Type of toolkit:

Online evidence of abandoned agricultural sites in
Slovenia.

Target audience:

Policy makers (Ministry of Agriculture, Forestry and
Food, Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia), local and regional authorities.

Toolkit topic
and highlights:

The toolkit and active record of abandoned agricultural sites
(and land) serves to policy makers and supports identifying
potential locations for new entrants into farming and their
acces to farm and land. Database and locations might be interesting for new entrants (to get or to rent land) or for municipalities (to provide land, etc.).
The goal is to identify areas of abandoned agricultural activity and to find opportunities for the “reuse” of abandoned
land for farming. The database and App offer more active
approach for policy makers (MAFF) in the integration of
new entrants and their initiatives into agricultural sector.
Database and up-to-date ArcGIS online application present
a simple tool for monitoring potential sites/areas that could
be offered for the regeneration of agricultural activity for
newbies.

Website access:

Online, limited access (password)

Vrsta orodja:

Spletna evidenca opuščenih območij kmetijske dejavnosti v Sloveniji.

Ciljni uporabniki:

Odločevalci (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije,
občine, regionalne razvojne agencije.

Področje in
poudarki:

Vzpostavljeno orodje in ažurna evidenca opuščenih območij
kmetijske dejavnosti lahko služi odločevalcem in pripravljavcem
politik pri prepoznavanju potencialnih lokacij, primernih za
novince v kmetijstvu. Baza podatkov je zanimiva tako za novince v kmetijstvu (preveritev možnosti dostopa do zemljišč za
zagon kmetijstva, za najem) ali za občine (za zagotavljanje zemljišč ipd.).
Osnovni cilj je identifikacija opuščenih območij kmetijske dejavnosti ter prepoznavanje in iskanje možnosti za njihovo
ponovno rabo za potrebe kmetijske panoge. Podatkovna zbirka in sama aplikacija olajšata aktivnejšo vlogo odločevalcev
(MKGP) pri vključevanju novincev in njihovih pobud v kmetijski sektor. Vzpostavljen podatkovni sloj (iz leta 2020, primeren za uporabo na nacionalni ravni) in izdelana spletna aplikacija
v okolju ArcGIS predstavljata preprosto orodje za spremljanje
potenciala območij, ki jih lahko ponudimo novincem v 		
kmetijstvu in oživimo s kmetijsko rabo.

Spletni dostop:

Online, omejen dostop (potrebno geslo)

Uvod:
Problem
razpoložljivih
kmetijskih zemljišč za nove
pristopnike v kmetijstvo

vzpostavitve
spletne
Namen
evidence opuščenih kmetijskih
območij v Sloveniji.

Dostop do kmetijskih zemljišč za
nove pristopnike v kmetijstvo
predstavlja eno večjih ovir že ob
samem začetku njihove karierne
poti, česar pa brez podpore in
aktivnega odziva različnih deležnikov
(podpornega okolja) tudi v prihodnje
ne bo mogoče uspešno rešiti. V
državah Evropske unije imajo novinci
v kmetijstvu številne inovativne
možnosti dostopa do kmetijskih
zemljišč (povezava). V Sloveniji
kmetijstko
podporno
okolje
problema zagotavljanja kmetijskih
zemljišč za nove pristopnike aktivno
ne naslavlja, saj se že obstoječi
kmetje pri svojem razvoju vse
pogosteje soočajo s pomanjkanjem
površin
za
širitev
kmetijske
pridelave.
V sodelovanju s predstavniki
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (MKGP) ter na osnovi
podatkov
baze
funkcionalno
razvrednotenih območij v Sloveniji
smo tekom projekta NEWBIE skupaj
prišli do rešitve, ki bi lahko v
prihodnje novincem olajšala dostop
do kmetijskih zemljišč in možnost
zagona kmetijske dejavnosti. S
pomočjo
ponujenega
orodja
»Spletna
evidenca
opuščenih
območij kmetijske dejavnosti« bo
olajšana komunikacija z odločevalci,
proces oživljanja opuščenih območij
pa učinkovitejši.

• Sistemsko prepoznavanje in
zagotovljeno
evidentiranje
območij opuščene kmetijske
dejavnosti.
• Iskanje
možnosti
za
prednostno rabo prostora za
kmetijsko
dejavnost
–
zagotoviti,
da
območja
ostanejo
namenjena
kmetijstvu.
• Prednostno
zagotavljanje
zemljiškega potenciala za nove
pristopnike v kmetijstvo.
• Spletna aplikacija – enostavno
orodje za spremljanje in
prikazovanje podatkov.
• Predstavitev
možnosti
aktivnejšega pristopa države
pri
vključevanju
novih
pristopnikov v »strogo zaprt«
kmetijski prostor.
• Vzpostavitev pogojev za zagon
sistemskega
oživljanja
opuščenih območij kmetijske
dejavnosti
in
priprava
ukrepov, ki bodo ta prostor
ponudili novim pristopnikom.

Evidenca opuščenih območij kmetijske
dejavnosti - Osnovne informacije:
•

•

•

•

Decembra 2021 so v prostorsko bazo
vključena prepoznana funkcionalno
razvrednotena območja kmetijske
dejavnosti iz popisa Funkcionalno
razvrednotenih
območij
2020.
Vključenih je 84 območij, se pa njihovo
število
v
prostoru
neprestano
spreminja.
Med vsemi razvrednotenimi območji v
Sloveniji je to tip območij, kjer
prevladujejo povsem opuščene lokacije
(evidentiramo
tri
kategorije
opuščenosti:
povsem
opuščena,
pretežno opuščena (nad 50 %) in delno
opuščena (od 10 do 50 %).
Praviloma so razvrednotena območja
kmetijske
dejavnosti
dlje
časa
opuščena območja (številna tudi več
kot 10 let) izven poselitvenih območij,
nimajo strateške lokacije, zato je za
njihovo oživitev manj interesa (kljub
nekaterim prizadevanjem za prodajo).
V bazo so vključena območja objektov
(kmetij, farm, rastlinjakov ipd.) s
pripadajočimi, praviloma stavbnimi
zemljišči, brez pripadajočih kmetijskih
zemljišč. Prepoznali smo tri podtipe
opuščenih
območij
kmetijske
dejavnosti: a) opuščene farme, b)
opuščene kmetije in c) opuščena
območja druge kmetijske dejavnosti.
Prostorski zajem je izveden na ravni
meje parcel.

Aktualni procesi v prostoru nas
opozarjajo, da obstaja velika nevarnost,
da bodo opuščena območja kmetijske
dejavnosti
brez
intervencije
kmetijskega sektorja zaradi drugih
interesov izgubila svojo kmetijsko
funkcijo.
Potrebni pogoji za prihodnje delovanje in
vzdrževanje baze.
• V prihodnje je potrebno pridobiti
podatke o pripadajočih kmetijskih
zemljiščih lokacij opuščenih kmetij,
farm in drugih območij ter preveriti
stanje in rabo teh zemljišč.
• Ugotoviti, če lahko pri kmetijah
identificiramo še obseg (in aktualno
rabo, stanje) pripadajočih KZ – dobili bi
celotno »kapaciteto« kmetij in boljšo
možnost iskanja interesentov.
• Povezava z RKG.
• Dodati lokacije opuščenih kmetij iz
drugih virov.
• Tehnično-vsebinska
dopolnitev
obstoječe aplikacije: dodati bo
potrebno fotografije območij, zaris na
ravni parcel, razširiti nekatere opise,
dodati po potrebi še dodatne atribute –
stvar razprave in skupne odločitve.
• spremljanje dejanskih razmer v
prostoru
(monitoring
primernih
območij/zemljišč) zahteva sistemski
pristop – organiziranost in redno
spremljanje ter evidentiranje (določitev
odgovornosti, potreben določen čas).
Poleg
odgovornosti
mora
biti
vzpostavljeno tudi zaupanje med
različnimi akterji.
•

Zasnova in delovanje spletne aplikacije
Aplikacijo smo pripravili v okolju ArcGIS Online, ki omogoča ustrezne funkcionalnosti in se lahko
uporablja brez namestitve programske opreme na lasten računalnik.

Zaradi potrebe po vzdrževanju evidence in
pregledovanju podatkov smo zasnovali dve
orodji:
1. pregledovalnik, ki služi zgolj za pregled
lokacij opuščenih kmetijskih območij
(in njihovih osnovnih značilnosti) v
Sloveniji in
2. urejevalnik, ki je namenjen urejanju
podatkov (dopolnjevanje podatkov
obstoječih, dodajanje novih lokacij,
dodajanje fotografij).
Tako pregledovalnik kot tudi urejevalnik sta
zaprta za javnost in sta dostopna zgolj s prijavo
preko gesla. Urejevalnik je namenjen
spreminjanju in dopolnjevanju podatkov, zato
je
namenjen
izključno
odgovornemu
vzdrževalcu baze.

Funkcionalnosti aplikacije – urejevalnik
Urejevalnik ima funkcijo vnosov podatkov,
dodajanja fotografij območja in drugih
relevantnih dokumentov, omogoča prostorski
zaris območja in hkrati uporabo neposredno na
terenu (preko pametnega telefona).
Fotografije območij lahko v
dodajamo neposredno na terenu.

aplikacijo

➢ Povečaj
➢ Pomanjšaj
➢ Privzeti obseg
➢ Celozaslonski način

Navigacijo po karti omogoča uporaba
računalniške miške in povečevanje s pomočjo
vrtenja kolesa miške. Vrtenje kolesa naprej
prikaz povečuje, vrtenje kolesa nazaj pa
pomanjšuje. Premikanje po karti je mogoče s
klikom in potegom miške. Približevanje in
oddaljevanje pogleda je možno tudi s kliki na
gumba v levem zgornjem kotu. Dodatno je tam
možno izbrati začeten pogled, ki prikaže večji
del ali celotno Slovenijo. Točen obseg pogleda
je odvisen od velikosti zaslona. Dodaten gumb
pa nam omogoča tudi prikaz aplikacije v
celozaslonskem načinu, kar lahko olajša delo z
aplikacijo v primeru manjših zaslonov.

Iskalnik je namenjen iskanju izbranega
območja. Iskanje poteka preko identifikatorja
(ID) območja ali preko imena območja. Iskanje
lahko potrdite s klikom na lupo ali pritiskom
tipke enter. Po potrditvi iskanja se pogled
približa na iskano območje, hkrati pa se odpre
pojavno okno z informacijami o območju.

Galerija temeljnih kart: Spreminjanje temeljne
karte lahko služi lažjemu pregledu in
spoznavanju območij. Privzeta temeljna karta
je topografska karta (Esri), ki nudi dober
pregled in lahko orientacijo. Alternativa tej
karti je OpenStreetMap, ki je prosto dostopna
karta sveta, ki jo ustvarjajo uporabniki sami.
Prednost karte je lahko hitra ažurnost in
natančnost v določenih delih, a to ne velja za
celotno Slovenijo. Za lažji mikro pregled
lokacije pa bodo verjetno najbolj uporabni
satelitski posnetki, ki so združeni v karti slikovje
in slikovje z napisi. Pri uporabi slednjih je
potrebno poudariti, da so ti posnetki manj
natančni kot uradni slovenski ortofoto posnetki
in lahko zato prihaja do slabše vidljivosti ali do
manjših netočnosti pri prikazu.

Spreminjanje in dopolnjevanje obstoječih
podatkov je namenjeno vnosu novih
ugotovitev, vezanih na posamezno lokacijo
opuščenega kmetijskega območja. To lahko
pomeni npr. na novo pridobljene informacije
lastniku, stopnji opuščenosti, popravki napak,
vnos ugotovitev aktivnosti, ki se izvajajo na
območju ipd. Do možnosti za urejanje
podatkov pridemo tako, da odpremo pametni
urejevalnik in kliknemo na želeno območje.
Podtipi
območij
opuščene
kmetijske
dejavnosti
V obstoječo bazo so vključeni trije podtipi
opuščenih območij, v prihodnje pa se načrtuje
tudi podrobnejše evidentiranje opuščenih
kmetijskih zemljišč.
1. opuščene farme,
2. opuščene kmetije,
3. opuščena območja in druge kmetijske
dejavnosti,
4. opuščeno kmetijsko zemljišče (v pripravi).

Funkcionalnosti aplikacije - pregledovalnik
Služi boljši komunikaciji med deležniki, v prihodnje lahko dobi tudi status javnega
pregledovalnika (javno dostopen le del atributov). Pregledovalnik spletne aplikacije ima
funkcijo osnovne analitike in grafičnih prikazov podatkov.
Osnovni pogled urejevalnika: na levi prikazana osnovna analitike, na desni prostorski prikaz. S
klikom na graf ali del grafa se na karti prikažejo le izbrani podatki.

S klikom na posamezno lokacijo se odpre pogovorno okno, kjer so navedeni vsi relevantni
podatki o posamezni lokaciji, sočasno pa se prikažejo tudi fotografije območja.

After looking at the NEWBIE topic specific toolkit - what
do you consider useful for your work (as a new entrant,
established farmer, advisor, policy maker, researcher,
teacher, etc.)?
From your perspective - what did you miss in this topic
specific toolkit?
Since we would like to continue with the monitoring
of new entrants - would you like to share your e-mail
address for future information exchange?
https://forms.gle/xiLsDw5MNJwEPkyA9

