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• 4 projektna pod-območja:
– Haloze
– Pohorje
– Kum
– Gorjanci

• 6 Natura 2000 območij
• Vodilni partner: 

– Zavod RS za varstvo narave

• Partnerji:
– Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
– PRJ Halo: Podeželsko razvojno jedro
– Krajevna Skupnost Dobovec
– Društvo Gorjanske košenice

• Financiranje:
– 75% EC
– 20% Ministrstvo za okolje in prostor
– 5% Partnerji projekta

• Trajanje: 
01/11/2015  - 31/10/2020

www.lifetograsslands.si
www.travisca.si

Projekt LIFE TO GRASSLANDS v kratkem



• 4 projektna pod-območja:
– Haloze
– Pohorje
– Kum
– Gorjanci

• 6 Natura 2000 območij
• Vodilni partner: 

– Zavod RS za varstvo narave

• Partnerji:
– Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
– PRJ Halo: Podeželsko razvojno jedro
– Krajevna Skupnost Dobovec
– Društvo Gorjanske košenice

• Financiranje:
– 75% EC
– 20% Ministrstvo za okolje in prostor
– 5% Partnerji projekta

• Trajanje: 
01/11/2015  - 31/10/2020

www.lifetograsslands.si
www.travisca.si

Projekt LIFE TO GRASSLANDS v kratkem



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)

Cca. 70% travišč v območjih Natura 2000 je 
v neugodnem stanju

Izboljšanje ohranitvenega stanja 2 prioritetnih habitatnih tipov 
vrstno bogatih travišč ter zagotavljanje dolgoročnega upravljanja 



Človek in mozaična kulturna krajina Haloz …

Travišča 
23,6% zemljišč

Visokodebelni sadovnjaki –
ZNAČILNA STRUKTURA NA TRAVIŠČIH

3,1 % zemljišč



… kako dolgo še ?

Grožnje

• Izrazito izseljevanje po 2. sv. vojni
• 70 % lastnikov kmetij starejših od 55 let!
• Velike strmine – nakloni z rabo » trajno travinje« med 28 % in 50 %
• Lastniška razdrobljenost zemljišč
• Opuščanje rabe na malih in srednjih kmetijah
• Opuščanje travniških sadovnjakov
• Plazovito območje (erozija)



Akcija C.3 PPO HALOZE: Obnova in ohranitev 
visokodebelnih sadovnjakov

• 40,56 ha obnovljenih visokodebelnih sadovnjakov
• 39,2 ha na novo vzpostavljenih visokodebelnih sadovnjakov

C.3 - Ohranjanje travniških sadovnjakov



S projektnimi aktivnostmi vse od začetka (od pridelka) do konca 

(izdelka z dodano vrednostjo) spodbujati nadaljevanje 

trajnostnega kmetovanja za ohranjanje vrstno pestrih travišč in 

travniških sadovnjakov ter tako olajšati/omogočiti preživetje 

malim kmetijam.

Ključni cilj: celostni pristop k ohranjanju travišč in
travniških sadovnjakov



• Sadnja 3.500 sadik visokodebelnih sadnih dreves 
tradicionalnih sort + individualna zaščita dreves

• Sajenje: kmetje sami + izobraževalne delavnice
• Dobava sadik: Kartuzija Pleterje - nacionalna genska

banka starih tradicionalnih sort sadja
• Skupno posajenih 60 različnih sort sadnega drevja -

ohranjanje biodiverzitete (bogastva sort) v kmetijstvu

Novi in obnovljeni travniški sadovnjaki



Najpogosteje sajene sorte sadik
Jablane 1869
Bobovec 315
Carjevič 213
Krivopecelj 199
Kanadka 178
Št.mošancelj 160
Jonatan 85
Beličnik 78
Boskopski kosmač 74
Grafenštajnc 74
Zlata parmena 73
Dolenjska voščenka 63
Št. pogačar 52
Pisani kardinal 46
Ananasova reneta 43
Šampanjska reneta 28
Londonski peping 26
Damasonski kosmač 25
Rdeča škrbotavka 25
Rdeči jesenski kalvil 18
Ontario 16
Zvončasto 16
Beli zimski kalvil 15
Goriška sevka 13

Hruške 704
Viljamovka 237
Pastorjeva 72
Junijska lepotica 65
Konferans 59
Rdeča viljamovka 59
Klapova 51
Fetelova 47
Zgodnja 
moretinijeva 44

Avranška 28
Tepka 27
Rosada 8
Zimska postrvka 7

Domača češplja 367
Nešplja 49
Skorš 56

Itd … 
...
…



- 770 starih dreves obrezanih in odstranjena bela 
omela

- Izvajalec: Zavod Jabolko, g. Janez Gačnik + 
podizvajalec: Vrtnar Jan, Jan Bizjak s.p.

- 15 delavnic prikaza 

Visokodebelni sadovnjaki Haloze Kum Pohorje Gorjanci Sum

Obnova – plan (ha) 20,00 5,00 / 0,50 25,50
Obnova – izvedeno (ha) 40,56 2,74 / 0,56 43,86

Nova sadnja - plan(ha) 20,00 0,00 / / 20,00

Nova sadnja – izvedeno (ha) 39,20 1,78 / / 40,98

Skupaj: plan 40,00 5,00 / 0,50 45,50
Skupaj: izvedeno 79,76 4,52 / 0,56 84,84

Obnova in vzdrževanje travniških sadovnjakov



Površine obnovljenih in novih visokodebelnih travniških 
sadovnjakov v Halozah

• 40 ha obnovljenih travniških sadovnjakov
• 39 ha na novo vzpostavljenih travniških sadovnjakov

ČERINOVO
- 19 ha revitaliziranih travišč
- novi sadovnjak (230 sadik)



Izobraževanje lokalnih kmetij o opravilih v travniških 
sadovnjakih

• 15 delavnic prikaza rezi (obnovitvena in vzgojna rez)
• 10 prostovoljnih akcij sajenja sadik s prikazom pravilnega sajenja
• 3 letaki: z navodili za pravilno sajenje, za vzgojno rez v prvih letih, z opisi sort
• Povezovanje: društva vinogradnikov in sadjarjev, KP Goričko, lokalne skupnosti 



Prostovoljne akcije in ozaveščanje javnosti

• 10 prostovoljnih akcij sajenja sadik s 
prikazom pravilnega sajenja

• Velika akcija na Čerinovem (230 dreves) 
v sodelovanju z MKGP

• Povezovanje: OŠ Stoperce, OŠ Žetale, 
Biotehniška šola Ptuj, Občina Žetale, LD 
Cirkulane, lokalne skupnosti …



Hoteli za žuželke

- 25 hotelov za žuželke (10 Haloze, 15 Kum)
- Izobraževanje o pomenu opraševalcev 
(QR koda)

- Šola Stoperce, turistične kmetije …



Ozaveščanje o pomenu travniških sadovnjakov

- Didaktična igra (tudi spletna verzija)
- Didaktična knjižica
- Priročnik za učitelje 
- Interpretacijske table na kmetijah
- Diplomska naloga: TRAVNIŠKI SADOVNJAKI V 

HALOZAH – VREDNOTA ZA PRIHODNOST (I. Bezjak, 
2020).

https://www.lifetograsslands.si/spoz
naj-travisca-z-arniko-primozkom/



Za trajnost projektnih aktivnosti

• 3 tečaji predelave sadja v izdelke z dodano vrednostjo
v povezavi s trajnostno pridelavo in s ciljem povečati prodajo ter 
vrednost izdelkov, ki prihajajo s haloških kmetij

• 4 testna ocenjevanja različnih kategorij izdelkov – 1 x izdelki iz sadja 
travniških sadovnjakov

• priprava nastavkov za kolektivno blagovno znamko „S haloških 
lazov/bregov“ 



• Novi (40 h) in obnovljeni (43 ha) sadovnjaki predstavljajo ključno strukturo habitatov 
za preprečevanje drsenja zemlje, ki uničuje ogrožena suha travišča z divjimi 
orhidejami

• Podpora biodiverziteti
- skupaj s 15 hoteli za žuželke
- genske biodiverzitete v kmetijstvu (60 tradicionalnih sadnih sort dreves)
- brez uporabe pestecidov in FFS

• Izobraženi in opogumljeni kmetje za pridelavo sadnih izdelkov z dodano vrednostjo

• Dobro ozaveščena lokalna skupnost in mladi v Halozah, na Kumu in Gorjancih

Kaj je ostalo za projektom ?

Kako naprej ?



Zmoremo, 
če stopimo skupaj !

Hvala za 
vašo 
pozornost !


