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Program 1. LIFE delavnice za pisanje prijav: 
Program delavnice 

Trajanje Naslov sklopa Nosilec 

08.30 – 09.00 Registracija udeležencev in pogostitev s kavo 

09.00 – 09.10 Pozdravni govor v.d. Generalne direktorice 

Direktorata za okolje 

mag. Tanja Bolte 

Nives Nared 

09.10 – 09.35 Prednostne teme Janja Samec 

09.35 – 11.15 Definiranje (okoljskega) projektnega problema Marjetka Šemrl dos Reis 

dr. Nika Debeljak 

11.15 – 11.35 Odmor   

11.35 – 13.15 Cilji in pričakovani rezultati projekta Danilo Šteblaj 

dr. Nika Debeljak 

13.15 – 14.15 Indikatorji Tatjana Orhini Valjavec 

dr. Nika Debeljak 

14.15 – 15.15 Zaključek in kosilo   



LIFE14 CAP/SI/000012 

Izkušnje iz prakse 

Ljubljana, 15. in 16. januar 2019 

dr. Nika Debeljak 



Cilj projekta 

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

Stanje v Sloveniji: Neugodno – slabo (U2) 

 

 

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

Stanje v Sloveniji: Neugodno - nezadostno (U1) 

 

Izboljšanje stanja ter dolgoročnega upravljanja 2 
prioritetnih habitatnih tipov suhih travišč na 6 Natura 2000 
območjih v vzhodni Sloveniji  



Pregled dokumentov in preteklih praks 

- Pregled evropskih dokumentov:  
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti  

- EU smernice za upravljanje habitatnih tipov 

- Pregled Slovenskih dokumentov 
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti  

- Program upravljanja Natura 2000 območij 

 

- Pregled LIFE baze projektov 

- Pregled dobrih praks drugih projektov s tega področja 
 



Okoljske: 
• Opuščanje rabe / zaraščanje  
• Intenzivna raba 
• Eutrofikacija 
• Erozija na velikih naklonih 
• Propadanja travniških sadovnjakov 

 
Socialno demografske: 

• Lastniška razdrobljenost zemljišča 
• Starost prebivalstva 

 

Posledica: Stanje tarčnih HT je U2- 
(neugodno in se slabša) 

 
 
 

 

Analiza groženj / vzrokov in posledic 



Traviščem vračamo življenje! 

Definiranje okoljskega problema - diskusija 



Definiranje cilja in aktivnosti 

Grožnje / 

vzroki  

Cilj 

projekta 

Oblikovanje projektnega predloga 



Definiranje rezultatov aktivnosti 

• Nakup (18ha) / zakup zemljišč (15ha za 20 let) 
• Odstranjevanja zarasti: (133ha) 
• Vzpostavitev dolgoročnega upravljanja območij (517ha do leta 2025) 

• priprava smernic za trajnostno upravljanje kmetij 
• obisk 400 kmetij 
• vzpostavitev trajnostnega upravljanja (517ha) 
• vzpostavitev paše: (96km ograj) 
• vzpostavitev košnje: (4 kosilnice + mulčer) 
• revitalizacija tradicionalnih sadovnjakov (45,5ha) 
• vzpostavljen portal (ponudba /povpraševanje) 
• pripravljenih 49 načrtov kmetij 
• prijava dopolnilnih dejavnosti 
• priprava za blagovno znamko produktov območja 

• Povečanje ozaveščenosti o pomenu ohranjanja travišč (ankete na 
začetku in na koncu projekta) 



Definiranje cilja in aktivnosti 

Izboljšanje stanje ohranjenosti ter trajnostno dolgoročno 
upravljanje 2 prioritetnih tipov suhih travišč v 6 Natura 2000 

območjih 

Grožnje 
Okoljske 
•Opuščanje rabe / zaraščanje  
• Intenzivna raba 
•Eutrofikacija 
•Erozija na velikih naklonih 
•Propadanja travniških sadovnjakov 
 
 
Socialno demografske 
•  Lastniška razdrobljenost 
 zemljišča 
•  Visok starost prebivalstva 
•  Nizka ozaveščenost o pomenu travišč 

Aktivnosti 
• Odstranjevanje zarasti 
• Vzpostavitev ekstenzivne paše 
• Vzpostavitev ekstenzivne košnje 
• Revitalizacija tradicionalnih sadovnjakov  
• Odkup zemljišč  
• Povezovanje lastnikov, kmetov in 

najemnikov – skupna raba opreme, portal 
• Priprava predloga KOPOP 
• Povečanje donosnosti kmetij – blagovna 

znamka 
• Povečanje ozaveščenosti o pomenu 

ohranjanja travišč deležnikov 



Usklajenost in logična nadgradnja:  

cilja 

 groženj  

rezultatov 

aktivnosti 

trajnost projekta 

Definiranje cilja in aktivnosti 



Traviščem vračamo življenje! 

Definiranje cilja in aktivnosti - diskusija 
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DELO V SKUPINAH 
50 MINUT 

Sklop: Cilji in pričakovani rezultati projekta 


