
LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17 IPE/SI/000011) sofinancirajo Evropska unija v okviru programa LIFE, Ministrstvo za okolje 
in prostor ter partnerji. Za vsebino te [spletne strani ALI publikacije ALI tega gradiva itd.] so odgovorni samo avtorji. Ta vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske unije. 

Zato za vsebino in iz nje izhajajočo morebitno uporabo informacij Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja ter Evropska komisija ne prevzemata odgovornosti.    

 

 
 
 

 

 

  
Številka: 511-1/2022-6 
Datum: 10.03.2022 

VABILO 

Spoštovani, 
 
Vabimo vas na spletno predavanje  
 

Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000, 
 

ki bo v torek, 22. 3. 2022, med 9:30 in 11:30  
na spletni platformi Zoom 

 
Prijave zbiramo na povezavi: https://forms.gle/LiLXXftRSroibpq29 

do 21. 3. 2022 do 12. ure. 
 

(pomoč pri prijavi na e-mailu: matevz.mocnik-grcar@kgzs.si) 
Povezavo do predavanja vam bomo posredovali en dan pred dogodkom. 

 
Na predavanju bodo z vami strokovnjaki varstva narave in kmetijstva, ki bodo predstavili: 
 
• Kmetijstvo in naravovarstvo za prihodnost ohranjene narave in trajnostnega 

kmetijstva (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije) 
 
• Živalske in rastlinske vrste, ki potrebujejo kmetijstvo in kmetijstvo potrebuje njih 

(Zavod RS za varstvo narave) 
 o    Pomen biotske pestrosti v kmetijstvu 
 o    Invazivne tujerodne rastline v kmetijstvu 
 o    Dobre prakse sodelovanja kmetijstva in varstva narave v projektih Nature 2000 

 
• Priložnosti Skupne kmetijske politike 2023 - 2027 za Naturo 2000 (Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)  

o Predstavitev aktualnih naravovarstvenih KOPOP opreracij za leto 2022     

o Naravovarstveni cilji in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike          

   za obdobje 2023–2027 
 

• Varstvo narave in kmetijstvo z roko v roki na terenu (Triglavski narodni park; Kmetijsko 
gozdarski zavod Kranj) 

o Pomen kmetijstva za Triglavski narodni park in Naturo 2000 
o Izvajanje dobrih praks kmetovanja na Gorenjskem 

 
 
Predavatelji bodo ob zaključku na voljo tudi za vaša vprašanja.  
 
Predavanja organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s partnerji v okviru projekta 
LIFE-IP NATURA.SI.  
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Vljudno vabljeni! 


