
 
 

 

 
Ocenjevalni list za NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko v 2021 
 

Ime in priimek ter naslov lastnika, 

št.parc.:____________________________________________________________________ 

 

Ime in priimek popisovalcev 

travnika:____________________________________________________________________ 

 

Datum ocenjevanja 

travnika:____________________________________________________________________ 

 

 

Kriteriji Kategorije 
Število 

točk-

travnik 1 

Število 

točk-

travnik 2 

Število 

točk-

travnik 3 

1. Rastline-

biotska 

raznolikost 

Na desni strani tabele vnesemo število popisanih 

rastlin. Točke za število rastlin se določijo po 

naslednjem ključu: Razvrstitev na suhih travnikih:  

2 točki: ≤ 5 rastlin, 3 točke: 6-8 rastlin, 4 točke: 9-

11 rastlin, 5 točk: 12-14 rastlin, 6 točk: 15-17 

rastlin, 7 točk: 18-20 rastlin, 8 točk: 21-23 rastlin, 

9 točk: 24-26 rastlin, 10 točk: ≥ 27 rastlin 

 

Razvrstitev na vlažnih travnikih:  

4 točke: ≤ 4 rastline, 7 točk: 5-8 rastlin, 9 točk: ≥ 

9 rastlin 

_______ 

 

/10 

_______ 

 

/10 

_______ 

 

/10 

2. Redke in 

zavarovane 

vrste rastline 

Število redkih rastlin prisotnih na travniku, ki so 

na seznamu rastlin označene z *; 1 zavar. rast.→1 

točka, 2 zavar. rast.→2 točki, 3 zavar. rast.→3 

točke,  ≥ 4 zavar. rast.→4 točke 

/4 /4 /4 

3. Delež 

tujerodnih 

rastlin 

Točke se odštejejo, če so na travniku prisotne 

tujerodne vrste rastlin kot so (Solidago, 

Ambrosia,…): 

-1 točka→Solidago ali Ambrosia,  

-2točki→Solidago in Ambrosia 

/-2 /-2 /-2 

4. Krajinski 

členi 

Mejice, grmi, posamezna drevesa 

3 točke: (≥ 5 dreves + potok + ≥ 1 mejica ali 2 ≥ 

grma) 

2 točki: ((≥ 5 dreves + ≥ 1 mejica ali 2 ≥ grma) 

1,5 točki: (≥ 5 dreves) 

1 točka: (1-4 drevesa ali  ≥ 2 grma) 

/3 /3 /3 

5. Velikost 

0-0,29 ha = 0,5 točke, 0,30-0,59 ha = 1 točka, 

0,60-0,89 ha = 1,5 točke, 0,90-1,19 ha = 2 točke,  

1,20-1,49 ha = 2,5 točke, 1,50-1,79 ha = 3 točke, 

1,80-2,09 ha = 3,5 točke, >2,10 ha =4 točke 

/4 /4 /4 

6. Povezanost 

1 točka: travnik meji na gozd v dolžini vsaj 50 

metrov 

3 točke: travnik meji na gozd v dolžini vsaj 50 

metrov, na mejico v dolžini vsaj 20 m ali na 

visokodebelni sadovnjak (vsaj 2 sadni drevesi) 

/5 /5 /5 



 
 

 

5 točk: travnik meji na gozd + mejico ali 

visokodebelni sadovnjak (vsaj 2 sadni drevesi) + 

potok ali na pašnik 

7. Raba v 

2020 

0 točk: pokošen > 3x/leto 

1 točka: pokošen 3x/leto 

2 točki: pokošen do 2x/leto 

/2 /2 /2 

8. Čas košnje 

v 2020 

0 točk: travnik pokošen pred 15. majem (prva 

košnja) in pred 15. julijem (druga košnja). 

2 točki: travnik pokošen med 15. majem in 15. 

junijem (prva košnja) in po 25. avgustu (druga 

košnja) 

/2 /2 /2 

9. Vrsta 

kosilnice 

- 1 točka: mulčar 

0 točk: rotacijska kosilnica 

1 točk: diskasta kosilnica 

2 točki: strižna kosilnica ali ročna kosilnica 

/2 /2 /2 

10. Gnojenje v 

2020 

0 točk: travnik pognojen z gnojnico ali 

mineralnimi gnojili 

1 točka: travnik pognojen z hlevskim gnojem 

2 točki: travnik ni bil gnojen v 2020 

 

 

/2 

 

 

/2 

 

 

/2 

11. Uporaba 

krme 

0 točk: za silažo  

1 točka: za silažo in krmo za živino ali za humus 

2 točki: samo za krmo za živino (bale) za domačo 

živino 

/2 /2 /2 

12. Domače 

živali 

0 točk: lastnik travnika nima domačih živali, ki se 

jim polaga seno in/ali otava iz travnikov (štejejo 

se govedo, konji, koze, ovce, osli in prašiči) 

3 točke: lastnik travnika ima vsaj 5 govedi ali 5 

konj ali 10 glav drobnice ali 5 oslov ali 3 prašiče 

/3 /3 /3 

13. Paša 

0 točk: lastnik travnika ima domače živali samo v 

hlevu 

3 točke: lastnik travnika ima domače živali v 

hlevu in na paši (april-september) 

/3 /3 /3 

14. 

Vključenost v 

KOPOP 

0 točk: lastnik NI vključen v noben KOP 

podukrep 

2 točki: lastnik vključen v KOPOP: MET, HAB. 

/2 /2 /2 

15. Status 

kmeta 

0 točk: lastnik NIMA status kmeta 

1 točka: lastnik IMA status kmeta 
/1 /1 /1 

16. Ocena 

ocenjevalcev 

1 točka: Travnik ima lep videz po oceni 

ocenjevalcev 
/1 /1 /1 

Skupaj  /46 /46 /46 

 

 

 

 

 


