EIP projekt
Ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na kmetijsko
intenzivnih območjih na osnovi ekosistemskih značilnosti

Ormož, 20. 1. 2021

GEODETSKI ZAVOD CELJE
o podjetje ustanovljeno leta 1955
o 69 redno zaposlenih sodelavcev
o sodelovanje z javnim in zasebnim sektorjem
o dejavnosti: izvajanje visoko kvalitetnih geodetskih storitev, obdelava podatkov, vzpostavitev digitalnih baz,
geodetske meritve, prostorska informatika, ostala strokovno operativna dela:
-

komasacije, agromelioracije
izvajanje kontrol na kraju samem za namen SKP
upravljanje javne infrastrukture, lasersko skeniranje
urejanje nepremičninskih in poslovnih evidenc
sodelovanje pri razvoju novih tehnologij
kartografija
topografija

o mednarodne reference iz: Francije, Turčije, Črne Gore,
Makedonije, Hrvaške, Škotske,…

GEODETSKI ZAVOD CELJE - projekti
SLOVENIJA

TUJINA

Kontrole na kraju samem za namen uresničevanja skupne kmetijske
politike v RS
(od leta 2006 dalje)

Statistični popis dejanske rabe in pokrivnosti LUCAS
(2009, 2012, 2015, 2018)

Izvajanje komasacij kmetijskih zemljišč in agromelioracij
(od leta 2004 dalje)

Vzpostavitev in nadgradnja sistema za
identifikacijo zemljiških parcel (LPIS) Makedonija
(2010 - 2014)

Popis vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji za STAT (2010)

Nadgradnja sistema za identifikacijo zemljiških parcel (LPIS)
- Francija: 2014 - 2015
- Škotska: 2017

Ciklično AERO snemanje v RS
(2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Izvajanje kontrol z daljinskim zaznavanjem:
- Hrvaška (2012, 2013, 2014, 2018)
- Makedonija (2013, 2014)

Zajem dejanske rabe kmetijskih zemljišč
(od leta 2015 dalje)

Volta - innoVation in geOspatiaL and 3D daTA (inovacije v geoprostorskih
in 3D podatkih) (od leta 2017 dalje)
Pilot projekt (LPIS) Srbija (2019)
IAKS Turčija (2017, 2018, 2019)

PREDSTAVITEV EIP PROJEKTA

o izvaja se v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep M16.5
Okolje in podnebne spremembe
o sofinanciran s strani RS in EU iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Vrednost sofinanciranja znaša
203.980,74 € - skupna vrednost projekta 229.414,17 €
o trajanje projektnih aktivnosti: 2020 – 2023 (36 mesecev)
o obravnavani bodo ukrepi:
- vzdrževanja/obnove/razširitve/obogatitve obstoječih krajinskih elementov in
- vzpostavitev novih krajinskih elementov v kmetijsko intenzivni krajini

PARTNERJI
Koordinator – vodilni partner projekta:
o Geodetski zavod Celje, d.o.o. (raziskovalna organizacija)
Partnerji pri projektu:
o Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (izobraževalna organizacija)
o KGZS, Kmetijsko Gozdarski Zavod Ptuj (svetovalna organizacija)
o Korenjak Janez (Slovenske Konjice)
o Brodnjak Zdenka (Hajdina)
o Leben Slavko (Gorišnica)
o Praznik Ivan (Ribnica na Pohorju)
o Vouk Jožica (Poljčane)
o Jeruzalem Ormož, storitve, agrar, trgovina d.o.o.
o CEVEZ vezava diplomskih in ostalih nalog Kristijan Bogataj s.p.

kmetijska gospodarstva

VODILNI PARTNER – aktivni sodelavci pri projektu
Vodja projekta:
o Petra Recko Novak, uni. dipl. inž. geod.
E-mail: petra.recko.novak@gz-ce.si; tel.: 03 425 67 25

Strokovni in tehnični sodelavci:
o Aleš Žnidarko, mag. agr. ekon.
E-mail: ales.znidarko@gz-ce.si; tel.: 03 425 67 25, mob.: 031 360 097

o Anja Žerak, dipl. inž. agri. (un)
E-mail: anja.zerak@gz-ce.si; tel.: 03 425 67 23
o Urška Arzenšek, uni. dipl. geog.

E-mail: urska.arzensek@gz-ce.si; 03 425 67 23, mob.: 051 602 109

PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI
o večja ozaveščenost kmetov in lastnikov zemljišč o pomembnosti krajinskih elementov s poudarkom na pozitivnih učinkih
biotske raznovrstnosti na kmetijsko gospodarstvo
o analiza interesa kmetov in lastnikov zemljišč glede nege, vzdrževanja in ohranjanja obstoječih krajinskih elementov
(finančni vidik)
o analiza interesa kmetov in lastnikov zemljišč glede vzpostavitve novih krajinskih elementov ob ustreznem finančnem
nadomestilu
o ekonomsko ovrednotenje predvsem v primeru vzpostavitve različnih novih krajinskih elementov (točkovnih, linijskih in
arealnih)

o izvedba prenosa znanja o načinih vzdrževanja/obnove/razširitve/obogatitve krajinskih elementov
o praktična priporočila za vzdrževanje/obnovo/razširitev/obogatitev obstoječih krajinskih elementov
o praktična priporočila za ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih elementov na kmetijsko intenzivnih območjih

PREDVIDEN STROŠKOVNIK – JERUZALEM ORMOŽ SAT

Šesto 6-mesečje

Skupaj

100 % VREDNOST

315,16 €

510,77 €

2.881,86 €

184,74 €

97,81 €

489,04 €

4.479,38 €

Delež podpore
odobrena vrednost

280,49 €

454,58 €

2.564,84 €

164,43 €

87,05 €

435,25 €

3.986,64 €

Prvo 6-mesečje

Peto 6-mesečje

Četrto 6-mesečje

Tretje 6-mesečje

Drugo 6-mesečje

JERUZALEM ORMOŽ SAT, d.o.o.

znesek v EUR

PREGLED KLJUČNIH AKTIVNOSTI - JERUZALEM ORMOŽ SAT
o izvedba praktičnega preizkusa rešitev:
- vzdrževanje in obogatitev obstoječe mejice ali
- vzdrževanje in obogatitev gozdnega roba
o tekom projekta posredovanje slikovnega gradiva krajinskega elementa oz. izvedenega praktičnega preizkusa
(za brošuro, priročnik, objave na spletni strani, FB,…)
o udeležba pri programu usposabljanja

o udeležba na strokovnem dogodku
o vodenje evidenc in priprava poročila

o promoviranje in razširjanje rezultatov

PREGLED AKTIVNOSTI - JERUZALEM ORMOŽ SAT po 6-mesečjih
Prvo 6-mesečje
● sodelovanje pri ogledu na terenu
● sodelovanje pri pripravi in analizi dokumentacije za KMG
● priprava poročila
● promoviranje in razširjanje rezultatov (spletna stran, FB,…)

Drugo 6-mesečje
● sodelovanje pri pripravi in analizi dokumentacije za KMG
● udeležba na programu usposabljanja
● priprava poročila
● promoviranje in razširjanje rezultatov (spletna stran, FB,…)

Tretje 6-mesečje
● izvedba ukrepa na KMG
● udeležba pri programu usposabljanja
● priprava poročila
● promoviranje in razširjanje rezultatov (spletna stran, FB,…)

Četrto 6-mesečje

Peto 6-mesečje
● priprava poročila
● promoviranje in razširjanje rezultatov (spletna stran, FB,…)

Šesto 6-mesečje
● udeležba na strokovnem dogodku
● priprava poročila
● promoviranje in razširjanje rezultatov (spletna stran, FB,…)

● udeležba pri programu usposabljanja
● priprava poročila

● promoviranje in razširjanje rezultatov (spletna stran, FB,…)

UPRAVIČENI STROŠKI - JERUZALEM ORMOŽ SAT

PODROBNEJŠI PREGLED AKTIVNOSTI JERUZALEM ORMOŽ SAT prvo 6-mesečje

o sodelovanje in pomoč pri izvedbi terenskega ogleda na izbranih površinah
s strani drugih partnerjev pri projektu - GZC, FKBV in KGZS
o sodelovanje pri pripravi in analizi obstoječega stanja za izvedbo praktičnega
preizkusa rešitve oz. vzpostavitvi novega krajinskega elementa
o sodelovanje pri idejni zasnovi in planu ureditve krajinskih elementov
o priprava poročila

29 ur

NAŠA PRIČAKOVANJA V ČASU TRAJANJA PROJEKTA

o podpisovanje dokumentov z digitalnim potrdilom (časovnice, evidence, ….)
o sprotno reševanje morebitnih nejasnosti
o sprotno izpolnjevanje mesečne časovnice za porabljene ure pri projektu (preveritev in končna uskladitev je naloga
vodilnega partnerja)
o ločeno vodenje ustreznih evidenc
o spremljanje in sledenje na FB strani projekta
o označenost sodelovanja pri projektu: ukrep M16 Sodelovanje – M16.5 Okolje in podnebne spremembe
o promoviranje projekta (spletna stran, FB)

PRIMER MESEČNE ČASOVNICE ZA ČLANA KMG

ČASOVNA DINAMIKA IZVEDBE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

ČASOVNA DINAMIKA

OBDOBJE POSAMEZNEGA 6-MESEČJA

prvo 6-mesečje

december 2020 – maj 2021

drugo 6-mesečje

junij 2021 – november 2021

tretje 6-mesečje

december 2021 – maj 2022

četrto 6-mesečje

junij 2022 – november 2022

peto 6-mesečje

december 2022 – maj 2023

šesto 6-mesečje

junij 2023 – november 2023

NAČRTOVANI NEPOSREDNI UČINKI PROJEKTA
NAČRTOVANI NEPOSREDNI UČINKI PROJEKTA
število vzdrževanih/obnovljenih/razširjenih/obogatenih krajinskih elementov

število novo vzpostavljenih krajinskih elementov
ohranjanje biotske raznovrstnosti
izboljšanje stanja krajinskih elementov in na njih vezanih habitatnih tipov
zmanjšanje obremenjevanja okolja in voda z vzpostavitvijo večje stabilnosti agroekosistemov

izdelava brošure in priročnika za vzdrževanje/obnovo/razširitev/obogatitev obstoječih krajinskih elementov ter vzpostavitev
novih krajinskih elementov
izdelava spletnega navodila za vzdrževanje mejic

NAČRTOVANI REZULTATI PROJEKTA
PRENOS ZNANJA V PRAKSO (GZC, FKBV, KGZS PTUJ)
demonstracija pridobljenega znanja pri preizkusu rešitev v praksi za 3 kmetijska gospodarstva, ki niso član partnerstva
predavanje ali delavnica za 5 kmetijskih gospodarstev, ki niso član partnerstva
predavanje ali delavnica za 5 strokovnjakov s področja kmetijstva
strokovna ekskurzija na kmetijsko gospodarstvo z izvedenim praktičnim preizkusom rešitev za najmanj 10 udeležencev
izdelava elektronskega in tiskanega gradiva (brošura, priročnik) s predstavitvijo pridobljenega znanja, ki bo javno dostopno
izdelava multimedijske vsebine (videoposnetek) s predstavitvijo prikaza urejanja in vzdrževanja mejice (brezplačno objavljeno na spletnem mestu YouTube)

RAZŠIRJANJE REZULTATOV PROJEKTA
objava v tiskanih medijih (časopis); navadna pošta; elektronska pošta
internet – spletna stran: GZC, KGZS Ptuj, FKBV
družabna omrežja (Facebook – GZC ustvaril skupino – pridružitev partnerjev in delitev, YouTube)
zaključni seminar ali delavnica
strokovna ali znanstvena publikacija – priročnik

KLJUČ DO USPEŠNE IZVEDBE PROJEKTA

o dobra in pravočasna koordinacija
o določitev aktivnih sodelavcev in protokola komunikacije

o obveščanje ter spremljanje članov partnerstva o vseh načrtovanih aktivnostih znotraj projekta
o sprotno reševanje morebitnih nejasnosti in iskanje rešitev
o vzpostavljen pozitiven odnos med člani partnerstva in ozaveščanje o pomembnosti izvedbe vseh projektnih aktivnosti
o dobro in učinkovito obveščanje o prihajajočih dogodkih, posredovanje opomnikov

“Ne omeji si izzivov, izzivaj svoje omejitve.”
J. Dunn

Hvala za pozornost!

