
 
 
 

Projekt Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega 
načrta Ljubljanske urbane regije 
 
 

Vabilo na delavnico Kmetijstvo in varstvo krajine 
 
 

Spoštovani, 
 

vljudno vabljeni na delavnico Kmetijstvo in varstvo krajine, ki bo v četrtek, 
12. marca 2009 od 8.30 do 12.30 v Jakličevem domu v Vidmu (zemljevid 
lokacije je priložen, natančen naslov je Videm 34). 
 

Na delavnici želimo predstaviti stanje in razvojne možnosti na področju 
kmetijstva, podeželja in kulturne krajine v Ljubljanski urbani regiji. Prikazani 
bodo možni scenariji sprememb v krajini ter pogoji in posledice njihove 
uresničitve. V razpravi in delu v skupinah želimo z udeleženci ovrednotiti 
scenarije in dopolniti usmeritve za razvoj kmetijstva in varstva krajine. 
 

Kmetijske površine skupaj z gozdnimi pokrivajo večji del prostora Ljubljanske 
urbane regije in pomembno sooblikujejo krajinsko podobo. Spremembe, ki se 
danes dogajajo v gospodarstvu preoblikujejo razvoj kmetijstva in življenje na 
podeželju. To spreminja celotno družbeno in kulturno zgradbo podeželja in 
posledično tudi fizično podobo prostora. Kmetijstvo tako presega okvir svoje 
dejavnosti in pomembno prispeva k razvoju drugih dejavnosti, kot so turizem, 
rekreacija, poselitev in ohranjanje kulturne krajine. 

Globalni gospodarski procesi (globalizacija trgov), demografski procesi (staranje 
prebivalstva, migracije) in naravni procesi (podnebne spremembe) vplivajo na 
polarizacijo in neuravnoteženo rabo prostora. Na eni strani prihaja do opuščanja 
kmetijskih zemljišč in zaraščanja, na drugi strani pa do intenzifikacije pri rabi 
kmetijskih površin in posledičnega onesnaževanja tal in vodnih virov. 
Spremembe se dogajajo tudi v tehnologijah kmetijske obdelave in v življenjskem 
slogu prebivalcev. 

Za Ljubljansko urbano regijo je značilno intenzivno kmetijstvo na rodovitnih 
ravnicah in ekstenzivno kmetijstvo na terasah in prisojnih pobočjih hribovitih 
predelov. Pretežni del kmetijskih površin je zavarovan kot prvo območje 
kmetijskih zemljišč oziroma kot najboljša kmetijska zemljišča, kar pogosto 
omejuje  razvoj drugih dejavnosti. 

Kmetijstvo kot dejavnost se že dlje časa sooča s procesi prestrukturiranja. K 
nizki produktivnosti kmetijstva prispevajo številni dejavniki, predvsem neugodna 

 
 



 
 
zemljiška in posestna struktura, starostna in izobrazbena struktura ter nizka 
stopnja profesionalizacije.  

Problem kmetijstva je visoka stopnja odvisnosti pridelave od naravnih razmer, 
kar negativno vpliva na konkurenčnost. Podnebne spremembe in vse pogostejši 
pojavi daljših sušnih obdobij ali preobilnih padavin povzročajo izpad dohodkov v 
kmetijstvu. Dohodki v kmetijstvu zaostajajo za povprečnimi v gospodarstvu za 
okoli 50 odstotkov, kar vpliva na manjšo sposobnost kmetijskih gospodarstev za 
izvajanje naložb. 

Večina dosedanjih ukrepov na področju kmetijstva in razvoja podeželja je 
usmerjenih izključno razvojno ali izključno varstveno, manjka pa bolj dinamičen 
pogled na razvoj kmetijstva, podeželja in kulturne krajine. 
 

Še enkrat vas prisrčno vabimo, da se delavnice udeležite. Prilagamo program 
delavnice. 
 

Gradivo za delavnico vam bomo posredovali po e-pošti, na voljo pa bo tudi na 
spletni strani projekta http://rralur-prostor.uirs.si/ (ob predhodni registraciji). 
 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, 9. marca 2009 do 12. ure 
Viktoriji Batagelj na telefonsko številko 01/ 420 13 25 ali na e-naslov 
viktorija.batagelj@uirs.si. 
 

Lepo vas lepo pozdravljamo, 
 

Direktorica RRA LUR  Direktorica UI RS 

mag. Lilijana Madjar, l.r.  izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, l.r. 

 
 

Priloge: 

Program delavnice Kmetijstvo in varstvo krajine 

Seznam vabljenih 

Karta lokacije delavnice 

 

Ljubljana, 4. 3. 2009 
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