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KMETIJSTVO IN OKOLJE 

dr. Marija MARKEŠ 

Ministrstvo za okolje in prostor 
(foto: Valentin Štular, TNP) 



Mednarodna LIFE konferenca za mreženje     Brdo pri Kranju, 9.5.2018 

Grožnje in problemi? 

Predstavitev aktualnih okoljskih problemov oz. 
groženj naravi prepoznanih na področju 

kmetijstva 
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Grožnje 

- da prepogosto gledamo na okolje in 
kmetijstvo predvsem vsak iz svojega zornega 
kota in ne iščemo stičnih točk 

- da dovolimo, da nas strah pred neznanim 
hromi za nove odločitve - („kaj si spet 
zmišljujejo“)  

- da za težave, ki jih ne znamo razrešiti na 
svojem pragu, krivimo drug drugega in 
izgubljamo energijo v stereotipih  
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Problemi 

Za skupno dobro moramo: 

- najti skupne točke, ki bodo osmislile sodelovanje; 

- najti tehnološke rešitve v kmetijstvu, ki bodo 
prispevale k varstvu narave in okolja ter bodo hkrati 
ekonomsko upravičene;  

- razumeti kaj varstvo narave in okolja lahko prispevata 
k pogojem za zdravo proizvodno in življenjsko ter tudi 
rekreativno okolje; 

- vzpostaviti svetovalni sistem, ki bo (na obeh straneh) 
znal pojasniti potrebne ukrepe na razumljiv način. 
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Naravni viri – slovensko bogastvo 

 Gozd, zemlja, voda, zrak –  

so vedno središče človekovega zanimanja, 
koriščenja in izkoriščanja.   

In obstoja.  

 

. 
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Kmetijstvo in narava sta obraz naše dežele 

Narava v naših krajih je vedno bila in bo tudi 
odziv kako ljudje v teh krajih živimo in kaj 

delamo.  

Tako kmetje kot varuhi okolja in narave. 
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Ker s(m)o razumeli, s(m)o ohranili 

Kras, Ljubljansko barje, tolminske in bohinjske 
planine, goričke travnike, kočevske in snežniške 

gozdove, travnike pozejdonke,  triglavsko pogorje, 
sečoveljske in strunjanske soline, (po)murske 

ravnice, vinogradniške terase ….   

Vse te (po)krajine so zaznamovane s tradicionalno 
rabo naravnih virov lesa, kamna, voda, travinja, njiv, 

morja  

in značilnimi življenjskimi prostori rastlin in živali. 
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Svet se (ne) spreminja 

Vsaka družba ima glede koriščenja naravnih 
virov sprejete družbene, ekonomske in socialne 

dogovore, ki skušajo skrbeti za to, da bi viri ostali 
trajni in zagotovljeni vsem generacijam. 

V moderni družbi jih poimenujemo: 

- Trajnostno kmetovanje 

- Ekosistemske storitve 
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Kmetijstvo ne more 
brez narave 

- Tla so kompleksen sistem živih organizmov, ki 
omogočajo, da pridelamo hrano 

- Gozd je življenjski prostor rastlin in živali, ki v 
soodvisnosti zagotavljajo dober zrak in 
„kubike“  
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Narava potrebuje kmetijstvo 

- Vrstno bogati travniki – mogoči le ob košnji in 
paši in odvisni od načina gospodarjenja 

- Čebele – podpora naravnim opraševalcem 
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Narava in kmetijstvo sodelujeta 

 

Moč gorskih masivov in močvirij 

je „najcenejše“ zagotovilo za  

zadostno količino vode v  

kakovosti, ki jo rabimo za pridelavo 

hrane in pitje. 
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LIFE lahko pomaga 

- razumeti, da je varovanje narave in okolja v 
njuni biti pravzaprav varovanje človeka in 
trajnosti naravnih virov.  

- določiti skupne cilje in pot, da jih dosežemo. 

 

 

 


