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Osnovne informacije o 

• Vrednost: 554.274 evrov 

• Trajanje: 4.2.2015-30.4.2016 

• Vodilni partner: ZRSVN  

• Ostali partnerji:  

– KGZS – Zavod Ljubljana, Oddelek za kmetijsko svetovanje;  

 

– ZRC SAZU: Biol. inštitut Jovana Hadžija;  

 

– Krajinski park Ljubljansko barje 

 



Tarčne vrste in HT 

• Tarčne vrste:  
– strašničin mravljiščar (Phengaris teleius) 

 
– travniški postavnež (Euphydryas aurinia) 

 
– barjanski okarček (Coenonympha oedippus) 

 
– Loeselova grezovka (Liparis loeselii) 

 
 

• Tarčni HT:  
– Nižinski ekstenzivno gojeni travniki, HT6510 

 
– Travniki s prevladujočo stožko, HT6410 

 
– Bazično nizko barje, HT7230 



Barjanski okarček – razširjenost po letu 2000 

 



Barjanski okarček - ukrepi za varovanje habitata 

Operacija STELJNIKI (STE) 

Obvezna zahteva: 

• Košnja/paša ni dovoljena do 25.8 

• Popolna prepoved gnojenja 

• nepokošen pas (5-10%) za GERKe, ki so večji od 1 ha: 
20,10 €/ha  

 



Aktivnosti LJUBA 

• 4 x strokovna izobraževanja: več kot 300 kmetov 
• Individualni obiski (april – maj 2015): 39 kmetij 
• KSS: izpolnjevanje PA, spodbujanje vpisa v  KOPOP 

… 



Vpis kmetijskih površin v naravovarstvene ukrepe KOPOP v 2015 
v Natura 2000 Ljubljansko barje 

Ukrep KOPOP Leto 2015 

HAB      30.-6.  
 

74 ha 

MET    15.6-15.9.  29 ha 

VTR       1.8. 223 ha 

STE        25.8. 14 ha 



Primerjava vpisa  operacije STE 2013, 2014, 2015  

Ukrep 
KOPOP 

Leto vpisa ukrepa 

2013 2014 2015 

STE_kos 22 ha 9 ha 14 ha 



Ali je operacija STE primerna – košnja po 25.8. ? 

Barjanski okarček - ukrepi za varovanje habitata 

Ekologija okarčka: potrebna zakasnitev košnje vsaj do meseca oktobra 

1. košnja v oktobru – kmetijska praksa? 

Zahteve navzkrižne skladnosti: 1x košnja do 15.10. 

„LJUBA nadstandard“ – pogodbeno varstvo 



Barjanski okarček - ukrepi za varovanje habitata 

Ni opredeljenega 
GERKa – ni mogoč 
vpis operacije KOPOP 

 



1. Analiza stanja: raba, GERKi, najem ali lastništvo 

 

2. Izdelava strokovnih podlag 

 

3. Določitev ključnih območij: jedrna cona, pufrska cona, cona vpisa STE 

 

4. Določitev višine izplačil v posameznem območju 

 

5. Obiski kmetij – predstavitev 

 

6. Podpisi pogodb 

 

7. Spremljanje stanja 

„LJUBA nadstandard“ – pogodbeno varstvo 



• košnja travinja na višini  10-15 cm, pokošena trava leži na travniku  2-4 
dni, pokošena trava se odstrani s travnika.  

 

• Košnja po 25.9. naj se izvaja v dopoldanskem (do 11 00) ali v 
popoldanskem času (po 16 00).  

 

• Košnja naj se izvaja s čim lažjo kmetijsko mehanizacijo 

 

• Popolna prepoved paše živali 

 

• Za parcele, ki niso GERKi – košnja v 2015 se opusti. 

„LJUBA nadstandard“ – pogodbeno varstvo 



„LJUBA nadstandard“ – pogodbeno varstvo 

Pogodbeno varstvo LJUBA : 17 ha 



„LJUBA nadstandard“  + ukrep STE 

Površina STE + pogodb. varstvo = 22 ha 



  27,5 ha 

„LJUBA nadstandard“  + operacija STE + zakup parcel KPLB 

 



„LJUBA nadstandard“  + ukrep STE 



Stanje habitata v naravi 



Stanje habitata v naravi 



Uspeli smo… 
• Z intenzivno komunikacijo je 

bilo v ukrep STE vpisanih 14 ha 
v coni barjanskega okarčka 

 

• S projektom LJUBA je bil 
vzpostavljen sistem 
pogodbenega varstva za 
barjanskega okarčka na 
Ljubljanskem barju 

 

• S pogodbenim varstvom v 2015 
smo uspeli ohraniti ključen del 
habitata okarčka in na ta način 
omogočili (kratkoročno) 
preživetje vrste na območju 
Ljubljanskega barja 



Nadaljnji ukrepi 

– Odstranitev zarasti v coni barjanskega okarčka na 
površini 5,5 ha in revitalizacija 

– Subvencijska kampanja 2016: nadaljnje spodbujanje 
vpisa  operacije STE 

– Pridobivanje dodatnih površin v pogodbeno varstvo 
in vključitev v program dela KPLB 

– Novi projekti 




