VABILO
Mednarodna LIFE konferenca za mreženje
8. in 9. maj 2018

LIFE kmetovanje – okoljsko
vzdržno kmetijstvo
Spoštovani,
Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organizira mednarodno LIFE
konferenco za mreženje z naslovom:

„LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo“,
ki bo potekala 8. in 9. maja 2018, z ogledom LIFE projektov na terenu in
konferenco v Kongresnem centru Brdo, Brdo pri Kranju.
Mednarodna konferenca za mreženje bo namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE
kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov s podporo LIFE projektov. Program
bo omogočal vrsto priložnosti za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih
partnerstev za prihodnje LIFE projekte.
Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna. Prosimo, da
svojo udeležbo potrdite preko spletnega obrazca, najkasneje do 23. aprila 2018.

Mednarodna konferenca bo potekala v dveh sklopih.
Prvi dan (torek, 8. maj 2018) je namenjen ogledu primerov LIFE projektov v Sloveniji (LIFE ViVaCCAdapt
in LIFE projekt Presihajoče Cerkniško jezero) ter obisku Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki je odličen
primer številnih izzivov, s katerimi se soočajo tako upravitelji zavarovanih območij kot tudi kmetovalci.
Terenski ogled bo služil kot izhodišče za nadaljnje razprave v okviru konference.
Drugi dan (sreda, 9. maj 2018) bo potekal dogodek za mreženje v Kongresnem centru Brdo, na Brdu pri
Kranju, z naslednjim okvirnim programom:
•

LIFE tržnica znanja – predstavitev slovenskih in tujih LIFE projektov ter mreženje

•

Okoljski izzivi v kmetijstvu – aktualni izzivi in doprinos programa LIFE k njihovem reševanju

•

LIFE kmetovanje – predstavitev LIFE dobrih praks

•

Potencial programa LIFE v slovenskem kmetijstvu – delavnice

Okvirni program z več informacijami je del priloge.

Vljudno vabimo vse LIFE projekte, ki se vsebinsko povezujejo s temo konference, da se predstavijo na
LIFE tržnici znanja. Podatke pustite ob prijavi v spletnem obrazcu.
Vse informacije o dogodku so objavljene na naši spletni strani. V primeru dodatnih vprašanj smo
dosegljivi na naslovu life.mop@gov.si ali na telefonski številki 01 478 7400 – Ekipa LIFE.

Veselimo se druženja z vami.
Ekipa projekta LIFE Krepitev zmogljivosti

Mednarodna LIFE konferenca za mreženje

LIFE kmetovanje – rešitve za okoljsko
trajnostno kmetijstvo
8. in 9. MAJ 2018, SLOVENIJA
OKVIRNI PROGRAM*
Torek, 8. maj 2018 – OBISK PROJEKTOV NA TERENU
09.30

Odhod iz Ljubljane

11.00 – 12.30

Obisk projekta LIFE ViVaCCAdapt v Ajdovščini

12.30

Odhod iz Ajdovščine

13.30 – 14.30

Kosilo

14.30 – 16.30

Obisk KP Ljubljansko barje in predstavitev LIFE projekta Presihajoče Cerkniško jezero

16.30

Povratek v Ljubljano

Sreda, 9. maj 2018 – KONFERENCA (Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju)
08.30

Prijava udeležencev

08.30 – 10.00

LIFE tržnica znanja
Stojnice projektov, čas za neformalno mreženje

10.00 – 10.20

Pozdravni nagovori – otvoritev konference

10.20 – 11.20

Uvodni panel Okoljski izzivi v kmetijstvu
LIFE – nove rešitve za okolje in kmetijstvo
Pregled doprinosa programa LIFE v kmetijstvu na EU ravni
Izzivi v kmetijstvu
Predstavitev področij, kjer so potrebe za oblikovanje novih rešitev z vidika razvoja
kmetijstva
Kmetijstvo in okolje
Predstavitev aktualnih okoljskih problemov oz. groženj naravi prepoznanih na
področju kmetijstva

11.20 – 11.40

Odmor

11.40 – 13.00

LIFE kmetovanje

Predstavitev petih LIFE projektov iz tujine in Slovenije v skladu s temami delavnic
13.00 – 14.00

Kosilo

14.00 – 15.30

Potencial programa LIFE v slovenskem kmetijstvu
Izvedba petih delavnic v podskupinah (razprava udeležencev o aktualnih problemih in
iskanje novih rešitev)

15.30 – 16.15

Zaključek konference (povzetek delavnic)
* Lahko pride do sprememb v programu.

DODATNE INFORMACIJE
Torek, 8. maj 2018 – OBISK PROJEKTOV NA TERENU
Projekt LIFE ViVaCCAdapt - Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini (LIFE15
CCA/SI/000070 - v teku)
Namen projekta je oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim učinkom podnebnih sprememb
v kmetijstvu na območju Vipavske doline. V projektu so že pripravili strategijo prilagajanja podnebnim
spremembam, v naslednjih treh letih bodo pripravili in preizkusili operativni sistem podpore odločanju o
namakanju ter povečali površine rastlinskih protivetrnih pasov.
LIFE projekt Presihajoče Cerkniško jezero (LIFE06 NAT/SI/000069 - zaključen)
Namen projekta je bil zagotoviti ugodne pogoje za zaščito in ohranitev ogroženih živalskih in rastlinskih
vrst ter njihovih habitatov na Cerkniškem jezeru. Dejavniki, ki ogrožajo biotsko pestrost na projektnem
območju so predvsem spremenjene struge vodotokov, opuščanje košnje in pomanjkljivo poznavanje
narave. Da bi te grožnje odpravili, so v okviru projekta izvajali različne naravovarstvene akcije, s katerimi
so skušali zagotoviti ugodne pogoje za uspešno gnezditev ogroženih vrst ptic, življenje dvoživk, metuljev
in drugih živali ter uspevanje ogroženih rastlinskih združb. S projektom so želeli spodbuditi ponoven stik
ljudi z naravo, domačinom približati pomen biotske pestrosti in jih vključiti v proces varstva narave na
tem območju.

Krajinski park Ljubljansko barje (spletna stran)
KP Ljubljansko barje je odličen primer krajine, ki se je tudi s pomočjo kmetijstva skozi leta oblikovala v
mozaično krajino z bogato biotsko pestrostjo. Sooča se s številnimi izzivi; od preprečevanja izgube
biotske pestrosti, preprečevanja onesnaževanja do vse pogostejših ekstremnih vremenskih razmer. Je
odličen prikaz številnih izzivov, s katerim se soočajo tako upravitelji zavarovanih območij kot tudi
kmetovalci, in nam bo služil kot osnova za nadaljnje razprave v okviru konference.

Sreda, 9. maj 2018 - KONFERENCA
LIFE tržnica znanja
Predstavitve projektov na stojnicah, mreženje vključenih v projekte in udeležencev. Če želite sodelovati
v LIFE tržnici znanja, se v prijavnem obrazcu registrirajte kot predstavnik LIFE projekta. Podrobna
navodila bodo posredovana po prijavi.
TEME delavnic in primeri LIFE projektov (predstavljeni v sklopu LIFE kmetovanje):
Tema NITRATI – moderator dr. Jože Verbič (Kmetijski inštitut Slovenije): kako reševati problem
prekomernih količin gnojevke; italijanski LIFE projekt AQUA (LIFE09 ENV/IT/000208)
Tema TLA – moderator dr. Borut Vrščaj (Kmetijski inštitut Slovenije): učinkovitejše upravljanje s tlemi;
italijanski projekt LIFE HelpSoil (LIFE12 ENV/IT/000578)
Tema TRAVIŠČA – moderatorka mag. Mateja Žvikart (Zavod za varstvo narave Republike Slovenije):
upravljanje Natura 2000 območij s habitatnimi tipi, ki jih uporabljajo tudi kmetovalci (npr. suhi travniki);
irska projekta BurrenLIFE (LIFE04 NAT/IE/000125) in AranLIFE (LIFE12 NAT/IE/000995). V okviru
delavnice bo predstavljen projekt LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005)
Tema SOBIVANJE – moderatorka mag. Aleksandra Majić Skrbinšek (Univerza v Ljubljani): kako sobivati
z vrstami, ki so pogosto v konfliktu z ljudmi (npr. rjavi medved); slovenska projekta LIFE DINALP BEAR
(LIFE13 NAT/SI/000550) and SloWolf (LIFE08 NAT/SLO/000244)
Tema PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM – moderatorka prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
(Univerza v Ljubljani): kako narediti naše kmetijstvo odpornejše na podnebne spremembe; portugalski
projekt LIFE-Montado-adapt (LIFE15 CCA/PT/000043)

