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Vsebina

• Vsebina projekta.

• Izvedba praktičnega preizkusa.

• Predstavitev rezultatov projekta:

– Predlog dvostopenjskega izvajanja ukrepa 

VTR.

– Predlog delno-rezultatsko usmerjenega ukrepa 

VTR.

• Sodelovanje projektnih partnerjev

• Razprava

• Zaključek



Preizkus dvostopenjskega izvajanja 

ukrepa VTR

• Trajanje projekta: 18.10.2019 – 31.1.2021.

• Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za 

razvoj podeželja.

• Program razvoja podeželja RS 2014 – 2020; 

Ukrep 16 – Sodelovanje.

• Podukrep 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje 

in blaženje podnebnih sprememb ali prilagajanje 

nanje ter za skupne pristope k okoljskim 

projektom in stalnim okoljskim praksam.



Partnerji 

Zavod RS za varstvo narave (vodilni partner) 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 

Slovenije

Notranjski regijski park

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje 

sedem kmetijskih gospodarstev



Kmetijska gospodarstva

Ljubljansko barje

Planinsko polje

Cerkniško jezero

Snežnik - Pivka



Pristop k projektu

– Kosec, travniške ptice

– Invazivne tujerodne 

vrste rastlin (ITV) -

zaraščanje

– Ciljnost izvajanja ukrepa

– Privlačnost ukrepa za 

kmete; načini 

plačevanja

– Uporaba podatkov v več 

namenov

Foto: Andrej Hudoklin
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Vsebina projekta

• Sestanki projektnega partnerstva

• Praktični preizkus

• Sodelovanje ARSKTRP



Vsebina projekta
Sodelovanje s KMG



Vsebina projekta

• Razširjanje rezultatov



Predlog dvostopenjskega 

izvajanja ukrepa VTR

• Travniki s koscem → košnja je dovoljena

od 1.8. tekočega leta.

• Travniki brez kosca → košnja je dovoljena

od 10.7. tekočega leta (datum še vedno

podpira druge travniške ptice).



Metodologija

150 m



Določanje časa košnje

1. 

2. 

3. 



Postopek



Izvedba praktičnega preizkusa

• Izvajalec monitoringa (popisa kosca)

• Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

• KMG

Podatki o lokacijah koscev (prostorska datoteka)

Določanje površin za zgodnjo / pozno košnjo in pošiljanje dopisov

Dopisi z datumi košnje

GERK-PID

POVRŠINA 

GERK-PID 

(ar) DOMAČE IME

ZAHTEVEK 

VTR_KOS (ar)

KOŠNJA DOVOLJENA 

OD

5333330 137 137 01.08.2020

5333331 51 51 01.08.2020

5333332 43 43 01.08.2020

5333333 11 11 01.08.2020

5333334 58 58 01.08.2020

5333335 50 50 10.07.2020

5333336 72 72 10.07.2020

5333337 200 200 10.07.2020 

5333338 56 56 10.07.2020

5333339 56 56 10.07.2020



Območja izvajanja 

dvostopenjskega VTR



Dodaten način košnje

Vir slike: Tyler, Glen - The Ecology of the Corncrake with special reference to the effect 
of mowing on breeding https://www.researchgate.net/figure/Diagrams-of-plan-views-
of-outside-in-inside-out-and-strip-mowing-patterns-mowed_fig13_237544937)

Nepokošen 

rešilni otok

https://www.researchgate.net/figure/Diagrams-of-plan-views-of-outside-in-inside-out-and-strip-mowing-patterns-mowed_fig13_237544937


Predlog delno-rezultatsko 

usmerjenega ukrepa VTR

• Kako merimo doseganje rezultata?

• Kosec zaznava najnatančnejše.

• Pojoči samec je merilo.

• Gnezdilni habitat.

• Prehranjevalni habitat.



Predlog delno-rezultatsko 

usmerjenega ukrepa VTR
• Kaj je tisto več v habitatu kar v približku 

zaznamo ljudje:

– najslabše produktivni travniki

– največkrat poplavljeni travniki

– malo ITV

– malo zaraščanja

• Razumevanje in osveščenost kmeta pri 

košnji.

• Povečevati habitat na ustreznejšo velikost 

(sodelovati s sosedi)



Plačevanje za rezultat

1. Prehranjevalni 

habitat. 

2. Gnezdilni 

habitat.

3. Zgostitev 

populacije.

Trostopenjsko plačevanje



Plačevanje za rezultat

• 1. stopnja

• prehranjevalni 

habitat

• 150 m poligon

• 100 eur/ha



Plačevanje za rezultat

• 2. stopnja

• gnezdilni 

habitat

• 50 m poligon

• 350 eur/ha



Plačevanje za rezultat

• 3. stopnja -

zgostitev 

populacije

• Seštevanje 

plačil



Povzetek

• Dvostopenjski VTR: zagotovljeni gnezdilna 

uspešnost travniških vrst ptic, ohranjanje 

ustreznosti habitata, zmanjševanje širjenja 

ITV ter povečana ciljnost izvajanja ukrepa.

• Delno rezultatsko-usmerjen ukrepa VTR: 

dodatno plačilo ob uspešnem izvajanju 

ukrepa in doseganju naravovarstvenega 

cilja (prisotnost prehranjevalnega / 

gnezdilnega habitata kosca).  



Dodatne informacije o projektu

• Zavod RS za varstvo narave

https://zrsvn-varstvonarave.si/

• KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

https://lj.kgzs.si/

• KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

https://www.kmetijskizavod-ng.si/

• Notranjski park

https://www.notranjski-park.si/

• Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

https://www.ptice.si/

• Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/?lang=sl

https://zrsvn-varstvonarave.si/
https://lj.kgzs.si/
https://www.kmetijskizavod-ng.si/
https://www.notranjski-park.si/
https://www.ptice.si/
http://www.ljubljanskobarje.si/?lang=sl
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