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Uvod

1. Seznam okrajšav

SPON: Sistem za podporo odločanju o namakanju

ZPP: Zeleni protivetrni pas 

Strategija prilagajanja: Strategija prilagajanja kmetijstva na pod-
nebne spremembe v Vipavski dolini 2017–2021 

PS: Podnebne spremembe

SECAP: Trajnostna energija in podnebni akcijski načrt

ARSO: Agencija Republike Slovenije za okolje

KGZS: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

6
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2. Uvod

Pred vami je dokument After-LIFE Plan projekta LIFE ViVaCCAdapt. S tem 
dokumentom želimo zagotoviti, da se bodo ukrepi, ki smo jih oblikovali 
in vzpostavili v sklopu projekta, razvijali v prihodnjih letih, prenašali v 
druga okolja in na ta način omogočali razvoj in nadgradnjo kmetijstva 
ne samo na področju zahodne Slovenije, temveč tudi drugje.

Za območje izvedbe projekta smo izbrali Vipavsko dolino, saj ima izjem-
no ugodne naravne danosti za razvoj intenzivnega kmetijstva, ki pa je 
močno izpostavljeno sušam, poplavam, pozebam in močnemu vetru, ki 
se vse pogosteje pojavljajo zaradi vpliva podnebnih sprememb. Zaradi 
načina izvajanja je kmetijstvo najbolj izpostavljen sektor.

Projekt LIFE ViVaCCAdapt smo razvili zaradi potreb okolja in ljudi. V 
postopku priprave predloga projekta smo se osredotočili predvsem na 
naslednja vprašanja: »Kaj lahko naredimo, da kmetom olajšamo trud za 
pridelavo kakovostnih pridelkov?«; »Kaj lahko naredimo, da število mla-
dih, ki se odločijo za kmetovanje, ne bo nenehno upadalo?«; »Kaj lahko 
naredimo za okolje?«. Najpomembnejše vprašanje pa je bilo: »Katera 
rešitev za vse te težave bi bila primerna tudi za prenos v druga okolja?«.

S projektom LIFE ViVaCCAdapt smo odgovorili na navedena vprašanja 
in glede na rezultate projekta lahko trdimo, da smo korenito posegli na 
številna področja.

Ukrepi ZPP, SPON in Strategija prilagajanja predstavljajo orodja, s katerim 
bodo uporabniki kmetijskih zemljišč zagotovo bolj uspešni pri prilaga-
janju na podnebne spremembe.
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Podatki o projektu

Naslov projekta: Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski 
dolini

Akronim projekta: LIFE ViVaCCAdapt 

Implementacija projekta: Slovenija, Goriška

Trajanje projekta: 5 let (01/07/2016–30/06/2021)

Partnerji projekta:

• Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina (koordinator projekta)

• BO - MO svetovalno podjetje, d.o.o. (projektni partner),

• HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje, d.o.o. (projektni partner),

• Inštitut za vode Republike Slovenije (projektni partner),

• Občina Ajdovščina (projektni partner),

• Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (projektni partner).
 

Opis projekta

Projekt LIFE ViVaCCAdapt se osredotoča na tri ukrepe prilagajanja PS,  
SPON in ZPP sta namenjena neposredni implementaciji, Strategija 
prilagajanja pa zagotavlja uredbeni okvir v smislu kratkotrajnih usmer-
itev na področju kmetijstva. 

Namen Strategije prilagajanja je okrepiti lokalno zmožnost kmetijskega 
sektorja za prilagajanje na podnebne spremembe, upravljanje tveganj, 
kot so suše, poplave, pozebe in močan veter, ter izkoriščanje možnosti 
v kmetijstvu, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Strategija prilaga-
janja prikazuje oceno odpornosti lokalnega kmetijstva na podnebne 
spremembe, sklop prioritetnih ukrepov in priporočil za njihovo izvedbo 
ter za vsak ukrep določa ključne deležnike in njihovo vlogo pri izvedbi. 

SPON, ki ga sestavljata strojna in programska oprema, kmetovalcem 
ponuja nasvete glede namakanja, na podlagi katerih uporabniki na-
makajo pridelke. Pred uporabo SPON so kmetovalci namakali glede na 
lastne izkušnje in domneve, saj niso imeli podatkov o vsebnosti vode v 
tleh. Z uporabo SPON se je občutno izboljšal vpogled v potrebe rastlin 
po vodi. Z redno uporabo SPON kmetovalci bolj učinkovito namakajo 
– optimizirajo porabo vode in energije, zmanjšajo izpuste CO2 in prispe-
vajo k boljši letini. V okviru projekta smo s SPON opremili 35 kmetijskih 
gospodarstev.

ZPP predstavljajo oživitev nekoč bolj razširjenega ukrepa, kar pomeni 
zasaditev meja (manjši pasovi zelenja – drevesa in podrast) med posa-
meznimi zemljišči, s čimer se preprečuje vetrno erozijo in zmanjša izhla-
pevanje vode s sveže preoranega kmetijskega zemljišča. V okviru projek-
ta je bila zasajena ZPP v dolžini 300 m in širini 5 m.

Uvod Uvod
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Ozadje

Območje Vipavske doline ima izjemno ugodne okoljske razmere 
(podnebje, zemlja) za razvoj intenzivnega kmetijstva. Vendar vse bolj 
pogoste suše, poplave in močan veter omejujejo hiter razvoj kmetijstva 
na tem območju in s podnebnimi spremembami je pričakovana celo 
večja intenziteta teh vremenskih pojavov. Načrtovani in že izvedeni 
ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe niso prinesli pričako-
vanih pozitivnih rezultatov. Podnebnim spremembam se ni mogoče 
izogniti. Zato je potrebno najti tako dobre in pravočasne prilagoditve 
na obstoječo podnebno spremenljivost in skrajne vremenske dogodke 
kot tudi omilitev podnebnih sprememb. Kmetijstvo je glede na vreme 
in podnebje eden od najbolj ranljivih sektorjev gospodarstva. Učinko-
vito prilagoditev je mogoče doseči le z razvijanjem primernih strategij 
prilagajanja, ki so zasnovane posebno za Vipavsko dolino in z nekaterimi 
prilagoditvami tudi za druga območja. S hitro prilagoditvijo bo mogoče 
doseči gospodarski razvoj, saj predlagani ukrepi stremijo k zmanjševanju 
tveganja škode kot posledice trenutnih ali prihodnjih škodljivih vplivov 
podnebnih sprememb ter k izkoriščanju potencialnih pozitivnih vplivov.

Uvod Uvod Cilji projekta:

• Analiza trenutne situacije v Vipavski dolini glede na prilagajanje na PS.

•  Definicija strateških postopkov za prilagajanje na PS. Načrtovanje sklo-
pa ukrepov v sodelovanju med različnimi sektorji (kmetijstvo, gozdarst-
vo, hidrologija, transport, turizem, urbano načrtovanje itd.) s strokovno 
oceno za analizo možnih okoljskih težav, ki bi jih lahko sprožili predlag-
ani kmetijski ukrepi.

•  Usklajevanje določenih ciljev in strateških dejanj. Določitev glavnih 
(primarnih) in drugih (sekundarnih) ukrepov in predlog njihovega 
zaporedja izvedbe.

•  Osnovanje pilotnega SPON z namenom racionalizacije porabe vode 
v skladu z zahtevami Okvirne direktive o vodah in privzetimi, nanjo se 
navezujočimi, vsebinami v Programu razvoja podeželja v Sloveniji.

•  Ocena učinkovitosti obstoječih ZPP (simulacija). Zasnova demon-
stracijskega območja za zasaditev ZPP z namenom širjenja informacij 
in seznanjanja z njihovo pomembnostjo.

•  Obširna strategija prilagajanja z upoštevanjem posebnosti obravnava-
nega območja. Predlagana Strategija prilagajanja sledi ciljem Državne-
ga okoljskega akcijskega programa in Evropske okoljske politike, ki se 
zavzemata za trajnostni razvoj.
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Uvod Rezultati projekta:

•  Opredelitev prevladujočih tipov kmetij, rabe kmetijskih zemljišč in 
praks kmetovanja na območju Vipavske doline.

• Določeno:   
• scenariji PS za Vipavsko dolino,

                      •  najboljše kmetijske prakse za spoprijemanje s PS na  
območju Vipavske doline in 

                 • modeli upravljanja PS.

•  Obsežna Strategija prilagajanja kmetijstva na PS za izbrano območje - 
Vipavsko dolino. 

•  SPON za območje Vipavske doline za vse vrste pridelkov (tj. grozdje, 
sadje, zelenjava) na zemljiščih z različnimi vodnozadrževalnimi značil-
nostmi. Pilotni SPON bo pripravljen za poznejšo uporabo na državni 
ravni.

• Demonstracijski center (območje) s 300 m različnih ZPP.

•  Primerjava med območji z in brez ZPP je prikazala, da je oblikovanje 
con z ZPP na območjih z močnimi in sunkovitimi vetrovi ne le smisel-
no, temveč tudi ključno.

•  Povečano zavedanje javnosti glede prilagajanja na PS kot najboljšega 
načina varovanja naravnih virov in biodiverzitete brez manjšanja ko-
ličine in kakovosti pridelkov ter rodovitnosti kmetijskih zemljišč.

•  Nove sinergije in vzpostavljene mreže s sorodnimi LIFE projekti in so-
rodnimi projekti sofinanciranimi s strani drugih programov Evropske 
unije.

•  Sodelovanje usposobljenih in motiviranih strokovnjakov, ki so motivi-
rali projektne udeležence, jim posredovali najnovejše informacije in jih 
opremili z najsodobnejšo tehnologijo.

3
Načrt After-LIFE Plan
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3. Načrt After-LIFE Plan

a. Program za posodabljanje spletne strani

Spletna stran projekta (https://life-vivaccadapt.si/en/ ali https://life-vi-
vaccadapt.si/sl/) je bila postavljena leta 2016. Od takrat je presegla 
30.000 ogledov. Spletna stran je bila zasnovana tako, da lahko deležniki 
in zainteresirana javnost najdejo vse pomembne informacije od začetka 
projekta, prek izvajanja do zaključka. Podrobnosti, kot so opis projekta, 
cilji in rezultati, so objavljene na spletni strani, sledijo jim vsi rezultati 
projekta – dokumenti, ki smo jih razvili in pripravili v partnerstvu zno-
traj projekta. Spletna stran prav tako vsebuje članke, prispevke in druge 
publikacije, ki smo jih sami pripravili glede projekta, ali so jih o projektu 
pripravili mediji. Za pestrost spletne strani skrbi galerija fotografij vz-
postavitve pilotnega polja ZPP, od geodetskih meritev do zasajevanja 
dreves. Trenutne novice o projektu so na razpolago na dnu spletne stra-
ni, ki je postavljena v slovenščini in angleščini.

Regijska razvojna agencija ROD kot koordinator projekta bo zagotovila 
delovanje spletne strani še nadaljnjih pet let po zaključku projekta. Vse-
bino projekta bodo zapolnjevali članki z rezultati in dogodki, povezani s 
širjenjem SPON, z zasajevanjem ZPP v Vipavski dolini in drugih območjih 
ter širjenjem Strategije prilagajanja. Prav tako bomo objavljali članke o 
prilagajanju kmetijstva na PS. 

Program za posodabljanje spletne strani:

Posodabljanje Novice glede projekta in širjenja ter prisvajanja 
sistemov s strani drugih organizacij 

Odgovorni RRA ROD

Posodabljanje 5 let po zaključku projekta

Stroški 300 € / leto

Človeški viri RRA ROD osebje

Viri RRA ROD in partnerji projekta
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Načrt After-LIFE Plan Načrt After-LIFE Plan

Slika 1 

Projektna spletna stran vzpostavljena 

v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt 

LIFE15 CCA/SI/000070

Redno informiranje deležnikov, ciljnih skupin in zainteresirane javnosti je 
zelo pomembno. Projektna spletna stran, ki v programu LIFE predstavlja 
osnovno diseminacijsko orodje, je vzpostavljena v dveh jezikih. Na njej 
se nahajajo najpomembnejši informacije in izsledki.

b. Program za izdajanje biltena

V okviru projekta smo letno objavili dve izdaji projektnega biltena v elek-
tronski obliki z naslovom #VipavskadolinaimasvojLIFE, skupno smo jih 
izdali 10. V biltenih smo objavljali novice, ki smo jih pripravili glede na 
izvajanje projektnih aktivnosti. Opisali smo vse pomembne dogodke: 
sestanke partnerstva, nadzorne obiske projekta, dogodke mreženja z 
drugimi projekti ter dodatne aktivnosti, ki so bile izvedene znotraj pro-
jekta (objava znanstvenega članka v reviji Agronomy, priprava filma o 
ZPP, itd.).

V naslednjih petih letih bomo pripravili en bilten letno kot del aktivnosti 
po projektu, in sicer v tretjem četrtletju vsakega leta. Skupno bo izšlo 
pet biltenov. Publikacije ne bodo natisnjene, temveč bodo oblikovane 
in izdane zgolj v elektronski obliki, da zmanjšamo okoljsko breme. Pub-
likacije bomo delili na spletni strani in na Facebook strani, prav tako jih 
bomo poslali na naslove registriranih prejemnikov. Bilteni bodo vse-
bovali novice s področja prilagajanja PS in uspeha širjenja ukrepov, ki so 
bili razviti v sklopu projekta.

Program za izdajanje biltena  

Posodabljanje Novice s področja prilagajanja na podnebne 
spremembe in uspehov razširjanja ukrepov

Odgovorni RRA ROD

Posodabljanje 5 let po zaključku projekta

Stroški 150 € / leto

Človeški viri RRA ROD osebje

Viri RRA ROD in partnerji projekta
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Slika 2 
Projektni bilten izdan v okviru 

projekta LIFE ViVaCCAdapt 

LIFE15 CCA/SI/000070

V sklopu projekta je izšlo 10 številk projektnega biltena, ki smo ga naslo-
vili z zelo izvirnim imenom: #VipavskadolinaimasvojLIFE. Naslov je dvo-
pomenski, saj poleg tega, da se projekt LIFE izvaja v Vipavski dolini, na-
kazuje tudi na to, da želimo s projektnimi ukrepi v Vipavski dolini ohraniti 
življenje.

Načrt After-LIFE Plan Načrt After-LIFE Planc. Program za posodabljanje Facebook strani

Na naši Facebook (https://www.facebook.com/search/top?q=life%20
vivaccadapt) strani objavljamo novice v povezavi z aktivnostmi naše-
ga projekta, prav tako delimo novice o drugih povezanih projektih, še 
posebno tistih, ki so sofinancirani iz programa LIFE in imajo sorodno 
vsebino. Doslej smo obliko in število objav/delitev večinoma prilaga-
jali projektnim aktivnostim in v manjšem obsegu razvoju na področju 
prilagajanja podnebnim spremembam.
           
V naslednjih petih letih bomo na Facebook stran projekta izvedli vsaj 
dve objavi/delitvi na mesec, prav tako bomo nadalje širili naše omrežje 
sledilcev in projektov, ki jim sledimo. V objavah/delitvah se bomo osre-
dotočili na dogodke na področju prilagajanja PS in sorodnim temati-
kam, poleg tega bomo sledili razvoju ukrepov, ki smo jih oblikovali v 
okviru projekta.

Program za posodabljanje Facebook strani  

Posodabljanje Novice s področja prilagajanja na podnebne 
spremembe in uspehov razširjanja ukrepov

Odgovorni RRA ROD

Posodabljanje 5 let po zaključku projekta

Stroški 200 € / leto

Človeški viri RRA ROD osebje

Viri RRA ROD in partnerji projekta
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Slika 3 
Stran na družbenem omrežju Facebook 

vzpostavljena v okviru projekta LIFE 

ViVaCCAdapt LIFE15 CCA/SI/000070

Projektno stran na družbenem omrežju Facebook smo ustvarili z namen-
om zelo ažurnega objavljanja novic in aktivnosti, ki jih izvajamo, hkrati 
smo to orodje izkoristili tudi za mreženje z drugimi sorodnimi projekti.

Načrt After-LIFE Plan d. Program upravljanja za Strategijo prilagajanja  
kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini 
2017–2021

Namen Strategije prilagajanja je okrepiti lokalno zmogljivost kmetijske-
ga sektorja za prilagajanje PS, obvladovanje tveganj, povezanih z vre-
menskimi razmerami (suše, poplave, pozebe in močan veter) in izko-
riščanje priložnosti v kmetijstvu, ki jih prinašajo podnebne spremembe. 
S strategijo prilagajanja smo pridobili strokovna izhodišča, sklop pred-
nostnih ukrepov in priporočila za izvajanje ukrepov za prilagajanje loka-
lnega kmetijstva na podnebne spremembe.

Priprava Strategije prilagajanja je potekala vzporedno s pripravo še en-
ega dokumenta, ki je deloma predstavljal podlago za pripravo Strate-
gije prilagajanja, tj. analizo stanja. Marca 2017 je bila narejena analiza 
z naslovom Regionalna analiza za podporo prilagajanja kmetijstva na 
podnebne spremembe v Vipavski dolini. To je dokument, v katerem smo 
opravili celovit pregled območja s stališča kmetijstva in pridelave hrane. 
V analizi smo po eni strani opisali Vipavsko dolino z vidika podnebja, 
hidrogeologije, narave in kmetijstva, po drugi strani pa smo iskali vzroke 
in razloge za ranljivost in prilagodljivost kmetijstva ter analizirali poten-
cialne vplive nanj. Na podlagi zadnjih treh dejavnikov smo pripravili oce-
no stanja kmetijstva v Vipavski dolini. Analiza je vsebovala tudi seznam 
opredeljenih ukrepov za prilagajanje PS, ki so bili v Strategiji prilagajanja 
podrobneje analizirani in obdelani.

Pomemben rezultat je bil tudi niz primerov dobrih praks na področju 
prilagajanja PS, ki so že uveljavljene v Vipavski dolini. Ugotovljene dobre 
prakse so bile osnova za Strategijo prilagajanja. Šele po zaključku Analize 
in pridobivanju vhodnih podatkov, ki veljajo za Vipavsko dolino (njena 
ranljivost, prilagodljivost in potencialni vplivi nanjo ter niz dobrih praks), 
smo začeli pripravljati Strategijo prilagajanja.

V okviru projekta smo tako oblikovali Strategijo prilagajanja za Vipavsko 
dolino. Strategijo smo na 86. seji Sveta regije Severne Primorske 16. 3. 
2017 predstavili vsem občinam v Goriški statistični regiji. Na tej ravni so 
župani sprejeli seznanitveni sklep. 

Oblikovana Strategija prilagajanja se v okviru Akcijskega načrta za tra-
jnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP) naprej razvija tudi 
za druge slovenske občine. V projektu SECAP sodelujejo različni sektorji 
posameznih občin. Strategija prilagajanja, oblikovana pri projektu LIFE 
ViVaCCAdapt, se uporablja pri izvajanju prilagoditev kmetijske prakse. 
Pričakujemo, da bodo Strategijo prilagajanja poleg Občine Ajdovščina v 
podobni obliki sprejele tudi druge občine v Sloveniji.

Načrt After-LIFE Plan



24 25

Slika 4 
Strategija prilagajanja kmetijstva na podnebne 

spremembe v Vipavski dolini za obdobje 

2017–2021 pripravljena v okviru projekta LIFE 

ViVaCCAdapt LIFE15 CCA/SI/000070

Strategija prilagajanja obravnava ukrepe za prilagajanje podnebnim 
spremembam v kmetijstvu z vidika vključenosti deležnikov in povezav 
med njimi.

e. Program upravljanja za SPON

Vzpostavili smo SPON, vključno s postajami za merjenje vsebnosti vode 
v tleh, na 35 kmetijah, ki smo ga v poteku projekta vzdrževali in nadgra-
jevali. Izvajali smo redno svetovanje pridelovalcem o načinu spremljanja 
podatkov in pravilnem namakanju ter jim nudili pomoč pri vpisovanju in 
spreminjanju podatkov posameznih fenofaz rastlin. Prav tako smo red-
no servisirali in odpravljali napake/poškodbe merilnih postaj ter menjali 
iztrošene baterije. 

Podrobni načrt vzdrževanja SPON je še v fazi oblikovanja v okviru pro-
jekta EIP-AGRI PRO-Pridelava. Do konca leta 2021 bo SPON vzpostavljen 
na ARSO in bo operativno deloval od leta 2022. Načrtovano je, da ARSO 
prevzame in vzdržuje SPON, svetovanje pa izvaja Kmetijsko svetoval-
na služba pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Univerza v 
Ljubljani bo na voljo za svetovanje vsem zainteresiranim sodelujočim 
članom na tem projektu. Izvajali bomo predstavitve sistema in s tem 
promocijo vzpostavljenega SPON na strokovnih srečanjih. V primeru 
večjega zanimanja bomo v sodelovanju s KGZS organizirali delavnice 
na tematiko SPON.

Načrt After-LIFE PlanŠirjenje aktivnosti za Strategijoprilagajanja  

Posodabljanje Širjenje informacij in znanja o Strategiji prilagajanja 
na podnebne spremembe

Odgovorni UL, OA, IzVRS

Posodabljanje 5 let po zaključku projekta

Stroški 1500 € / leto

Človeški viri UL osebje

Viri UL in partnerji projekta

Program upravljanja za SPON  

Posodabljanje Svetovanje in vzdrževanje sistema SPON

Odgovorni UL, BO - MO

Posodabljanje 5 let po zaključku projekta

Stroški 3500 € / leto

Človeški viri UL, ARSO, KGZS, BO - MO osebje

Viri UL, BO - MO in partnerji projekta
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Slika 5
 Vgradnja merilnika količine vode v 

tleh na zemljišču v okviru projekta LIFE 

ViVaCCAdapt LIFE15 CCA/SI/000070 

(avtor: Luka Žvokelj)

Načrt After-LIFE Plan Načrt After-LIFE Plan

»Podnebne spremembe prinašajo nove izzive na področju pridelave 
hrane in gojenja rastlin. Zagotavljanje vode, vodnih virov in namakalnih 
sistemov pa ključen pogoj za kakovostno in uspešno kmetijsko pridela-
vo v bodoče.«

Branimir RADIKON, dipl. ekon., inž. agr., direktor Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Nova Gorica 

f. Program upravljanja za ZPP

Občina Ajdovščina je zasadila poskusni demonstracijski ZPP v dolžini 
300 m in širini 5 m. Skupna površina 1500 m2 pasu je razdeljena na šest 
ploskev, od katerih vsaka obsega pas v dolžini 50 m, z različno kombi-
nacijo dreves in grmičevja. Zasaditev je bila izvedena na podlagi zak-
ljučkov predhodno opravljene analize vetrovnih razmer, analize vpliva 
ZPP ter delavnice z deležniki.  

Skupaj s projektnimi partnerji bo Občina ZPP vzdrževala v sklopu rednih 
del. Na podlagi elaborata zasaditve, ki ga je izdelal Zavod za gozdove 
Slovenije, se je sicer namensko izvedla gosta zasaditev drevesnih sadik, 
saj se do njene vzpostavitve polne funkcionalnosti pričakuje določen 
odpad zasaditve. Na ta način bo po končanem projektu zagotovljena 
samovzdržnost in dolgotrajnost zasaditve. Z anemometri in merilniki ko-
ličine vode v tleh, ki smo jih pridobili v okviru projekta, se bo še naprej iz-
vajal monitoring učinkovitosti zasajene protivetrne zaščite. Za ta namen 
smo pred zaključkom projekta opravili tudi generalni servis celotnega 
monitoring sistema.

Vzpostavljena infrastruktura ZPP predstavlja pomemben potencial znan-
ja in izkušenj, kar bomo upoštevali pri pripravi prihajajočih novih projek-
tnih predlogov. Za projekt Zasaditev novih zelenih ZPP v Vipavski dolini, 
ki je načrtovan od leta 2022 dalje, smo pridobili podporo Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, ki predvideva, da bo v okviru 10. 
spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 uveljavilo ukrep 
M04.4 – neproduktivne naložbe, med katere uvrščamo tudi zasaditve 
ZPP. Občina bo kot lokalna skupnost tudi po končanem projektu nago-
varjala lastnike zemljišč in druge vlagatelje, ki jih zasaditev ZPP zanima.

Znanje in izkušnje, vezane na vzpostavljeno infrastrukturo demon-
stracijskega ZPP, bomo širili še naprej. Širšo javnost in različne ciljne sk-
upine bomo obveščali prek raznolikih komunikacijskih kanalov. Občina 
Ajdovščina ima svojo službo za odnose z javnostjo, ki bo izvajala nadal-
jnje komuniciranje pridobljenih izkušenj in informacije posredovala širši 
javnosti. Rezultati zasaditve bodo jasno predstavljeni z namenom, da se 
olajša ponovljivost in prenosljivost infrastrukture ZPP. Velik poudarek bo 
namenjen promociji pozitivnih učinkov ZPP na kmetijsko pridelavo ter 
ekosistemske funkcije ZPP v okolju.

Program upravljanja za ZZP  

Posodabljanje Spremljanje in vzdrževanje zasajenega ZPP

Odgovorni OA

Posodabljanje 5 let po zaključku projekta

Stroški 800 € / leto

Človeški viri OA osebje

Viri OA in partnerji projekta
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Slika 6
Poskusni demonstracijski pas vzpostavljen 

v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt LIFE15 

CCA/SI/000070 

(avtor: Jože Papež)

Načrt After-LIFE Plan

»Med drevesi v Vipavski dolini izstopa črni topol ob hitri cesti v bližini 
Vipave, ki je najverjetneje najdebelejši topol v Sloveniji in se že stoletje 
upira vipavski burji. Po naravovarstvenem pomenu pa izstopajo drevesa 
na ajdovskem polju, ki omogočajo gnezdenje črnočelemu srakoperju. V 
Sloveniji imamo le še nekaj gnezdečih parov te vrste.« 

dr. Jana Laganis, ZRSVN OE Nova Gorica
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Projekt LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070) je sofinanciran s 
strani Evropske komisije iz programa LIFE in s strani MOP s sredstvi Skla-
da za podnebne spremembe.

Ajdovščina, junij 2021
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After LIFE Plan
LIFE ViVaCCAdapt project

LIFE15 CCA/SI/000070


