
Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski kulturni krajini je eden ključnih okoljskih izzivov. Z 
upadanjem biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini se v Evropi srečujemo že nekaj desetletij 
in Slovenija ima pomembno vlogo pri njenem ohranjanju. Ekstenzivna travišča so eden izmed 
najbolj ogroženih ekosistemov v Evropi, saj je njihov obstoj odvisen od trajnostne in zmerne 
rabe zemljišč. Hkrati so to zelo pestra območja, a žal njihova vrednost pogosto ostane 
neopažena. 

Namen mednarodne konference je spodbujanje dolgoročnega večnamenskega upravljanja 
travišč, mreženje strokovnjakov ter izmenjava znanj in izkušenj o trajnostnem upravljanju 
travišč, vključno z vsemi izzivi sodobnih kmetijskih praks. Konferenca bo namenjena tudi 
predstavitvi primerov pridelave in predelave proizvodov ter promocije turističnega potenciala, 
ki ga travišča predstavljajo. Zavedamo se, da lahko le s podporo aktivnemu trajnostnemu 
kmetovanju ohranimo tudi biotsko raznovrstnost travišč.

Konferenca je organizirana v okviru projekta "Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni 
Sloveniji (LIFE14 NAT/SI/000005)" (internetna stran projekta: http://www.lifetograsslands.si). 
Projekt se izvaja s prispevkom LIFE finančnega instrumenta Evropske skupnosti.

Uradna jezika na konferenci sta slovenščina in angleščina. Organizator konference bo 
zagotovil simultano prevajanje slovenščina/angleščina.
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15. 5. 2019 12:00 dalje Prihod in registracija v Grand Hotelu Primus (Ptuj)

Ptuj, Grand Hotel 
Primus in 
območje Haloz

13:30 KONFERENČNI IZLET: Suha travišča - območja bogata z 
orhidejami (območje Haloz)

19:00 Večerja v Halozah

20:30 Vračanje v Grand Hotel Primus (Ptuj)

16. 5. 2019

Ptuj, Grand Hotel 
Primus

8:30 - 9:30 Registracija na konferenci

9:00 - 9:30 Tiskovna konferenca

9:30 - 10:00 Uvodni nagovori

-

-

dr. Marko Maver, Ministrstvo za 
okolje in  prostor, 
mag. Marjeta Bizjak, Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano,

- mag. Teo Hrvoje Oršanič,
Zavod RS za varstvo narave 

10:00 - 10:45 1. SEKCIJA KONFERENCE

10:00 - 10:45 S kmetovanjem do ohranjanja območja Burren, Irska  dr. Brendan Dunford, The Burren 
Programme, Irska

10:45 - 11:15 Odmor za kavo

11:15 - 13:30 2. SEKCIJA KONFERENCE

11:15 - 11:45
Vrstno bogata travišča v Romuniji: identifikacija, 
spremljanje stanja, ohranjanje in kompenzacijska 
plačila

Popa Razvan Daniel, ADEPT, 
Romunija

11:45 - 12:15 Obnovitev travišč Belih Karpatov
Karel Fajmon, Agencija za 
ohranjanje narave Češke 
republike, Češka

12:15 - 12:45
Izzivi pri ohranjanju biodiverzitete travišč v 
zavarovanem območju parka Žumberak – Samoborsko 
gorje

Katarina Husnjak Malovec, 
Dubravka Kranjčević; Park prirode 
Žumberak - Samoborsko gorje, 
Hrvaška

13:00 - 14:00 Kosilo

14:00 - 16:30 3. SEKCIJA KONFERENCE

14:00 - 14:30 Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni 
Sloveniji 

dr. Nika Debeljak, ZRSVN, 
Slovenija

14:30 - 15:00 Vzdrževanje in ohranjanje visokih suhih travnikov na 
Vetrniku in Oslici (LIFE projekt)

Mojca Kunst, Kozjanski regijski 
park, Slovenija

15:00 - 15:30 Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na 
območju Natura 2000 Goričko 

Gregor Domanjko, Krajinski park 
Goričko, Slovenija

15:30 - 16:00
Dolgoročni učinki gnojenja kraškega travnika na 
rastlinsko pestrost, količino in krmno vrednost 
pridelane krme

Janko Verbič*, dr. Branko 
Vreš**, dr. Tomaž Žnidaršič*, 
dr. Jože Verbič, *Kmetijski 
inštitut Slovenije, ** Biološki 
inštitut Jovana Hadžija, Slovenija

16:00 - 16:30 Razprava

19:00 Večerni ogled starega mesta Ptuj



17. 5. 2019

Ptuj, Grand Hotel 
Primus

8:30 - 9:00 Kava

9:00 4. SEKCIJA KONFERENCE

9:00 - 9:45 Izkušnje in zaključki Rezultatsko usmerjenih 
naravovarstvenih plačil v Avstriji 

Wolfgang Suske, Suske consulting, 
Avstrija

9:45 - 10:30 Krepitev zmogljivosti s kmeti za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti Daniel Bogner, Avstrija

10:30 - 11:00 Kazalniki za spremljanje doseganja naravovarstvenih 
ciljev na vrstno bogatih suhih traviščih v Sloveniji

izr. prof. dr. Sonja Škornik, 
Univerza v Mariboru, FNM, 
Slovenija

11:00 - 11:30 Vključevanje kmetov v ohranjanje travišč – izkušnje s 
projekta LIFE TO GRASSLANDS

Andrej Rebernišek, Jelka Brdnik, 
KGZ Ptuj, Slovenija

11:30 - 12:00 Pomen travniških sadovnjakov in razvojne možnosti 
kmetij

Janez Gačnik, Zavod Jabolko, 
Slovenija

12:00 - 12:30 Koristi kmeta od pridelave senenega mesa in mleka, 
EIP projekt

Boštjan Kosec, Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, 
Slovenija

12:00 - 12:30 ZAKLJUČEK KONFERENCE 

15:00 Voden obisk razstave »Dobrote slovenskih 
kmetij« (Ptuj)
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Več informacij o konferenci na internetni strani: http://www.lifetograsslands.si/mednarodna-
konferenca.

Prvi dan, 15. maja 2019, bo organiziran konferenčni izlet na območje Haloz, kjer bomo obiskali 
ekstenzivne suhe travnike, ki so bogati z orhidejami. Ogledali si bomo tudi aktivnosti in rezultate 
projekta „Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji – LIFE TO GRASSLANDS“. 

Drugi dan, 16. maj 2019, je namenjen izmenjavi izkušenj o dolgoročnem multifunkcijskem 
upravljanju travišč ter izzivih in priložnostih, ki se ob tem pojavljajo. 

Zadnji dan konference, 17. maja 2019, se bomo osredotočili na pomen travišč kot 
razvojne priložnosti v smislu razvoja izdelkov in blagovne znamke ter uspešnosti trženja kot 
podpora ohranjanju kmetovanja na območju. Popoldan bo organiziran obisk tradicionalnega 
dogodka „Dobrote slovenskih kmetij“ (http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/). Dogodek ima 
dolgoletno zgodovino ocenjevalne razstave specialitet slovenskih kmetij (kruh in slaščice, 
mlečni in mesni izdelki, olja, suho sadje, žgane pijače, predelana zelenjava).
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Registracija
Registracija je možna od 1. februarja 2019, in sicer vas naprošamo, da izpolnite prijavnico, ki se nahaja 
na internetni strani http://www.lifetograsslands.si/mednarodna-konferenca/.
Za več informacij glede prijave lahko kontaktirate andreja.roznik@zrsvn.si.
Udeležba na konferenci je brezplačna razpoložljiva mesta so omejena. Prosimo vas, da se prijavite 
pravočasno!

Pomembni datumi
Rok za oddajo povzetkov: 15. marec 2019 - zaključen
Rok za prijavo: 30. april 2019

Konferenca in nastanitev
Mednarodna konferenca bo potekala v Grand Hotel Primus, Ptuj (https://www.sava-hotels-
resorts.com/si/terme-ptuj/nastanitve/grand-hotel-primus). 

Ptuj, Slovenija
Ptuj leži v SV delu Slovenije, v središču Spodnjega Podravja, v Panonski nižini. Obdajajo ga Slovenske 
gorice in Haloze ter Dravsko in Ptujsko polje. Je najstarejše mesto v Sloveniji. Območje mesta je bilo 
poseljeno že v pozni kameni dobi, v antiki se je iz vojaškega tabora razvila rimska utrdba Poetovio. 
Srednjeveški del mesta se je naslonil na vznožje Grajskega griča. Mimo Ptuja je potekal tudi zgodovinsko 
pomemben prehod čez Dravo, kjer je potekala trgovska pot med Baltskim in Jadranskim morjem, 
imenovana Jantarska pot. Na Ptuju se vsako leto odvija kurentovanje, kjer tekmujejo pustne maske iz 
različnih krajev, med njimi domača pustna maska kurent, ki je bila decembra 2017 vpisana na Unescov 
seznam nesnovne kulturne dediščine.

Organizatorji in kontaktna oseba
Konferenca bo organizirana v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni 
Sloveniji (LIFE14 NAT/SI/000005, http://www.lifetograsslands.si).

Kontaktna oseba: dr. Nika Debeljak, nika.debeljak@zrsvn.si, Zavod RS za varstvo narave

Vljudno vabljeni!




