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»Conservation and management of dry 
grasslands in eastern Slovenia«



HT6210*: Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na 
karbonatnih tleh (*pomembna rastišča kukavičevk)



HT6230*: Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim 
volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh



- 4 območja:
• Haloze
• Pohorje
• Kum
• Gorjanci

- 6 Natura 2000 območij

- Prijavitelj: 
• Zavod RS za varstvo narave

- Partnerji:
• Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
• Društvo Gorjanske košenice
• Podeželsko Razvojno Jedro Haloz – PRJ Halo
• Krajevna skupnost Dobovec

- Sofinancer:
• Ministrstvo za okolje in prostor

LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč  
vzhodne Slovenije



Haloze Kum

Gorjanci Pohorje



Izzivi na projektnih območjih

Opuščanje rabe - zaraščanje Lastniška razdrobljenost zemljišč

Opuščanje sadovnjakov ter erozija Odseljevanje in visoka starost kmetov 



Začetni popis habitatnih tipov in indikatorjev

Coniranje po ukrepih 
(Protokol - ZRSVN)

Standardiziran popis



Podpis Sporazuma s kmetom

Podpisani Sporazumi s 163 kmeti 

(359 solastnikov) 

Upravljanje na 570 ha do 2025



Priprava personaliziranega „Priročnika za kmeta“



Odstranjevanje zarasti



Odstranjevanje zarasti



Dolgoročno upravljanje travišč - paša

Ograja: za govedo 79 km + za drobnico 31 km + pašna oprema



Dolgoročno upravljanje travišč - paša

Ograja: za govedo 79 km; za drobnico 31 km + pašna oprema



1x mulčer, 3 x gorska kosilnica, 1x traktorska kosilnica

Dolgoročno upravljanje travišč - košnja



- 42 ha revitaliziranih + 40 ha sadnja 

novih sadovnjakov

- dobava 3.530 sadik tradicionalnih 

sort (Kartuzija Pleterje)  

Obnova starih in sadnja novih visokodebelnih 
sadovnjakov



- Obrezovanje starih dreves (izvajalec Zavod Jabolko, 550 dreves)

- 15 delavnic za prikaz rezi visokodebelnih sadnih dreves

- Delavnice sajena sadik 

- Prostovoljne akcije sajenja sadik

Obnova starih in sadnja novih visokodebelnih 
sadovnjakov



Hoteli za žuželke

25 hotelov za žuželke z informativnimi  tablami



- Priprava Načrtov upravljanja kmetij (49):
- 30x Haloze, 
- 7x Pohorje, 
- 2x Gorjanci, 
- 10x Kum

- Izobraževanja kmetov:
- Ogled dobih praks Avstrija
- Predavanje: dobre prakse razvoja 

produktov s travišč in trženja v Sloveniji 
(Podlehnik)

- Predlog ciljno usmerjenega KOPOP 
ukrepa za ohranjanje  travišč

- Razvoj ekonomske študije s predlogom za 
blagovno znamko za ohranjanje suhih 
travišč za PPO Haloze

Aktivnosti za trajnost rezultatov



Učilnica na travniku

Izvedeno: - Za  vrtce: 1.800 otrok 
- Za Osnovne šole: 1.600 otrok, 
- Za Srednje šole: 83 učencev 





- KATIS - izobraževalne delavnice 2017, 2018, 2019
- strokovni posveti Društva učiteljev podružničnih šol (DUPŠ)
- 190 učiteljev

Izobraževanje učiteljev



Didaktična knjižica za učitelje

Izobraževanje učiteljev

Priročnik za učitelje in vzgojitelje



Traviščem vračamo življenje!


