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   Impuls4Action    
Z RACIONALNO RABO ZEMLJIŠČ DO TRAJNOSTNIH LOKALNIH SKUPNOSTI 

  

 
Slika 1: Pilotni primer 1 Tarasp Lai Nair - Švica, Južna Avstrija, Pohorje - Slovenija, Glurns - Južna Tirolska 

 
 

NA TREH TEMATSKIH 
PILOTNIH PRIMERIH 

 

 

 

 
   

 
Slika 2: Sadjarski center Bilje, Slovenija, foto Mojca Hribernik 

 

 

 

P i l o t n i  p r i m e r  1  

UPRAVLJANJE Z VODAMI 
Pilotno območje Pohorje v Sloveniji 

se osredotoča na spremljanje suše, 

njen vpliv na travinje z uporabo 

inovativnih orodij.  

Pilotno območje južne Avstrije bo 

razvilo nov način upravljanja na 

področju pašništva in metode 

varovanja tal glede na podnebne 

spremembe.  

P i l o t n i  p r i m e r  2  

RAZVOJ INFRASTRUKTURE 

Pilotno območje južna Tirolska v 

Italiji obsega popis praznih stavb, 

ugotovitev stanja in začetno 

posvetovanje s ciljnimi skupinami. 

P i l o t n i  p r i m e r  3  

ŠOTIŠČA 

Na pilotnem območju Engiadina 
Bassa v Švici zbirajo podatke o 
stanju šotišč in obnovitvenih 
prizadevanjih na večjih območjih  
šotišč v alpskem prostoru.  Pripravil 
se bo osnutek akcijskega načrta za 
vzdrževanje / obnovo šotišč in 
vzpostavitev sodelovanja z lokalnimi 
akterji za razvoj izvedbenega 
projekta. Sodelujejo s strokovnjaki iz 
Univerze Weihenstephan-Triesdorf.  

 

ANALIZA POTREB IN REZULTATOV 

DELAVNIC 

Ne glede na različne tematske prednostne 

naloge je skupen cilj delavnic določiti ukrepe 

in orodja za lokalne akterje ter preveriti 

njihovo uporabnost. 
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ZA USPEŠNO SODELOVANJE IN PREGLEDNOST 

Za zagotovitev učinkovitega in uspešnega zagona 

projekta so se septembra 2019 partnerji 

udeležili prvega sestanka v Kopru, Slovenija. 

Prvi dan je bil namenjen projektnim aktivnostim 

in  definiranju korakov za nadaljnje delo. Drugi 

dan se je organizirala delavnica z ogledom dobre 

prakse namakanja v Sadjarskem centru Bilje. 

Partnerji in drugi zainteresirani deležniki so 

spoznali projekt in pilotni primer v Sloveniji, kot 

tudi kaj je potrebno narediti za učinkovito 

upravljanje z vodami v kmetijstvu.     

 

        

Slika 5: Sadjarski center Bilje, Slovenija, prva delavnica Upravljanje z vodami 

Slika 6: Sestanek - prvo srečanje, Koper, Slovenija             

Slika 3 Impuls4Action Brošura 

Slika 4: Sadjarski center Bilje, Slovenija, foto Stanka Klemenčič-
Kosi 
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Na podlagi prejetih vprašalnikov so se analizirale potrebe za 

vzpostavitev orodij za tri tematska področja: 1. Upravljanje z 

vodami, 2. Razvoj notranje infrastrukture in 3. Šotišča. Ugotovljeno 

je bilo, da zainteresirane strani potrebujejo prilagojena orodja za 

reševanje različnih, po tematskih področjih razdeljenih in 

prepoznanih problemov, vezanih na trajnostno rabo tal v Alpah. 

Na drugem sestanku partnerjev, ki je potekal februarja 2020 v 

Bolzanu, Italija so bile predstavljene izvedene delavnice z deležniki 

na pilotnih območjih. Projektni partnerji so bili gostje župana 

Neumarkta, ki je predstavil pobudo in vzpostavitev verige Scattered 

hotelov, ki je vzpostavljena od marca 2019 ter način reševanja 

problematike številnih praznih in zapuščenih stavb v majhnem, 

zgodovinsko bogatem mestu Neumarkt. 

 
 

 

 

 

Slika 8:  Predstavitev projekta Impuls4Action na:- EUSALP AG6 konferenci, Innsbruck, AT; - 3. letnem EUSALP srečanju, Milano, IT;    
2. delavnici – Planica, Pohorje, Sl; - 2. partnerski sestanek, Bolzano, IT     

 

Slika 7: Neumarkt, Italija, foto Mojca 
Hribernik 
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! ZAPOMNITE  SI DATUM ! 

SPLETNA DELAVNICA in SEMINAR S PODROČJA TREH TEMATIK bo potekala 5. junija od 

10.00 do 13.00. VKLJUČENI BODO RELEVANTNI DELEŽNIKI Z NACIONALNE, REGIONALNE 

IN LOKALNE RAVNI. Na delavnici bodo predstavljeni ključni problemi, potrebe in do sedaj zbrane 

metodologije, orodja, dobre prakse in rezultati drugih projektov vezano na trajnostno ohranjanje tal v 

Alpah.  

ZA VEČ INFORMACIJ PROSIM SLEDITE SPLETNIM POVEZAVAM SPODAJ:   

      

     

Slika 9 Impuls4Action - kartice 

 

*ZA OPIS, CILJE IN VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU & UDELEŽBI NA SPLETNEM SEMINARJU 

PROSIM OBIŠČITE EUSALP SPLETNO STRAN ALI SPLETNE STRANI PARTNERJEV* 

(klikni na želen logo) 

                                 

                 

https://www.alpine-region.eu/projects/impuls4action-intelligent-land-use-sustainable-municipalities-0
http://www.kmetijski-zavod.si/?page=tema&tid=28&cid=47
https://www.plattformland.org/
https://www.unimontagna.it/en/progetti/impuls4action-intelligent-land-use-sustainable-municipalities/
https://www.fmach.it/CRI/progetti/attivi/IMPULS4ACTION
https://www.umweltbundesamt.at/
https://www.proterrae.ch/

