
PRILOGA 9: Usmeritve za upravljanje z območjem trajnih ekstenzivnih travniških 
površin 

1. Usmeritve za upravljane z območjem

Prepovedano je gnojenje z gnojili na vseh površinah predvidenih za vzpostavitev ekstenzivnih 
travnikov, prav tako uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Travniške površine se kosi enkrat do 
dvakrat v letu. V primeru košnje enkrat v letu se le-ta opravi konec julija. V primeru dveh 
letnih odkosov se prva košnja opravi po 15. juliju, druga pa v septembru. Čas in število 
odkosov je odvisno od vremenskih razmer, zato se le-tem prilagaja.  

Košnja naj se izvaja postopno, ne povsod naekrat zaradi prisotnosti živalskih vrst. Ob vsaki 
košnji se na robovih površin za vzpostavitev ekstenzivnih travnikov izmenično puščajo pasovi 
nepokošene vegetacije, ki jih pokosimo naslednje leto. Pri košnji je obvezna uporaba klasične 
strižne kosilnice, kosi se na živalim prijazen način (iz sredine travnika navzven). Kosi se tako, 
da bo travniška vegetacija po košnji visoka vsaj 10 cm. Obračanje sena naj bo ročno ali s 
klasičnim obračalnikom, baliranje v folijo ni primerno. Med travniki in okoliškimi površinami 
(njive, ceste, ipd…), ki mejijo na površine za vzpostavitev ekstenzivnih travnikov, in v 
kolikor to niso travniki, naj se vzpostavijo mejice. Pasove visokih steblik ob gozdnem robu 
oz. skupinah drevja se ohranja. V skladu z rezultati monitoringa in navodili strokovnjakov 
(biolog), se odstranjuje invazivne tujerodne vrste rastlin. Pri rabi zemljišča se glede na 
rezultate monitoringa upošteva navodila strokovnjaka (biolog). 

2. Načrt nadzora del in načrt monitoringa

Monitoring izvaja biolog. Glede na rezultate monitoringa se določijo ustrezni ukrepi (dodatno 
dosejevanje, čas, število in način košnje, ipd.). Z lastniki zemljišč se sklene dolgoročno 
pogodbo o rabi zemljišč v skladu z naravovarstvenimi pogoji.  
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