
 

Ocenjevalni list za Najlepši travnik v Krajinskem parku Goričko 

 
1 

 

 
Ocenjevalni list za Najlepši travnik v Krajinskem parku Goričko 
 
Ime in priimek,naslov 
lastnika:____________________________________________________________________ 
 
Ime in priimek popisovalcev 
travnika:____________________________________________________________________ 
 

Kriteriji Kategorije 
Število 

točk 

1. Rastline-
biotska 

raznolikost 

Na desni strani tabele vnesemo število popisanih rastlin. Točke za 
število rastlin se določijo po naslednjem ključu: za suhi travnik 
oblikujemo 4, za vlažni travnik pa 3 enake razrede. Razvrstitev na 
suhih travnikih:  
2 točki: ≤ 5 rastlin, 4 točke: 6-10 rastlin, 6 točk: 11-15 rastlin, 8 
točk: ≥16 rastlin 
Razvrstitev na vlažnih travnikih:  
4 točke: ≤ 2 rastlini, 6 točk: 3-5 rastlin, 8 točk: ≥ 6 rastlin 

_______ 
 

/8 

2. Redke in 
zavarovane vrste 

rastline 

Število redkih rastlin prisotnih na travniku, ki so na seznamu rastlin 
označene z *; 1 redka rast.→1 točka, 2 redki rast.→2 točki, ≥ 3 
redke rast.→3 točke 

/3 

3. Delež 
tujerodnih rastlin 

Točke se odštejejo, če so na površini prisotne tujerodne vrste 
rastlin kot so (Solidago, Ambrosia,…): 
-1 točka→Solidago ali Ambrosia,  
-2točki→Solidago in Ambrosia 

/-2 

4. Krajinski členi 

Mejice, grmi, posamezna drevesa 
3 točke: (> 4 drevesa + vodotok + ≥ 1 mejica ali 2 ≥ grma) 
2 točki: (2-4 drevesa + ≥ 1 mejica ali 2 ≥ grma) 
1 točka: (1 drevo ali  ≥ 2 grma) 

/3 

5. Velikost 
0-10 arov = 0 točk, 11-40 arov = 1 točka, 41-80 arov = 2 točki, >80 
arov =3 točke 

/3 

6. Povezanost 

1 točka: travnik meji na gozd v dolžini vsaj 50 metrov 
2 točki: travnik meji na gozd v dolžini vsaj 50 metrov + na mejico ali 
visokodebelni sadovnjak 
3 točke: travnik meji na gozd + mejico ali visokodebelni sadovnjak + 
vodotok ali na pašnik 

/3 

7. Raba v 2011 
0 točk: pokošen > 3x/leto 
1 točka: pokošen 3x/leto 
2 točki: pokošen do 2x/leto 

/2 

8. Čas košnje v 
2011  

0 točk: travnik pokošen pred 10. majem in med 10. junijem ter 25. 
avgustom 
1 točka: travnik pokošen med 15. majem in 10. junijem (prva 
košnja) in po 25. avgustu (druga košnja) 
2 točki: pokošen po 25. avgustu 

/2 
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9. Vrsta kosilnice 
- 1 točka: mulčar 
0 točk: rotacijska ali druga vrsta kosilnice 
2 točki: strižna kosilnica 

/2 

10. Gnojenje v 
2011 

- 1 točka: travnik pognojen z gnojnico in mineralnimi gnojili 
0 točk: travnik pognojen z gnojnico  
1 točka: travnik pognojen s hlevskim gnojem 
2 točki: negnojen travnik v 2014 

/2 

11. Uporaba 
krme 

0 točk: za silažo  
1 točka: za silažo in krmo za živino 
2 točki: samo za podolgovate bale za domačo živino 

/2 

 
12. Podukrepi 

KOPOP 

0 točk: lastnik NI vključen v noben KOPOP podukrep 
2 točki: lastnik vključen v skupino podukrepov KOPOP: MET-KOS in 
HAB-KOS. 

/2 

Skupaj  /32 

 
 

 
 
 
 
 


