
                                                          
 

 
 

 

KRAJINA V HARMONIJI –  
NARAVA V KMETIJSKEM PROSTORU 
MEDNARODNI POSVET,  
DAN NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE 
 

30. avgust 2012, četrtek ob 10.00   
dvorana 4, sejem AGRA, Gornja Radgona   
 

uvodni pozdravi 
 

Janez Erjavec, direktor sejma Gornja Radgona 
dr. Bernard Goršak, direktor  JZ KP Goričko 
dr. Stanko Kapun, predsednik strokovnega sveta JZ KP Goričko 
 

PROGRAM POSVETA 
 

10.15 Dr. István Szentirmai, Narodni Park Őrség : "V smeri trajnostnega upravljanja 
Natura 2000 območij – rezultati projekta Krajina v harmoniji« 
 

10.35 Marijan Govedič, CKFF: »Stanje narave 8 let po razglasitvi Natura 2000 območja - 
primer dnevnih metuljev in travniških habitatov na Goričkem« 
 

10.55 Dr. Andreas Breuss, skrbnik Natura 2000 območja ob Muri: »Upravljanje z biomaso 
v območju Nature 2000 na Avstrijskem Štajerskem« 
 

razprava 
 

Stanka Dešnik: Izhodišča za posvet 

 
Kulturna krajina je v nenehni preobrazbi. Zdi se, da je ta v zadnjih desetletjih še bolj pospešena. Spremembe v 
družbi vplivajo na podobo bodisi s posegi pri urejanju kmetijskih zemljišč, njihovo rabo ali z urbanizacijo 
podeželja; z gradnjo stanovanjskih in gospodarskih poslopij, cest in infrastrukture. Lastniki obdelovalne zemlje 
niso več samo kmetje, temveč tudi nekmetje, banke in država, smo Slovenci in so tujci.  
 

In kako v tem pridobitnem, potrošniškem načinu življenja urejati kmetijski prostor, da 
bo ohranjena tudi narava? 
 

Agronomi prepoznavajo koristnost prisotnosti narave s t. i. ekosistemskimi uslugami. Vendar, ali so te že del 
načrtov pridelovalnega prostora? Koliko prostora naj namenimo naravi? In kako lahko ta prostor kljub 
vsemu tudi rabimo za naše potrebe pri samooskrbi s hrano? 
 

Prekmurje je v 4-deželju, Krajinski park je del 3-deželnega zavarovanega območja narave, ki seže od Avstrije 
preko Slovenije na Madžarsko. Proces zavarovanja je potekal od leta 1998 do 2003. V letu 2004 sta bila Goričko 
in 2006 še Őrség, prepoznana kot območji v omrežju Natura 2000. Leta 2009 smo začeli z izvajanjem skupnega 
projekta Krajina v harmoniji ali Trajnostna raba Natura 2000 habitatov  vzdolž slovensko-madžarske meje, ki se 
letos zaključuje. V tem času so naši strokovnjaki popisali vse vrste dnevnih metuljev na celotnem območju obeh 
parkov in kartirali življenjska okolja vzhodnega Goričkega in Őrség - Slovensko Porabje, z namenom ugotoviti 
stanje po 10 letih od prvih kartiranj. 
 

Delo in življenje v obmejnem prostoru ponuja tudi vpogled v dogajanje na drugi strani meje. Zato se v čezmejnem 
enovitem območju Nature 2000 srečujemo s 3 različnimi pristopi in praksami pri ohranjanju ugodnega stanja vrst 
in življenjskih okolij. Stanje in upravljanje z zavarovanimi območji narave nam bodo predstavili strokovnjaki iz 
vseh treh držav z namenom, da skupaj poiščemo načine, ki bodo dolgoročno ohranili ne samo vrste, temveč tudi 
preživetje kmetov, ki so uporabniki kulturne krajine. Zavrtimo krog iz desne na levo in začnimo na vzhodu. 
 


