 
1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo 
v letu 2014. 

ESRR: Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih 
določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (2013) 
UL L 347/259, 20. 12. 2013. 

LIFE: Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi 
programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 (2013) UL L 347/185, 
20. 12. 2013. 

Pomembno opozorilo: druga natančna pravila na podlagi teh uredb bodo določena v delegiranih aktih in 
izvedbenih aktih, ki bodo objavljeni v nadaljevanju leta 2014. 

 
 
Povečanje trenutne ravni dodeljevanja in črpanja razpoložljivih sredstev, da se odpravi 
pomanjkljivo podporo Naturi 2000 (opisana v poglavju 3.3), je odvisno skoraj izključno od 
odločitev držav članic leta 2014 glede prednostnih nalog in dodelitve finančnih virov, ki so 
jim na voljo v okviru obeh stebrov SKP. 

Nova programska orodja državam članicam nudijo priložnost, da zagotovijo okrepljeno 
podporo za upravljanje kmetijskih površin v Naturi 2000 preko ključnih programov 
financiranja, zlasti SKP, seveda pa je to potrebno izvesti v kontekstu tekmovanja za evropsko 
financiranje s številnimi drugimi prednostnimi nalogami. Prva naloga je strateško 
načrtovanje finančnih potreb za Naturo 2000 in usklajevanje ukrepov znotraj in med 
različnimi tokovi financiranja. Prednostni okviri ukrepanja (POU) držav članic določajo 
strateške okoljevarstvene prednostne naloge za Naturo 2000 v obdobju 2014–2020 in služijo 
kot osnova za izračun vrste, obsega in virov financiranja, ki je potrebno, da se te prednostne 
naloge izvedejo (gl. poglavje 3.3). Upravljavski organi Nature 2000 naj tudi poskrbijo, da 
bodo njihovi interesi zastopani tako v partnerskih sporazumih, poslanih Komisiji v odobritev, 
kot v kasnejšem delu partnerstev. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:SL:PDF
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5.2 Uvod v prenovljeno SKP kot ključni vir financiranja za kmetijske površine v Naturi 2000 
od leta 2014 

Stebra SKP se razlikujeta v financiranju, delovanju in strukturi. 1. steber se v celoti financira 
iz EKJS in nudi neposredna plačila kmetom (pa tudi sredstva za druge ukrepe, kot so posegi 
na trgu in izvozna nadomestila). 2. steber temelji na sofinanciranju s strani EKSRP in držav 
članic ter nudi širok nabor ukrepov v podporo kmetom in drugim upravljavcem zemljišč in 
podeželskim skupnostim preko večletnih programov razvoja podeželja (PRP), ki jih pripravijo 
nacionalni ali regionalni organi. Nove uredbe prinašajo znatne spremembe, ki pomembno 
vplivajo na podporo kmetijstvu v Naturi 2000 iz obeh stebrov. 

Spremembe pri 1. stebru – dohodkovna podpora za kmete 

Prvi steber je še naprej usmerjen na zagotavljanje nevezanih plačil podpore kmetom, a sta 
se občutno spremenila struktura in nabor plačil, ki so relevantna za Naturo 2000.  

Po novih predpisih30 morajo države članice uvesti plačila po površini: 

• shema osnovnega plačila (SOP), ki nadomešča shemo enotnega plačila (SEP) od leta 
2015 naprej (čeprav lahko države članice, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na 
površino (SEPP), to nadaljujejo do leta 2020); 

• plačilo za kmete, ki izvajajo kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje (plačilo za zeleno komponento); 

• dodatno plačilo za mlade kmete. 
 

Države članice imajo možnost, da kmetom ponudijo še tri druga plačila:  

• dodatno plačilo za kmetovanje na površinah z naravnimi omejitvami in 
• dodatna vezana plačila, kjer »se določene vrste kmetovanja ali določeni kmetijski 

sektorji, ki so posebej pomembni iz gospodarskih, socialnih ali okoljskih razlogov, 
spopadajo s težavami,« ali 

• poenostavljeno plačilo za male kmete namesto ostalih plačil iz 1. stebra. 
 

Vsa ta plačila se izvajajo po površini razen vezanih plačil, pri katerih so lahko podlaga 
določene površine, pridelek ali število živali. Države članice, ki trenutno uporabljajo SEP, 
bodo morale stara plačila za posamezno kmetijo na podlagi subvencij iz določenega 
referenčnega leta do leta 2019 zamenjati z (bolj) pavšalnimi plačili iz SOP po hektarju. To bo 
vplivalo na večino starih držav članic (EU-15), ki trenutno uporabljajo SEP, in bo neizogibno 
vodilo v prerazporeditev plačil med kmeti. Ravni plačil se lahko določijo na nacionalni ali 
regionalni ravni, pri čemer je tudi določitev regij fleksibilna v smislu vrste meril, kot so 
»agronomske in družbeno-gospodarske značilnosti, njihov regionalni kmetijski potencial in 
njihova institucionalna ali upravna struktura«31. Samo »aktivni kmetje«, ki opravljajo 
»kmetijske dejavnosti«, bodo upravičeni do plačil iz 1. stebra, in če jih izvajajo »na kmetijskih 
površinah, ki se naravno vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali pridelavo«, kot to lahko 
velja za kmete v Naturi 2000, bo njihova upravičenost odvisna od tega, kako točno države 
                                                      
30 Uredba (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013 
31 Člen 23 Uredbe (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013 
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članice opredeljujejo »minimalne aktivnosti« in »trajno travinje« znotraj okvira, ki ga določi 
Komisija32.  

Spremembe pri 2. stebru – nova tematska struktura za PRP v obdobju 2014–2020 

Spremembe predpisov pri 2. stebru se v glavnem nanašajo na zgradbo uredbe in posledično 
na strukturo programov za razvoj podeželja (PRP) v obdobju 2014–2020. Tri osi, ki so v 
preteklosti zaznamovale politiko razvoja podeželja, so odpravljene in države članice lahko 
zdaj uporabljajo kombinacije ukrepov za uresničevanje šestih prednostnih nalog EKSRP, ki 
odražajo skupne tematske cilje, opredeljene za pet skladov ESI, vključno z EKSRP. Te 
prednostne naloge so: 

1. pospeševanje prenosa znanja ter inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih 
območjih; 

2. krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh 
regijah ter spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja 
gozdov; 

3. spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih 
proizvodov, dobrobiti živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu; 

4. obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in 
gozdarstvom; 

5. spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje prehoda v kmetijskem, živilskem in 
gozdarskem sektorju na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne 
spremembe, ter 

6. spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja 
podeželskih območij. 

Za vsako prednostno nalogo je nadalje določenih več prednostnih področij in uredba podaja 
okvirni seznam relevantnih ukrepov za PRP za teh šest prednostnih nalog. Prednostna 
naloga glede kmetijskih in gozdnih ekosistemov ima tri prednostna področja, od katerih eno 
daje poudarek tudi »obnovi, ohranjanju in izboljšanju biotske raznovrstnosti vključno z 
območji Natura 2000 in območij z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ter 
kmetovanja visoke naravne vrednosti in stanja krajin v Evropi«33. Poleg tega mora vsak 
program prispevati k trem horizontalnim ciljem, povezanim z inovacijami, okoljem ter 
blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje.  

Države članice lahko pripravijo tematske podprograme, ki obravnavajo specifične potrebe v 
njihovih nacionalnih ali regionalnih kontekstih, s čimer v praksi vzpostavijo mini PRP znotraj 
glavnega programa. Tematske podprograme lahko izvajajo lokalni organi, organi za 
regionalni razvoj ali nevladne organizacije in lahko upravičencem nudijo plačila po višjih 
tarifah. Med potencialnimi področji tematskih podprogramov uredba našteva potrebe 
mladih kmetov, majhne kmetije, gorska območja, kratke dobavne verige, blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje ter biotsko raznovrstnost34.  

                                                      
32 Člena 4 in 9 Uredbe (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013 
33 Člen 5 in Priloga VI Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
34 Členi 7, 8 in 66 ter Priloga IV Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
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Druge spremembe, ki so pomembne za kmete v Naturi 2000 vključujejo priznavanje 
okoljskih in podnebnih koristi skupnih ukrepov, zlasti na ravni krajine, ter sodelovanja 
znotraj dobavne verige. Velik poudarek je tudi na inovacijah, okolju, »vključno s specifičnimi 
potrebami območij Natura 2000«35, ter blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. 
Obseg ukrepa v zvezi z nadomestilom za Naturo 2000 je razširjen in pokriva tudi kmetijske 
površine in gozdove v drugih naravovarstvenih območjih z okoljskimi omejitvami, ki 
prispevajo h krepitvi povezanosti habitatov (člen 10 direktive o habitatih).  

Potencialne sinergije pri podpori kmetom v Naturi 2000 po 1. in 2. stebru 

V okviru dveh stebrov SKP obstajajo različna orodja in na ravni kmetijskih gospodarstev je 
mogoče izkoristiti potencialne sinergije med njimi v podporo sistemom kmetovanja in 
praksam naravovarstvenega upravljanja v Naturi 2000. Novi predpisi poudarjajo potrebo po 
izkoriščanju takšnih sinergij36. Poleg plačil za kmetijsko-okoljsko upravljanje in 2. stebra so 
pogosto potrebna tudi plačila iz 1. stebra, če naj se kmetovanje ohranja na območjih z 
ekstenzivno upravljanimi polnaravnimi habitati (Oñate et al., 2007; Poláková et al., 2011).  

Glavni vir evropskih sredstev, specifično namenjenih naravovarstvenemu upravljanju 
kmetijskih površin, je bil do zdaj seveda 2. steber, a obseg in usmerjenost podpore za 
kmetijske površine v Naturi 2000 se močno razlikujeta od ene države članice do druge. V 
obdobju 2014–2020 bo takšno financiranje moralo vedno bolj tekmovati z drugimi 
prednostnimi nalogami razvoja podeželja na nacionalni ali regionalni ravni in pomembneje 
kot kdajkoli prej je sestaviti celostne svežnje podpore kmetijskim površinam v Naturi 2000 z 
uporabo sredstev iz obeh stebrov SKP, da se zagotovi zadostno podporo nizkointenzivnim 
sistemom kmetovanja VNV in v Naturi 2000.  

5.3 Okoljska referenčna raven za plačila iz SKP 

Navzkrižna skladnost in druge zahteve 

Koncept referenčne ravni, kot se uporablja za plačila kmetom v okviru obeh stebrov SKP, je 
mehanizem za dodelitev povračila stroškov, s katerim se določa ločnico med ravnjo skrbi za 
okolje, ki so jo kmetje dolžni zagotavljati na lastne stroške, in višjo ravnjo okolju prijaznega 
delovanja, za katero so lahko kmetje plačani, na primer preko kmetijsko-okoljskih 
programov  

Okoljska referenčna raven za vsa plačila iz SKP po površini vključuje:  
• relevantne predpisane zahteve ravnanja (PZR), npr. deli direktiv o pticah in habitatih, 

ki se nanašajo na varovanje habitatov in vrst v Naturi 2000 na ravni kmetijskih 
gospodarstev;  

• standardi za dobro kmetijsko in okoljsko stanje (DKOS) zemljišč, kot jih opredelijo 
države članice znotraj skupnega evropskega okvira; 

• drugi nacionalni in regionalni predpisi, ki veljajo na ravni kmetijskih gospodarstev, ne 
glede na to, ali kmetijsko gospodarstvo prejema plačila iz SKP ali ne. 

                                                      
35 Člen 8(1) c (v) Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
36 Skupni strateški okvir, odstavek 4.2 (1) Priloge I Uredbe (EU) št. 1303/2013 z dne 17. decembra 2013 
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Poleg tega pri kmetijsko-okoljsko-podnebnih in drugih plačilih iz EKSRP po površini 
referenčna raven vključuje še:  

• relevantna merila za »kmetijsko dejavnost« (člena 4(1)(c) in 4(2) Uredbe (EU) št. 
1307/2013); 

• (samo pri prejemnikih kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in plačil za ekološko 
kmetovanje) zahteve glede uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev za zaščito 
rastlin, ki jih države članice določijo v PRP.  

Zahteve iz zelene komponente za neposredna plačila iz 1. stebra so pomembne za izračun 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih premij, ker je treba preprečiti dvojno financiranje kmetijsko-
okoljsko-podnebnih zavez, ki so podprte s kmetijsko-okoljskimi plačili in katerih narava 
ustreza praksam iz člena 43 Uredbe (EU) št. 1307/2013 (kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo 
na podnebje in okolje), za katere veljajo plačila za zeleno komponento iz 1. stebra. 

Države članice morajo opredeliti svoje preverljive standarde DKOS v okviru novega skupnega 
okvira in pri tem upoštevati »posebne značilnosti zadevnih površin, vključno s stanjem tal in 
podnebnimi razmerami, obstoječimi sistemi kmetovanja, rabo zemljišč, kolobarjenjem, načini 
kmetovanja ter strukturami kmetijskih gospodarstev«37.  

Zakonodaja, ki reformira SKP, spreminja tudi okvir navzkrižne skladnosti, kot je prikazano v 
preglednici 5.2. Standardi DKOS in PZR so zdaj razporejeni v tri skupine, ki pokrivajo okolje, 
podnebne spremembe, dobro kmetijsko in okoljsko stanje zemljišč; javno zdravje, zdravje 
živali in rastlin ter dobrobit živali. PZR na podlagi direktive o habitatih ostajajo v glavnem 
enake, okvir DKOS pa se je korenito spremenil. Prostovoljni standardi DKOS so umaknjeni, 
kar velja tudi za »minimalno gostoto živali in/ali ustrezne režime« ter problematično 
»preprečevanje širitve nezaželene vegetacije«, kar so nekatere države članice izvajale na 
način, ki je bil škodljiv za habitate, zaščitene z Naturo 2000. Slednje nadomeščajo ustrezna 
merila glede vzdrževanja in minimalne aktivnosti, ki jih določijo države članice (po točkah 
(c)(ii) in (c)(iii) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013). Poleg tega DKOS 7 državam članicam 
ponuja novo možnost, da se po potrebi uvedejo »ukrepi za odvračanje invazivnih rastlinskih 
vrst«. Zaradi postopnega prehoda na izvajanje plačil za zeleno komponento iz 1. stebra bodo 
v letih 2015 in 2016 obstoječa pravila glede vzdrževanja območij trajnih pašnikov38 še vedno 
del navzkrižne skladnosti. 

                                                      
37 Člen 94 Uredbe (EU) št. 1306/2013 z dne 17. decembra 2013 
38 Po Uredbi Komisije (ES) št. 1120/2009 
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Preglednica 5.2: Zahteve navzkrižne skladnosti za okolje, podnebne spremembe, dobro 
kmetijsko in okoljsko stanje zemljišč od leta 2015 
Vir: Uredba (EU) št. 1306/2013 z dne 17. decembra 2013, Priloga II (UL L 347, 20. 12. 2013) 

Področje Glavna zadeva Zahteve in standardi 

Okolje, 
podnebne 
spre-
membe, 
dobro 
kmetijsko 
stanje 
zemljišč 

Voda 
PZR 1 

Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o 
varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih 
virov (UL L 375, 31.12.1991, str. 1) 

Člena 4 
in 5 

DKOS 1 Vzpostavitev varovalnih pasov vzdolž vodnih tokov (1)  

DKOS 2 
Kadar je za uporabo vode za namakanje potrebno 
dovoljenje, ravnanje v skladu s postopki za dodelitev 
dovoljenja 

 

DKOS 3 

Zaščita podtalnice pred onesnaževanjem: prepoved 
neposrednega izpusta v podtalnico in ukrepi za 
preprečevanje posrednega onesnaževanja podtalnice z 
izpustom v tla in pronicanjem skozi tla nevarnih snovi, 
navedenih v Prilogi k Direktivi 80/68/EGS v različici, ki je 
veljala na zadnji dan njene veljavnosti, kar zadeva 
kmetijsko dejavnost 

 

Prst in zaloga 
ogljika 

DKOS 4 Minimalna talna odeja  

DKOS 5 Minimalno upravljanje zemljišč, ki odraža specifične 
pogoje, za omejitev erozije na zemljiščih  

DKOS 6 

Vzdrževanje ravni vsebnosti organskih snovi v prsti z 
ustreznimi praksami, vključno s prepovedjo sežiganja 
ornih strnišč, razen zaradi zdravstvenega varstva 
rastlin (2) 

 

Biotska 
raznovrstnost 

PZR 2 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic 
(UL L 20, 26. 1. 2010, str. 7) 

Člen 
3(1), 
člen 
3(2)(b), 
člen 
4(1), (2) 
in (4) 

PZR 3 
Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih 
in rastlinskih vrst (UL L 206, 22. 7. 1992, str. 7) 

Člen 
6(1) in 
(2) 

Krajina, 
minimalna 
raven 
vzdrževanja DKOS 7 

Ohranjanje krajinskih značilnosti, vključno, kadar je to 
ustrezno, z živimi mejami, ribniki, jarki, drevesi v vrsti, 
skupini ali posamično, omejki, ozarami in terasami, 
vključno s prepovedjo rezanja žive meje in sekanja 
dreves v času razmnoževanja in vzreje mladičev pri ptičih 
in morda ukrepi za odvračanje invazivnih rastlinskih vrst 

 

(1) Varovalni pasovi v okviru dobrega kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč morajo na ranljivih 
območjih, določenih v skladu s členom 3(2) Direktive 91/676/EGS, in zunaj njih izpolnjevati vsaj 
zahteve v zvezi s pogoji za vnos gnojil v tla blizu vodotokov, navedene v točki A.4 Priloge II k Direktivi 
91/676/EGS, ki jih je treba uporabljati v skladu z delovnimi programi, ki jih države članice določijo v 
skladu s členom 5(4) Direktive 91/676/EGS. 

(2) Zahteva se lahko omeji na splošno prepoved sežiganja ornih strnišč, vendar se lahko država članica 
odloči za določitev dodatnih zahtev. 
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Vpliv plačil za zeleno komponento iz 1. stebra 

Države članice (ali regije) morajo 30 % svojih sredstev za neposredna plačila iz 1. stebra 
nameniti novim plačilom za »zeleno komponento« v podporo kmetijskim praksam, ki 
ugodno vplivajo na podnebje in okolje39. Skoraj vsi kmetje, ki so upravičeni do plačil iz SOP 
ali SEPP, morajo izpolnjevati merila treh zelenih ukrepov (ali opredeljenih enakovrednih 
praks). Izjeme so: kmetovalci s certifikatom ekološke pridelave, ki bodo plačilo prejeli 
avtomatsko; kmetje, katerih kmetijska gospodarstva se v celoti ali deloma nahajajo na 
območjih Natura 2000, ki morajo izpolnjevati merila samo v tolikšni meri, kot so prakse 
zelene komponente skladne s cilji direktiv, na katerih temelji Natura 2000, ter prejemniki 
plačil za male kmete, ki so zahtev iz zelene komponente opravičeni. 

Največji vpliv na gospodarjenje z zemljišči bo verjetno pri kmetijah z obsežnimi deli poljščin 
in prahe ter relativno majhnim delom, poraščenim s travo ali zelenimi krmnimi rastlinami. 
Zahteve iz zelene komponente državam članicam nudijo tudi priložnost, da okrepijo varstvo 
dragocenih pašniških habitatov pred oranjem ali preoblikovanjem. 

Tri zahteve iz zelene komponente so: 

• Diverzifikacija kmetijskih rastlin40: Kmetije z več kot 10 ha ornega zemljišča 
(vključno s praho) morajo gojiti vsaj dve različni kmetijski rastlini, pri čemer glavna 
kmetijska rastlina ne sme zajemati več kot 75 % ornega zemljišča. Kadar imajo več 
kot 30 ha ornega zemljišča, pa morajo gojiti vsaj tri različne kmetijske rastline. Te 
zahteve se nanašajo samo na kmetijska gospodarstva s travniki ali mešano pridelavo, 
ki imajo več kot 30 ha poljščin (vključno s praho in brez travnikov in zelenih krmnih 
rastlin) in za katere ne veljajo druge izjeme. 

 

• Trajno travinje41:  
o Države članice morajo zagotoviti, da se celotno gledano delež površin s trajnim 

travinjem v primerjavi s celotno površino kmetijskih zemljišč (v primerjavi z 
opredeljenim predhodnim letom) ne zmanjša za več kot 5 %, lahko pa se 
odločijo, ali bodo to obveznost uporabljale na nacionalni ali regionalni ravni. To 
obveznost pa lahko naložijo tudi na ravni posameznih kmetijskih gospodarstev. 
Pogozdovana trajna travinja pa v tem preračunu ne štejejo za izgubo.  

o Znotraj območij Natura 2000 morajo države članice opredeliti »okoljsko 
občutljivo« trajno travinje (gl. spodaj za novo definicijo trajnega travinja), 
»vključno s šotišči in mokrišči«, ki ga je treba strogo varovati, da se izpolni cilje 
Nature 2000. Za kmete na teh območjih je zahteva iz zelene komponente, da 
teh zemljišč ne spreminjajo ali zorjejo.  

o Izven območij Natura 2000 lahko države članice določijo »nova občutljiva 
območja« trajnega travinja, ki ima »veliko vrednost za okolje«, vključno s tistim 
na z ogljikom bogati prsti, kjer bo veljala enaka raven zaščite v okviru zahtev iz 
zelene komponente. 

                                                      
39 Členi 43–47 Uredbe (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013 
40 Člen 44 Uredbe (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013 
41 Člen 45 Uredbe (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013 
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• Površine z ekološkim pomenom42: Kmetje z več kot 15 ha ornega zemljišča morajo (z 
nekaterimi izjemami) zagotoviti, da so površine, ki ustrezajo vsaj 5 % ornih zemljišč 
kmetijskega gospodarstva, »površine z ekološkim pomenom« (PEP). Te površine so 
lahko zemljišča v prahi, terase, krajinske značilnosti, varovalni pasovi, kmetijsko-
gozdne površine, gozdni robovi, območja s hitro rastočim panjevcem in na podlagi 
PRP ali z enakovredno podporo pogozdene površine, pa tudi površine z naknadnimi 
posevki, ozelenitvijo ali kmetijskimi rastlinami, ki vežejo dušik. Kjer morajo kmetje 
ustvariti površine z ekološkim pomenom, lahko to pomeni več razpoložljivega 
habitata za vrste iz Nature 2000 na ornih površinah izven območij Natura 2000 ter 
večjo vrednost in prepustnost habitatov na intenzivnih ornih površinah (Dänhardt et 
al., 2010; Gilbert-Norton et al., 2010; Smith et al., 2010). Dejanska razpoložljivost 
dodatnega kakovostnega habitata pa bo odvisna od deleža kratkoročne prahe v PEP, 
kateri drugi tipi območij in značilnosti so zaščiteni, ali se pri njih upošteva biotsko 
raznovrstnost in njihove razporeditve lokalno in na ravni krajine (Allen et al., 2012a).  
 

Za kmetijske površine v Naturi 2000 in površine VNV je najpomembnejši vpliv plačila za 
zeleno komponento iz 1. stebra dvig referenčne ravni za izračun kmetijsko-okoljsko-
podnebnih plačil, da se prepreči prekrivanje z zahtevami iz zelene komponente v okviru 1. 
stebra, ter dodatna osnovna zaščita pašnih habitatov izven območij Natura 2000, če države 
članice izkoristijo svoje nove pristojnosti določanja zaščite. 

5.4 Nova opredelitev pojmov trajno travinje in trajni pašniki 

Po dosedanji zakonodaji je bil trajni pašnik opredeljen kot »zemljišče, ki se uporablja za 
naravno gojenje trave ali druge zelnate krme (samoposajene) ali gojene (posejane) in ki ni 
vključeno v kolobarjenje gospodarstva pet let ali več«. To je vodilo v nekaj nejasnosti glede 
upravičenosti v primeru plačil iz 1. stebra za naravovarstveno gospodarjenje z zemljišči, o 
čemer je leta 2010 odločalo Sodišče Evropske unije43. Nova zakonodaja nudi možnost velike 
razširitve opredelitve trajnega travinja, ki se uporablja za namene upravičenosti do plačil iz 
SKP, vendar je ključna odločitev, kateri pašni habitati in zemljišča natančno bodo vključeni, v 
celoti v rokah držav članic, ki se lahko odločijo, da ne uporabijo razširjene opredelitve.  

Od leta 2015 osnovna opredelitev trajnega travinja (vključno s trajnimi pašniki) ostaja 
»zemljišče, ki se uporablja za gojenje trave ali drugih zelenih krmnih rastlin naravno 
(samozasejane) ali s setvijo (posejane) in ki najmanj pet let ni bilo vključeno v kolobarjenje 
kmetijskega gospodarstva,« vendar zdaj to lahko vključuje »tudi druge vrste, kot so 
grmičevje in/ali drevesa, ki se lahko uporabljajo za pašo pod pogojem, da so trave in druge 
zelene krmne rastline prevladujoče«. Poleg tega se lahko države članice odločijo uporabiti 
razširjeno opredelitev in vključijo tudi »zemljišča, ki se lahko uporabljajo za pašo, in so del 
uveljavljenih lokalnih praks, pri katerih trave in druga zelnata krma tradicionalno ne 
prevladujejo v pašnih območjih«. Komisija bo opredelila merila za ugotavljanje 
prevladovanja trav in drugih zelenih krmnih rastlin ter merila za določanje »uveljavljenih 
lokalnih praks«.  

                                                      
42 Člen 46 Uredbe (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013 
43 Sodba Sodišča EU v zadevi C-61/09.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62009CJ0061 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62009CJ0061
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Mnogi pašniki imajo najvišjo vrednost z vidika biotske raznovrstnosti, kadar jih sestavljajo 
mozaiki odprtih pašnih travnikov z razsejanim grmovjem in/ali drevesi ali drugimi krajinskimi 
značilnostmi, kot so zaplate nepokošene trave, zidovi, skale, ločja ali vlažni predeli, ali kadar 
gre za gozdnate pašniške sisteme (Bergmeier et al., 2012). Države lahko uporabijo nove 
opredelitve trajnega travinja ter pristojnost za odločanje o dodelitvi plačil iz 1. stebra ter 
tako zagotovijo, da so takšni habitati upravičeni do podpore iz SKP. Razširjena opredelitev 
nudi tudi možnost zaščite pomembnih habitatov s plačili za zeleno komponento.  

To so lahko zelo pomembne in dobrodošle izboljšave, a njihov dejanski doprinos na terenu 
bo odvisen od pripravljenosti držav članic za sprejemanje razširjene opredelitve pojmov, kar 
pa lahko v nekaterih primerih precej poveča celotno površino zemljišč, ki so upravičena do 
plačil iz proračunov, ki so si jih zastavile za neposredna plačila.  

5.5 Upravičenost kmetijskih površin v Naturi 2000 do plačil iz SKP 

Kmetijska zemljišča v Naturi 2000 so lahko upravičena do plačil tako iz 1. kot iz 2. stebra SKP, 
čeprav v številnih državah članicah precejšnji deli kmetijskih habitatov v Naturi 2000 v 
obdobju 2007–2013 niso veljali za upravičene do neposrednih plačil iz 1. stebra. Ovire za 
upravičenost so se med drugim nanašale na prisotnost dreves, grmovja oz. grmišč na 
pašnikih, velikost kmetijskih gospodarstev ali parcel, lastništvo zemljišč, zastarele 
zemljiškoknjižne evidence in težave s standardi DKOS, ki so jih države članice oblikovale za 
intenzivnejše sisteme kmetovanja. Ti problemi so pogosto povezani z značilnimi elementi 
kmetijske krajine v Naturi 2000, ki predstavljajo bistven del njihove dragocenosti z vidika 
biotske raznovrstnosti, a se ne skladajo s pravili EU glede upravičenosti ali načinom, kako 
države članice ta pravila uporabljajo.  

Smernice Komisije so priporočale, da je treba površine z več kot 50 drevesi na hektar44 
načeloma šteti kot neupravičene. Čeprav bi lahko države članice kot drugo možnost 
uporabile tudi sorazmerni sistem, je pravilo na nekaterih področjih povzročalo težave. V 
okviru nove reformne zakonodaje na področju SKP se uvajajo nova pravila in smernice45. 

V več državah članicah je veliko površin, ki se uporabljajo za ekstenzivno pašništvo, 
uvrščenih med gozdna namesto kmetijska zemljišča. Tak primer so trajni pašniki v Španiji, ki 
so večinoma označeni kot »monte«, ki je gozdna površina; preko 19 milijonov hektarov se 
uporablja za pašo živine, večinoma kot površine v skupni rabi (Beaufoy et al., 2011a).  

Primeri v okvirju 5.1 ponazarjajo, kako so nekatere države članice v preteklosti izključevale 
ključne kmetijske površine v Naturi 2000 iz podpore iz SKP, druge pa uporabile širši obseg 
evropskih predpisov, da so zagotovile upravičenost habitatov in kmetov v Naturi 2000. 

Kljub temu pa so bile številni značilni elementi krajine in območja, ki so jih nekatere države 
članice izključile iz neposrednih plačil po 1. stebru, še vedno upravičene do kmetijsko-
okoljskih plačil iz 2. stebra. Nekateri kmetijsko-okoljski programi so bili vzpostavljeni 
predvsem kot odgovor na neupravičenost takšnih habitatov do neposrednih plačil iz 1. 

                                                      
44 Priporočilo komisije, da je treba površine z več kot 50 drevesi na hektar načeloma šteti kot neupravičene. 
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
45 Člen 76 (2) (c) Uredbe (EU) št. 1306/2013 z dne 17. decembra 2013 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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stebra – na primer programi za gozdnate polnaravne habitate v Estoniji in na Švedskem, pri 
katerih je bil pomemben del usmerjen na območja Natura 2000 (King, 2010). Zato bi bilo 
bolje, da se takšne težave z upravičenostjo razreši. V nekaterih primerih bo to mogoče z 
razširjeno opredelitvijo pojma trajno travinje in z novimi pravili glede upravičenosti 
krajinskih značilnosti46. 

V nekaterih primerih so bila kmetijska gospodarstva v Naturi 2000 izključena iz podpore 
samo zato, ker so manjša od omejitve, ki so jo postavili nacionalni organi. Zakonodaja 
podaja okvirno omejitev glede najmanjše velikosti za plačila iz 1. stebra (manj kot 100 € 
plačila letno ali manj kot en hektar upravičenih površin), a lahko države članice to omejitev 
prilagodijo znotraj določenega okvira, da lahko upoštevajo »strukturo svojih kmetijskih 
gospodarstev«. Na primer, najmanjša upravičena površina kmetijskega gospodarstva je 
lahko celo 0,1 ha na Malti, 0,3 ha na Cipru, Madžarskem, Portugalskem, v Romuniji in 
Sloveniji, 0,4 ha v Grčiji in 0,5 ha v Bolgariji, Italiji in na Poljskem47. 

Države članice lahko uporabijo možnost določitve nižjih omejitev, da zagotovijo 
upravičenost malih kmetijskih gospodarstev v Naturi 2000 do podpore iz 1. stebra.  

Okvir 5.1: Izvajanje pravil za upravičenost do plačil iz 1. stebra SKP v državah članicah v 
obdobju 2007–2013 

V programskem obdobju 2007–2013 so bile velike razlike med državami članicami glede razlaganja 
smernic Komisije o upravičenosti zemljišč do plačil iz SKP in v opredelitvi standardov DKOS, zlasti pri 
pašnikih z grmovjem in drevesi. Nekatere države so se poslužile širšega pristopa, ki je ugoden za 
kmetijska zemljišča VNV in tista v Naturi 2000, saj so upoštevale velika območja aktivno uporabljanih 
pašnikov z grmišči in drevjem v okviru upravičenih površin za plačila iz 1. stebra. Velika Britanija je v 
svoj identifikacijski sistem za zemljišča (angl. Land Parcel Information System – LPIS) vključila večino 
resav in jih upoštevala kot upravičene do plačil iz 1. stebra, dokler vegetacija ni bila pregosta, da bi 
pašne živali prišle skozi (DVL in NABU, 2009). Francija je izrecno dovolila območja z nizko 
produktivnostjo kot upravičena zemljišča za prehrano, če je bilo izkazano, da so tam viri trave, 
grmovja ali sadežev (kostanja, želodov), ki jih živali lahko použijejo, so dostopni in se črede dejansko 
prehranjujejo tam, kar vključuje ekstenzivno in površno pašo, barja in gozdnata zemljišča (vključno s 
tistimi, kjer je več kot 50 dreves na hektar) (Beaufoy et al., 2011b). Španija je opredelila posebne 
kategorije v sistemu LPIS za pašnike z grmišči in pašnike z drevesi; primer je pokrajina Kastilija in 
Leon, kjer je okoli 40 % vseh kmetijskih površin, ki so upravičene do podpore iz 1. stebra, uvrščenih v 
eno od teh dveh kategorij (Beaufoy et al., 2011a). Izrazito nasprotje pa so druge države članice, ki 
niso izkoristile vseh možnosti znotraj pravnega okvira, da bi v LPIS dodale velika območja 
ekstenzivnih pašnikov in tako zagotovile plačila iz 1. stebra, s tem pa opustile možnosti za doprinos 
tako k biotski raznovrstnosti kot sposobnosti preživetja teh pomembnih sistemov kmetovanja. 

Standard DKOS glede preprečevanja vdora neželenih rastlin je bil ponekod opredeljen tako, da je 
spodbujal čiščenje grmišč s pašnikov (BirdLife International, 2009; Cumulus Consultants, 2011; Hart 
in Baldock, 2011; King, 2010). Leta 2009 je upravljavski organ v Bolgariji razkril, da 400.836 ha trajnih 
travinj, ki so bila pred tem priznana kot površine VNV, ni izpolnjevalo zahtev za plačila iz 1. stebra, 
zlasti ker je njihova opredelitev standarda DKOS za zaščito trajnih pašnikov zahtevala, da se »s trajnih 
pašnikov in travnikov odstrani neželeno grmovje«. Kmetje so zato začeli čistiti grmovje, kar je vodilo 
v uničenje nekaterih dragocenih in zaščitenih habitatov. 

                                                      
46 Člen 76 (2) (c) Uredbe (EU) št. 1306/2013 z dne 17. decembra 2013 
47 Člen 10 in Priloga IV Uredbe (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013 
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Ta zahteva DKOS v povezavi s problemom opuščenih površin (predvsem trajnih pašnikov, a tudi ornih 
površin) je privedla do tega, da so bila velika območja izključena tako iz plačil v okviru SEPP kot iz 
plačil po površini iz 2. stebra (Keenleyside et al., 2012).  

V Nemčiji različna območja travišč in resav v naravovarstvenem upravljanju niso bila upravičena do 
plačil iz 1. stebra, ker to ni veljalo za (produktivno) kmetovanje (DVL in NABU, 2009), čeprav bi se to 
lahko spremenilo na podlagi sodbe Sodišča EU. V Romuniji je po ocenah 1,9 milijonov malih kmetov 
(45 % vseh kmetijskih gospodarstev) izključenih iz SEPP, ker obdelujejo manj kot en hektar (Redman, 
2010). Prav tako tudi velika območja neograjenih pašnih površin (običajno površine v skupni rabi) 
niso registrirana za neposredna plačila (Nori in Gemini, 2011).  

Tudi pravila glede vključevanja krajinskih značilnosti, kot so grmovja, drevesa ali žive meje, kot del 
območij, ki so upravičena do neposrednih plačil, so države članice uveljavile različno (DVL in NABU, 
2009; Oppermann, 2009). Na primer značilni elementi, ki so širši od 4 metrov (oz. od 2 metrov, če so 
znotraj parcele), so v splošnem izključeni iz upravičenih površin48, čeprav so države članice imele 
možnost dovoliti, da žive meje katerekoli širine štejejo za upravičene površine kmetijskega 
gospodarstva, če obvestijo Komisijo, da se te značilnosti izrecno obravnavajo kot »krajinske 
značilnosti«, ki jih morajo kmetje ohranjati v skladu s standardi DKOS. Tako je storila Irska, mnoge 
druge države članice pa ne (Beaufoy et al., 2011b) – Velika Britanija je na primer izključila krajinske 
značilnosti, kot so žive meje, iz upravičenih površin. Če bi bili krajinski elementi, ki obsegajo več kot 
0,1 ha na določenem območju, del upravičenih površin, bi se za namene nadzora moralo podatke o 
njih kartirati in digitalizirati v sistemu LPIS49. To pa je v primeru dinamičnih elementov, kot so 
grmišča in ekstenzivni pašniki, zelo zahtevno (DVL in NABU, 2009). Tudi če bi jih kmetje in pastirji z 
veliko truda želeli kartirati, bi se njihova lokacija in/ali območje do morebitne inšpekcije lahko 
spremenila.  

5.6 Pomen podpore sistemom kmetovanja in ne samo upravljanju kmetijskih površin 

Mnogi sistemi kmetovanja v Naturi 2000 so ogroženi. Ti kmetje, ki izvajajo zelo pomembno 
upravljanje ključnih habitatov in vrst, pogosto kmetujejo v zahtevnih okoliščinah z uporabo 
delovno intenzivnih sistemov na manj donosnih površinah. Izjemno so občutljivi na 
ekonomske pritiske, da bi opustili svoje tradicionalne sisteme kmetovanja, v nekaterih 
primerih pa celo proizvodnjo nasploh.  

Ekstenzivni živinorejski sistemi so pod še posebnim pritiskom in nekatere travniške površine 
se zdaj raje kosi kot pase, kar lahko zelo škodljivo vpliva na biotsko raznovrstnost habitatnih 
tipov, kjer se je tradicionalno izvajala paša. Primeri so Estonija, Francija, Nemčija in Češka, 
kjer nekateri kmetje kosijo oz. mulčijo travo in jo pustijo na poljih, kar zmanjša raznovrstnost 
rastlinskih vrst, ker zaduši ponovno rast (King, 2010). Nekateri kmetje tudi kosijo travo v 
času cvetenja. Tudi alternativna odločitev za prehod na bolj intenzivne sisteme pridelave je 
lahko enako škodljiva, če živina ne more več uporabljati letnih pašnikov in se ekstenzivno 
gojene travnike spremeni za pridelavo silaže.  

Če celotni sistem kmetovanja, povezan z Naturo 2000, ni ekonomsko vzdržen, zgolj podpora 
upravljanju določenih habitatov in značilnosti lahko ne zadostuje, da se zagotovi 
nadaljevanje takšnih praks. V primerih, ko površine, zaščitene z Naturo 2000, predstavljajo 

                                                      
48 Člen 34 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009,  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0099:SL:PDF  
49 http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0099:SL:PDF
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement
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samo del določenega kmetijskega gospodarstva (npr. mlečne kmetije s poletno alpinsko 
pašo), je nujno upoštevati kmetijsko gospodarstvo kot celoto, vključno z vsemi zemljišči 
izven Nature 2000. 

Zato je pomembno oblikovati celosten sveženj podpore za kmete v Naturi 2000, ki v prvi 
vrsti zagotavlja ekonomsko vzdržnost ekstenzivnih sistemov kmetovanja, od katerih je 
odvisno za naravo koristno upravljanje, obenem pa je usmerjen na specifične prakse 
kmetovanja, ki so potrebne za ohranjanje ključnih habitatov in vrst. 

Prva prednostna naloga je nasloviti ključna tveganja za opuščanje in povečanje intenzivnosti 
tako, da se poskrbi, da kmetje lahko nadaljujejo (oz. ponovno začnejo) s kmetovanjem na 
zadevnih površinah in da ekstenzivni sistemi kmetovanja preživijo. Ekonomska in družbena 
vzdržnost se nato lahko okrepi z usmerjeno podporo za krepitev zmogljivosti in dodajanje 
vrednosti kmetijskim proizvodom. Ko je osnovna podpora sistemu kmetovanja 
vzpostavljena, se sveženj dopolni s podporo za točno določene prakse upravljanja habitatov 
in vrst, zaščitenih z Naturo 2000, kot prikazuje diagram 5.1. Ta celostni sveženj podpore se 
lahko vzpostavi z uporabo širokega nabora ukrepov iz obeh stebrov SKP, kot je razloženo v 
podpoglavjih od 5.7 do 5.12. 
 
Diagram 5.1: Vzpostavljanje celostnega svežnja podpore za sisteme kmetovanja v 
Naturi 2000 

 

5.7 Podpora iz SKP za zagotavljanje ekonomske vzdržnosti sistemov kmetovanja v 
Naturi 2000 

Pašniški sistemi nizke in srednje intenzivnosti v EU so močno odvisni od neposredne 
finančne podpore iz 1. stebra za zagotavljanje njihove sposobnosti ekonomskega preživetja 
(Osterburg et al., 2010). V mnogih državah članicah ta plačila igrajo pomembno vlogo pri 
ohranjanju kmetijstva na površinah, ki bi bile sicer opuščene. Preprečevanje opuščanja na 
teh območjih je še posebno pomembno, ker ti kmetje še vedno vzdržujejo tradicionalna 
znanja in veščine kmetovanja, ki se predajajo iz generacije v generacijo in so prilagojeni 
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lokalnim ekosistemom. V takšnih situacijah bi opustitev kmetovanja pomenila tveganje za 
nepopravljivo izgubo tovrstnih veščin. 

Prvi korak, ki je ključnega pomena pri zagotavljanju, da se kmetovanje na območjih Natura 
2000 nadaljuje, je upravičenost do plačil iz 1. stebra. Upoštevati je potrebno posebnosti 
sistemov kmetovanja v Naturi 2000, na primer z uporabo razširjene opredelitve pojma 
trajno travinje pri določanju meril in minimalne aktivnosti, kot zahteva Uredba (EU) 
1307/2013 v točkah (ii) in (iii) člena 4(1)(c), ter pri določanju pravil glede krajinskih 
značilnosti in najmanjše velikosti kmetijskega gospodarstva. Enako pomembno je zagotoviti, 
da kmetje v Naturi 2000 dobijo »plačilne pravice«, zlasti če pred tem niso mogli pridobiti 
neposrednih plačil. Države članice se lahko odločijo (do 1. avgusta 2014), da podelijo nove 
plačilne pravice aktivnim kmetom, ki niso mogli pridobiti plačil iz 1. stebra (npr. v državah 
članicah, ki uporabljajo SEPP, ker so imeli v času podeljevanja plačilnih pravic v trenutnih 
programih leta 2003 samo zemljišča, ki niso izpolnjevala pogoja »dobrega kmetijskega 
stanja«). Države članice, ki trenutno uporabljajo SEP, lahko prav tako dodelijo plačilne 
pravice kmetom, ki jih pred tem nikoli niso imeli in ki dokažejo, da so dejansko kmetje50. To 
je pomembna priložnost, da se trenutno nepodprte kmetijske površine v Naturi 2000 vrne 
nazaj v okvir neposrednih plačil iz SKP. 

Ko se zagotovi upravičenost zemljišč in kmetov, obstaja več plačil iz obeh stebrov, ki se jih 
lahko uporabi (pogosto v kombinaciji) v podporo ekonomski vzdržnosti teh kmetijskih 
gospodarstev, med drugim: 

• shema osnovnega plačila in shema enotnega plačila na površino ter povezane 
zahteve iz zelene komponente (1. steber) ali 

• shema za male kmete (1. steber), 
• plačila za območja z naravnimi omejitvami (1. steber in 2. steber), 
• prostovoljna vezana podpora (1. steber) in 
• plačila za ekološko kmetovanje (2. steber). 

Shema osnovnega plačila in shema enotnega plačila na površino (1. steber) 

Shema osnovnega plačila (SOP) je dohodkovna podpora za kmetijska gospodarstva, ki ni 
vezana na kmetijsko proizvodnjo in z letom 2015 nadomešča trenutno shemo enotnega 
plačila (SEP), države članice, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino (SEPP), pa 
lahko to nadaljujejo do leta 2020. SOP se bo izplačevala po standardni tarifi na hektar 
najkasneje leta 2019, vendar pa se državam članicam dopušča toliko fleksibilnosti, da lahko 
upoštevajo zgodovinske dejavnike pod pogojem, da nobena tarifa na hektar ni nižja od 60 % 
povprečne vrednosti. Lahko pa tudi določijo različne tarife za različne regije, če se to 
objektivno opredeli z merili, kot so »agronomske in družbeno-gospodarske značilnosti, njihov 
regionalni kmetijski potencial in njihova institucionalna ali upravna struktura«51. 

Shema za male kmete (1. steber) 

Kot druga možnost se lahko države članice odločijo za vzpostavitev sheme za male kmete, ki 
nudi poenostavljena neposredna plačila med 500 €52 in 1250 € na kmetijsko gospodarstvo 
                                                      
50 Člen 24(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013 
51 Člen 22(5) Uredbe (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013 
52 Spodnja meja je lahko 200 € na Cipru, Hrvaškem in v Sloveniji ter 50 € na Malti. 
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na leto, za kar se lahko odločijo mali kmetje namesto vseh ostalih plačil iz 1. stebra53. 
Namenjena je zmanjšanju upravnega bremena plačevanja dohodkovne podpore velikemu 
številu zelo majhnih kmetijskih gospodarstev v EU in lahko, če se jo uporabi, pomaga 
majhnim delno samooskrbnim kmetijam v Naturi 2000 prvič pridobiti dostop do podpore. 
Pomembno je poudariti, da bo kmetom na voljo samo ena priložnost, da se odločijo za to 
plačilo, kmalu po uveljavitvi zakonodaje, a lahko države članice kmete, ki že prejemajo nizka 
neposredna plačila, samodejno premaknejo v to shemo. 

Plačila za zeleno komponento (1. steber) 

Kmetje na območjih Natura 2000 bodo morali upoštevati zgolj zahteve iz zelene 
komponente, ki so skladne s cilji Nature 2000, prejemniki plačil iz sheme za male kmete pa 
bodo oproščeni zahtev iz zelene komponente. V praksi je verjetno večina kmetijskih 
gospodarstev v Naturi 2000 že skladna z zahtevami (gl. podpoglavje 5.3 zgoraj za več 
podrobnosti), bistveno pa je, da države članice pred začetkom plačil natančno opredelijo, kaj 
(če sploh) se zahteva od kmetov na kmetijskih površinah v Naturi 2000. Enako pomembno je 
poskrbeti, da kmetje to razumejo, da ne bi prišlo do tega, da bi škodovali habitatom, 
zaščitenim z Naturo 2000 (npr. s spreminjanjem ekstenzivno uporabljanih ornih zemljišč v 
PEP), ker bi mislili, da je to pogoj za plačilo. 

Nove zahteve, da države članice na območjih Natura 2000 določijo dragocena območja 
pašnih habitatov, nudijo dodatno zaščito za takšne površine, ki jih kmetje ne bodo smeli 
spreminjati ali zorati (razen če tvegajo izgubo dela ali vseh neposrednih plačil). Če države 
članice želijo, pa se lahko odločijo za podobno zaščitijo tudi izven območij Natura 2000. 

Plačila za območja z naravnimi omejitvami (1. steber in 2. steber) 

Plačila za tako imenovana območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) 
ali izravnalna plačila oz. nadomestila so dolgo nudila ključno podporo za ohranjanje 
ekstenzivnih pašniških sistemov, ki so temeljnega pomena za mnoge ključne habitate in 
vrste v kmetijski krajini. V Italiji je na primer večina nizkoproduktivnih alpinskih pašnikov v 
javni lasti in lokalne oblasti uporabljajo plačila OMD, da podpirajo tradicionalne sisteme 
ekstenzivnega selitvenega pašništva. Ta ukrep nudi tudi pomembno družbeno-gospodarsko 
podporo deprivilegiranim podeželskim območjem, zato mu številne države članice 
namenjajo velik delež svojih proračunov za PRP (med drugim Avstrija, Finska, Francija, Irska, 
Italija, Luksemburg, Slovaška in Slovenija) (Cooper et al., 2006). Več kot polovica kmetijskih 
površin na Poljskem prejema plačila OMD in skupno se več kot polovica kmetijskih površin v 
EU uvršča med OMD. Uporaba tega ukrepa velja za pomembno sporočilo o družbeni 
vrednosti kmetij na teh območjih in poudarja zavezanost družbe k ohranjanju njihove 
sposobnosti ekonomskega preživetja (Poláková et al., 2011). Za ta plačila večinoma ni 
posebnih zahtev glede načina gospodarjenja in kmetje so začeli na plačila OMD iz 2. stebra 
gledati kot na dohodkovno podporo, čeprav so nekatere države članice v obdobju 2007–
2013 ukrep OMD zamenjale z bolj usmerjenimi kmetijsko-okoljskimi shemami (npr. v Angliji 
in na Valižanskem).  

                                                      
53 Členi 61–65 Uredbe (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013 
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Po novi zakonodaji bodo območja z naravnimi (ali drugimi posebnimi) omejitvami 
opredeljena z novimi biofizikalnimi merili54, kar bo pomenilo nekaj sprememb v trenutnih 
razmejitvah OMD (prehodna plačila iz 2. stebra bodo na voljo za OMD, ki ne ustrezajo novim 
merilom). Po novem bodo države članice imele možnost kmetom nuditi dve različni plačili 
OMD: dodatno plačilo dohodkovne podpore iz 1. stebra poleg SOP in plačil za zeleno 
komponento ter posodobljeno različico bolj znanega nadomestila iz 2. stebra (ki je bilo 
izhodiščno vezano na število glav živine ali površino poljščin, zdaj pa se izplačuje po 
hektarju).  

Države članice bodo lahko določile tri različne vrste OMD55: 

a) gorska območja, kjer zelo neugodne podnebne razmere bistveno skrajšajo rastno 
sezono zaradi nadmorske višine, kjer zaradi prestrmih pobočij na večjem delu 
zadevnega območja ni mogoča uporaba nespecializirane mehanizacije oziroma ki 
ležijo severno od 62. vzporednika; 

b) druga območja s pomembnimi naravnimi omejitvami se lahko opredeli kot taka, 
če vsaj 60 % KZU izpolnjuje mejno vrednost vsaj enega od opredeljenih meril 
glede podnebja, tal ali zemljišča, ki omejujejo proizvodnjo, a morajo države 
članice izvzeti površine na teh območjih, kjer so bile te omejitve odpravljene z 
naložbami v kmetijstvo ali z gospodarsko dejavnostjo; 

c) druga območja s posebnimi omejitvami, če je treba na njih upravljanje zemljišč 
nadaljevati, da se zavaruje ali izboljša okolje, ohranita podeželje in turistični 
potencial zadevnega območja ali da se zaščiti obala. Ta območja ne smejo 
presegati 10 % ozemlja zadevne države članice. 

Potrebno bo poskrbeti, da se prepreči, da bi se pomembna nova zahteva glede izvzetja 
kmetijsko izboljšanih zemljišč iz tipa b) uporabljala na način, ki bi izključeval nekatere 
kmetijske površine v Naturi 2000 (npr. ekstenzivno gojene travnike).  

Države članice niso obvezane k vzpostavitvi plačil OMD v okviru nobenega od stebrov. Če pa 
se za to odločijo, bodo kmetje v Naturi 2000, ki imajo zemljišča na novo opredeljenih OMD, 
lahko podali vlogo za nadomestila OMD iz 2. stebra in neposredno podporo OMD iz 1. stebra 
(razen če so se odločili za shemo za male kmete). Za plačila OMD iz 1. stebra se lahko 
nameni največ 5 % celotne vrednosti nacionalnega proračuna za 1. steber in niso nujno 
razpoložljiva za vsa OMD v posamezni državi članici56. 

Plačila OMD iz 2. stebra bodo v obsegu med 25 in 250 € (oz. 450 € za gorska območja) na 
hektar na leto, odvisno od izpada dohodka in nastalih stroškov zaradi naravne omejitve v 
primerjavi s kmetijskimi površinami brez takšnih omejitev. Ta zahteva po primerjavi pomeni 
pomembno spremembo v načinu izračunavanja plačil, ki lahko prinese višja plačila za 
nekatere površine v Naturi 2000 in površine VNV v primerjavi s trenutnim obdobjem, a bo to 
zelo odvisno od tega, kako se bo izvedlo primerjavo in katere stroške se bo upoštevalo. V 
primerih, ko obstaja tveganje za opustitev kmetovanja na površinah v Naturi 2000, je 

                                                      
54 Priloga III Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
55 Člen 32 in Priloga III Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
56 Člena 48 in 49 Uredbe (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013 
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pomembno, da se upoštevajo celotni stroški obdelovanja zemljišč (Barnes et al., 2011). Ta 
plačila OMD se nad določenim zneskom postopno znižujejo57. 

Prostovoljna vezana podpora (1. steber) 

Med novimi neposrednimi plačili iz 1. stebra je tudi instrument (podoben dosedanji posebni 
podpori po členu 68(1)(b) Uredbe 73/2009), ki državam članicam omogoča, da 8 % (oz. v 
nekaterih primerih več) zgornje meje letnega proračuna za neposredna plačila namenijo 
vezani podpori omejenemu številu sektorjev in proizvodov oziroma »le sektorjem ali regijam 
države članice, v katerih se določene vrste kmetovanja ali določeni kmetijski sektorji, ki so 
posebej pomembni iz gospodarskih, socialnih ali okoljskih razlogov, spopadajo s težavami«58. 
Države članice morajo o podpornih ukrepih, ki jih nameravajo izvesti, obvestiti Komisijo. 

Tovrstna plačila lahko služijo kot uporabna usmerjena podpora gospodarsko ranljivim tipom 
živinoreje, zlasti v visokogorskih oz. hribovitih predelih, čeprav v preteklosti države članice v 
splošnem niso zastavljale okoljskih meril za pridobivanje sredstev po členu 68. ali merile 
doseganja okoljskih koristi (IEEP in Alterra, 2010). Države članice so to možnost v glavnem 
uporabljale v podporo sektorju govedoreje in deloma za ovce, koze in mlečnopridelovalni 
sektor, zlasti na gospodarsko ali okoljsko občutljivih območjih (Pitts et al., 2010). Primeri 
uporabe plačil po 68. členu za naravovarstvene namene so programi za ekstenzivno 
živinorejo na območju Natura 2000 Burren na Irskem (gl. študijo primera v prilogi E), za 
lokalne pasme in ekstenzivno živinorejo na Portugalskem, zlasti na travnikih VNV in dehezah, 
ter za ekstenzivno živinorejo in trajne pašnike na Danskem (Hart et al., 2010).  

Plačila za ekološko kmetovanje (zelena komponenta 1. stebra in 2. steber) 

Mnogi ekstenzivni sistemi kmetovanja v Naturi 2000 bi potrebovali relativno malo 
sprememb, da bi ustrezali standardom ekološke pridelave. Ekološke kmetije s certifikatom 
so avtomatsko upravičene do plačil za zeleno komponento iz 1. stebra. V državah članicah, 
kjer se velik delež trajnih pašnikov uporablja v sistemih (skoraj) ekološkega kmetovanja, je 
lahko podpora iz 2. stebra za ohranitev ali preusmeritev v prakse ekološkega kmetovanja 
pomemben dodatni vir dohodka kmetov v Naturi 200059, potencialno pa tudi za ekstenzivne 
sisteme s pašo ovc in koz v sredozemskih državah, kot so Grčija, Italija in Portugalska, in za 
ekstenzivne sisteme pridelave poljščin na manj rodovitni zemlji (gl. npr. študijo primera 
proizvodnje žit v Španiji).  

Po novi zakonodaji je preusmeritev v sistem ekološkega kmetovanja ali njegovo ohranjanje 
ločeno od kmetijsko-okoljsko-podnebnega ukrepa, a je po strukturi podobno s petimi do 
sedmimi letnimi plačili60. Obstaja tudi določba o pokrivanju transakcijskih stroškov kmetov, 
tako da se začetnemu izračunanemu plačilu doda do 20 % (oz. do 30 %, če gre za skupine 
kmetov). Najvišji zneski plačila so med 450 € in 600 € na hektar, odvisno od sistema 
kmetovanja. 

                                                      
57 Člen 31 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
58 Členi 52–55 Uredbe (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013. Teh 8 % se lahko z določitvijo izjeme zviša 
na največ 13 %, plus 2 % kot podpora pridelavi proteinskih poljščin, pod nekaterimi pogoji pa se z odobritvijo 
Komisije lahko zviša tudi nad 13 %. 
59 To vključuje Češko (več kot 25 %), Grčijo, Latvijo in Slovaško (vse več kot 15–16 %) ter Avstrijo in Portugalsko 
(več kot 10 %) (Evropska komisija, 2010a). 
60 Člen 29 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
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5.8 Podpora iz SKP za krepitev zmogljivosti kmetijskih gospodarstev v Naturi 2000 

Brez podpore marsikatera kmetija v Naturi 2000 preprosto ne bi preživela, zato je 
dolgoročna ekonomska in okoljska vzdržnost sistemov kmetovanja v Naturi 2000 odvisna od 
krepitve administrativne in okoljske zmogljivosti kmetov ter gospodarske zmogljivosti 
kmetijskega gospodarstva: 

• Za koriščenje priložnosti, ki jih nudi podpora iz javnih sredstev, morajo kmetje 
najprej razumeti cilje Nature 2000 in ključno vlogo, ki jo s kmetovanjem igrajo pri 
njihovem izpolnjevanju. Poleg tega pa kmetje potrebujejo znanje in administrativno 
zmogljivost, da podajo vlogo za ta plačila in storitve, da razumejo, kaj je potrebno, in 
da hranijo potrebne evidence. Še zlasti pomembno je, da kmetje razumejo, da je 
namen podpore okoljevarstven in ne povečanje intenzivnosti kmetovanja. 

• Mnogi kmetje v Naturi 2000 bi lahko znižali svoje stroške in zvišali dohodke, če bi 
lahko uporabili tehnologije, ki zmanjšajo potrebno delo, dostopali do trgov 
kmetijskih proizvodov iz Nature 2000 in izpolnjevali standarde kakovosti. Tovrstna 
krepitev zmogljivosti kmetijskih gospodarstev in kmetijskih delavcev lahko zagotovi 
stabilnejše dohodke za kmetijska gospodarstva in družine kmetov brez ogrožanja 
okoljskih storitev.  
 

Javna sredstva za krepitev zmogljivosti prihajajo iz obeh stebrov SKP, vendar mora biti ta 
podpora prilagojena specifičnim potrebam kmetov in sistemov kmetovanja v Naturi 2000 pri 
zasledovanju okoljskih ciljev. Nabor možnosti podpore za krepitev zmogljivosti vključuje: 

• službe za kmetijsko svetovanje (1. in 2. steber), 
• prenos znanja in informiranje (2. steber), 
• naložbe v osnovna sredstva (2. steber), 
• razvoj kmetij in podjetij (2. steber), 
• dohodkovna podpora in druga plačila za mlade kmete (1. in 2. steber), 
• krepitev okoljske ozaveščenosti med kmeti v Naturi 2000 (2. steber). 

Službe za kmetijsko svetovanje (1. in 2. steber) 

Zagotavljanje storitev svetovanja, podpore in usposabljanja za kmete je ključno za preživetje 
sistemov kmetovanja in uspešno upravljanje ključnih habitatov in vrst v Naturi 2000. 

Še vedno ostaja precej neizpolnjenih potreb po svetovanju in podpori kmetom v EU – leta 
2008 je bilo samo okoli 5 % kmetov, ki so prejeli neposredna plačila, deležnih individualnega 
svetovanja (Evropska komisija, 2010a). Svetovalne službe ne dosegajo ustrezno malih 
kmetov in svetovalci za navzkrižno skladnost pogosto niso dovolj usposobljeni na področju 
varstva habitatov in vrst v kmetijski krajini. Prav tako bi bilo potrebno vzpostaviti učinkovito 
povezavo med raziskavami in izvajanjem navzkrižne skladnosti (Angileri, 2011). Nekateri 
kmetje povedo, da iz strahu, da bi kršili zahteve navzkrižne skladnosti, ne izvajajo 
ohranitvenih ukrepov (Goßler, 2009). To kaže na pomen pravilnega predstavljanja in 
razširjanja informacij v zvezi z biotsko raznovrstnostjo med kmeti v celotnem kontekstu 
njihovega kmetovanja ter ocenjevanja in svetovanja na podlagi specifične situacije 
posameznega kmeta namesto preprostega predstavljanja splošnih informacij. 
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Države članice morajo vzpostaviti sistem kmetijskega svetovanja, ki mora od leta 2015 
naprej nuditi kmetom svetovanje na področjih: navzkrižne skladnosti (PZR in DKOS); zahtev 
iz zelene komponente; zahtev na ravni kmetijskih gospodarstev iz zakonodaje EU na 
področju voda in pesticidov ter ukrepov PRP za posodobitev kmetij, krepitev 
konkurenčnosti, sektorsko povezovanje, inovacije, tržno usmerjenost in spodbujanje 
podjetništva61. Države članice pa se lahko odločijo preko sistema kmetijskega svetovanja 
nuditi mnogo širši nabor področij svetovanja, zlasti: preusmerjanje in diverzifikacija 
kmetijskih gospodarstev, obvladovanje tveganj in preprečevalni ukrepi, osnovne zahteve za 
kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila ter svetovanje o vrsti specifičnih tem, ki so pomembne 
za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, biotsko raznovrstnost in varstvo 
voda62.  

V preteklosti so storitve sistema kmetijskega svetovanja najbolj uporabljala velika kmetijska 
gospodarstva in nekatere države članice so imele težave z doseganjem malih kmetov s 
svetovalnimi storitvami. 

Od leta 2015 lahko države članice, če tako želijo, nudijo določenim kategorijam kmetov 
prednostni dostop do kmetijskega svetovanja, vendar morajo pri tem dati prednost vsaj 
kmetom, ki imajo najbolj omejen dostop do drugih svetovalnih storitev, in zagotoviti, da 
»imajo upravičenci dostop do svetovanja, prilagojenega položaju njihovega kmetijskega 
gospodarstva«63.  

Obseg in zahteve glede sistema kmetijskega svetovanja od leta 2014 državam članicam 
nudijo priložnost za zagotavljanje zelo specifičnih svetovalnih storitev, ki so prilagojene 
okoljskim in gospodarskim potrebam kmetov v Naturi 2000. Vendar pa ni zagotovila, da 
bodo to tudi storile ali da bodo imele potrebe kmetov v Naturi 2000 in na območjih VNV 
glede svetovanja prednost pred potrebami bolj intenzivnih kmetovalcev. 

Zagotavljanje sistema kmetijskega svetovanja je zahteva v okviru 1. stebra, sredstva za 
vzpostavljanje svetovalnih služb v državah članicah pa prihajajo iz sofinanciranega ukrepa 
PRP64 v 2. stebru. Plačila v okviru tega ukrepa se izvedejo izvajalcem svetovalnih storitev, na 
voljo pa je tudi finančna podpora za usposabljanje svetovalcev. Učinkovitost sistema 
kmetijskega svetovanja bo odvisna od kakovosti in strokovnosti izvajalcev svetovalnih 
storitev in načina, kako bodo sodelovali in komunicirali z upravljavci zemljišč. Svetovalci 
igrajo tudi ključno vlogo kot vezni člen med raziskovalci in kmeti, tako da prepoznavajo 
potrebe kmetov, zbirajo praktične izkušnje ter znanja iz raziskav prenašajo v lokalne 
okoliščine. Potrebno je poskrbeti, da imajo tisti, ki nudijo svetovanje, tudi potrebna tehnična 
znanja in strokovnost za to, zlasti v primeru kmetijskih površin v Naturi 2000, zato je to lahko 
pomemben vir financiranja tako za usposabljanje svetovalcev kot za zagotavljanje storitev 
kmetom. Države članice pogosto nudijo svetovanje o kmetijsko-podnebnih programih preko 
ločenih organizacij ali zasebnih izvajalcev, a lahko te storitve nudijo tudi lokalne organizacije, 
kot so NVO in združenja kmetov, in to pogosto igra ključno vlogo pri premoščanju razdalje 
med malimi kmeti in svetovalnimi službami, kot ponazarjajo primeri v okvirju 5.2. 

                                                      
61 Členi 12–15 Uredbe (EU) št. 1306/2013 z dne 17. decembra 2013 
62 Priloga I Uredbe (EU) št. 1306/2013 z dne 17. decembra 2013 
63 Člen 14 Uredbe (EU) št. 1306/2013 z dne 17. decembra 2013 
64 Člen 15 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
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Okvir 5.2: Primeri služb za kmetijsko svetovanje za kmete, ki upravljajo habitate in vrste, 
zaščitene z Naturo 2000 

Avstrija in nemška zvezna dežela Porenje-Pfalška sta pionirja na področju integriranih 
okoljevarstvenih in agronomskih svetovalnih storitev za kmete, ki prinašajo boljšo zaščito vrst in 
habitatov na kmetijskih gospodarstvih, zlasti s prilagajanjem kmetijsko-okoljskih shem posameznim 
kmetijam in z inovativnimi prostovoljnimi pobudami. 

Na območju Târnava Mare v Romuniji je nevladna organizacija Fundaţia ADEPT Transilvania v 
sodelovanju z lokalnimi skupnostmi ter romunskima ministrstvoma za kmetijstvo in razvoj podeželja 
ter za okolje in gozdove vzpostavila službo za kmetijsko svetovanje, ki povezuje ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, obveznosti zaščite habitatov in vrst v Naturi 2000 ter dohodkovno podporo za 
podeželje. Njihova vizija je varstvo biotske raznovrstnosti na ravni krajine preko dela z malimi kmeti, 
da se vzpostavi spodbude za ohranjanje polnaravnih krajin, ki so jih ustvarili. Svetovalna služba je 
pomagala malim kmetom do upravičenosti do neposrednih plačil iz SKP, pomagala je oblikovati in 
promovirati usmerjene kmetijsko-okoljske programe ter kmetom odprla priložnosti za trženje. 

Na Škotskem (VB) so zagnali pobudo za mokrišča in pobrežnike v Strathspeyu kot odgovor na 
problem strmo upadajočih lokalnih populacij pobrežnikov, kot sta veliki škurh (Numenius arquata) in 
rdečenogi martinec (Tringa totanus), na polnaravni poplavni ravnici reke Spey, kjer se je število ptic z 
mladiči med letoma 2000 in 2010 zmanjšalo za 42 %. Cilj je bil spodbuditi sodelovanje med 
naravovarstveniki, strokovnjaki na področju kmetijstva in upravljavci zemljišč za pripravo kakovostnih 
načrtov za upravljanje habitatov na ravni krajine ter okrepiti koriščenje kmetijsko-okoljskih plačil. 
Lastnikom zemljišč in najemniškim kmetom nudijo zelo specifične nasvete na terenu o habitatih ptic, 
ki se tam razmnožujejo, na primer glede potrebne višine trave za prehranjevanje, deleža pašnikov, 
kjer lahko raste ločje (Juncus), in števila potrebnih mlak. Izvajajo tudi druge oblike krepitve 
zmogljivosti, kot so usposabljanja, raziskave in mreženje. Tehnične nasvete nudijo v kombinaciji 
akterjev, med katerimi so Škotska fakulteta za kmetijstvo (Scottish Agricultural College), Nacionalni 
park Cairngorm, neodvisni agenti na področju kmetijstva in ornitološka nevladna organizacija RSPB 
(Royal Society for the Protection of Birds). Rezultati, zbrani februarja 2012, kažejo, da je bilo v pobudi 
registriranih 2.250 hektarov zemljišč, in upajo, da bo to pozitivno koriščenje in izboljšano upravljanje 
mokrišč sčasoma obrnilo trend upadanja populacij pobrežnikov. 

 

Prenos znanja in informiranje (2. steber) 

Poleg svetovalnih storitev lahko države članice uporabijo ta ukrep iz 2. stebra za financiranje 
dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja strokovnih znanj, delavnice in 
inštruiranje, demonstracijske aktivnosti, obiske kmetij in kratkoročne izmenjave za 
upravljanje kmetij65. Sredstva se lahko pridobi tudi za usposabljanje osebja, ki izvaja te 
storitve, in kritje stroškov kmetov, ki se teh dogodkov udeležijo (stroški potovanja, 
nastanitve in dnevnic ter stroški nadomeščanja kmetov zaradi odsotnosti). Usposabljanje in 
izmenjavo informacij se lahko prilagodi v podporo kakršnikoli kombinaciji ukrepov na 
katerikoli stopnji podrobnosti s splošnim ciljem krepitve zmožnosti upravljavcev zemljišč za 
izpolnjevanje ciljev Nature 2000. 

Delavnice in demonstracijske aktivnosti lahko pomagajo angažirati upravljavce zemljišč za 
zasledovanje koristi, ki jih je težko doseči na ravni kmetijskih gospodarstev in zahtevajo 
                                                      
65 Člen 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
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ukrepanje na ravni krajine, kot so na primer mreže habitatov ali upravljanje obsežnih 
območij istega habitata. Obiski kmetij in izmenjave med kmeti imajo še posebno pomembno 
vlogo pri spodbujanju kmetov, da se vključijo v kmetijsko-okoljske programe, za krepitev 
njihove motivacije ter spodbujanje kreativnosti in inovativnosti pri naravovarstvenih praksah 
upravljanja (gl. med drugim študije primerov z Irske, iz Nemčije, Češke, Romunije, Avstrije in 
Nizozemske, kjer so vzpostavili učinkovite sisteme svetovanja in redno komunikacijo s 
kmeti).  
 
Ta ukrep ima največji potencial, kadar se ga uporabi skupaj z ukrepi za upravljanje zemljišč, 
kjer sta prenos znanja in informiranje prilagojena potrebam posamezne sheme ali projekta. 
To lahko vključuje uporabo financiranja iz PRP za podporo naravovarstvenim organizacijam, 
drugim NVO in kmetom, ki morda že nudijo svetovanje na prostovoljni osnovi. Na voljo je 
tudi financiranje dejavnosti okoljskega ozaveščanja na območjih VNV v okviru ukrepa 
osnovnih storitev in obnove vasi na podeželskih območjih66. 

Naložbe v osnovna sredstva (2. steber) 

Nova zakonodaja združuje v skupni ukrep67 širok nabor podpore za naložbe, vključno z 
naložbami v izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, predelavo, trženje 
in razvoj proizvodov, izboljšanje infrastrukture in neproizvodnimi okoljskimi naložbami 
(slednje so predstavljene ločeno v podpoglavju 5.10 spodaj). Stopnje podpore je mogoče 
povečati za mlade kmete, skupinske naložbe, integrirane projekte, na nekaterih območjih z 
naravnimi omejitvami (OMD) ter pri naložbah, povezanih s kmetijsko-okoljsko-podnebnimi 
plačili in plačili v okviru območij Natura 2000. 

Številne od teh naložb lahko povečajo ekonomsko vzdržnost ekstenzivnih sistemov 
kmetovanja v Naturi 2000. Na primer majhno mlečno proizvodnjo je mogoče ohraniti s 
financiranjem mlečnopredelovalnih obratov na sami lokaciji ali v bližini, ki ustvarjajo 
dohodke iz proizvodov lokalnih pridelovalcev z dodano vrednostjo. Naložbe v izboljšanje 
hrambe hlevskega gnoja in učinkovitost rabe vode v kmetijskih gospodarstvih imajo 
potencial za zmanjšanje stroškov in posredne koristi za biotsko raznovrstnost in habitate z 
izboljšanjem kakovosti ali razpoložljivosti vode in zmanjšanjem onesnaženja z dušikom, pa 
tudi zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov. (Boccaccio et al., 2009; Evropska komisija, 
2010c). V svojem preteklem PRP je Ciper podpiral naložbe v »razvoj zemljišč za živinorejo«, 
vključno z načrtovanjem, preoblikovanjem prostora in infrastrukturo (voda in elektrika) za 
pašne površine. V Franciji, Italiji, Španiji in na Češkem je bila podpora za naložbe izrecno 
povezana s hribovitimi območji in gorskim kmetovanjem. Vendar pa so se sredstva iz EKSRP 
uporabljala tudi za naložbe, ki lahko vodijo v okoljska tveganja (Boccaccio et al., 2009).  

Ta ukrep ima potencial, da nudi pomembno podporo za ohranjanje obstoječih 
nizkointenzivnih sistemov kmetovanja v Naturi 2000, zlasti kadar se ga uporabi v povezavi s 
prilagojenimi ukrepi za diverzifikacijo in razvoj podjetij, na primer z izboljšanjem dostopa do 
trgov. Vendar pa mali in delno samooskrbni kmetje ne morejo imeti prednosti pri 
dodeljevanju podpore za naložbe, uporaba tega ukrepa pa zahteva premagovanje 
pomembnih izzivov, vključno s: težavami ciljanja na posamezne male pridelovalce, ki niso 
registrirani; stroški, povezanimi z doseganjem velikega števila malih kmetijskih 
                                                      
66 Člen 20(1)f Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
67 Člen 17 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
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gospodarstev, nepripravljenostjo kmetov za sodelovanje ter visoko starostjo in nizko stopnjo 
izobrazbe številnih samooskrbnih kmetov (Redman, 2010). 

Posebno pozornost je treba posvetiti zagotavljanju, da se pri vsakršni podpori za naložbe v 
okviru tega ukrepa poskuša preprečiti neposredne in posredne negativne vplive na okolje. 

Razvoj kmetij in podjetij (2. steber) 

Kmetijski in podjetniški razvoj je lahko bistvenega pomena za mala kmetijska gospodarstva 
in delno samooskrbne kmetije, ta ukrep pa nudi pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, 
majhne kmetije in širitev z nekmetijskimi dejavnostmi, kar lahko pomaga izboljšati družinske 
dohodke kmetijskega gospodarstva. Ta ukrep68 se lahko uporabi tudi kot dodatno letno 
plačilo prejemnikom plačila za male kmete (opisano v poglavju 5.7) do leta 2020, če 
prenesejo celotno kmetijsko gospodarstvo in ustrezne plačilne pravice na drugega kmeta.  

Čeprav zakonodaja ne omenja posebej okoljskih prednostnih nalog, bi ta podpora, skrbno 
usmerjena kot del svežnja ukrepov, lahko pomagala ohranjati sposobnost ekonomskega 
preživetja kmetijskih gospodarstev v Naturi 2000 in skupnosti na občutljivih območjih. 

Plačila za mlade kmete (1. in 2. steber) 

Ena od težav za dolgoročno upravljanje kmetijskih površin v Naturi 2000 in drugih kmetijskih 
površin VNV je, da se mnogi kmetje približujejo upokojitveni starosti in nimajo naslednikov. 
Pomemben del krepitve zmogljivosti pri mnogih kmetijskih gospodarstvih je zagotavljanje 
služb za mlade v prihodnosti, tako za mlade kmete kot v povezanem živilskopredelovalnem 
sektorju. Mladi lahko črpajo koristi iz več ukrepov iz nove zakonodaje. 

Po novi strukturi 1. stebra morajo države članice mladim kmetom do pet let nuditi dodatno 
letno plačilo poleg plačil iz SOP oz. SEPP69. Višina tega plačila bo okoli 25 % njihovega plačila 
iz SOP in bo na voljo mladim kmetom v starosti do 40 let, ki prvič vzpostavljajo lastno 
kmetijo (ali so to storili v petih letih pred prvo prijavo za plačilo iz SOP). Države članice imajo 
tudi možnost usmeriti nekatere ukrepe PRP na mlade kmete, vključno s podporo za naložbe 
in posebno pomočjo za zagon dejavnosti, mladim kmetom pa bo morda tudi lažje pridobiti 
dodatna zemljišča, če se države članice odločijo ponuditi malim kmetom plačilo spodbude za 
prenos zemlje in plačilnih pravic na drugega kmeta, kot je opisano zgoraj.  

5.9 SKP in druga podpora za dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom iz Nature 2000 

Številni kmetje s travniki v Naturi 2000 ali na območjih VNV se soočajo s težavami pri prodaji 
svojih proizvodov, ker gre pogosto za premajhne pridelovalce na odročnih območjih, kjer je 
malo kupcev, ki bi lahko plačevali visoke cene. Po drugi strani pa imajo drugi dobre možnosti 
za neposredno trženje v okviru ekoturizma in ponudnikom turističnih storitev, kot so hoteli 
in restavracije. V nekaterih regijah so kmetje iz Nature 2000 vzpostavili uspešne neposredne 
tržne povezave z večjimi trgovci.  

                                                      
68 Člen 19 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
69 Člen 50 Uredbe (EU) št. 1307/2013 z dne 17. decembra 2013 
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V naboru podpore za kmete, ki želijo povečati dodano vrednost svojih proizvodov, so: 

• ustanovitev skupin proizvajalcev (2. steber), 
• sheme kakovosti za kmetijske proizvode (2. steber), 
• posebne oznake in zaščitena označba porekla. 

Ustanovitev skupin proizvajalcev (2. steber) 

Podpora iz tega ukrepa za ustanavljanje skupin proizvajalcev na področju kmetijstva (ali 
gozdarstva) bi lahko pomagala kmetom v Naturi 2000 doseči prednosti ekonomije obsega 
pri trženju kmetijskih proizvodov iz trajnostne pridelave. Ta ukrep70, ki je usmerjen 
predvsem na mala in srednje velika podjetja (MSP), nudi financiranje v obdobju petih let za 
ustanovitev skupin proizvajalcev za namene prilagajanja proizvodnje zahtevam trga, 
skupnega trženja, oblikovanja skupnih pravil glede informacij o proizvodih, pridobivanja 
poslovnega znanja in za inovacije.  

Sheme kakovosti za kmetijske proizvode (2. steber) 

Vzpostavitev lokalnih in regionalnih trgov za kakovostne izdelke naravne proizvodnje z 
območij Natura 2000 lahko izboljša dohodke kmetijskih gospodarstev in pomaga ohranjati 
tradicionalne ekstenzivne sisteme kmetovanja. Ti sistemi lahko na primer nudijo proizvode z 
dodano vrednostjo, kot so ekološka govedina, siri, vina, sadje in med, proizvode iz ogroženih 
lokalnih pasem živine ali sort poljščin ter proizvode iz divjih sadežev, gob in zdravilnih rastlin. 
Kakovostni lokalni proizvodi tudi spodbudijo turizem in s tem povečajo dohodek lokalnih 
skupnosti. Ta ukrep71 nudi povračilo stroškov kmetov za sodelovanje v shemah za 
potrjevanje kakovosti proizvodov, vključno s takšnimi, ki jamčijo določene načine 
kmetovanja ali proizvodnje. Podpora se dodeli za največ pet let. 

Posebne oznake in zaščitena označba porekla 

Oznake se uspešno uporablja v kombinaciji z neposrednim trženjem v podporo 
ekstenzivnemu kmetovanju na območjih Natura 2000 s tradicionalnimi pasmami živine, kot 
ponazarjajo primeri v okvirju 5.3. Da se ohrani prednosti za ekstenzivno kmetijstvo in prakse 
proizvodnje ter kulturno vrednost regionalne identitete, morajo biti ciljni trgi pogosto 
organizirani lokalno ali regionalno. Vzpostavljanje zaupanja in neposreden odnos med 
proizvajalci in potrošniki sta ključnega pomena za uspeh shem označevanja. Obstajajo tudi 
številne lokalne sheme oznak, vključno s takšnimi, ki se nanašajo prav na območja 
Natura 2000. 

Potrjevanje ekološke pridelave lahko prav tako izboljša donosnost kmetijskih proizvodov 
ekstenzivnih živinorejskih sistemov. Med oznake ekološke pridelave spada logotip EU za 
ekološke izdelke in različne nacionalne ali neodvisne akreditacijske sheme in oznake, 
povezane z Mednarodno zvezo gibanj za ekološko kmetijstvo72. Trenutno ni mogoče 
pridobiti natančnih podatkov o količini ekološke proizvodnje na območjih Natura 2000, igra 
pa ekološko kmetijstvo pomembno vlogo pri podpiranju ekstenzivnega pašništva ovc in koz 

                                                      
70 Člen 28 COM(2011) 627 konč./3  
71 Člen 17 COM(2011) 627 konč./3  
72 Angl. International Federation of Organic Agriculture Movements  
http://www.ifoam.org/; http://www.organic-bio.com/en/labels/  

http://www.ifoam.org/
http://www.organic-bio.com/en/labels/
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v sredozemskih državah, vključno s proizvodnjo značilnih regionalnih sirov, kot so feta, 
caprino, casu marzu ali halloumi. Druga podpora za ekološko kmetovanje iz SKP je opisana v 
poglavju 5.7 zgoraj. 

Zaščitena označba porekla (ZOP) je shema kakovosti za celotno EU, ki ščiti imena kmetijskih 
proizvodov iz določenih območij (obstajajo pa tudi druge, manj zahtevne sheme za zaščiteno 
geografsko označbo (ZGO) in za znak zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP)73). Da se 
lahko izdelek poteguje za ZOP, ga morajo odlikovati lastnosti, ki v bistvu izhajajo iz regije 
proizvodnje, sama proizvodnja, obdelava in priprava pa morajo dejansko potekati izključno v 
tej regiji. Primera ZOP sta prosciutto Toscano (pršut iz italijanske Toskane) in bryndza 
podhalańska (poljski ovčji sir).  

Nekateri primeri uspešne uporabe zaščitene označbe porekla za trženje izdelkov iz habitatov 
v Naturi 2000 so predstavljeni v okvirju 5.4. Pomembno pa je opozoriti, da znak ZOP ne 
zagotavlja, da je izdelek koristil biotski raznovrstnosti kjerkoli, sploh pa ne na območjih 
Natura 2000, ker merila za podelitev označbe na splošno ne določajo ukrepov upravljanja 
habitatov. Lokalne sheme oznak Natura 2000 lahko upravljanju kmetijskih površin v Naturi 
2000 koristijo mnogo bolj neposredno. 

                                                      
73 Pogoji za zaščiteno geografsko označbo (ZGO) zahtevajo samo dober sloves izdelka z določenega 
geografskega območja (ne nujno objektivno drugačnih značilnosti), dokler katerikoli od korakov v proizvodnji, 
obdelavi ali pripravi poteka na zadevnem območju. Primeri ZGO so škotska govedina in jagnjetina, sir stilton iz 
treh angleških grofij, sir oscypek (dimljeni sir iz slanega ovčjega mleka) s poljskih Tater (ali kamorkoli so 
domačini s Tater emigrirali). Označba zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) pa se lahko uporabi za izdelke, 
ki so proizvedeni s tradicionalnimi sestavinami ali imajo lastnosti, značilne za tradicionalni način proizvodnje ali 
obdelave, izdelek sam pa ni nujno proizveden na določenem območju. Ta sistem deluje vzporedno s sistemi, ki 
jih uporabljajo nekatere države članice, kot je francoski sistem Appellation d'origine contrôlée (AOC), italijanski 
Denominazione di origine controllata (DOC), portugalski Denominação de Origem Controlada (DOC) in španski 
Denominación de Origen (DO). Pri nekaterih proizvodih se namesto evropske označbe uporablja nacionalni 
znak, na primer pri vinu in siru v Franciji. 
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Okvir 5.3: Primeri uspešnih lokalnih shem oznak v podporo kmetovanju v Naturi 2000 
(Gl. tudi študije primerov iz Luksemburga, Estonije in Španije v prilogi E.) 

Estonija – meso z obalnih travnikov. Projekti za obnovitev 
kmetovanja na borealnih obalnih travnikih so spodbudili rastoč 
trg kakovostnega lokalnega mesa ekološke prireje. Novo-
ustanovljeno društvo govedorejcev organizira študijske obiske 
zase in kmete iz sosednjih območij. Oživitev tradicionalnega 
rokodelstva z lokalnimi surovinami je privedla do tradicije 
sejmov lokalnih izdelkov na otoku Hiiumaa in lokalna turistična 
podjetja rastejo. 

 

Nemčija – Rhönschaf. Biosferni rezervat Rhön je izkoristil 
sredstva iz programa LIFE za promocijo ovčjega mesa s 
travnikov v Naturi 2000 kot naravi prijaznega proizvoda preko 
zadruge Natur- und Lebensraum Rhön e.V. Običajno so pastirji 
z obnovljenih območij do leta 2002 prodali 70 % svojega 
letnega prirasta ovc neposredno lokalnim restavracijam in 
hotelom po dobrih cenah. Lokalni hoteli in restavracije v mreži 
so se zavezali, da bodo na svojih menijih uporabljali samo 
röhnske ovčje proizvode in bodo obiskovalcem predstavljali, 
kako uživanje teh jedi pomaga ohranjati pokrajino, kamor so 
prišli uživat.  

 

 

Nemčija – Altmühltaler Lamm. Za območje Altmühltal na 
Bavarskem je značilno brinovo grmičevje na suhih traviščih na 
karbonatih (habitatni tip 5130 iz Priloge I). Paša ovčjih čred s 
pastirji prinaša visokokakovostno jagnjetino in volno. Pastirji in 
lastniki zemljišč v regionalni zadrugi so se dogovorili, da bodo 
pasli vsaj polovico svojih ovc v naravnem rezervatu Altmühltal, 
jih krmili samo z lokalno pridelano dodatno krmo in sledili 
smernicam glede dobrobiti živali, gostote paše in prepovedi 
uporabe pesticidov in gnojil. Rejcem se zagotavlja pošteno 
ceno, jagnjetina pa se prodaja lokalnim hotelom in mesarjem.  

Španija – Riet Vell. Organizacija SEO/BirdLife je ustanovila 
podjetje, namenjeno proizvodnji in trženju ekoloških 
proizvodov, povezanih z varstvom narave (Riet Vell). Podjetje 
uspešno trži riž, pridelan v delti reke Ebro (POV), in ekološko 
pšenico durum s step na območjih Belchite in Monegros 
(pridelano predvsem na območjih Natura 2000) ter iz nje 
proizvaja testenine visoke kakovosti. Od leta 2003 je podjetje 
Riet Vell prodalo okoli 180.000 kg izdelkov (gl. študijo primera 
iz Španije za več podrobnosti). 

Viri: http://www.altmuehltaler-lamm.de/, 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29, 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-
heute/uh2-07-p44-45.pdf 

 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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Okvir 5.4: Primeri proizvodov z zaščiteno označbo porekla (ZOP), ki koristijo habitatom v 
Naturi 2000 

Nemčija: Shema ZOP za barjansko ovčje meso Diepholzer Moorschnucke je pomagala vzpostaviti 
dobičkonosno upravljanje polnaravnih barjanskih in ramsarskih mokriščnih habitatov na območju 
Diepholz v Nemčiji, ki bi bili sicer prepuščeni slabšanju stanja. V shemi je uporabljena lokalna pasma 
ovc, ki se jo je tradicionalno uporabljalo za pašo na barju in mokriščih. Takšno upravljanje je 
prispevalo k obnovitvi več kot 5.000 ha barja. Številne ogrožene vrste, med njimi rosika in hribski 
škrjanec, so si opomogle na tem območju, ohranjanje tradicionalne pasme ovc pa krepi biotsko 
raznovrstnost v kmetijstvu.  

Francija: ZOP jabolčnega mošta in žganja calvados Pays d’auge iz tradicionalnih nasadov jablan, ki so 
pomembni habitati za ptice in netopirje, ki gnezdijo v duplinah. 

Španija: Uspešna shema ZOP za ovčji sir idiazabal z gorskih habitatov v španskih pokrajinah Baskija 
in Navarra vključuje proizvodne metode, ki temeljijo na ekstenzivni paši s tradicionalnimi pasmami 
ovc laxta in carranzana. Trženje tega izdelka pomaga ohranjati selitveno pašništvo in pastirstvo, ki 
sta oblikovala te polnaravne habitate.  

Španija: Tradicionalne sorte riža v okviru sheme ZOP Arroz de Valencia, se prideluje na zaščitenih 
mokriščih nacionalnega parka Albufera v pokrajini Valencija, ki so pomembna za ptice selivke in 
vodne ptice, pa tudi dvoživke, ribe in mnoge druge vrste. Metode pridelave so prilagojene habitatu 
in se zanašajo na različne ravni poplavljanja, ki vzdržujejo pogoje mokriščne prsti, pri čemer se kar 
najbolj omejuje vnos agrokemičnih sredstev. 

Španija: Na tradicionalno upravljanih dehezah se prašiči prehranjujejo z želodi v jesensko-zimskem 
času in se pasejo spomladi, pogosto skupaj z drobnico ali govedom. Iberski pršut z ZOP, ki se 
prideluje iz prašičev, ki so se pasli na dehezah, lahko nosi oznako »krmljeno z želodom« (špa. de 
bellota), če se je prašiče krmilo samo z želodom zadnjih 60 dni pred zakolom, pogoji pa vključujejo 
preglede inšpekcijskih služb, da je gostota prireje v okviru kapacitete deheze (z vidika pridelave 
želoda). Prašiči se morajo torej vsaj del leta pasti na dehezi, da se izpolni pogoje ZOP, s čimer se 
podpira trajnostno rabo tega habitata. 

Viri: Ecologic (2006b); Oppermann in Spaar (2003); Verhulst et al. (2007) 
 

5.10 Podpora iz SKP za upravljanje habitatov in vrst v kmetijski krajini v Naturi 2000 

V prejšnjih delih tega poglavja smo opisovali možne vire podpore iz SKP za zagotavljanje 
nadaljnjega obstoja nizkointenzivnih sistemov kmetovanja v Naturi 2000 ter krepitev 
zmogljivosti in izboljšanje dohodkov teh kmetijskih gospodarstev. V tem podpoglavju pa si 
bomo ogledali plačila za upravljanje habitatov in vrst, ki nadgrajujejo te temelje, da se 
zagotovi ohranjanje območij Natura 2000. Začeli bomo z viri financiranja v pomoč pri 
pripravi načrtov upravljanja območij Natura 2000, ker ti načrti (ali podobne pobude) 
podpirajo zasnovo ključnih podpornih ukrepov, vključno s kmetijsko-okoljsko-podnebnimi 
plačili in neproizvodnimi naložbami. V takšno podporo spadajo: 

• dediščina podeželja in načrti upravljanja za Naturo 2000 (2. steber), 
• kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (2. steber), 
• neproizvodne naložbe, povezane s kmetijsko-okoljsko-podnebnimi vidiki in Naturo 

2000 (2. steber), 
• nadomestila v okviru območij Natura 2000 (2. steber), 
• plačila za dobrobit živali (2 steber), 
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• preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov in obnavljanje potenciala 
kmetijske proizvodnje (2. steber). 

Dediščina podeželja in načrti upravljanja za Naturo 2000 (2. steber) 

Ukrep »Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih«74 vključuje možnost 
financiranja za pripravo in posodabljanje »načrtov za varstvo in upravljanje območij Natura 
2000 in drugih območij visoke naravne vrednosti«. Sredstva so na voljo tudi za malo 
infrastrukturo ter za študije in naložbe, povezane z »ohranjanjem, obnovo in izboljšanjem 
kulturne in naravne dediščine vasi, podeželskih krajin in območij z veliko naravno vrednostjo, 
vključno s povezanimi družbeno-gospodarskimi vidiki, ter dejavnosti okoljskega 
ozaveščanja«. Večina subvencij EU ne more nuditi tovrstnega financiranja za izboljšanje ali 
podporo participativnim procesom za razvoj načrtov upravljanja in ta ukrep se lahko uporabi 
v precej širšem obsegu za podporo pripravi trdnih načrtov upravljanja območij Natura 2000 
z uporabo participativnih pristopov, da se zagotovi podporo deležnikov za cilje upravljanja 
(Boccaccio et al., 2009) ter se izogne tveganju za konflikte, do kakršnih je prišlo v številnih 
državah članicah (Apostolopoulou in Pantis, 2009; Grodzinska-Jurczak in Cent, 2011; 
Keulartz, 2009; Rauschmayer et al., 2009). 
 
Več drugih držav pa je v svojih PRP za obdobje 2007–2013 uporabilo enakovreden ukrep. 
Tak ukrep so veliko uporabljali v Nemčiji pri pripravi načrtov za Naturo 2000, vzdrževanje oz. 
obnavljanje habitatov in izvajanje programov za ohranjanje vrst, projekte po okvirni direktivi 
o vodah in službe za naravovarstveno svetovanje. V Franciji so ta ukrep uporabili za 
financiranje načrtov upravljanja za Naturo 2000, pogodbe z lastniki v Naturi 2000, ki niso 
kmetje ali gozdarji, in za dejavnosti ozaveščanja. Z uporabo tega ukrepa pa so v Franciji 
izvedli tudi ukrepe za zmanjšanje konfliktov z velikimi zvermi. Finske okoljevarstvene 
organizacije lahko zdaj v okviru tega ukrepa zaprosijo za sredstva za pripravo načrtov 
upravljanja gozdov v Naturi 2000 v zasebni lasti in na primer za njihovo promocijo kot 
ekoturistične destinacije (Figeczky et al., 2010). Na Valižanskem so ta ukrep uporabili za 
podporo ponovni vzpostavitvi paše na poplavnih ravnicah močvirij in slanih močvirij v 
naravnem rezervatu Ynys-hir, za izboljšanje dostopnosti za obiskovalce in infrastrukture na 
tem območju, za boljše razumevanje zaščitenega območja in njegovih ciljev v javnosti ter za 
spodbujanje učinkovitega partnerstva s celotnim sektorjem turizma (Allen et al., 2012b). 

Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (2. steber) 

Obseg tega ukrepa je razširjen, kot nakazuje novo ime, ostaja pa edini obvezni ukrep, ki ga 
države članice morajo izvesti v svojih PRP (poleg pristopa LEADER za lokalni razvoj)75. V 
skladu s popravljenim ciljem so ta plačila namenjena »ohranjanju in spodbujanju potrebnih 
sprememb kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na okolje in podnebje«.  

Dodajanje podnebja kmetijsko-okoljskemu ukrepu kaže na zavezanost k podpiranju praks 
kmetovanja, ki prispevajo k prilagajanju na podnebne spremembe in blažitvi njihovih 
vplivov, kar bi lahko postalo še pomembnejše, če EU sprejme pravila za določanje izpustov 
toplogrednih plinov zaradi rabe tal, sprememb rabe tal in gozdarstva (LULUCF). Med ostalimi 
spremembami je tudi nov poudarek na skupinskih vlogah kmetov in drugih upravljavcev 

                                                      
74 Člen 20 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
75 Člen 28 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
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zemljišč, ki jih spremlja bolj radodarno kritje transakcijskih stroškov, kar bi lahko pomagalo 
upravljanju habitatov in vrst v Naturi 2000 v širšem obsegu, če se ga države članice odločijo 
uporabiti. Učinkovito rabo zadružnih pristopov in skupinskih vlog za kmetijsko-okoljske 
sheme že lahko vidimo na Nizozemskem (Franks in McGloin, 2006). 

Ta ukrep nudi kmetom in drugim upravljavcem zemljišč letna plačila, da v zameno na podlagi 
večletnih zavez zagotavljajo storitev okoljskega upravljanja ob upoštevanju jasno določenih 
praks upravljanja. Te prakse prinašajo določene okoljske koristi, ki presegajo referenčno 
raven varstva, ki ga že zagotavljata okoljevarstvena zakonodaja in navzkrižna skladnost (za 
podrobnosti o referenčni ravni gl. poglavje 5.3). Udeležba je prostovoljna, za pridobitev 
sredstev pa morajo kmetje z upravljavskim organom skleniti pogodbo o upravljanju, ki 
običajno velja za obdobje petih do sedmih let. V pogodbi so (pogosto precej podrobno) 
opredeljene zahteve glede upravljanja na ravni kmetijskega gospodarstva, ki lahko 
vključujejo vodenje evidenc (npr. o uporabi hranilnih snovi in premikanju črede)76. 

Kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe se lahko oblikuje, usmeri in izvaja na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni. To je eden najbolj prilagodljivih podpornih ukrepov SKP (znotraj 
okvirov, ki jih določa zakonodaja) in državam članicam daje svobodo, da odgovarjajo na 
okoljske prednostne naloge na način, ki odraža veliko raznolikost lokalnih biofizikalnih, 
podnebnih, okoljskih in agronomskih pogojev na različnih kmetijskih gospodarstvih in v 
različnih regijah Evrope. Države članice so razvile velik nabor različnih kmetijsko-okoljskih 
shem in programov, ki ne odgovarjajo le na različne okoljske prednostne cilje in 
obremenitve, ampak tudi na družbene preference, institucionalni ustroj ter finančne in 
politične pritiske (IEEP, 2011).  

Več držav članic ima posebej prikrojene kmetijsko-okoljske sheme za potrebe glede 
upravljanja območij Natura 2000 ali kmetijskih površin s habitati in vrstami, ki so zaščitene z 
Naturo 2000 (gl. okvirja 5.5 in 5.6). Španija je na primer preko kmetijsko-okoljske sheme 
podpirala svoj tradicionalni sistem ornih zemljišč in ovčjereje (Caballero in Fernández-
Santos, 2009). Kljub vsemu pa so nekatere države (npr. Grčija, Francija in večina Španije) 
porabile le majhen del svojih sredstev iz EKSRP za kmetijsko-okoljske ukrepe (Boccaccio 
et al., 2009). Splošno gledano bi morale biti kmetijsko-okoljsko-podnebne sheme držav 
članic uravnotežene, da odgovarjajo tako na potrebe v povezavi z biotsko raznovrstnostjo v 
celotni kmetijski krajini kot na potrebe redkejših habitatov in vrst v interesu Skupnosti. 

Upravljavci zemljišč, ki primarno niso kmetje, kot so na primer zasebne naravovarstvene 
organizacije, imajo v lasti obsežna območja, ki so pomembna za biotsko raznovrstnost. 
Kmetijsko-okoljsko-podnebna podpora se lahko ne izplačuje samo kmetom, ampak tudi 
drugim upravljavcev zemljišč, bodisi posamezno ali skupinsko. Pri oblikovanju PRP je 
potrebna pozornost, da se zagotovi, da je podpora na voljo tistim posameznikom, ki so v 
najboljšem položaju za izvajanje okoljskega upravljanja, ki je potrebno za uresničevanje 
okoljskih prednostnih ciljev. Plačila so običajno letna, za obdobje 5–7 let (tudi dalj, če je to 
potrebno za doseganje ali vzdrževanje koristi za okolje), lahko pa se jih odobri tudi kot 
pavšalni znesek ali enkratno plačilo za »obveznosti v zvezi z odpovedjo komercialni rabi 
površin«. Izračun plačila vključuje 20 % transakcijskih stroškov (30 % v primeru skupin). 

                                                      
76 Prejemniki kmetijsko-okoljskih plačil morajo upoštevati tudi zahteve glede uporabe gnojil in 
fitofarmacevtskih sredstev, ki jih morajo določiti države članice (kot to zahteva člen 39(3) Uredbe 1698/2005). 
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Dediščina in lokalne pasme živine, zlasti goveda in ovc, so pomembne za upravljanje 
polnaravnih pašnikov in ta ukrep, ki nudi podporo za njihovo ohranjanje in uporabo, je 
koristen dodaten vir za upravljanje kmetijskih površin v Naturi 2000. Kmetijsko-okoljske 
sheme za ohranjanje genetskih virov se je uporabljalo že v predhodnih PRP – na primer v 
Italiji, na Portugalskem, v Nemčiji in Avstriji v podporo precejšnjemu deležu njihovih 
nacionalnih pasem goveda (Nitsch, 2006); na primer za madžarsko sivo in lisasto govedo, 
prašiče pasme mangalica in ovce pasme racka, ki se pasejo na panonskih slanih stepah in 
močvirjih; za estonske avtohtone pasme konj in goveda na obalnih travnikih ter v slovenski 
shemi za 14 pasem živali, vključno s cikastim govedom, kranjsko čebelo in jezersko-solčavske 
ovce, ki se pasejo na alpskih travnikih. V Bolgariji je bilo financiranje za karakačanske ovčarje 
pomembna podpora za ekstenzivno pašo na habitatih iz Priloge I. 

Uspešnost kmetijsko-okoljsko-podnebnih shem je odvisna od številnih dejavnikov. Ključna 
med njimi sta zagotavljanje svetovanja in usposabljanja za kmete glede okolju prijaznega 
upravljanja zemljišč ter zadostne tehnične in institucionalne kapacitete za oblikovanje shem 
in spremljanje rezultatov. Sheme so bolj uspešne, če se jih pripravlja v sodelovanju s kmeti 
samimi ter se pri oblikovanju uporabi njihovo znanje in izkušnje (gl. npr. študije primerov iz 
Nemčije, Češke, Romunije in Estonije v prilogi E).  

Kmetijsko-okoljsko-podnebne pogodbe so za kmete prostovoljne, uspešno črpanje pa je 
odvisno od stopnje plačil, ki odraža dejanske stroške kmetov in nudi zadostno podporo za 
vzdrževanje sistemov kmetovanja, ki sicer ne bi bili sposobni ekonomskega preživetja. 
Kmetijsko-okoljska plačila se izračunava kot dodatne stroške in izpad dohodka zaradi zahtev 
glede upravljanja, vendar pa način, kako se je ta formula uporabljala do sedaj, ne upošteva 
primerov kmetijskih gospodarstev z zelo nizkim dohodkom iz kmetovanja, zlasti 
visokogorskih živinorejskih kmetij na območjih VNV, ki že izvajajo visoko raven okolju 
prijaznega kmetovanja in pri njih ne more priti do izpada dohodka, ali primerov, kjer morda 
ni potrebe po spreminjanju sistema kmetovanja in zato ni dodatnih stroškov. Brez 
kmetijsko-okoljskih plačil, ki bi upoštevala tudi stroške dela in stalne stroške sistema 
kmetovanja, je ekonomsko realistična izbira teh kmetov opustiti kmetovanje. Države članice 
bi lahko bolj izkoristile prilagodljivost pravil trgovanja, na katerih temelji ta formula, da bi 
odražala celotne stroške nadaljevanja dejavnosti kmetovanja na območjih VNV, kjer obstaja 
utemeljeno tveganje za opustitev ali povečanje intenzivnosti (Barnes et al., 2011; RSPB in 
BirdLife International, 2011). Eden od ključnih elementov izračuna plačila, ki ga države 
članice pogosto spregledajo, pa je tudi dodatno plačilo za transakcijske stroške kmetov (čas 
in trud, ki je vložen v uveljavitev in izvajanje pogodbe). S tem se lahko pridobi dodatnih 20 % 
pri izračunu plačila (30 % pri skupinskih pogodbah), kar je lahko bistvena razlika z vidika 
kmetov, a mnogi upravljavski organi trenutno ne prištevajo transakcijskih stroškov k 
izračunu kmetijsko-okoljskih plačil, čeprav izkušnje kažejo, da to lahko vpliva na koriščenje 
tega ukrepa (Keenleyside et al., 2012).  
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Okvir 5.5: Kmetijsko-okoljske sheme za habitate v Naturi 2000 v obdobju 2007–2013 

Romunija – upravljanje travišč VNV. Shema med drugim zahteva uporabo hlevskega gnoja in 
prepoveduje uporabo kemičnih gnojil, zahteva pobiranje sena z večjih površin v 14 dneh po košnji 
in omejuje pašo na poplavljenih pašnikih. Dodatno plačilo je na voljo za »ohranjanje 
tradicionalnih praks« (kar vključuje predpis o zgolj ročni košnji) (ENRD, 2010; Güthler in 
Oppermann, 2005; Riccheri, 2006). Shema omogoča ohranjanje tradicionalnega krajinskega 
vzorca mozaičnega upravljanja ekstenzivno gojenih travnikov s košnjo ob različnih datumih, kar je 
idealno za uspevanje raznolikih živalskih in rastlinskih združb. 

Slovaška – upravljanje polnaravnih pašnikov in travnikov. Kmetijsko-okoljske sheme za zaščito 
polnaravnih in naravnih travišč vključujejo upravljanje, ki je prilagojeno sedmim tipom travišč 
(suha travišča, mezofilna travišča, gorski ekstenzivno gojeni travniki, nižinski vlažni travniki, 
aluvialni travniki z vegetacijo zveze Cnidion, višje ležeči vlažni travniki, nizka barja in travniki s 
prevladujočo stožko, visokogorski travniki), ki so v nacionalnem popisu travišč zavedeni kot 
polnaravni (na podlagi značilnih vrst). Napotki za upravljanje vključujejo košnjo v določenih 
obdobjih, pašo s pastirjem brez uporabe ograj ter prepoved izsuševanja in mulčenja. Paša je 
prepovedana na nizkih barjih in travnikih s prevladujočo stožko (Molinia). Na nižinskih aluvialnih 
travnikih in gorskih ekstenzivno gojenih travnikih je paša dovoljena po prvi košnji. Za več kot 
102.000 ha polnaravnih travišč se zdaj dodeljuje sredstva iz kmetijsko-okoljskih ukrepov 
(17 milijonov evrov letno). 

Španija – vzdrževanje dehez. Kmetijsko-okoljske sheme, ki se uporabljajo v pokrajinah 
Estremadura, Kastilija-Manča in Andaluzija (ter Kastilija in Leon v okviru ukrepa za gozdno okolje), 
vključujejo zahteve glede upravljanja, ki prepovedujejo ali omejujejo gojenje žit, stročnic in 
krmnih rastlin (pogoste v bolj intenzivnih delih dehez), določajo obremenitev z živalmi med 0,1 in 
1,0 glav/ha ter druge omejitve za preprečevanje prekomerne paše, zagotavljanje vzdrževanja 
krajinskih značilnosti (npr. kamnitih zidov), vzdrževanje ali povečanje gostote dreves (Quercus, 
Olea) ter zahteve glede njihovega obrezovanja in obnavljanja, upravljanja razraščanja grmovja in 
nekatere prostovoljne zaveze, kot so območja brez paše ali ekološka pridelava poljščin. Ukrep je 
mogoče kombinirati z drugo kmetijsko-okoljsko shemo za zaščito lokalnih pasem (prašičev, 
goveda, ovc in drugih živali), ki tradicionalno podpirajo habitate dehez, ter z ekološko rejo živine 
(Ecologic, 2006a; Rauschmayer et al., 2009; SEO in BirdLife International, 2011). 

Švedska – upravljanje pašnikov v Naturi 2000. Švedska nudi ukrepe za pašnike posebne 
vrednosti (npr. pašniki na apnenčevih tleh, gorski pašniki, ekstenzivno gojeni travniki in mokrišča), 
ki so uporabni za več habitatnih tipov, zaščitenih z Naturo 2000. Druge sheme so oblikovane za 
gozdnate pašnike. Sheme spodbujajo ohranjanje tem habitatom primernega upravljanja z nizkim 
vnosom preko zahtev, ki vključujejo upravljanje paše in pobiranja pridelka, prepoved uporabe 
pesticidov in omejitve glede uporabe rotacijskih plugov. 

Velika Britanija – skupna paša na vlažnih resavah. Vključevanje zemljišč v skupni rabi v 
kmetijsko-okoljske sheme je pogosto težavno, a na Valižanskem (VB) je 16 kmetov, ki pasejo ovce 
na 800 ha resave na območju Natura 2000 site sklenilo petletno kmetijsko-okoljsko pogodbo za 
povečanje ravni paše živine spomladi in poleti z namenom, da se zaustavi razraščanje praproti in 
popase grobo vegetacijo, ki je začela prevladovati na vlažni resavi. Pozimi je število ovc omejeno, 
da ne bi prišlo do prekomerne paše, ukrep za neproizvodne naložbe pa so uporabili za 
odstranjevanje praproti in grmišč za obnovo habitata. 
 
Viri: IEEP in Alterra (2010); Poláková et al. (2011); RSPB in BirdLife International (2011); študije 
primerov upravljanja kmetijskih površin v Naturi 2000 (gl. prilogo E) 

 



 

 84 

 

Nekatere kmetijsko-okoljske sheme, usmerjene v ohranjanje habitatov z bogato biotsko 
raznovrstnostjo ali določenih vrst, so temeljile na plačilu po rezultatih in so kmetom puščale 
odprete možnosti izbire potrebnega načina upravljanja (gl. npr. študijo primera z Irske v 
prilogi E). Tak sistem lahko dobro deluje pri habitatnih tipih, kjer je enostavno razviden 
rezultat neposredno povezan s splošnim stanjem habitata, a je za kmete tveganje lahko 
večje, ker so lahko okoljski rezultati odvisni od zunanjih dejavnikov, ki jih ne morejo 
nadzorovati (npr. vreme in selitve). Težave pa predstavlja tudi za nacionalne organe pri 
preverjanju skladnosti, kar bi lahko privedlo do povišane stopnje napak in manjših plačil. Da 
bodo uspešne, morajo biti te sheme dobro zasnovane in ne smejo vsebovati previsokega 
tveganja za kmete.  

Neproizvodne naložbe, povezane s kmetijsko-okoljskimi vidiki in Naturo 2000 (2. steber) 

Ta ukrep je bistven spremljevalec kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov in ukrepov za 
Naturo 2000, ki prinašajo letna plačila za določeno upravljanje zemljišč, ne nudijo pa 
podpore za naložbe. Neproizvodne okoljske naložbe, ki so pogosto potrebne v celotnem 

Okvir 5.6: Uspešni primeri prilagajanja kmetijsko-okoljskih ukrepov vrstam, zaščitenim 
z Naturo 2000 

Francija – krmne rastline za malo dropljo (Tetrax tetrax). Odkar je bila v regiji Poitou Charentes 
leta 2004 vzpostavljena kmetijsko-okoljska shema, je populacija male droplje na tem območju 
začela spet naraščati. Shema je usmerjena v odpravljanje dveh glavnih razlogov za upad te ptičje 
vrste: uničevanje gnezd in pomanjkanje hrane. Med možnostmi so prehod z letnih poljščin na 
krmne rastline in travnike, omejitve košnje polj z lucerno ter prepoved insekticidov in herbicidov. 

Portugalska – ekstenzivna pridelava žit v psevdostepah za veliko dropljo (Otis tarda) in druge 
stepske ptice. Kmetijsko-okoljska shema v okviru programa za območje Castro Verde podpira 
kmete pri ohranjanju tradicionalnih praks pridelave žit s kolobarjenjem in spodbuja manjšo 
uporabo insekticidov in herbicidov ter nižjo intenzivnost paše. Posledično se je populacija velike 
droplje (Otis tarda) na tem območju podvojila. Povečali pa sta se tudi populaciji južne postovke 
(Falco naumanni) in male droplje (Tetrax tetrax). To se je doseglo kljub temu, da stopnje plačil ne 
zadostujejo za nadomestilo kmetom za omejitve dejavnosti upravljanja.  

Slovenija – ohranjanje travniških sadovnjakov in z njimi povezanih ptic. Operacija podpira nego 
dreves in obnovo nasadov (50–200 dreves/ha), omejuje čas obrezovanja starih dreves; spodbuja 
pašo na vrstno bogatih travnikih pod drevesi z omejeno gostoto živali ter omejuje uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev in gnojil. Med vrstami iz Priloge I, ki jim koristijo tradicionalni 
sadovnjaki, so čuk (Athene noctua), smrdokavra (Upupa epops) in vijeglavka (Jynx torquilla). 

Velika Britanija (Anglija) – upravljanje travnikov za travniškega postavneža (Euphydryas 
aurinia). Populacija travniškega postavneža, v mnogo delih Evrope zaradi izginjanja travnikov na 
vlažnih in kredastih tleh že skoraj izumrle vrste metulja, se je stabilizirala ali narašča zaradi 
izvedbe usmerjene kmetijsko-okoljske sheme. Financirane so bile možnosti upravljanja, ki 
ustvarjajo neenakomeren mozaik nizke in visoke vegetacije na travnikih na vlažnih kredastih tleh 
z ekstenzivno pašo živine ali avtohtonih pasem konj ter selektivno košnjo in odstranjevanjem 
grmišč.  

Viri: Poláková et al. (2011); RSPB in BirdLife International (2011); osebna komunikacija z 
organizacijo Liga para a protecção da natureza (LPN); študije primerov upravljanja kmetijskih 
površin v Naturi 2000 (gl. prilogo E) 
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znesku ob začetku petletne pogodbe, so lahko ključnega pomena za izvedljivost zahtev glede 
upravljanja zemljišč, zlasti pri shemah, ki ciljajo na kmetijstvo VNV ter habitate in vrste, 
zaščitene z Naturo 2000. 

Čeprav je zdaj del širšega naložbenega ukrepa77, je bil obseg prejšnjega ukrepa iz EKSRP 
razširjen in vključuje naložbe, povezane s »stanjem ohranjenosti biotske raznovrstnosti vrst 
in habitatov« ter z bolj poznanim »doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev« in 
»povečevanjem javne uporabnosti območij Natura 2000 ali drugih sistemov visoke naravne 
vrednosti«. 

Ukrep se lahko uporabi tudi za financiranje infrastrukture, ki je potrebna za upravljanje 
habitatov v Naturi 2000, kot so poglabljanje strug in vodnih kanalov na mokriščih, 
obnavljanje sistemov vodnega upravljanja za ponovno vzpostavitev hidrologije mokrišč ter 
dostopne poti, ograje in stroji. Z njim se lahko pokrije do 100 % stroškov okoljskih naložb, 
kot so obnova ali postavljanje živih mej, ograj, zidov in drugih struktur, ki koristijo okolju, 
nimajo pa (velikega) proizvodnega namena in so zato za kmete ekonomsko nezanimive. 
Ukrep se veliko uporablja ob boku kmetijsko-okoljskega ukrepa in številne dejavnosti v 
kmetijsko-okoljskih shemah v obdobju 2007–2013 so bile financirane z obema ukrepoma. 

Ukrep zagotavlja pomembna sredstva za obnavljanje habitatov na zemljiščih v Naturi 2000. 
Med naložbami so lahko na primer upravljanje in odstranjevanje grmišč; obnova 
tradicionalnih struktur kmetijske krajine, kot so terase, kamniti zidovi in ograde za ovce; 
obnova mokrišč, kot so ribniki, rastišča trstičja, močvirja in jarki, ter obnova tradicionalnih 
sadovnjakov, nasadov oljk in gozdnatih pašnikov. Ko gre za upravljanje Nature 2000, je 
pomembno poudariti, da postavljanje ograj, napajalnikov in druge potrebne infrastrukture 
za živinorejo lahko pomeni visok strošek za okolju prijazne pašniške režime, zlasti če se jih 
uvaja nazaj. Podprte pa so lahko tudi naložbe v steze, opazovalnice ptic in informacije za 
obiskovalce območij Natura 2000, drugih naravovarstvenih območij in območij VNV. 

Nadomestila v okviru območij Natura 2000 (2. steber) 

Novi predpisi glede 2. stebra prinašajo nekaj sprememb pri tem ukrepu78, ki naj bi ga 
poenostavile in spodbudile njegovo uporabo. Plačila bodo lahko prejeli tudi upravljavci 
zemljišč, ki niso kmetje, če bo to upravičeno. Do plačil pa bodo upravičena tudi »druga 
razmejena naravovarstvena območja z okoljskimi omejitvami v zvezi s kmetovanjem ali 
gozdovi, ki prispevajo k izvajanju člena 10« direktive o habitatih. Ta območja ne smejo 
presegati 5 % območij Natura 2000 na ozemlju, ki ga pokriva posamezni program. 

Ta ukrep se razlikuje od ostalih ukrepov PRP, saj nudi nadomestila za omejitve pri 
upravljanju kmetijskih in gozdnih površin, ki jih določa nacionalna zakonodaja, ki uveljavlja 
direktivi o pticah in habitatih (pa tudi okvirno direktivo o vodah). Plačila upravljavcem 
kmetijskih, gozdnih in drugih površin v Naturi 2000 so odvisna od formalne določitve 
območja Natura 2000 in obstoja načrta upravljanja ali enakovrednih predpisov, ki natančno 
določajo ukrepe upravljanja, ki so jih upravljavci zemljišč po zakonu dolžni izvajati, da 
prispevajo k obnavljanju ali vzdrževanju ugodnega stanja ohranjenosti zadevnega območja.  

                                                      
77 Člen 17 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
78 Člen 30 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
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Plačila se izvajajo po standardnem pavšalu na hektar na podlagi izpada dohodka in/ali 
dejanskih stroškov zaradi omejitev, ki jih določajo predpisi v zvezi z Naturo 2000 in presegajo 
zahteve navzkrižne skladnosti za DKOS in minimalne dejavnosti v kontekstu 1. stebra. Med 
njimi so lahko na primer omejitve glede gostote prireje, časa paše in košnje ali odpoved 
dejavnostim, povezanim z izsuševanjem ali pogozdovanjem. 

Ta ukrep lahko služi tudi kot pomemben del svežnja ukrepov v PRP, ki je namenjen 
izboljšanju stanja ohranjenosti ključnih habitatov kmetijske krajine v EU. Plačuje se lahko 
upravljavcem kmetijskih in gozdnih površin na podlagi standardiziranih tarif, transakcijski 
stroški so relativno nizki, nudi pa podlago za bolj usmerjena kmetijsko-okoljsko-podnebna 
plačila in plačila za neproizvodne naložbe, kjer je na primer potrebna obnova habitatov ali 
strokovno upravljanje zaradi vrst iz Priloge I. Razširitev upravičenosti tudi na druga 
naravovarstvena območja bi lahko pomagala izboljšati povezanost habitatov in prilagajanje 
biotske raznovrstnosti na podnebne spremembe, a bo učinek lahko omejen zaradi pogoja, 
da obstajajo »okoljske omejitve«. 

Čeprav je relativno preprost, je bilo koriščenje ukrepa za območja Natura 2000 v mnogih 
državah članicah v obdobju 2007–2013 zelo omejeno in je obsegalo le 0,5 % sredstev za PRP 
v celotni EU. Samo nekatere države članice so temu ukrepu v svojih proračunih PRP za 
obdobje 2007–2013 namenile obsežna sredstva in do leta 2009 so zgolj Nemčija, Češka, 
Estonija, Litva in Latvija dosegle svoje cilje79. Sredstva je temu ukrepu namenila tudi Irska, a 
zastavljenega cilja ni dosegla. Deloma je razlog to, da pri mnogih območjih Natura 2000 še 
niso opredeljene zahteve glede upravljanja, kar pomeni, da države članice še niso mogle 
sprostiti plačil iz tega ukrepa (Evropska komisija, 2010c). Na primer poljski PRP za obdobje 
2007–2013 je vključeval možnost neposrednih plačil v okviru območij Natura 2000, a je bilo 
njegovo izvajanje odloženo, dokler se ne pripravi načrtov upravljanja in je mogoče izračunati 
realne gospodarske stroške in omejitve zaradi upravljanja (CEEweb, 2011) (podpora za 
območja Natura 2000 pa je bila ponujena v kontekstu prostovoljnih kmetijsko-okoljskih 
shem). 

Številne države članice so za financiranje območij Natura 2000 raje uporabile prostovoljni 
kmetijsko-okoljski ukrep, saj so bile te sheme že vzpostavljene, niso bile odvisne od načrta 
upravljanja za območja in so nudile bolj prilagodljivo financiranje. 

Plačila za dobrobit živali (2 steber) 

Ukrep za dobrobit živali80 se lahko uporablja v podporo dejavnosti kmetijskih gospodarstev 
za dobrobit živali, ki presegajo obvezne zahteve, vključno z napajalniki in krmljenjem bližje 
njihovim naravnim potrebam, boljšimi pogoji bivanja, kot so prostor, stelja, naravna 
svetloba, dostop do zunanjih površin itd.  

Nekatere države članice so ta ukrep uporabile za podpiranje sistemov živinoreje s prosto 
pašo, vključno s pašo na območjih Natura 2000. Nemčija je na primer podprla pašo živine na 

                                                      
79 Evropska mreža za razvoj podeželja (2011) Rural Development Programmes 2007–2013 Output Indicators 
realised 2007–2009. Measure 213: Natura 2000 payments and payments linked to Directive 2000/60/EC (WFD) 
(posodobljeno junija 2011). http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-
figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm 
80 Člen 33 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
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poletnih pašnikih, vključno z alpskimi travniki, ter prosto rejo goveda in prašičev v hlevu s 
pašo. Italijanska pokrajina Emilija-Romanja je podprla proizvajalce parmezana, ki pasejo 
govedo na gorskih območjih, španska pokrajina Katalonija pa je nudila dodatno podporo za 
ekološko živinorejo (Zemekis et al., 2007). Z ukrepom za dobrobit živali se lahko podpira tudi 
uporabo stelje, kar lahko ustvari trg za pokošeni material s steljnikov v Naturi 2000. 

Preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov in obnavljanje potenciala 
kmetijske proizvodnje (2. steber) 

Kjer kmetijske površine v Naturi 2000 ležijo ob gozdu (ali so zabeležene kot gozdne 
površine), sta na voljo dva ukrepa v podporo oz. za obnovitev paše na pašnikih, ki so 
pomembni kot protipožarne preseke med gozdovi ali znotraj njih.  

Ukrep za gozdove81 nudi podporo za delavnosti upravljanja zemljišč, ki vzdržujejo zaščitno 
infrastrukturo, kot so protipožarne preseke. Ukrep, ki podpira obnavljanje potenciala za 
kmetijstvo po naravnih nesrečah in katastrofičnih dogodkih82, pa se potencialno lahko 
uporabi za financiranje obnavljanja habitatov po požarih, kot je obuditev paše na grmiščih, 
ki so nevarna za gozdne požare. 

5.11 Plačila iz SKP za projekte sodelovanja in lokalna partnerstva 

Lokalna partnerstva igrajo ključno vlogo pri izvajanju ohranitvenega upravljanja v Naturi 
2000 na terenu. EKSRP ponuja številne možnosti za financiranje akcijskih skupin kmetov ali 
partnerstev med skupinami kmetov in drugimi lokalnimi organizacijami, kot so lokalni 
upravni organi ali NVO, vključno s pristopom LEADER, skupinami proizvajalcev in projekti 
sodelovanja. V ta okvir podpore spadata: 

• sodelovanje (2. steber), 
• lokalna partnerstva – pristop LEADER (2. steber). 

Sodelovanje (2. steber) 

Reforma SKP državam članicam nudi razširjen in bolj prilagodljiv ukrep za projekte 
sodelovanja83, s katerim se spodbuja kratke dobavne verige in lokalne trge, lajša skupinske 
pristope k okoljskim projektom in praksam od lokalne do nadnacionalne ravni. To 
financiranje se lahko kombinira s sredstvi iz drugih evropskih virov. Podpora krije predhodne 
študije, pripravo načrtov upravljanja ter izvajanje in pomoč pri projektih, začetno 
sedemletno obdobje pa je v primeru skupinskih okoljskih projektov mogoče podaljšati. 

Pri mnogih okoljskih prednostnih ciljih sta potrebna podpora in upravljanje na širši ravni 
krajine, ki močno presega meje posameznega kmetijskega gospodarstva. Učinkovito 
upravljanje območij Natura 2000 in drugih zaščitenih območij zahteva skupno delo različnih 
vrst upravljavcev zemljišč (kmetov, lastnikov gozdov in organov, ki upravljajo z zemljišči v 
javni lasti) in ta ukrep je lahko zelo uporaben na okoljsko pomembnih območjih, ki jim grozi 
gospodarsko upadanje, da se spodbudi okoljsko upravljanje in okrevanje gospodarstva. 

                                                      
81 Člen 24 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
82 Člen 18 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
83 Člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 
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Doseg kmetijsko-okoljskih shem na ravni krajine lahko močno okrepijo regionalna združenja 
in vključevanje nekmetijskih skupin, kot kažejo primeri nizozemskih okoljskih zadrug (Franks 
in McGloin, 2007) in nemških združenj za upravljanje krajine. Ta zadružniška združenja 
povezujejo naravovarstvene skupine z lokalnimi kmeti in skupnostmi po celi regiji ter lahko 
pogosto zbližajo sicer nasprotujoče si interesne skupine v skupni skrbi za območja Natura 
2000. Z združevanjem interesov in lokalnih moči združenja za upravljanje krajine na 
Bavarskem izvajajo integrirane in trajnostne prakse upravljanja zemljišč za zaščito določenih 
rastlinskih in živalskih vrst ter v podporo trajnostnemu razvoju. Lokalni koordinatorji 
razvijajo projekte za posamezne tipe krajine, vključno z znanstvenimi ukrepi, finančnimi 
preračuni in izvedbo kmetijsko-okoljskih shem. Prijavljajo se na razpise za razpoložljiva 
sredstva na državni ravni in nadzorujejo izvajanje aktivnosti, predvsem s strani kmetov, ter 
spremljajo rezultate projektov. Osnova za uspešne projekte je tesno sodelovanje s kmeti, 
lokalnimi skupnostmi, naravovarstvenimi skupinami in vladnimi organi. V okvirju 5.7 je 
prikazanih nekaj primerov pobud za sodelovanje v Naturi 2000. 

Okvir 5.7: Uspešne pobude za sodelovanje za promocijo kmečkega turizma in proizvodov iz 
Nature 2000 z uporabo sredstev iz pristopa LEADER in integriranih sredstev iz SKP 

Avstrijski »Almo Genussregion« – trženje restavracij in govedine v regiji Almenland 

Regija v programu Leader+ Almenland Teichalm – Sommeralm na avstrijskem Štajerskem proizvaja 
govedino izvrstne kakovosti na 3.600 ha alpskih pašnikov. Planinski voli almo, ki jih gojijo na teh 
alpskih pašnikih, so zdaj zaščitena blagovna znamka in meso pridobiva razne certifikate. Lokalna 
akcijska skupina turistom trži Almenland kot regijo za uživanje (nem. Genussregion), kakovostne 
restavracije in trgovine pa nudijo lokalno govedino almo. Skozi celoten proces sta bila za uspeh 
ključna odprta komunikacija z lokalnim prebivalstvom in tesno sodelovanje med občinami, kmeti, 
ponudniki turističnih storitev, regionalno klavnico in proizvodnim podjetjem. Govedino se zdaj 
prodaja tudi na policah 250 trgovin nacionalne trgovske verige. 

Italijanska pokrajina Grosseto – integriran razvoj podeželja 

Pokrajina Grosseto na toskanskem podeželju je zavzela trden celosten pristop k financiranju razvoja 
podeželja. Obiski, povezani s kmečkim turizmom, so se v pokrajini Grosseto med letoma 2000 in 
2007 podvojili. Podeželski turizem velja za kanal za promocijo lokalnih kmetijskih proizvodov ter 
naravne in zgodovinske dediščine. Dodana vrednost kmetijstva je rasla za okoli 2 % na leto. Obenem 
pa je delež na regionalni ravni zaščitenih območij narasel na okoli 10 % regije, vključno s tremi 
regionalnimi parki in 35 nacionalnimi rezervati. Območje pa odlikuje tudi visoka biotska 
raznovrstnost rož. 

Viri: Beaufoy et al. (2011b); Evropska komisija (2009); Keenleyside et al. (2012); Poláková et al. 
(2011); http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf; 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf  

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf


 

 89 

 
Primer sodelovanja na nacionalni ravni lahko vidimo na Nizozemskem, kjer so uvedli 
kolektivne pogodbe za prijavitelje za okoljsko-podnebna plačila. Namen teh kolektivnih 
pogodb je bil izboljšati komunikacijo med kmeti in dvigniti njihovo okoljsko ozaveščenost, da 
bi okrepili njihove zmožnosti za okolju koristno delovanje preko skupnih dobrih praks. Ta 
pristop je veljal tudi za najbolj stroškovno učinkovit način za doseganje kmetijsko-okoljskih 
ciljev. Kolektivne pogodbe so prinesle več koristi z vidika biotske raznovrstnosti, zlasti za 
lokalne vrste, kot so hrčki in travniške ptice, pa tudi z vidika krajinskih značilnosti (Allen 
et al., 2012b).  

Lokalna partnerstva – pristop LEADER (2. steber) 

Pristop LEADER ima velik potencial, da se preko lokalnih akcijskih skupin izvede inovativne 
projekte za usposabljanje kmetov, za uvajanje okolju koristnega upravljanja z zemljišči na 
ravni krajine, za oblikovanje in izvajanje načrtov upravljanja za Naturo 2000 ter za 
financiranje čezmejnih projektov, ki so namenjeni učenju o zaščitenih habitatih, ki segajo 
preko meja (Cooper et al., 2006). Pristop LEADER dopolnjuje kmetijsko-okoljske sheme in 
druge vire financiranja za varovanje narave, saj je osredotočen na dejavnosti, ki so globoko 
zakoreninjene na lokalnih območjih, vključuje lokalne akterje preko partnerstev ter financira 
usposabljanje in inovacije. 

Države članice pristopa LEADER do zdaj niso uporabljale kot pomemben vir sredstev za 
ukrepe upravljanja Nature 2000, lahko pa prinaša pomembne koristi preko spodbujanja 
sodelovanja med lokalnimi akterji in razvoja integriranih projektov, ki na trajnosten način 
združujejo naravovarstvo in rabo tal. Primer je Finska, kjer so nevladnim organizacijam 
ponudili financiranje iz pristopa LEADER za upravljanje travnikov in mokrišč v Naturi 2000, ki 
niso v lasti poklicnih kmetov (Figeczky et al., 2010). Nekateri projekti v pristopu LEADER so 
povečali vrednost območij Natura 2000 s programi za razvoj ekoturizma ali za proizvodnjo in 
trženje kakovostnih lokalnih kmetijskih proizvodov, kot je govedina, ter za podporo 
tradicionalnim sistemom kmetovanja in povezanim polnaravnim habitatom. Vendar pa do 
sedaj ni veliko dokazov o dejanskih dosežkih z vidika biotske raznovrstnosti na terenu 
(Beaufoy in Marsden, 2010; Cooper et al., 2006; Redman, 2010), programi pa so bili deležni 
kritik zaradi pomanjkanja transparentnosti pri postopkih in izvajanju (Evropsko računsko 
sodišče, 2010) ter ker v lokalne akcijske skupine ni bilo vključenih dovolj strokovnjakov s 
področja okolja (BirdLife International, 2009a; Boccaccio et al., 2009). 

Pristop LEADER združuje lokalno vodena javno-zasebna partnerstva, krepitev zmogljivosti in 
usmerjeno upravljanje ter ima zato potencial, da koristi biotski raznovrstnosti. Ukrep84 
omogoča lokalnim akcijskim skupinam (LAS) v pristopu LEADER, da izvajajo naloge, ki jim jih 
delegira upravljavski organ, kar odpira možnost za lokalno izvajanje usmerjenih okoljskih 
ukrepov, ki so po možnosti povezani s tematskimi podprogrami. V trenutnem programskem 
obdobju se je potrdilo, da je krepitev zmogljivosti ključnega pomena za pristop LEADER, ta 
ukrep pa zdaj krije stroške začetnega orodja LEADER, krepitev zmogljivosti, usposabljanje in 
mreženje. 

                                                      
84 Členi 42–45 COM(2011) 627 konč./3 
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Pristop LEADER nudi večjo stopnjo lokalne avtonomije in prilagodljivosti pri naslavljanju tako 
okoljskih kot družbeno-gospodarskih zadev, kot je to mogoče z običajnim pristopom od 
zgoraj navzdol v okviru podpore iz EKSRP. Do sredstev preko pristopa LEADER lahko dostopa 
vrsta različnih podeželskih deležnikov, zato nudi širše priložnosti. V prihodnosti bi lahko bili 
projekti iz pristopa LEADER bolj usmerjeni v cilje območij Natura 2000, zlasti kadar se ta 
pristop uporablja v povezavi z drugimi ukrepi za upravljanje zemljišč z namenom izvajanja 
okoljskih prednostnih nalog. Nova tematska struktura EKSRP omogoča večjo spodbudo za 
skupine v pristopu LEADER, da se lotijo dejavnosti upravljanja z zemljišči, za razliko od 
predhodnih obdobij, ko so bile dejavnosti iz pristopa LEADER včasih omejene na ukrepe 3. 
osi. Te ukrepe se lahko uporabi za podporo in krepitev sposobnosti družbeno-ekonomskega 
preživetja kmetijskih gospodarstev na območjih Natura 2000 z lokalnim trženjem kmetijskih 
proizvodov visoke vrednosti, kmečkega in ekoturizma ali drugimi pobudami, kot so 
izobraževalne ali kulturne storitve. Občutljiv turizem na kmetijskih območjih Natura 2000 je 
lahko pomembno gonilo lokalnega gospodarstva ter lahko spodbuja razvoj lokalnih trgov 
kmetijskih proizvodov visoke kakovosti iz Nature 2000 in oživljanje drugih družbenih in 
kulturnih pobud. Eden ključnih instrumentov pri tem je proces načrtovanja upravljanja 
območij Natura 2000, ki združuje zahteve deležnikov, vključno s sektorjema rekreacije in 
turizma, in lokalnega gospodarstva z ustreznimi ukrepi za zaščito habitatov in vrst. 

Dva primera, kako lahko pristop LEADER in lokalne akcijske skupine podpirajo tukaj 
predstavljene medsektorske okoljske prednostne naloge, najdemo na Poljskem v 
programskem obdobju 2007–2013. LAS Kraina Łęgów Odrzańskich je podpirala majhne 
lokalne projekte za vzdrževanje in ohranjanje močvirja in mokrišč na zaščitenih območjih, 
zlasti območjih Natura 2000. Domačini sodelujejo pri načrtovanju in upravljanju. LAS 
Wrzosowa Kraina je vzdrževala lokalno območje velikega pomena za okolje, kjer raste resa. 
Ta LAS izvaja usposabljanja, tečaje in komuniciranje za ohranjanje območja. Podpira pa tudi 
lokalni turizem z oblikovanjem pešpoti na to območje. Medtem ko obe ti lokalni pobudi 
prinašata mnogo koristi svojim lokalnim okoljem, večina LAS na Poljskem ni usmerjena na 
varovanje narave. Izkušnja iz tega programskega obdobja na Poljskem kaže, da je treba 
pristop LEADER več uporabljati za zagotavljanje varstva narave. 

5.12 Druga evropska sredstva za območja Natura 2000 

Program LIFE 

Program LIFE je osrednji finančni instrument EU, ki je namenjen promociji okolja, upravlja pa 
ga Evropska komisija. Čeprav je sklad majhen, nudi sredstva za spodbujanje projektov dobrih 
praks ali demonstracijskih projektov, za katere se pričakuje, da bodo nato našli dolgoročno 
financiranje iz drugih virov. V obdobju 2014–2020 je program LIFE razdeljen na dva 
podprograma, za okolje in za podnebne ukrepe85. Podprogram za okolje se deli na tri 
prednostna področja: okolje in učinkovita raba virov, narava in biotska raznovrstnost ter 
okoljsko upravljanje in informacije. Program LIFE nudi predvsem nepovratna sredstva za 
dejavnosti, s katerimi se financira projekte na podlagi letnih razpisov, a lahko zagotovi tudi 
nepovratna sredstva za poslovanje nepridobitnih subjektov, ki so dejavni na področju okolja 
ali podnebnih ukrepov. 
                                                      
85 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi 
programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 
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Program LIFE je igral bistveno vlogo pri financiranju vzpostavitve in začetku upravljanja 
omrežja Natura 2000 (COWI, 2009). Program je strateškega pomena za Naturo 2000, ker 
financira zelo specifične in usmerjene ohranitvene ukrepe, ki težje pridobijo sredstva iz 
drugih evropskih virov, kot so spremljanje in meritve, opredelitev in vzpostavitev tehnik 
upravljanja ter obvladovanje tveganj za območja Natura 2000 (Gantioler et al., 2010; 
Kettunen et al., 2011). Sredstva iz programa LIFE so še posebej pomembna za območja, kjer 
se je kmetijsko upravljanje opustilo, načrtovanje upravljanja območja Natura 2000 pa še ni 
dovolj daleč, da bi omogočalo prijavljanje za sredstva iz drugih virov (Kettunen et al., 2011).  

Osrednji namen programa LIFE je zagotoviti primere dobrih praks, zato dejavnosti 
upravljanja, ki so v teku, a verjetno ne bodo prepoznane kot dobre prakse, lahko padejo 
izven okvira financiranja. Posledično se pozitivni vpliv projekta izgubi, če se ne zagotovi 
podpore za ustrezno upravljanje iz drugih virov po koncu projekta, zlasti iz kmetijsko-
okoljskih shem (COWI, 2009). Razvoj kmetijsko-okoljskih shem za upravljanje Nature 2000 je 
torej prednostna naloga sredstev iz programa LIFE (Evropska komisija, 2003). Številni 
projekti za obnovo območij Natura 2000 so uspešno povezali financiranje iz programa LIFE z 
razvojem kmetijsko-okoljskega financiranja, da so si zagotovili dolgoročno finančno podporo 
(WWF in IEEP, 2009). 

Program LIFE zahteva 60-odstotno sofinanciranje, razen za prednostne habitate in vrste, 
zaščitene z Naturo 2000, za katere je mogoče pridobiti 75 %. Sredstva je torej potrebno najti 
tudi iz drugih virov in v novih predpisih za program LIFE je poudarek na izkoriščanju sinergij z 
drugimi politikami in viri sredstev, pa tudi na uporabi inovativnih finančnih instrumentov. To 
lahko vključuje prispevke k skupno financiranim integriranim projektom, ki potekajo na 
večjem prostoru. Ti projekti so zasnovani za izvajanje okoljske in podnebne politike ter 
boljše vključevanje takšnih ciljev politik v druga področja politik. Vedno bolj pomembno bo 
dokazovati dodano vrednost projektov v programu LIFE: junija 2017 bo Evropska komisija 
izvedla zunanje in neodvisno vmesno vrednotenje programa LIFE in od leta 2018 se bo 
postopno ukinil sistem nacionalnih dodelitev, projekte pa se bo izbiralo na ravni EU na 
podlagi ustreznosti.  

Evropski strukturni skladi: Sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad in Socialni sklad 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad 
predstavljajo več kot polovico proračuna EU. Splošni cilj teh skladov je spodbujati 
gospodarski in družbeni razvoj prikrajšanih regij, sektorjev in družbenih skupin v EU z 
zmanjševanjem razlik med regijami ter podporo strukturnemu razvoju in prilagajanju 
regionalnih gospodarstev (Farmer, 2011). V obdobju 2014–2020 so sredstva usmerjena v 
cilje strategije Evropa 2020, 7. okoljskega akcijskega programa Unije ter drugih povezanih 
okoljskih in podnebnih strategij in načrtov EU, kot so opredeljeni z 11 tematskimi cilji uredbe 
o skupnih določbah (gl. poglavje 5.1). 

Zato je nujno prikazati širše koristi naložbe v financiranje območij Natura 2000, ki povezujejo 
ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti s koristmi za ustvarjanje delovnih mest (zlasti za 
mala podjetja), drugimi družbenimi koristmi, nizkoogljično družbo, prilagajanjem na 
podnebne spremembe ali učinkovito rabo virov (preko ekosistemskih storitev in zelene 
infrastrukture). Za kmetijske površine v Naturi 2000 sta na primer relevantni prednostni 
nalogi Evropskega socialnega sklada za krepitev podjetništva in ustanavljanja podjetij ter za 
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izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovito javno upravo. O teh koristih za Naturo 
govori ogromno izkušenj in smernic (več informacij sledi spodaj). 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) dopušča financiranje biotske raznovrstnosti, zlasti 
v okviru cilja ohranjanja in varstva okolja ter spodbujanja učinkovite rabe virov, vključno z 
naravno dediščino, omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami86. Iz Evropskega 
socialnega sklada (ESS) se lahko podpre krepitev zmogljivosti, ki je usmerjena v ustvarjanje 
novih delovnih mest v povezavi z Naturo 2000 in malimi podjetji. 

Skladi omogočajo tudi, da se sredstva nameni za transnacionalno, čezmejno in 
medregionalno sodelovanje, ki lahko koristi območjem Natura 2000 in tamkajšnjim vrstam, 
na primer razvoj ekoturističnih regij ali varovanje, obnavljanje in upravljanje porečij, obalnih 
območij, morskih virov in mokrišč. Evropski strukturni skladi lahko nudijo obsežna sredstva 
za dejavnosti obnavljanja, ohranjanja, upravljanja in spremljanja na območjih Natura 2000 
(Evropska komisija, 2011) (gl. okvir 5.8). Sredstva pa se lahko uporabi tudi za podpiranje 
ekoturizma, ozaveščanje in komuniciranje, usposabljanje in izobraževalne dejavnosti na 
območjih Natura 2000. 

Pomembno je poudariti, da so priložnosti, ki so opredeljene na ravni EU (tj. priložnosti 
zapisane v različnih uredbah in njihovih členih), zgolj okvirne. Prednostne naloge glede 
financiranja za vsak strukturni sklad se določijo v operativnih programih na nacionalni ali 
regionalni ravni in odločilnega pomena je, da so prednostne naloge za financiranje Nature 
2000 ustrezno umeščene v te programe, da se zagotovi razpoložljivost sredstev. Vsak 
operativni program se mora nanašati na prednostni okvir ukrepanja države članice za Naturo 
2000. Na voljo so smernice, kako poskrbeti, da so prednostne naloge Nature 2000 primerno 
vključene v operativne programe (več informacij sledi spodaj). 

V obdobju 2007–2020 je večina regij in držav članic kot prednostno nalogo v svojih 
operativnih programih vključila biotsko raznovrstnost in večina je v okviru ESRR namenila 
sredstva za varovanje narave in Naturo 2000 (INTERREG IVC SURF Nature, 2011). Vendar pa 
analiza finančnega obdobja 2007–2013 kaže, da se priložnosti za financiranje na področju 
biotske raznovrstnosti ni v polnosti izkoristilo (Kettunen et al., 2011). V splošnem je težko s 
številko opredeliti, koliko sredstev je bilo namenjenih za Naturo 2000 in kakšni so bili vplivi 
na biotsko raznovrstnost (Kettunen et al., 2011).  

Črpanje sredstev za upravljanje Nature 2000 iz strukturnih in regionalnih skladov EU omejuje 
potreba po obsežnih investicijah, ki so pogoj za prijavo za razpisano financiranje, in dolgo 
čakanje na sama sredstva. V splošnem so sredstva zato dosegljiva samo za obsežne projekte.  

                                                      
86 Člen 5 Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006. Uradni list Evropske unije L 347/289–302 
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5.13 Tržni in inovativni instrumenti 

V tem delu si ogledamo instrumenta, ki ju je mogoče uporabiti za pridobivanje zasebnega 
financiranja za upravljanje Nature 2000 in/ali okrepitev ekonomske vzdržnosti upravljanja 
Nature 2000. Pri teh pobudah se pogosto koristi evropska sredstva iz enega ali več zgoraj 
opisanih ukrepov, da se vzpostavi delovanje. Obstaja pa tudi cela vrsta drugih možnih 
ukrepov, s katerimi lahko javno financiranje in/ali ukrepi politik spodbudijo večje vlaganje 
zasebnega sektorja v biotsko raznovrstnost, pogosto v kombinaciji z javnimi sredstvi, na 
primer s strani nepridobitnih organizacij (npr. NVO ali fundacij), v obliki človekoljubnih 
donacij podjetij ali s strani podeželskih skupnosti (Kettunen et al., 2011). Obstaja tudi velik 
potencial za mikrofinanciranje lokalnih podjetij ali zadrug, ki so usmerjene v biotsko 
raznovrstnost, kot so pobude za neposredno trženje. Tudi dodano vrednost, ki jo nudijo 
obiskovalci in turisti na območjih Natura 2000, se lahko bolj učinkovito vpreže s celostnimi 
projekti lokalnega razvoja in naravovarstva. Pomemben vidik je, da naj bi bilo pri teh ukrepih 
v splošnem mogoče graditi na temeljih osnovnega okvira politik in osrednjih ukrepih javnega 
financiranja za upravljanje kmetijskih zemljišč v Naturi 2000, opisanih zgoraj, namesto da se 
nanje gleda kot na alternativo. 

Okvir 5.8: Uporaba sredstev ESRR za obalne habitate, zaščitene z Naturo 2000, v 
obdobju 2007–2013 

Primer pionirske uporabe sredstev ESRR za upravljanje Nature 2000 je bil projekt za izvedbo 
celostnega načrta upravljanja za ustje reke Weser z njegovimi tremi OPS in tremi POV ter 
mestoma Bremen in Bremerhaven. V okviru projekta (2010–2013) so razvili celosten načrt 
upravljanja z visoko stopnjo podpore javnosti ter obnovili številne habitate in vrste na območju 
rečnega ustja. Sredstva ESRR so bila dodeljena v okviru prednostne naloge 2 (usmerjene na 
aktiviranje gospodarstva mest in kakovosti življenja) za dejavnosti vračanja rečnih obrežij v 
naravno stanje in izboljšanje možnosti za rekreacijo ter za obnavljanje in upravljanje porečja.  

Projekt Natureship (Finska, Švedska, Estonija in Latvija), ki je potekal od leta 2009 do leta 2013 in 
je bil financiran iz Interrega (ESRR), je poudarjal nov pristop k načrtovanju in upravljanju 
tradicionalnih podeželskih krajin ob baltski obali. Cilj projekta je bil najti rešitve, ki bodo koristne 
za naravo, varovanje vode ter lokalne kmete, podjetnike in prebivalce na podlagi celostnega 
trajnostnega načrtovanja rabe obale s posebnim poudarkom na območjih Natura 2000. 

TIDE (Tidal River Development) (2010–2013) je bil projekt v okviru programa Interreg IV B za 
Severno morje (ESRR), ki je zajemal rečna ustja Labe (Nemčija), Humber (Anglija), Šelde (Belgija in 
Nizozemska) in Weser (Nemčija). Projekt TIDE je bil namenjen ustvarjanju orodij za vključevanje 
načrtovanja v lokalne politike ob zagotavljanju izpolnjevanja zahtev Nature 2000 in okvirne 
direktive o vodah ter prepoznavanju pomembnih ekosistemskih storitev vsakega od teh ustij in z 
njimi povezanih koristi. V okviru projekta so izvedli vrsto ukrepov upravljanja in obnove habitatov 
rečnih ustij, vključno z obalnimi pašnimi barji. 

Viri: Hjerp et al. (2011); http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de; 
http://www.tide-project.eu/; http://www.ymparisto.fi/natureship 

http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de
http://www.tide-project.eu/
http://www.ymparisto.fi/natureship
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Sheme plačil za ekosistemske storitve 

Sheme plačil za ekosistemske storitve (PES) so sistemi, po katerih tisti, ki imajo korist od 
ekosistemskih storitev, plačajo tistim, ki jih zagotavljajo oz. vzdržujejo (ten Brink, 2011). 
Plačila lahko torej služijo kot spodbuda za ohranjanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in 
habitatov, da se zavaruje (ali po možnosti poveča) obseg ekosistemskih storitev, ki jih 
nudijo. Tipične ekosistemske storitve, ki jih podpirajo PES, so usmerjene na kakovost 
podtalnice, kakovost vode v rekah (omejevanje odtekanja s hranili bogatih odplak in erozije) 
in sekvestracijo ogljika. Sheme PES se lahko uporabljajo med upravljavci zemljišč oz. kmeti in 
javnimi službami (npr. občinska vodovodna podjetja) ali zasebnimi podjetji (npr. pivovarne), 
zastavljene pa so lahko na lokalni, regionalni oz. na ravni povodja ali na nacionalni ravni. Kot 
sheme PES se lahko označuje vrsto različnih finančnih in plačilnih mehanizmov, vključno z 
davčnimi spodbudami, prostovoljnimi ukrepi za trg ali širšo javnost, kot so kmetijsko-
okoljske sheme, a v tem delu se bomo navezovali samo na sisteme PES, ki temeljijo na 
neposrednih plačilih med koristniki in izvajalci. 

Sheme PES so občasno deležne kritik, da gre za prikrite subvencije za spodbujanje 
izpolnjevanja obstoječih standardov in zakonov, ki bi se jih morali upravljavci zemljišč in 
kmetje držati brez dodatnih plačil, kot so ukrepi za omejevanje izpustov nitratov. Med 
dejavniki, ki so odločilnega pomena za uspeh shem PES v Evropi, so torej, da: 

• je shema zasnovana na podlagi preverljivih informacij o referenčnem stanju uporabe 
zemljišč in ekosistemskih storitev, da se ne bi precenilo okoljskih tveganj; 

• v shemi sodelujejo vsi ključni deležniki; 

• so plačila vezana na redno in transparentno spremljanje kazalnikov, ki zadostno 
merijo izboljšanje ekosistemske storitve oz. storitev; 

• se sheme ne uporablja za financiranje praks upravljanja, ki so potrebne za 
izpolnjevanje zakonskih obveznosti; 

• se shemo prilagodi vsakič, ko predpisi in norme postanejo strožji; 

• se sheme ne spodkopava z nasprotujočimi si politikami in predpisi, ki vodijo v 
poslabšanje ekosistemskih storitev. 

Uspešne sheme zahtevajo transparentnost, zanesljivost (npr. plačil), sprejemanje vrednot 
skrbništva za naravo, zaupanje in trdno zavezanost vseh ključnih deležnikov. V praksi je 
mogoče s shemami PES zaustaviti degradacijo ali izgubljanje ekosistemskih storitev in 
biotske raznovrstnosti samo, če so del širšega nabora instrumentov politik, ki pokrivajo 
celoten spekter ekosistemskih storitev iz zadevnega območja (ten Brink, 2011). 

Izven širokih programov javnega financiranja so sheme plačil za ekosistemske storitve še 
relativno neobičajne, vendar pa uspeh nekaterih kaže na njihov potencial za podporo in 
izboljšanje upravljanja kmetijskih površin v Naturi 2000. Primer je program za trajnostno 
upravljanje povodja SCaMP (angl. Sustainable Catchment Management Programme)87, ki ga 
je razvila britanska vodovodna družba v sodelovanju z organizacijo RSPB in uporablja shemo 

                                                      
87 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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plačil za ekosistemske storitve za upravljanje pašništva na višje ležečih resavah. Vodovodna 
družba ima koristi v smislu boljše kakovosti vode, ker se zmanjša erozija šotnih prsti zaradi 
požiganja in prekomerne paše (gl. študijo primera v prilogi E za več podrobnosti). 

Nadomestila za izpuste ogljika in varovanje z ogljikom bogatih habitatov 

Po celi Evropi zdaj delujejo prostovoljne in regulirane sheme trgovanja z izpusti ogljika, ki 
pomenijo, da bi lahko shranjeni ogljik, če je preverjen, imel gospodarsko in trgovalno 
vrednost (Worrall et al., 2009). To pomeni, da bi lahko bil na voljo nov vir sredstev za 
upravljanje zemljišč. Države članice EU morajo zdaj v svojih ogljičnih proračunih upoštevati 
tudi izpuste/zajemanje ogljika iz rabe tal, sprememb rabe tal in gozdarstva (LULUCF), kar bi 
lahko služilo kot spodbuda za krepitev varstva z ogljikom bogatih habitatov. Hkrati pa na te 
habitate močno vplivajo spremembe rabe tal in podnebne spremembe (Holden et al., 2007; 
Reed et al., 2009).  

Takšna nadomestila za izpuste ogljika bi lahko koristila nizkim barjem in resavam na 
nepoškodovanih šotnih prsteh. V študiji v Veliki Britaniji so modelirali koristi usmerjenih 
upravljavskih posegov z vidika ogljika pri višinskih šotnih traviščih. Po oceni bi glede na 
trenutne stroške obnavljanja šotnih travišč in vrednosti nadomestil za izpuste ogljika pri 
morda 51 % višinskih območij, ki so bila ocenjena kot koristna z vidika ogljika, v 30 letih 
začelo prinašati dobiček iz nadomestil za izpuste ogljika (Worrall et al., 2009). Vendar pa je 
ta odstotek močno odvisen od cene ogljika, ki se jo uporabi pri izračunu. 

Dodatne informacije 

 Financiranje Nature 2000: Priročnik z navodili za obdobje 2007–2013 (različica za 
obdobje 2014–2020 bo na voljo kmalu) je dosegljiv na naslovu 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guid
ancehandbook 

 Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 

 SURF Nature (2012) Handbook on Financing biodiversity in the context of the 
European Fund for Regional Development (EFRD). http://www.surf-
nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2
012.pdf 

 Baza podatkov o dobrih praksah programov in ukrepov za razvoj podeželja Evropske 
mreže za razvoj podeželja (ENRD) 
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-
services/en/environmental-services_en.cfm 

 Kettunen in ten Brink (ur.) (2013) Social and Economic Benefits of Protected Areas: 
An Assessment Guide. Routledge. 

 Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under the 
Common Agricultural Policy CAP and biodiversity. Poročilo, pripravljeno za GD 
Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja. Inštitut za evropsko okoljsko 
politiko (IEEP), London, 2011: 
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-
protection/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
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6. OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE UKREPOV V 
PODPORO UPRAVLJANJU KMETIJSKIH 
POVRŠIN V NATURI 2000 

 
Kaj najdete v tem poglavju? 
 
To poglavje vodi skozi postopke načrtovanja, pridobivanja sredstev in izvajanja podpore za 
sisteme kmetovanja in skupnosti, od katerih je odvisno ohranjanje ključnih habitatov in vrst, 
zaščitenih z Naturo 2000. Poudarek je na ključnem viru sredstev, to sta 1. in 2. steber SKP, 
predstavljena pa so tudi priporočila za vsak posamezni korak v tem procesu.  
 
 

6.1 Strateško načrtovanje in zastavljanje prednostnih nalog za varstvene cilje in 
financiranje 

Priporočila:  

• Zagotovite sodelovanje med naravovarstvenimi in kmetijskimi organi ter 
relevantnimi deležniki pri strateškem načrtovanju za območja Natura 2000. 

• Zastavite jasne strateške cilje in prednostne naloge za ohranjanje ključnih habitatov 
in vrst, ki so odvisni od kmetijskih površin v Naturi 2000. 

• Uporabite prednostni okvir ukrepanja (POU) kot osnovo za vključevanje prednostnih 
nalog financiranja Nature 2000 v EKSRP in druge programe financiranja. 

• S pravočasnim ukrepanjem zagotovite, da bodo cilji Nature 2000 in povezane 
potrebe po sredstvih iz EKSRP in drugih evropskih skladov v obdobju 2014–2020 
vgrajeni v partnerski sporazum, ki ga države članice predložijo Komisiji v potrditev. 

 

Zagotovite celostno strateško načrtovanje za Naturo 2000. 

Strateško načrtovanje je ključnega pomena, da se opredeli prednostne naloge varstva in 
finančne potrebe za kmetijske površine v Naturi 2000 pred začetkom programskega obdobja 
2014–2020. To je pomembno, ker so viri financiranja omejeni in mora ohranjanje biotske 
raznovrstnosti tekmovati s številnimi drugimi cilji, zato se prednostne naloge za nacionalna 
in evropska sredstva določajo zgodaj v procesu oblikovanja programov. Strateško 
načrtovanje za kmetijske površine v Naturi 2000 naj poteka v procesu sodelovanja, ki 
vključuje organe, pristojne za okoljevarstvo in kmetijstvo, ter ključne deležnike. 

Bistveni koraki v strateškem načrtovanju in oblikovanju programov ter pri zagotavljanju 
financiranja so opisani spodaj. 



 

 97 

Določite jasne varstvene cilje za kmetijske površine v Naturi 2000. 

Pri strateškem načrtovanju je potrebno zastaviti jasne varstvene cilje in prednostne naloge 
na nacionalni in/ali regionalni ravni ob upoštevanju stanja ohranjenosti ključnih habitatov in 
vrst v kmetijski krajini, njihove pomembnosti na državni ali regionalni ravni in drugih 
pomembnih vidikov. Pomembno je podpirati obstoječe sisteme kmetovanja, ki ohranjajo 
kakovost habitatov, in ne le kmetijskih območij v Naturi 2000, ki jih neposredno ogrožajo 
pritiski v smeri povečanja intenzivnosti ali opuščanja kmetovanja. To je mogoče doseči tako, 
da se upošteva ocene stanja ohranjenosti habitatov in vrst iz poročil po členu 17 ter podatke 
o kazalnikih pritiskov, kot so na primer tisti, ki se navezujejo na tveganje za opustitev 
dejavnosti. 

Varstvene cilje je mogoče zastaviti na regionalni ali nacionalni ravni in se jih nato prenese na 
raven območij Natura 2000, kjer se nahajajo zadevni habitati in vrste (gl. poglavje 3.1 o 
zastavljanju varstvenih ciljev). V različnih okoliščinah kmetovanja in stanja ohranjenosti so 
potrebni različni ukrepi upravljanja, od vzdrževanja obstoječih sistemov in načinov 
kmetovanja do obnavljanja habitatov in obuditve upravljanja na predhodno opuščenih 
površinah. 

Za vsa območja načrt upravljanja ni potreben (in pristopi k načrtovanju upravljanja območij 
Natura 2000 se med državami članicami razlikujejo), je pa vedno nujno opredeliti 
ohranitvene ukrepe za vsako posebno ohranitveno območje (POO) v skladu s členom 6(1) 
direktive o habitatih (gl. poglavje 3.2). Pomembno je opredeliti stanje habitatov in vrst v 
kmetijski krajini, določiti varstvene cilje in podati napotke glede ustreznih možnosti 
upravljanja. V podporo procesu priprave in posodabljanja načrtov in procesov upravljanja 
območij Natura 2000 je mogoče uporabiti sredstva iz PRP (gl. poglavje 5.8). 

Da se lahko ohrani in izboljša zadosten obseg povezanih habitatov za ohranitev ali doseganje 
preživetja sposobnih populacij vrst, se mora ukrepe usmeriti na prava območja in izvajati na 
dovolj veliki površini (Whittingham, 2007). Zato za zagotovitev dolgoročnega ohranitvenega 
uspeha morda ne bo zadostovalo, da se cilja samo na območja, kjer se trenutno nahajajo 
zadevne populacije (RSPB in BirdLife International, 2011).  

Vključite varstvene cilje za kmetijske površine v Naturi 2000 v relevantne strateške politike 
in programe ter zagotovite zadostno financiranje. 

Ključno je, da se poišče finančne vire za podporo upravljanju kmetijskih površin v Naturi 
2000 in se zagotovi dolgoročno ekonomsko preživetje sistemov kmetovanja, od katerih so 
odvisni. Določanje potrebnih ohranitvenih ukrepov v načrtih upravljanja in drugih 
instrumentih je šele začetek procesa.  

V prednostnih okvirih ukrepanja za financiranje Nature 2000 naj bi države članice opredelile 
strateške prednostne naloge, potrebne ukrepe za programsko obdobje 2014–2020 in 
instrumente financiranja, ki se jih lahko uporabi za izvajanje teh ukrepov (gl. poglavje 3.3). 
Za zagotovitev sofinanciranja iz evropskih sredstev v obdobju 2014–2020 je potrebno 
pravočasno ukrepanje, preden so pripravljeni relevantni operativni programi. Cikel priprave 
programov za razvoj podeželja za obdobje 2014–2020 je prikazan na diagramu 6.1. Nekatere 
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države so že razvile zanimive pristope k vključevanju potreb po sredstvih za Naturo 2000 v 
relevantne programe, ki jih sofinancira EU, vključno z razvojem podeželja (gl. okvir 6.1). 

Diagram 6.1: Tipični cikel priprave programa za razvoj podeželja 

 
 

 

Pomembno je vgraditi cilje politik Nature 2000 v regionalne strategije trajnostnega razvoja. 
Podeželske skupnosti v Naturi 2000 imajo lahko koristi tudi od pobud, kot so ekoturizem, 
dodajanje vrednosti kmetijskih proizvodom s površin v Naturi 2000, znaki kakovosti in 

Okvir 6.1: Vključevanje Nature 2000 v programe evropskega financiranja 

Slovenski Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007–2013 je dober primer 
celostnega pristopa k načrtovanju ohranjanja Nature 2000 na nacionalni ravni. V okviru programa 
so bili za vse habitate, vrste in območja v Sloveniji, ki so zaščiteni z Naturo 2000, razviti podrobni 
varstveni cilji, ukrepi za doseganje teh ciljev ter predlogi za spremljanje in raziskave. Pripravili so 
jih v sodelovanju med pristojnimi javnimi službami, ministrstvi in drugimi na podlagi poznavanja 
pravnega okvira in registra rabe zemljišč ter strokovnih podlag in znanstvenih informacij. Hkrati 
so bili ukrepi vključeni v Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 in Program 
razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007–2013. V programu so analizirane finančne 
potrebe za upravljanje območij Natura 2000 in natančno opredeljena uporaba tako evropskih kot 
nacionalnih proračunskih sredstev.  

Vir: Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor (2007) 
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podpora strukturam za neposredno trženje. V nekaterih primerih so potencial za podpiranje 
naravovarstvenega upravljanja pokazala tudi plačila za ekosistemske storitve v obliki tržno 
osnovanih shem. Za dolgoročno zaščito biotske raznovrstnosti v Naturi 2000 je lahko 
potrebna tudi obnova kulturnega in družbenega kapitala z izkoriščanjem naravnih bogastev, 
znanja, veščin in potenciala za inovacije, ki obstaja v kmetijskih skupnostih. To lahko 
vključuje različne načine priznavanja ekološke strokovnosti upravljavcev zemljišč z 
nagradami in medijsko pozornostjo ter spodbujanje kmetijskih zadrug oz. združenj, da 
lajšajo upravljanje Nature 2000 in tako ustvarjajo dodatne koristi. Diagram 6.2 prikazuje 
širše koristi skupnostnega pristopa k varovanju Nature 2000. 

Diagram 6.2: Pozitivne sinergije in koristi, ki jih lahko prinese varovanje kmetijskih površin 
v Naturi 2000 (povzeto po Mantino, 2011) 
 

 
 

6.2 Opredeljevanje kmetijskih površin in sistemov v Naturi 2000 in vključevanje kmetov 

Priporočila:  

• Opredelite obseg in lokacijo kmetijskih površin v Naturi 2000, vključno z zemljišči, ki 
jih kmetje uporabljajo, a si jih ne lastijo in jih pristojni organi za kmetijstvo v sistemu 
LPIS nimajo zabeleženih kot kmetijska zemljišča v uporabi, z nedavno opuščenimi 
kmetijskimi zemljišči in zemljišči izven območja Natura 2000, ki so del istega sistema 
kmetovanja, ki upravlja z zemljišči v Naturi 2000.  

• Ocenite trenutno stanje kmetijskih površin v Naturi 2000, ekonomsko vzdržnost 
sistemov kmetovanja v Naturi 2000 ter ključne pritiske in nosilce sprememb v 
upravljanju oz. rabi zemljišč. 

• Vključite kmete in lokalne skupnosti v ta proces zbiranja informacij ter razvijte 
partnerski pristop, v katerem bodo v polnosti vključeni v proces oblikovanja, 
izvajanja in spremljanja podpornih ukrepov za njihove sisteme kmetovanja in 
gospodarstvo podeželja. 
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Opredelite obseg in lokacijo kmetijskih površin v Naturi 2000. 

V večini držav članic obstoječe baze podatkov o kmetijstvu (kot sta IAKS in LPIS), v katerih so 
zabeležena zemljišča in kmetje, ki so upravičeni do podpore iz SKP, skoraj zagotovo ne 
obsegajo vseh kmetijskih površin v Naturi 2000. Zato je izredno pomembno sodelovanje z 
lokalnimi strokovnjaki, kmeti samimi in pristojnimi organi tako s področja okolja kot 
kmetijstva, da se opredeli dejanski obseg in lokacijo kmetijskih površin v Naturi 2000. Viri, 
kot so evidence habitatov in vrst ali sistemi za prikaz pokrovnosti tal, so lahko uporabni, a 
ključno je lokalno poznavanje. 

Kmetijske površine v Naturi 2000 verjetno vključujejo tudi zemljišča, ki jih kmetje 
uporabljajo, a jih pristojni organi za kmetijstvo (iz različnih razlogov) nimajo zabeleženih kot 
kmetijska zemljišča v uporabi, nedavno opuščena kmetijska zemljišča in zemljišča izven 
območja Natura 2000, ki so del istega sistema kmetovanja, ki upravlja z zemljišči v Naturi 
2000 (npr. ekstenzivno gojeni travniki ali pašniki v dolini, ki zagotavljajo krmo za živino, ki se 
poleti pase v habitatih v Naturi 2000). 

Prav tako je pomembno opredeliti površine, ki jih kmetje uporabljajo, a niso v njihovi lasti, 
kot so skupna zemljišča ter orne ali pašne površine, kjer del leta pasejo živinorejci brez 
lastne zemlje. V nekaterih državah članicah so katastrske evidence rabe tal zastarele ali pa 
so lahko kmetijske površine zavedene kot gozdne. Beleženje obsega in lokacije kmetijskih 
površin, ki so povezane z Naturo 2000, je prvi in bistven korak pri pridobivanju podpornih 
plačil, informacije pa naj se beleži v geografskem informacijskem sistemu (GIS), da jih je 
enostavno posodobiti in so skladni s sistemom LPIS, ki ga uporabljajo organi, pristojni za 
kmetijstvo (gl. okvir 6.2). Pomembno vprašanje možnosti pri določanju pravil za 
upravičenost do plačil iz SKP tako, da vključujejo kmetijske površine v Naturi 2000, je 
razdelano v podpoglavju 6.4. 

Okvir 6.2: Vključevanje habitatov kmetijske krajine v Naturi 2000 v upravne sisteme SKP 

Nacionalni popis polnaravnih travišč na Slovaškem: Slovaška je kartirala svoje polnaravne traviščne 
habitatne tipe na nacionalni ravni in te evidence so vključene v sistem upravljanja kmetijskih parcel. 
Slovaški popis travišč torej ni le eden najbolje razvitih v Evropi, ampak je tudi najbolje vgrajen v 
kmetijsko-okoljsko podporo, čeprav je potreben posodobitve. Kartografski podatki se uporabljajo za 
usmerjanje nacionalnega programa kmetijsko-okoljskih ukrepov za podporo ekstenzivnemu 
kmetovanju na polnaravnih traviščih po celi državi na območja s priznano vsaj minimalno vrednostjo 
za biotsko raznovrstnost (VNV), vključno z območji Natura 2000. V programu so opredeljene 
določene prakse kmetovanja za določene habitatne tipe, ki so glede na popis razdeljeni v sedem 
kategorij (suha travišča, mezofilna travišča, gorski ekstenzivno gojeni travniki, nižinski vlažni travniki, 
aluvialni travniki z vegetacijo zveze Cnidion, višje ležeči vlažni travniki, nizka barja in travniki s 
prevladujočo stožko ter visokogorski travniki).  

Vira: Seffer et al. (2002); študija primera s Slovaške v prilogi E 
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Ocenite trenutno stanje sistemov kmetovanja v Naturi 2000 in njihovo ekonomsko 
vzdržnost ter opredelite ključne nosilce sprememb. 

Da bi lahko zastavile ustrezne cilje, določile prednost posameznih ukrepov in oblikovale 
programe, ki bodo izboljšali stanje ohranjenosti ključnih habitatov in vrst, morajo države 
članice izvesti svoje lastne nacionalne in/ali regionalne analize trenutnega stanja sistemov 
kmetovanja na njihovih območjih Natura 2000. Pri tem je treba upoštevati sposobnost 
ekonomskega preživetja ekstenzivnih sistemov kmetovanja ter pritiske oz. nosilce 
sprememb, s katerimi se soočajo zdaj ali se bodo soočali v prihodnosti. Nedobičkonosne 
kmetije so še posebej občutljive na že majhne spremembe v okoliščinah, ki lahko vodijo v 
velike spremembe v rabi in upravljanju zemljišč. Z analizo naj se opredeli območja, ki jim 
grozijo pritiski v smeri povečanja intenzivnosti ali opuščanja, enako pomembno pa je 
prepoznati obstoječe sisteme kmetovanja, ki ohranjajo habitate in vrste, kot so kmetijska 
območja visoke naravne vrednosti (gl. poglavji 2.4 in 2.5). 

Vključite kmete in lokalne skupnosti ter razvijte partnerski pristop k načrtovanju, 
oblikovanju in izvajanju podpornih ukrepov. 

Integrirano upravljanje kmetijskih površin na območjih Natura 2000 zahteva aktivno 
sodelovanje pristojnih organov s področja kmetijstva in narave oz. okolja na nacionalni in 
regionalni ravni pri opredeljevanju strateških prednostnih nalog in oblikovanju ustreznih 
ukrepov ter lokalno sodelovanje pri oblikovanju in uresničevanju teh ukrepov. Da se lahko 
razvije ustrezne instrumente in ukrepe, morajo biti kmetje in upravljavci zemljišč vključeni v 
pripravo in izvajanje shem. To je bistvenega pomena za zagotavljanje, da podporni 
mehanizmi ustrezajo svojemu namenu na lokalni ravni ter da jih lokalne skupnosti v polnosti 
sprejmejo in uporabljajo. Vedno več izkušenj kaže, da kmetje želijo imeti besedo pri 
oblikovanju podpornih ukrepov in da to prinaša uspešne rezultate (Poláková et al., 2011). 

Načini za pritegnitev ljudi k sodelovanju so v instrumentih politik in financiranja pogosto 
spregledani ter tako ostajajo premalo prepoznani in prejmejo premalo sredstev. Posledično 
v nekaterih skupnostih še vedno vlada veliko nezaupanje do Nature 2000. Preseže se ga 
lahko samo z zagotavljanjem bolj sistematičnega pristopa k dialogu in sodelovanju na lokalni 
ravni ter z vzpostavljanjem in uporabo lokalnih organizacij ali partnerstev, ki zbližujejo 
različne strani v razpravi na praktični ravni, kako združiti vse interese (kot to v Franciji 
počnejo na sistematični ravni s t. i. lokalnimi odbori). V podporo temu procesu se lahko 
uporabi sredstva iz PRP (gl. poglavje 5.9). 

Načelo partnerstva je že vgrajeno v politiko razvoja podeželja (podobno je tudi pri drugih 
povezanih evropskih skladih), saj se zahteva, da države članice in regije vključijo relevantne 
družbene, gospodarske in druge ustrezne akterje (vključno z okoljevarstvenimi 
organizacijami) v vse vidike priprave, izvajanja, spremljanja in vrednotenja PRP. Zakonodaja 
za obdobje 2014–2020 zahteva, da se »partnerje« vključi v vse korake programskega cikla, 
njihovi predstavniki pa morajo biti tudi člani odbora za spremljanje. 

Lokalna partnerstva za izvajanje Nature 2000 na terenu lahko pomenijo razliko med 
relativno nizko stopnjo uspeha in resničnim doseganjem tako ugodnega stanja ohranjenosti 
kot ekonomsko vzdržnega kmetijstva. Pristojni organi za kmetijstvo in okoljevarstvo, NVO, 
kmetje in drugi deležniki vedno bolj postajajo pravi partnerji pri razvoju shem upravljanja 
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območij Natura 2000, občutek skupne odgovornosti in lokalnega lastništva pa je eden 
najpomembnejših dejavnikov uspeha pri upravljanju območij (gl. okvir 6.3). 

Uvrstitev v Naturo 2000 je pogosto prinesla strah in napačno razumevanje, a obstajajo tudi 
dobri primeri, ko so se konflikti glede rabe uspešno rešili s partnerskim pristopom na lokalni 
ravni in so uspešno povezali različne ukrepe, da so dosegli večjo družbeno in ekonomsko 
vzdržnost kmetijskih habitatov v Naturi 2000.  

Okvir 6.3: Prilagajanje ukrepov lokalnim pogojem z udeležbo kmetov in upravljavcev 
zemljišč 

Kmetovanje za ohranjanje narave v regiji Burren (Irska) 

Dober primer kmetijskih ukrepov, ki so močno prilagojeni ohranjanju določenih habitatov, najdemo 
na območjih Natura 2000 v regiji Burren, kjer se že dolgo ceni tradicionalno prakso zimske paše 
živine zaradi njenega ohranjanja bogate raznovrstnosti habitatov in vrst na tem področju. V okviru 
Programa regije Burren Kmetovanje za ohranjanje narave (angl. Burren Farming for Conservation 
Programme – BFCP) se kmetom nudi svetovanje, kako doseči kar največje koristi za okolje na 
njihovih zemljiščih (z obiski na terenu, razvijanjem načrtov za kmetijska gospodarstva in 
usmerjanjem na podlagi dobrih praks). Od kmetov se pričakuje samoiniciativnost, da ustvarjajo 
optimalna vrstno bogata travišča ter predlagajo ukrepe in prednostne cilje. Podprte aktivnosti beleži 
in ovrednoti usposobljen svetovalec iz ekipe BFCP (dejavnost financira služba za nacionalne parke in 
prostoživeče živali). Inovativna ureditev glede nadomestil v tej shemi velja za ključno za doseganje 
želenih rezultatov. Načrti za kmetijska gospodarstva so zdaj precej enostavni in jasni, pripravljeni na 
samo dveh straneh – na eni strani je zemljevid kmetije z označenimi pomembnimi habitati, 
kulturnimi značilnostmi in predlaganimi ukrepi, na drugi pa seznam ukrepov s stroški za vsakega.  
Vira: študija primera z Irske v prilogi E in predlog irskega Programa razvoja podeželja (gl. 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20Do
cRDP14%20Jan.pdf) 
 
Upravljanje travišč v Nacionalnem parku Krkonoše (Češka)  

Od leta 2010 se s travniškimi habitati v OPS in Nacionalnem parku Krkonoše upravlja v skladu z 
ohranitvenimi prednostnimi nalogami in kmetijskimi praksami, ki so opredeljene v desetletnem 
načrtu upravljanja. Uprava parka je razvila pilotni model »naravi prijaznega upravljanja« na ravni 
kmetij za vzdrževanje in izboljšanje stanja habitatov s kmetovanjem, ki je ekonomsko vzdržno in 
dobro prilagojeno lokalnim pogojem. Cilj je bil tudi uskladiti ukrepe za zaščito različnih vrst in 
habitatov na ravni kmetij in preprečiti degradacijo biotske raznovrstnosti zaradi neustreznih praks 
kmetovanja (npr. odstranjevanje grmovja lahko škoduje nekaterim metuljem). Ukrepi so opredeljeni 
v načrtih za kmetijska gospodarstva, usmerjeni pa so na vrstno bogata travišča in izbrane vrste 
državnega in evropskega pomena (npr. Crex crex). V načrtu za kmetijsko gospodarstvo so opisane 
prisotne naravne dragocenosti in natančno predpisano upravljanje za vsak del kmetijskih površin. 
Našteti so možni ukrepi na podlagi obstoječih kmetijsko-okoljskih shem in posebni ukrepi, kot je bolj 
prilagodljivo pozno košenje, raznoliki režimi paše, podpora delnemu košenju (pasovi, mozaik) in 
zmanjšanje števila glav živine na hektar. Načrt lahko z dovoljenjem pristojnega naravovarstvenega 
organa vključuje tudi izjeme od splošnih pravil in posebna navodila za zaščito nekaterih vrst žuželk 
(npr. parcele brez upravljanja), za zaščito ptic na travnikih (npr. košnja s sredine navzven) ali ornih 
površinah (npr. zmanjšanje uporabe gnojil). Učinkovit sistem svetovanja in redna komunikacija s 
kmeti sta ključna za krepitev okoljske ozaveščenosti. 
Vir: študija primera s Češke v prilogi E 
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6.3 Zagotavljanje upravičenosti do podpore iz SKP in določanje referenčne ravni 

Priporočila:  

S skupnim delom in tesnim sodelovanjem med organi, pristojnimi za okolje in kmetijstvo:  

• zagotovite upoštevanje vseh možnosti za kategorizacijo kmetijskih zemljišč v Naturi 
2000 kot »kmetijske površine«, kot so opredeljene v novih uredbah, vključno s 
kmetijskimi površinami, ki se naravno vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, ter za vnos teh površin v sisteme LPIS/IAKS; 

• izkoristite fleksibilnost, ki jo organom, pristojnim za kmetijstvo, dopuščajo predpisi s 
področja SKP, da zagotovite, da bodo kmetje, ki uporabljajo te površine v Naturi 
2000, upravičeni do podpore tako iz 1. kot iz 2. stebra SKP (za katera lahko veljajo 
različna pravila glede upravičenosti); 

• v zakonskih okvirih opredelite druga pravila glede upravičenosti do sredstev iz SKP na 
način, ki ustreza značilnostim kmetijskih površin VNV in/ali tistih v Naturi 2000; 

• zagotovite jasno in kmetom lahko razumljivo razlikovanje med (a) zakonskimi 
zahtevami, ki jih kmetom nalagajo nacionalni ali regionalni predpisi v povezavi z 
izvajanjem Nature 2000, ki naj tvorijo predpisane zahteve ravnanja (PZR) navzkrižne 
skladnosti v povezavi z direktivama o pticah in habitatih; (b) drugimi nacionalnimi ali 
regionalnimi predpisi ter (c) zahtevami iz točk (ii) in (iii) člena 4(1)(c) Uredbe (EU) št. 
1307/2009, kjer je to ustrezno. 

Zagotovite upravičenost do podpore iz SKP, tako da izkoristite fleksibilnost, ki jo 
omogočajo predpisi s področja SKP. 

Kategorizacija kmetijskih zemljišč v Naturi 2000 kot »kmetijske površine« ni pomembna le 
zaradi upravičenosti do plačil iz SKP, zlasti dohodkovne podpore iz 1. stebra, ampak tudi ker 
se bodo kazalniki za vrednotenje vpliva uporabe sredstev iz EKSRP v državah članicah 
verjetno merili glede na kmetijske površine. Površine, ki niso opredeljene kot kmetijske, 
bodo izključene iz ocene učinkovitosti financiranja iz EKSRP, zaradi česar bo težje upravičiti 
financiranje v naslednjem programskem obdobju. 

Pristojni organi za kmetijstvo, ki upravljajo s sredstvi iz SKP in EKSRP na ravni držav članic ali 
regij, so odgovorni za določanje in uporabo pravil glede upravičenosti zemljišč in 
upravičencev za plačila iz SKP ter vodenje evidenc in spremljanje odhodkov. Tesno in 
pravočasno sodelovanje pristojnih služb za Naturo 2000 in za kmetijstvo je izjemnega 
pomena, da se zagotovi zadovoljivo reševanje vprašanj glede upravičenosti, preden so 
predlogi za naslednje programsko obdobje dokončani in predloženi Komisiji v potrditev. 
Uredbe s področja SKP omogočajo precejšnjo fleksibilnost, da se zadosti posebnim 
potrebam kmetov v Naturi 2000, a pristojni organi niso zavezani, da jo uporabijo v ta namen 
(pogosto pa so pod pritiskom drugih kmetijskih sektorjev, da določijo pravila, ki bodo bolj 
ustrezala večjim in bolj intenzivnim sistemom kmetovanja). 

Posebno pozornost je treba nameniti položaju kmetov, ki uporabljajo zemljišča drugih 
kmetov na neformalni osnovi ali samo del leta, ter kmetijskim površinam s kompleksnimi 
sistemi lastništva, kot je skupnostna uporaba, in številnim pašniškim habitatom v Naturi 
2000, ki imajo velik delež dreves in grmovja, ki prispevajo k njihovi vrednosti z vidika biotske 
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raznovrstnosti, a so bili v preteklosti izključeni iz plačil, pogosto zaradi načina, kako so države 
članice razlagale pravila v zvezi s prisotnostjo dreves. 

Okvir 6.4: Pomoč malim kmetom v Naturi 2000 pri dostopanju do podpornih plačil iz SKP 

Svetovalne službe v Transilvaniji (Romunija) 

NVO Fundaţia ADEPT Transilvania z območja Târnava Mare v Romuniji je v sodelovanju z lokalnimi 
skupnostmi ter romunskima ministrstvoma za kmetijstvo in razvoj podeželja ter za okolje in gozdove 
vzpostavila službo za kmetijsko svetovanje, ki povezuje ohranjanje biotske raznovrstnosti, obveznosti 
zaščite habitatov in vrst v Naturi 2000 ter dohodkovno podporo za podeželje. Njihova vizija je 
varstvo biotske raznovrstnosti na ravni krajine preko dela z malimi kmeti, da se vzpostavi spodbude 
za ohranjanje polnaravnih krajin, ki so jih ustvarili. Svetovalna služba je pomagala malim kmetom do 
upravičenosti do neposrednih plačil iz SKP. Okoli 60 % kmetijskih gospodarstev na tem območju je 
manjših od meje za neposredna plačila iz 1. stebra SKP v Romuniji (skupno 1 ha iz posameznih parcel 
v velikosti najmanj 0,3 ha). Organizacija pa je pomagala doseči dogovore, po katerih kmetje najamejo 
zemljišča svojih sosedov in tako postanejo upravičeni do plačil na podlagi površin, ki jih upravljajo. 
Poleg tega so se občine, ki so lastnice skupnostnih pašnih površin in niso upravičene do plačil, 
dogovorile za dolgoročni najem z pašniškimi združenji, da se lahko ta prijavljajo na razpise za 
kmetijsko-okoljska sredstva. S tem so velika območja prešla v okvir upravljanja s podporo iz SKP in je 
bilo odpravljeno tveganje za opuščanje. 

Vir: študija primera iz Romunije v prilogi E 

Določite referenčno raven za plačila. 

Referenčna raven dohodkovne podpore, kmetijsko-okoljsko-podnebnih in drugih področnih 
plačil iz SKP se je za programsko obdobje 2014–2020 spremenila z uvedbo plačil za zeleno 
komponento in popravki DKOS in PZR v okviru navzkrižne skladnosti (in povezanih 
nacionalnih in regionalnih standardih). 

Kot pri upravičenosti do plačil iz SKP imajo države članice nekaj fleksibilnosti tudi pri načinu, 
kako lahko opredelijo standarde DKOS in »trajno travinje«, upoštevati pa morajo lokalne 
pogoje in ustaljene lokalne prakse. To pa pomeni, da bi morale imeti možnost, da postavijo 
opredelitve, ki bodo v večji meri vključevale površine VNV in tiste iz Nature 2000 v sisteme 
podpore iz 1. in 2. stebra SKP. Tudi tukaj je potrebno tesno in pravočasno sodelovanje med 
pristojnimi organi za kmetijstvo in okolje tako pri opredeljevanju trajnega travinja kot pri 
novih standardih navzkrižne skladnosti. Upoštevati pa je treba tudi možnosti, ki so državam 
članicam na voljo pri določanju zgornjih omejitev glede proračuna različnih shem in tarif za 
plačila po hektaru v okviru teh shem. Pri določanju pravnih obveznosti kmetov glede 
upravljanja površin v Naturi 2000 se je pomembno zavedati, da so te tudi del referenčnih 
podatkov za izračun kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil. Čeprav kmetje lahko dobijo 
nadomestila za pravne obveznosti, ta plačila v okviru območij Natura 2000 ne morejo 
podpirati upravljanja s aktivnim obnavljanjem v enakem obsegu kot kmetijsko-okoljsko-
podnebna plačila in ne morejo biti vezana na potrebe posameznih kmetijskih gospodarstev 
ali habitatov, prav tako pa ni predvideno kritje transakcijskih stroškov kmetov. Pravne 
obveznosti po direktivah o pticah in habitatih ter na podlagi teh dveh ukrepov PRP naj se 
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oblikuje kot celosten sveženj podpore za Naturo 2000, ki nudi učinkovita nadomestila za 
stroške kmetov zaradi varovanja narave in pozitivnega upravljanja. 

6.4 Oblikovanje in usmerjanje usklajenih svežnjev podpore iz SKP za kmete v Naturi 2000 

Priporočila:  

• Vzpostavite vključujoč partnerski pristop k oblikovanju podpornih ukrepov za Naturo 
2000, s katerim boste v polnosti vključili ciljne kmete in izkoristili njihovo strokovno 
poznavanje upravljanja kmetijskih gospodarstev in habitatov. 

• Oblikujte notranje usklajene, celostne svežnje podpore iz obeh stebrov SKP, da 
odgovorite na posebne potrebe sistemov kmetovanja v Naturi 2000 ter ključnih 
habitatov in vrst, ki jih upravljajo. Ti naj izpolnjujejo lokalne potrebe po podpori za: 

– nadaljevanje kmetovanja, 
– ekstenzivne sisteme kmetovanja, 
– krepitev zmogljivosti in dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom, 
– kmetijsko upravljanje habitatov in vrst, zaščitenih z Naturo 2000. 

• Upoštevajte razpoložljive možnosti, da malim kmetom zagotovite enostaven dostop do 
ustrezne podpore iz obeh stebrov SKP. 

• Izkoristite možnosti novih tematskih podprogramov PRP za gorske in majhne kmetije ter 
oblikujte posebne priložnosti za Naturo 2000 z višjimi stopnjami podpore. 

• Poskrbite, da bodo stopnje plačil za območja z naravnimi omejitvami (OMD), v okviru 
območij Natura 2000 in za kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe ustrezale dejanskim 
celotnim stroškom upravljanja, zlasti če ni ali je malo dohodkov, ki lahko izpadejo. Kjer 
so na voljo, uporabite možnost dodajanja transakcijskih stroškov k izračunu plačil. 

• Poskrbite za stroškovno učinkovito uporabo razpoložljivih sredstev z oblikovanjem in 
usmerjanjem podpore čim bližje potrebam kmetijskih gospodarstev in habitatov ter na 
ustrezni ravni prostorskega obsega. 

• V polnosti izkoristite priložnosti za skupinske in zadružniške pristope, zlasti kjer gre za 
več malih kmetij in da spodbudite izvajanje od spodaj navzgor preko pristopa LEADER. 
 

Oblikujte notranje usklajene, celostne svežnje podpore. 

Ko so na ustrezni ravni opredeljene ciljne vrednosti ter varstveni cilji in potrebe, je potrebno 
razviti in izbrati ustrezne instrumente in ukrepe upravljanja, da se te cilje doseže. Jasnost 
glede ciljev je odločilnega pomena pri oblikovanju odzivov, ki naj odgovarjajo na težave in 
zagotavljajo usklajenost različnih ukrepov, zlasti v zvezi z merili za upravičenost in zahtevami 
glede upravljanja. 

Sistemi kmetovanja v Naturi 2000 ter ključni habitati in vrste, ki so od njih odvisni, 
potrebujejo notranje usklajene, celostne svežnje podpore iz obeh stebrov SKP. V okviru 
1. stebra so na voljo različne vrste dohodkovne podpore, nova struktura EKSRP pa omogoča 
veliko lažje oblikovanje celovito usklajenih svežnjev podpore iz PRP za programsko obdobje 
2014–2020 (za razliko od preteklih PRP, kjer je bilo podporo za gospodarske, okoljske in 
družbene cilje mogoče povezati samo z uporabo pristopa LEADER). 
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Trenutno so številni sistemi kmetovanja v Naturi 2000 v zapostavljenem položaju v sistemu 
SKP s pomanjkljivim dostopom do razpršenih virov podpore in nizkimi stopnjami plačil. 
Ekstenzivni sistemi kmetovanja, ki skrbijo za habitate v Naturi 2000, morajo biti ekonomsko 
in družbeno vzdržni, to pa je odvisno od tega, ali kmetijska gospodarstva dobijo zadosten in 
zanesljiv temelj iz dohodkovne podpore iz SKP in podpore za krepitev zmogljivosti ter plačil 
za odgovarjanje na posebne potrebe po upravljanju nekaterih habitatov in vrst. V procesu 
oblikovanja je treba upoštevati celosten pogled na potrebe teh kmetijskih gospodarstev, da 
se vzpostavi celovit sveženj štirih povezanih vrst podpore: 

• za zagotavljanje, da se kmetovanje na površinah v Naturi 2000 nadaljuje; 

• v podporo ekstenzivnim sistemom kmetovanja, ki so povezani s ključnimi vrstami in 
habitati; 

• za krepitev zmogljivosti in dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom, da se izboljša 
sposobnost ekonomskega preživetja; 

• v podporo posebnemu ohranitvenemu upravljanju habitatov in vrst, zaščitenih z 
Naturo 2000. 

Logika te hierarhije celovito usklajene podpore je, da se najprej poskrbi za nadaljnji obstoj in 
ekonomsko vzdržnost sistema kmetovanja, nato pa zagotovi spodbude za točno določeno 
upravljanje habitatov in vrst. Razpon možnih ukrepov za odgovarjanje na te potrebe je 
prikazan v spodnji preglednici 6.1, posamezne vrste podpore pa so opisane v 5. poglavju. 
Izbira ukrepov je precej široka in je odvisna od strateških ciljev, značilnosti sistemov 
kmetovanja v Naturi 2000, tveganj, s katerimi se soočajo, in priložnosti, ki jih nudi 
gospodarstvo na zadevnem podeželskem območju. 

Pomembno je, da vzpostavite vključujoč partnerski pristop k oblikovanju podpornih ukrepov 
za Naturo 2000. Za uspešne sheme je potrebno povezati strateško načrtovanje od zgoraj 
navzdol z razvojem ustreznih praktičnih ukrepov upravljanja od spodaj navzgor. Prav tako je 
pomembno pri oblikovanju ohranitvenih ukrepov upoštevati lokalno znanje, tako da v 
polnosti vključite ciljne kmete in izkoristite njihovo strokovno poznavanje upravljanja 
kmetijskih gospodarstev in habitatov. 

Še posebej pomembno je razmisliti o možnostih, ki so državam članicam na voljo za 
zagotavljanje dostopa malih kmetov do plačil iz obeh stebrov SKP. O vprašanju upravičenosti 
smo pisali zgoraj, upoštevajte pa tudi, da je lahko nekaterim od teh kmetov administrativni 
sistem popolna neznanka. Zelo je torej pomembno, da jim podporo nudi vir, ki mu zaupajo, 
na način in kraju, ki sta jim enostavno dosegljiva, kot je na primer individualno svetovanje v 
lokalni pisarni. 

Med predlaganimi novimi možnostmi držav članic za tematske podprograme PRP je 
poudarek tudi na gorskih in majhnih kmetijah s celostnimi programi podpore in višjimi 
stopnjami plačil. V okviru teh podprogramov za sisteme kmetovanja v Naturi 2000 in na 
drugih območjih VNV obstaja priložnost za razvijanje posebnih ukrepov, ki se jih napove v 
partnerskem dogovoru z Evropsko komisijo in nato dokončno razvije v PRP. 



 

 107 

 

Preglednica 6.1: Podporni ukrepi iz SKP za sisteme kmetovanja in upravljanje v 
Naturi 2000 (ukrepi v krepkem tisku so za države članice obvezni) 

Cilj  1. steber 2. steber 

Zagotoviti nadaljevanje 
kmetovanja 

- shema osnovnega plačila, 
shema enotnega plačila na 
površino 

- plačila za zeleno komponento 

- plačila za območja z naravnimi 
omejitvami (OMD) 

- prostovoljna vezana podpora 

- ali shema za male kmete 
namesto vseh ostalih 
neposrednih plačil iz 1. stebra 

 

- nadomestilo za OMD 

Podpirati ekstenzivne sisteme 
kmetovanja  

- plačilo za OMD 

- vezana plačila  

- nadomestilo za OMD 

- ekološko kmetovanje 

Krepiti zmogljivost in dodano 
vrednost  

- shema za mlade kmete - svetovalne službe 

- prenos znanja in informiranje 

- naložbe v osnovna sredstva 

- razvoj kmetij in podjetij 

- ustanovitev skupin proizvajalcev 

- sheme kakovosti za kmetijske 
proizvode 

- osnovne storitve (priprava 
načrtov upravljanja za območja 
Natura 2000 / VNV) 

Posebno ohranitveno upravljanje 
habitatov in vrst, zaščitenih z 
Naturo 2000 

 - kmetijsko-okoljsko-podnebna 
plačila 

- neproizvodne naložbe 

- plačila v okviru območij Natura 
2000 

- plačila za dobrobit živali 

- preprečevanje gozdnih požarov in 
obnova potenciala kmetijske 
proizvodnje 

 



 

 108 

Izračun plačil za OMD in kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil 

Višina plačil je odločilnega pomena za uspešno črpanje plačil za okolju prijazno upravljanje 
zemljišč v okviru PRP, ker kmetje ne bodo podajali vlog, če se jim bodo zdela plačila 
prenizka. Sistem plačil mora biti transparenten in v njem morajo biti jasne odgovornosti, da 
se vzpostavi zaupanje kmetov, okoljevarstvenih organizacij in splošne javnosti. 

Formula za izračun plačil (izpad dohodka + nastali stroški + transakcijski stroški 
upravičenca88) in uporabljeni podatki morajo ustrezati stroškom trenutnih normalnih praks 
kmetovanja in naravovarstvenih dejavnosti na območju izvajanja sheme. To pomeni, da se 
plačila iste vrste glede na okoliščine lahko znatno razlikujejo od ene do druge lokacije. Zelo 
pomembno je poskrbeti, da plačila za OMD, v okviru območij Natura 2000 in za kmetijsko-
okoljsko-podnebne ukrepe odražajo celotne stroške upravljanja, zlasti če ni ali je malo 
dohodkov, ki lahko izpadejo. Tem izračunom naj se doda transakcijske stroške, saj lahko 
upravne zadeve kmetom vzamejo precej časa, predvsem pri zelo specifično usmerjenih 
shemah, kot so sheme za območja Natura 2000, in kmetom brez administrativne podpore. 
Države članice naj spoštujejo najvišje stopnje plačil, ki so opredeljene v uredbah, razen če 
lahko utemeljijo višja plačila, kar je mogoče pri nekaterih območjih Natura 2000, zlasti kadar 
obstaja nevarnost za opuščanje upravljanja. 

Usmerjanje in obseg 

Pomembno je, da se razpoložljiva sredstva uporablja stroškovno učinkovito z oblikovanjem 
in usmerjanjem podpore čim bližje potrebam kmetijskih gospodarstev in habitatov ter na 
ustrezni ravni prostorskega obsega. 

V nekaterih primerih so za določene habitatne tipe ali vrste lahko ustrezni horizontalni 
ukrepi, kadar je mogoče nekaj preprostih zahtev uporabiti za celotno kmetijsko krajino v 
regiji ali državi. Taka primera sta ohranjanje travnikov na Slovaškem in baltskih obalnih 
travnikov v Estoniji (gl. okvir 6.5 in študiji primerov v prilogi E).  

Okvir 6.5: Strateški pristopi za ohranjanje določenih habitatov na obširnih območjih 

Sodelovanje med ministrstvoma za okolje in kmetijstvo za ključne habitate v Estoniji 

Leta 2001 je estonsko Ministrstvo za okolje vzpostavilo nacionalni program za obnovo in upravljanje 
baltskih obalnih travnikov. Prvi korak je bil obnovitev teh travnikov na raven, ki omogoča, da se jih 
spet redno pase in kosi. Obnovitvena dela so večinoma izvajali lokalni lastniki zemljišč in kmetje, ki so 
z Ministrstvom za okolje sklenili pogodbe o upravljanju. Ministrstvo za kmetijstvo je nato pripravilo 
poseben namenski kmetijsko-okoljski program za polnaravne habitate v okviru estonskega PRP (za 
obdobje 2007–2013). Številni kmetje, ki so začeli s programom Ministrstva za okolje, so se nato 
vključili tudi v posebni podprogram PRP. Kmetijsko-okoljski program je bil usmerjen na mnogo večje 
območje in je pokrival tudi druge tipe polnaravnih habitatov, kot so močvirni travniki, gozdnati 
travniki, gozdnati pašniki, alvarji, poplavljeni in barjanski travniki, brinova grmišča, resave in travišča 
na mineralnih prsteh – vsi so habitati visoke naravne vrednosti in so zaščiteni po direktivi o habitatih.  

Program upravlja Ministrstvo za kmetijstvo v tesnem sodelovanju z Državnim centrom za varovanje 
narave, ki podaja pripombe in izdaja odločbe za vsako vlogo v okviru kmetijsko-okoljskega programa. 

                                                      
88 Gre za dodatek v znesku do 20 oz. 30 %, odvisno od sheme. 
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Tesno sodelovanje ministrstev igra pomembno vlogo pri uspehu te zgodbe. Do zdaj je bilo v 
kmetijsko-okoljski program vključenih okoli polovica vseh obalnih travnikov v Estoniji. 

Vir: študija primera iz Estonije v prilogi E  
 

V mnogih primerih so za določena območja potrebni bolj specifični lokalni pristopi, kot so 
močno prilagojeni in usmerjeni ukrepi, ki najbolj ustrezajo specifičnim potrebam upravljanja 
določene vrste ali habitata na določeni lokaciji. Takšno usmerjanje ukrepov bo verjetno zelo 
pomembno za številne habitate in vrste, saj se jih ne more vedno učinkovito ohraniti s široko 
zastavljenimi horizontalnimi ukrepi kmetijsko-okoljskega tipa (npr. na državni ravni), ki so 
primarno namenjeni ohranjanju habitatov na splošno. Na Slovaškem so na primer v okviru 
shem za polnaravna travišča ugotovili, da horizontalni ukrepi niso ravno učinkoviti, ker 
različne vrste in habitati pogosto za ohranjanje potrebujejo različne ukrepe, ki pa se lahko 
razlikujejo tudi glede na lokacijo. Cilj je zatorej izboljšati učinkovitost sheme z razvijanjem 
bolj specifičnih ukrepov, ki so usmerjeni na prednostna območja (npr. območja Natura 2000) 
in zanje veljajo dogovorjeni predpisi glede upravljanja (katerih izvajanje se spremlja), po 
potrebi tudi na ravni polj. Da se to doseže, je torej potrebno oblikovanje ukrepov od spodaj 
navzgor v dialogu s kmeti, ki se ga koordinira na lokalni ravni (Okvir 6.6). 

Za specifično usmerjanje kmetijsko-okoljskih ukrepov se seveda potrebuje zanesljive, 
aktualne in obširne ekološke podatke (npr. popise, zemljevide habitatov in atlase vrst), zato 
bo morda potrebno izvesti terenske raziskave ter zbrati in kartirati podatke. Takšne 
dejavnosti so lahko povezane z visokimi stroški in zahtevajo precejšnje naložbe v krepitev 
zmogljivosti naravovarstvenih organizacij. Vendar pa bodo te dejavnosti verjetno vseeno 
bolj stroškovno učinkovite, če se z njimi zmanjša območje, na katerem je potrebno izvajati 
ukrepe za doseganje želenega naravovarstvenega rezultata. 

Okvir 6.6: Obširno ali lokalno? 

Iskanje ravnovesja med različnimi zahtevami glede upravljanja za različne vrste in habitate na 
območju Natura 2000 je lahko zelo kompleksno, a lahko tradicionalno kmetovanje na območjih, kjer 
te vrste in habitati preživijo, nudi rešitve, ki so dobro prilagojene lokalnim potrebam. Na poplavnih 
traviščih na Slovaškem na primer živi več vrst metuljev, ki so vključene v direktivo o habitatih, kot so 
Maculinea teleius, M. nausithous in Lycaena dispar, ki so tesno povezani s tradicionalno uporabo 
aluvialnih travnikov. Te vrste so prilagojene tradicionalnemu na majhne parcele razdrobljenemu 
košenju, saj se nikoli ni kosilo celotnega območja naenkrat. Mozaično upravljanje je pomembno tudi 
za kosca (Crex crex), zlasti v letih, ko so obdobja poplavljanja krajša. Za razliko od njih pa lahko 
nekaterim drugim ptičjim vrstam evropskega pomena, kot sta rjavi srakoper (Lanius collurio) in črna 
štorklja (Ciconia nigra), koristi sočasna košnja večjih površin, saj so sveže pokošeni travniki zelo 
vabljiv vir hrane. 

Vir: RSPB in BirdLife International (2011) 
 

Skupinski in zadružniški pristopi 

Mnoge sheme za upravljanje zemljišč potrebujejo veliko vključenost na ravni širše krajine in 
skupno delovanje različnih vrst upravljavcev zemljišč (kmetov, lastnikov gozdov, javnih služb, 
ki upravljajo zemljišča v javni lasti), da so lahko učinkovite. Pristojni organi morajo zato pri 
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oblikovanju svojih PRP sodelovati s širokim naborom deležnikov (vključno s kmetijskimi in 
gozdarskimi skupnostmi) in kar najbolje izkoristiti možnosti za spodbujanje in podporo 
vključevanju na ravni krajine, ki jih ponujajo uredbe. Včasih je lahko bolj učinkovito 
spodbujati in pomagati kmetom, da se za podpisovanje kmetijsko-okoljskih sporazumov 
povežejo v zadruge ali združenja, namesto da se podpisuje sporazume s posameznimi kmeti. 

Skupinski in zadružniški pristopi k izvajanju ukrepov PRP so lahko še posebej uporabni za 
območja Natura 2000, zlasti kadar je vpletenih več majhnih kmetijskih gospodarstev. Primer 
je romunska organizacija Fundaţia ADEPT Transilvania, ki pomaga malim kmetom na 
območju Natura 2000 Târnava Mare, da se vključijo v podporne sheme, in spodbuja 
izboljšave zasnove shem, da zagotovi dostopnost za male kmete (gl. okvir 6.4 in študijo 
primera iz Romunije v prilogi E). Vloga podpornikov oz. usklajevalnih organizacij je še 
posebej pomembna pri skupinskih sporazumih in bi se jo lahko podprlo v okviru PRP.  

Tako vključevanje nekmetijskih skupin kot pristop od spodaj navzgor pri izvajanju lokalno 
usmerjenih shem se lahko podpre v okviru pristopa LEADER. To dobro ponazarjata primera 
nizozemskih okoljskih zadrug (Franks in McGloin, 2007) in nemških združenj za upravljanje 
krajine (gl. okvir 6.6). Ta zadružniška združenja povezujejo naravovarstvene skupine z 
lokalnimi kmeti in skupnostmi po celi regiji ter lahko pogosto zbližajo sicer nasprotujoče si 
interesne skupine v skupni skrbi za območja Natura 2000. Osnova za uspešne projekte je 
tesno sodelovanje s kmeti, lokalnimi skupnostmi, naravovarstvenimi skupinami in vladnimi 
organi.  

Okvir 6.6: Zadružniška partnerstva s kmeti in lokalnimi skupnostmi 

V Nemčiji se združenja za upravljanje krajine (nem. Landschaftspflegeverbände) ukvarjajo z 
izvajanjem ustreznih kmetijskih ukrepov na območjih Natura 2000 v sodelovanju s kmeti in lokalnimi 
skupnostmi. Ta regionalna nevladna združenja povezujejo naravovarstvene skupine z lokalnimi kmeti 
in skupnostmi. 155 združenj za upravljanje krajine (vsaj po eno v vsaki zvezni deželi) deluje na ravni 
okrajev skupaj z 20.000 kmeti, več kot 3000 lokalnimi organi in 1000 NVO. Te pogosto nasprotujoče 
si interesne skupine sodelujejo za izvajanje integriranih in trajnostnih praks upravljanja zemljišč na 
številnih območjih Natura 2000. Na območju Natura 2000 s suhimi travišči Altmühltal na Bavarskem 
so na primer združenja za upravljanje krajine odigrala ključno vlogo pri podpiranju ovčjerejcev, ki 
med seboj usklajujejo ekstenzivno pašo okoli 25.000 ovc in proizvajajo jagnjetino s posebno oznako 
kakovosti doline Altmühl. Usklajevanje med kmeti je nujno tudi zato, da se upravljavskih ukrepov 
(npr. košnje) ne izvaja istočasno na vseh območjih, da v habitatu ostaja dovolj raznolikosti v korist 
vseh vrst. 

Lokalni koordinatorji razvijajo projekte za posamezne tipe krajine, vključno z znanstvenimi ukrepi, 
finančnimi preračuni in izvedbo kmetijsko-okoljskih shem. Prijavljajo se na razpise za razpoložljiva 
sredstva na državni ravni in nadzorujejo izvajanje aktivnosti, predvsem s strani kmetov, ter 
spremljajo rezultate projektov. Osnova za uspešne projekte je tesno sodelovanje s kmeti, lokalnimi 
skupnostmi, naravovarstvenimi skupinami in vladnimi organi. Upravljanje območij Natura 2000 
temelji na treh osrednjih elementih financiranja: (1) neposredna plačila, (2) kmetijsko-okoljski 
programi in (3) programi za upravljanje zemljišč, ki so podprti z ukrepom za naravno dediščino v 
okviru EKSRP. 

Vira: www.altmuehltaler-lamm.de in www.lpv.de  

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://www.lpv.de/
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6.5 Zagotavljanje finančnih, tehničnih, svetovalnih in administrativnih virov za izvajanje 

Priporočila: 

• Poskrbite, da je na voljo dovolj finančnih in drugih virov za dolgoročno podporo, 
vključno z usposobljenim osebjem svetovalnih služb in plačilnih agencij s tehničnimi 
znanji, ki so potrebna za upravljanje zemljišč v Naturi 2000. 

• Svetovanje in informacije naj nudijo viri, ki jim kmetje zaupajo. 

Poskrbite, da je na voljo dovolj finančnih in drugih sredstev za dolgoročno podporo. 

Financiranje v okviru PRP mora biti dolgoročno, če je le mogoče, saj vmesna obdobja brez 
financiranja spodkopavajo zaupanje med kmeti in lastniki zemljišč ter jih odvračajo od 
dolgoročnih ukrepov (kot je obnova habitatov). Če dolgoročno financiranje ni na voljo, se 
bodo kmetje bolj posvetili ukrepom, ki jih je mogoče hitro odpraviti, kar v nekaterih 
primerih pomeni trajno izgubo koristi, ki se jih je morda doseglo v času trajanja zadevne 
sheme. S tem pa se zmanjša tudi dolgoročna koristnost porabljenih javnih sredstev. 

Bistvenega pomena je, da se ne zagotovi sredstev samo za plačila kmetom, ampak se z njimi 
pokriva tudi stroške institucionalnega izvajanja in podpore. Nekatere od teh stroškov 
sofinancira EKSRP – na primer svetovalne službe, usposabljanje in pridobivanje strokovnih 
znanj (vključno z usposabljanjem svetovalcev in izvajalcev usposabljanj), priprava načrtov 
upravljanja območij Natura 2000 in območij VNV, sodelovanje skupin in pristop LEADER. V 
mnogih primerih za te storitve skrbijo pogodbeni izvajalci vlad, vključno z NVO in kmetijskimi 
organizacijami (gl. 5. poglavje za več podrobnosti).  

Pri namenjanju sredstev za izvajanje podpore v okviru območij Natura 2000 je pomembno 
prepoznati relativno večje breme institucionalnih transakcijskih stroškov, kadar je vključeno 
večje število malih kmetov in kadar so tako kmetje kot izvajalsko osebje vključeni prvič. Za 
izvajalsko osebje in zlasti osebje plačilnih agencij, ki je odgovorno za skladnost in odloča o 
tem, ali kmetje izpolnjujejo pogoje navzkrižne skladnosti in svojih kmetijsko-okoljskih 
pogodb, je potrebno strokovno usposabljanje v zvezi z upravljanjem in sistemi kmetovanja v 
Naturi 2000, zato se zanj lahko pridobi sredstva. 

Na voljo pa naj bodo tudi sredstva za spremljanje učinkov dejavnosti upravljanja na ravni 
kmetijskih gospodarstev. 

Poskrbite za celostno svetovanje in informiranje. 

Svetovanje in informacije naj nudijo viri, ki jim kmetje zaupajo (sicer jih verjetno ne bodo 
upoštevali), in pri tem naj bodo nasveti glede ohranjanja vedno povezani z nasveti, kako ga 
je mogoče umestiti v okvir sistema kmetovanja (gl. okvir 6.7). Svetovalci igrajo tudi ključno 
vlogo kot vezni člen med raziskovalci in kmeti, tako da prepoznavajo potrebe kmetov, 
zbirajo praktične izkušnje ter znanja iz raziskav prenašajo v lokalne okoliščine. Potrebno je 
poskrbeti, da imajo tisti, ki nudijo svetovanje, tudi potrebna tehnična znanja in strokovnost 
za to, zlasti v primeru kmetijskih površin v Naturi 2000. Svetovalne storitve pa lahko nudijo 
tudi lokalne organizacije, kot so NVO in združenja kmetov. Kakšne možnosti podpore iz SKP 
so na voljo za storitve svetovanja in informiranja, je opisano v poglavju 5.6. Pomembno je 
izkoristiti tudi priložnosti za financiranje dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
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strokovnih znanj, delavnice in inštruiranje, demonstracijske aktivnosti, obiske kmetij in 
kratkoročne izmenjave za upravljanje kmetij. Obiski kmetij in izmenjave med kmeti imajo še 
posebno pomembno vlogo pri spodbujanju kmetov, da se vključijo v kmetijsko-okoljske 
programe, za krepitev njihove motivacije ter spodbujanje kreativnosti in inovativnosti pri 
naravovarstvenih praksah upravljanja (gl. med drugim študije primerov v prilogi E iz Irske, 
Nemčije, Češke, Romunije, Avstrije in Nizozemske, kjer so vzpostavili učinkovite sisteme 
svetovanja in redno komunikacijo s kmeti). 
 

Okvir 6.7: Celostno kmetijsko in naravovarstveno svetovanje za kmete  

Program »Partnerbetrieb Naturschutz« v nemški zvezni deželi Porenje-Pfalška 

Pobuda »Partnerbetrieb Naturschutz« nudi kmetom celostno kmetijsko in naravovarstveno 
svetovanje za celotno kmetijsko gospodarstvo in načrtovanje na podlagi dialoga. V svetovalnih 
ekipah so tako svetovalci s področja okolja kot agronomije. Kmetje skupaj s svetovalno ekipo v 
dialogu izvedejo analizo stanja za celotno kmetijsko gospodarstvo in okoliško krajino. Pripravijo 
naravovarstveni načrt za celotno kmetijsko gospodarstvo, vključno z analizo naravovarstvenega 
potenciala kmetije in za kmetijo specifičnimi varstvenimi cilji, pri tem pa uporabijo karte in slike iz 
zraka ter posebne določitve območij, s posebnim poudarkom na habitatih in vrstah, zaščitenih z 
Naturo 2000, in varstvenih ciljih na podlagi okvirne direktive o vodah. Kmetje in svetovalna ekipa 
nato pripravijo in se dogovorijo o posebnem naravovarstvenem načrtu za kmetijsko gospodarstvo. 
Ekipa nudi stalne individualne svetovalne storitve, vrednotenje in povratne informacije. Rezultate 
merijo in vrednotijo kmetje skupaj z ekipo na letni ravni. Kmetje iščejo odgovore, ki so vezani 
neposredno na njihova kmetijska gospodarstva, kot na primer: Kako bo upravljanje z ekstenzivno 
pašo vplivalo na proizvodnjo mleka na kmetiji? Kakšen je smisel določenega ukrepa v zvezi z 
upravljanjem? Kako vpliva, če se nečesa ne stori? Za ohranjanje katerih okoljskih virov, habitatov ali 
vrst lahko poskrbim na svojem kmetijskem gospodarstvu? Prepričljivi odgovori so ključni element pri 
vzpostavljanju zaupanja v predlagane ohranitvene ukrepe. 

Vir: študija primera iz Nemčije v prilogi E 

6.6 Spremljanje, vrednotenje in prilagajanje 

Priporočila:  

• Spremljajte vključenost in pokritost z ukrepi za vsak povezani habitat in vrsto, 
zaščitena z Naturo 2000, rezultate primerjajte s ciljnimi vrednostmi ter prilagodite 
zasnovo in izvedbo sheme, če se ne dosega ciljev. 

• Poskrbite, da so sistemi zbiranja podatkov že od začetka vgrajeni v izvajanje sheme. 

• Poskrbite za zadostne zmogljivosti za spremljanje in vrednotenje rezultatov. 

• Opredelite želene rezultate ali mejnike ter zastavite ustrezne postopke za 
spremljanje in kazalnike, ki bodo kmetom lahko razumljivi in enostavni za uporabo. 

• Vključite kmete v spremljanje ter jim predstavite rezultate in glavne zaključke 
ustreznih vrednotenj. 
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Poskrbite za učinkovito spremljanje in vrednotenje. 

Učinkovito spremljanje in vrednotenje je odločilno za zmožnost ocenjevanja učinkovitosti 
ukrepov pri doseganju ciljev ter za postopno prilagajanje in izpopolnjevanje shem in praks 
upravljanja. 

Spremljanje in vrednotenje je treba izvajati na različnih ravneh. Redno spremljanje naj bo 
sestavni del vsakega podpornega programa za območja Natura 2000. Spremljanje naj bi 
omogočalo oceno vključenosti v ukrepe in pokritosti z njimi, morebitnih težav in omejitev za 
njihovo izvajanje ter njihovega učinka v zvezi z zasledovanimi varstvenimi cilji. Pomembno 
pa je tudi, da se rezultate strokovnega spremljanja in raziskav vključi v izboljšave priporočil 
glede upravljanja (gl. okvir 6.9 in poglavje 4.3). 

Pomembno je oblikovati programe spremljanja, ki se jih lahko uporabi tudi na ravni 
kmetijskih gospodarstev z uporabo ustreznih enostavno preverljivih kazalnikov. Vključevanje 
kmetov v redno spremljanje rezultatov, ki so jih dosegli z izvajanjem predpisanih ukrepov, se 
je izkazalo kot zelo učinkovit način za krepitev njihovega sodelovanja pri izvajanju. 
Komuniciranje s širšo javnostjo je prav tako zelo pomembno za ustvarjanje pozitivne podobe 
ciljnih vrst in habitatov ter izkazovanje priznavanja tistim, ki se trudijo za njihovo zaščito. 

Države članice naj rezultate iz poročil rednega spremljanja na območjih Natura 2000 
vključijo v mehanizme financiranja in ustrezno prilagodijo usmeritev obstoječih 
instrumentov politik. V tem primeru to pomeni vgradnjo rezultatov spremljanj z območij 
Natura 2000 v ukrepe kmetijske politike, ki imajo neposreden vpliv na ključne vrste in 
habitate v kmetijski krajini v Naturi 2000. Za učinkovito izvajanje integriranega programa 
kombiniranih ukrepov je ključno, da se razvije informacijski sistem s skupnimi podatki, ki bo 
združeval kmetijske, botanične in zoološke informacije ter podatke o uporabnikih zemljišč 
na območjih Natura 2000. 

Spremljanje PRP se bo izvajalo s kazalniki, ki bodo opredeljeni v novem skupnem okviru 
spremljanja in vrednotenja (ki bo določen v izvedbenih aktih v nadaljevanju leta 2014). Te je 
potrebno uporabiti v vseh državah članicah ter vključiti skupne kontekstualne kazalnike za 
območja Natura 2000, stanje ohranjenosti kmetijskih habitatov in kmetovanje VNV. Države 
članice lahko uvedejo tudi dodatne kazalnike, ki so vezani na njihove nacionalne oz. 
regionalne okoliščine. Poleg teh formalnih zahtev glede vrednotenja lahko hitri postopki 
notranje revizije, ki jih vzpostavijo organi upravljanja v prvih dveh letih izvajanja posamezne 
sheme, služijo kot zelo učinkovit način za prepoznavanje in reševanje težav, preden lahko 
vplivajo na izvajanje, okoljsko učinkovitost ali odnos kmetov.  

Na nacionalni oz. regionalni ravni je glavni cilj dejavnosti spremljanja in vrednotenja, da 
upravljavci shem in oblikovalci politik dobijo povratne informacije, kako deluje shema za 
Naturo 2000 in ali dosega svoje cilje. V praksi je to del aktivnega procesa učenja, ki organu 
upravljanja omogoča pregledovanje in prilagajanje obstoječih shem in ukrepov ter boljšo 
zasnovo prihodnjih shem in ukrepov. Kadar se sheme za upravljanje območij Natura 2000 
uvajajo prvič, lahko pilotno testiranje v manjšem obsegu z vrednotenjem izboljša 
učinkovitost, sprejetost in izvedbo shem. 
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Okvir 6.8: Sodelovanje kmetov in raziskovalcev za optimalno ohranjanje vrst 

Na Nizozemskem so z uspešnim sodelovanjem kmetov in raziskovalcev uvedli hrčkom prijazno 
kmetijsko upravljanje. Rezultati raziskav in fleksibilna pravila glede upravljanja so omogočila 
prilagodljivo upravljanje. Med projektom so se nasveti glede upravljanja močno spremenili zaradi 
novih spoznanj iz raziskave s spremljanjem hrčkov, ki sta jo izvajala Alterra (del Univerze v 
Wageningenu) in Univerza Radboud iz Nijmegena. Fleksibilnost pri upravljanju je bila mogoča, ker je 
bil projekt uradno po evropskih predpisih poskus, kar je vpletenim strankam omogočilo, da 
spremenijo pravila in predpise glede upravljanja. V letnih pogodbah je bil na primer dogovorjen 
preživetveni pas v širini 20 m, da so se lahko raziskovalci vsako leto obrnili na kmete, ki so imeli 
optimalno lokacijo, ki je koristila hrčkom. 

K uspehu projekta sta precej prispevala tudi neposredno in stalno svetovanje ter individualna 
podpora kmetom. V času trajanja projekta so raziskovalci informirali kmete in jim pomagali pri 
upravljanju poljščin in drugih vidikih, pomembnih za hrčke, ter odgovarjali na vprašanja, kot so: »Ali 
lahko poberemo pridelke?« ali »Našel sem brlog. Kaj naj storim?« Koordinator za hrčke izvaja 
spremljanje, sledi razpisom za nove sporazume za upravljanje in preverja skladnost z ukrepi v zvezi z 
upravljanjem poljščin. 

Vir: študija primera z Nizozemske v prilogi E 
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SEZNAM KRATIC 
KRATICA CELOTNI ZAPIS 
CLC CORINE Land Cover 
DKOS dobro kmetijsko in okoljsko stanje 
EKJS Evropski kmetijski jamstveni sklad 
EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
ESI evropski strukturni in investicijski skladi 
ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj 
ESS Evropski socialni sklad 
IAKS integrirani administrativni in kontrolni sistem 
KZU kmetijsko zemljišče v uporabi 
LAS lokalne akcijske skupine (v okviru pristopa LEADER) 
LIFE finančni instrument EU za okolje 
LPIS identifikacijski sistem za zemljišča (angl. Land Parcel Information System) 
LULUCF raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo (angl. Land Use, Land Use Change and 

Forestry) 
MSP mala in srednje velika podjetja 
NVO nevladna organizacija 
OMD območje z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (prej območje z omejenimi 

možnostmi za kmetijsko dejavnost) 
OPS območje, pomembno za skupnost 
PEP površina z ekološkim pomenom 
PES plačila za ekosistemske storitve 
POO posebno ohranitveno območje 
POU prednostni okvir ukrepanja 
POV posebno območje varstva 
PRP program razvoja podeželja 
PZR predpisane zahteve ravnanja 
SEP shema enotnega plačila 
SEPP shema enotnega plačila na površino 
SKP skupna kmetijska politika 
SKS sistem kmetijskega svetovanja 
SOP shema osnovnega plačila 
SOSV skupni okvir spremljanja in vrednotenja 
USO ugodno stanje ohranjenosti 
VNV visoka naravna vrednost 
ZOP zaščitena označba porekla 
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