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Opuščanje rabe strmih trajnih travnikov:

• Zaraščanje
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• Predhodna analiza v Halozah (17.184 ha)

• Prostorski presek

Leto Raba ID Opis Površina (ha) Delež

2005 1300 Trajni travnik 4.264 24,8 %

2015 1300 Trajni travnik 4.296 25,0 %

Raba 2005 Površina 2005 
(ha)

Raba 2015 Površina 2015 
(ha)

Delež

1100 644 1100 401 62,3 %

1100 644 1300 223 34,6 %

1300 4.264 1300 3.218 75,5 %

1300 4.264 1410 346 8,1 %

1300 4.264 1500 158 3,7 %

1300 4.264 2000 156 3,6 %



• V letu 2015 so kmetije znotraj območja Haloze v
subvencijskih vlogah prijavile 2900 ha oz. 3847
GERK-ov (grafična enota rabe kmetijskega
gospodarstva) z rabo trajno travinje (povprečna
velikost gerka = 0,75 ha).

Nagib Površina (ha)

nad 20 % 2466

nad 30 % 2098

nad 40 % 1318

nad 50 % 298

trizoba kukavica





Ukrepi kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil

Območje Št. kmetij
2006

Št. kmetij 
2015

Površina
2015 (ha)

Haloze 2 9 11,30

Gorjanci 2 3 2,75

Kum 4 10,16

Pohorje 6 42,24

SKUPAJ 4 22 66,45

• Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov

piramidasti pilovec

• Interes kmetij za vključevanje v ukrep za ohranjanje
habitatov je nizek zaradi obveznega izvajanja
predpisanih zahtev.

• Priprava predloga novega rezultatsko usmerjenega
ukrepa za ohranjanje habitatov.



Informiranje kmetij v Halozah

• Informiranje v sklopu 
predavanj, drugih dogodkov

• Anketni vprašalnik za izkaz 
potenciala za vključitev v 
projekt 

• Vprašalnik o pretekli rabi 
površin

• 371 obiskov kmetij navadna kukavica

Pripravljalne akcije:



Anketni vprašalnik za vključitev v projekt 

• Izpolnjenih je bilo 343 
vprašalnikov

• Informacije o:
- starost nosilca, naslednik
- glavna dejavnost na kmetiji
- kaj se prodaja, kakšne so 

možnosti v prihodnje
- dopolnilne dejavnosti
- kmetijsko okoljski ukrepi
- možnosti za povezovanje kmetij
- visokodebelni travniški 

sadovnjaki
- paša živali



Pretekla raba površin
• Izpolnjenih 71 vprašalnikov v Halozah (skupno 

na vseh območjih 114)



Pretekla raba površin
• Analiza preteklih kmetijskih praks

Raba 2005-2016 Raba prej
travnik 20 30

travnik in pašnik 20 32
pašnik 27

zaraščeno 2 1
drugo 2 8

Raba Število površin
ena košnja 12

ena do dve (odvisno od leta) 13
dve košnji 9
tri košnje 2

kombinirano (paša in košnja) 4
samo paša 27
požiganje 2

zarast 2

jadranska 
smrdljiva 
kukavica



Javni poziv za vključitev v projekt

• V Halozah je podpisanih 98 sporazumov
• Vključenih 233 ha 

- Vzhodne Haloze 110 ha
- Zahodne Haloze 123 ha 

• Za vse kmetije smo pripravili                             
personaliziran Priročnik za                      
upravljanje travišč



Projektne aktivnosti Haloze – IZVEDBENE AKCIJE

C.2: Zagotovitev trajnostne rabe travišč:
vzpostavitev košnje/paše

- električni pastirji, napajališča, prikolice
- hribovske kosilnice, kosilnice na nitko

B.1: Zakup in nakup zemljišč

C.3: Obnova in vzdrževanje 
travniških sadovnjakov:
- obnova, sajenje novih sadovnjakov
- 3200 sadik, 10 hotelov za žuželke…

C.1:  Čiščenje zaraščajočih 
travniških površin



Izvedbene akcije v številkah
Akcija Število 

kmetij Plan Sporazum

C.1:  Čiščenje zaraščajočih travniških 
površin 29 45 ha 48,39 ha

C.2: Zagotovitev trajnostne rabe 
travišč: paša 65 80 km 89,98 km 

(158,42 ha)

C.2: Zagotovitev trajnostne rabe 
travišč skupaj v upravljanju 180 ha 262,90 ha

C.3: Obnova in vzdrževanje 
travniških sadovnjakov: skupaj 40 ha 77,77 ha

C.3: Obnova in vzdrževanje 
travniških sadovnjakov: rez 37 588 kom 588 kom

C.3: Obnova in vzdrževanje 
travniških sadovnjakov: sadike 88 3200 kom 3160 kom



Upravljalski načrt za kmetije

• Skupno 49 načrtov: Haloze 30,                      
Kum 10, Pohorje 7, Gorjanci 2.

• Vsebuje:
- osnovni podatki o kmetiji;
- obstoječe poslovanje in proizvodnja;
- trenutna poslovna usmerjenost;
- stanje ohranjenosti narave na kmetiji;
- postavitev celovitega modela upravljanja kmetije.



Predlog rezultatsko usmerjenega ukrepa 
za ohranjanje habitatov

• Habitatni tip: 6210 (Haloze, Kum, 
Gorjanci), 6230 (Pohorje)

• Cilj: ohranjanje travišč v ugodnem 
stanju, obnova travišč v neugodnem 
stanju, ohranjanje in vzpostavljanje 
ekstenzivnih visokodebelnih travniških 
sadovnjakov

• Območje: Kum, Haloze, Gorjanci, 
Pohorje

• Način: začetni popis HT, določitev 
indikatorskih vrst, Priročnik za 
upravljanje suhih travišč, popisni listi

dolgolistna
naglavka



Predlog rezultatsko usmerjenega ukrepa 
za ohranjanje habitatov

• Trajanje: 5 let
• Upravičene rabe: 1300, 1320, 1222
• Velikost površin: strnjena površina vsaj 

0,1 ha; na nivoju kmetije min 0,3 ha
• Kontrola: kmet 1 x letno popiše stanje 

indikatorskih vrst, po petih letih kontrola 
indikatorjev, ki ga izvede zunanji izvajalec

• Plačilo: mrva (419 €), travniški sadovnjak 
(300 €), travojede živali (765 €)

• Dodatno nagrajevanje: v primeru 
izboljšanja stanja mačje uho



Cilji projekta
• Ohranjanje kmetij in 

travojedih živali na 
projektnih območjih

• Izboljšanje stanja 
ohranjenosti strmih 
travnikov s HT 6210

• Ohranjanje 
visokodebelnih 
travniških sadovnjakov

• Trženje pridelkov in 
proizvodov, ki so vezani 
na suha travišča



Hvala za pozornost!
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