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1 UVOD IN CILJI 
 
»Biotska raznovrstnost, tj. izjemna pestrost ekosistemov, vrst in rodov okoli nas, je naše 
življenjsko zavarovanje, ki nam daje hrano, svežo vodo in čist zrak, zavetišče in zdravila, blaži 
naravne nesreče, škodljivce in bolezni ter prispeva k uravnavanju podnebja. Biotska 
raznovrstnost je tudi naš naravni kapital, ki zagotavlja ekosistemske storitve, na katerih temelji 
naše gospodarstvo. Njeno slabšanje in izguba ogrožata zagotavljanje teh storitev: izgubljamo 
vrste in habitate ter bogastvo in delovna mesta, ki jih črpamo iz narave, in ogrožamo našo 
lastno dobrobit. Zato je izguba biotske raznovrstnosti poleg podnebnih sprememb, s katerimi 
je neločljivo povezana, največja svetovna grožnja okolju«.2 
 
Osnovno orodje za ohranjanje evropske biotske raznovrstnosti in varovanje njenega naravnega 
kapitala je omrežje varovanih območij imenovano Natura 2000. Natura 2000, katere okvir 
tvorita Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih,  predstavlja temelj prizadevanj držav članic 
EU, da se ne glede na državne meje s skupnimi močmi ohranijo živalske in rastlinske vrste ter 
njihovi habitati, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi. Do leta 2016 je bilo tako v EU 
opredeljenih več kot 27.000 kopenskih in morskih območij Natura 2000, ki pokrivajo skoraj 
petino ozemlja EU in velika morska območja.  
 
Slovenija je svoja prva območja Natura 2000 razglasila ob vstopu v Evropsko unijo leta 2004. 
Danes imamo v Sloveniji določenih 355 območij, ki pokrivajo dobrih 37 % površine Slovenije, 
kar je največ v Evropski Uniji. 324 območij je določenih na podlagi Direktive o habitatih, 31 
pa na podlagi Direktive o pticah. Kar 71 % površine območij Natura 2000 v Sloveniji pokrivajo 
gozdovi.4  
 
Poleg tega, da omrežje Natura 2000 ohranja biotsko raznovrstnost, zagotavlja tudi vrsto drugih 
pomembnih storitev in koristi za družbo. Rastline in živali nam v svojem naravnem okolju 
nudijo različne ekosistemske storitve: 

• rastline proizvajajo kisik in porabljajo ogljikov dioksid – ta proces je še posebej 
intenziven v gozdovih, 

• vežejo in razgrajujejo snovi, ki onesnažujejo okolje, pri čemer so še posebej učinkovita 
mokrišča – ta delujejo kot čistilne naprave za izpuste civilizacije, 

• čistijo zrak in vodo, 
• varujejo pred poplavami, saj mokrišča in obvodni prostori služijo kot razlivna površina 

za narasle vode, 
• varujejo pred erozijo, ker rastline s koreninami utrjujejo in zadržujejo tla, 
• zagotavljajo hrano, saj organske snovi in s tem vsa naša hrana izvirajo iz rastlin, večino 

teh pa oprašujejo živali, 
• nastanek in razvoj plodnih tal je posledica delovanja in odmiranja živih bitij, 
• in nenazadnje, ohranjena narava nam daje možnosti za rekreacijo, oddih in sprostitev, 

kar vpliva na fizično in psihično zdravje ljudi in s tem na zdravstveno blagajno.5 
 
Zdravi in dobro delujoči ekosistemi, ki se ohranjajo na varovanih območjih, ne omogočajo 
samo povečanja obsega ekosistemskih storitev, ampak tudi odpornost ekosistemov proti 
naravnim nesrečam in motnjam (npr. podnebnim spremembam) ter njihovo sposobnost za 
prilagoditev nanje.6 
 
Ohranjena biotska raznovrstnost je ključna komponenta oz. indikator dobro delujočih 
ekosistemov, ki prebivalcem Kočevske zagotavljajo številne socioekonomske koristi. Kljub 
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vsem komunikacijskim aktivnostim, ki so bile izvedene ob določanju območij Natura 2000 ter 
številnim dobrim praksam, kako lahko območja Natura 2000 pomembno prispevajo pri razvoju 
določenega območja ali regije, pa so omenjena območja na žalost še vedno pogosto razumljena 
kot omejitev za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo, ohranjanje biotske raznovrstnosti pa kot 
nepotreben strošek. Po našem mnenju strah in odpor do območij Natura 2000 ne temelji na 
negativnih izkušnjah prebivalcev z varovanimi območji, temveč predvsem v pomanjkanju 
znanja, okoljske ozaveščenosti ter v šibki oz. prepozni vključenosti lokalnih skupnosti v procese 
odločanja. Navkljub vedno večji ozaveščenosti javnosti o pomenu ohranjanja narave, se njenih 
dejanskih storitev in koristi le malokdo zaveda.  
 
Narava ima, tako predpostavlja ekološka etika, vrednost sama po sebi in ne zgolj v odnosu do 
človeka. Poleg same intristične vrednosti, narava družbi zagotavlja številne druge storitve in 
koristi, ki so gonilo svetovnega gospodarstva in hkrati podpirajo družbeno blaginjo. Na primer, 
narava s svojimi storitvami podpira gospodarske sektorje kot so kmetijstvo, ribištvo, 
gozdarstvo, turizem, farmacijo, prehrambno industrijo in industrijo pijač, poleg tega pa je vrsta 
drugih sektorjev, npr. zdravstvo, ki so neposredno odvisni od storitev narave. Kljub vsem 
storitvam, ki jih zagotavlja narava, pa le-te niso prepoznane oz. se ne kažejo na trgu, zaradi 
česar ostanejo prezrte v procesih odločanja v politiki, gospodarstvu, lokalnih skupnostih ter 
konec koncev tudi pri odločitvah posameznikov. Z drugimi besedami, narava je skoraj nevidna 
pri sprejemanju ključnih razvojnih odločitev.1 

 
Zavedanje o pomenu ohranjenih naravnih ekosistemov ter ekosistemskih storitev, ki jih le-ti 
zagotavljajo, se krepi tudi na političnem prizorišču. Evropska komisija je maja 2011 sprejela 
Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, ki določa okvir za ukrepanje EU v 
naslednjih desetih letih. Strategija temelji na šestih ciljih, ki se medsebojno podpirajo in 
obravnavajo glavne vzroke za izgubljanje biotske raznovrstnosti, pri čemer je njihov cilj 
zmanjšati ključne pritiske na naravo in ekosistemske storitve v EU. Ekosistemske storitve so 
torej postale eden ključnih stebrov evropske okoljske politike. Cilj 2 v Strategiji določa, da 
»bodo do leta 2020 ekosistemi in njihove storitve ohranjeni in izboljšani«, »države članice pa 
bodo kartirale ter ocenile stanje ekosistemov in njihovih storitev na nacionalnih ozemljih, 
ocenile ekonomsko vrednost takih storitev in spodbujale vključitev teh vrednosti v sisteme 
računovodstva ter poročanja na ravni EU in nacionalni ravni do leta 2020«.2  
 
Kočevska se sooča s številnimi razvojnimi izzivi. Zavedanje o socioekonomskih koristih 
območja ponuja številne priložnosti za razvoj novih gospodarskih dejavnostih, ki temeljijo na 
varovanju in trajnostni rabi dragocenih naravnih virov ter tako postanejo gonilna sila 
konkurenčnosti celotne regije in njenega trajnostnega razvoja.3 

 

V pričujočem dokumentu analiziramo socio-ekonomski vpliv izvedenih projektnih aktivnosti 
na lokalno prebivalstvo in gospodarstvo. Z analizo želimo namreč ugotoviti/ovrednotiti, kako 
je projekt prispeval k pozitivnim družbenim in gospodarskim spremembam na projektnem 
območju ter na kakšen način deležniki dojemajo koristi projekta.  
 
V poglavju 2 smo pripravili kratek opis projektnega območja, vključno s glavnimi 
demografskimi podatki in kazalniki. Ti podatki so pomembni za načrtovanje in usmerjanje 
socio-ekonomskega razvoja regije, prav tako pa so osnova za načrtovanje lokalnih, regionalnih 
ter nacionalnih politik. 
  
V poglavju 3 analiziramo družbene učinke projektnih aktivnosti na območju Natura 2000 
Kočevko ter ugotavljamo socialne koristi, ki so v lokalni skupnosti nastale kot posledica 
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izvedbe projekta. Namen analize je splošno ozaveščanje strokovne in širše javnosti o pomenu 
ohranjanja narave in trajnostne rabe storitev naravnih dobrin, ki jih nudi območje. Z analizo 
želimo tudi spreobrnili trend negativnega dojemanja območij Natura 2000. 
 
Poglavje 4 strnjeno prikazuje rezultate raziskave javnega mnenja, s katero smo preverili, kakšen 
odnos imajo prebivalci do ohranjene narave in varstva biotske raznovrstnosti ter kako dobro so 
bili seznanjeni s projektom LIFE Kočevsko. Poleg tega smo ugotavljali tudi uspešnost izvedbe 
komunikacijskih/ozaveščevalnih aktivnosti projekta. 
 
V poglavju 5 analiziramo ekonomske učinke projekta. Namen analize je pokazati, da 
naravovarstveni projekti nimajo zgolj učinkov pri doseganju ciljev ohranjanja narave, temveč 
tudi pri oživljanju lokalnega gospodarstva, generiranju novih delovnih mestih ter poslovnih 
priložnosti. 
 
Kočevska je dežela gozdov. Da bi lokalne skupnosti znala prepoznati storitve in koristi, ki jim 
jih nudijo naravno ohranjeni gozdni ekosistemi, smo identificirali ključne ekosistemske storitve 
gozdnega prostora na Kočevskem in jih na podlagi ankete med gozdarskimi in 
naravovarstvenimi strokovnjaki tudi ovrednotili. Rezultate prvega vrednotenja ekosistemskih 
storitev gozdov na območju Kočevskega prikazuje poglavje 6.   
 
Poglavje 7 obravnava študijo delovanja tarčnih ekosistemov na območju Natura 2000 
Kočevsko, ki je obvezna vsebina vsakega LIFE Narava projekta. Namen študije je ugotoviti 
učinke (koristi) varstvenih ukrepov, izvedenih v okviru konkretnih projektnih akcij, na 
delovanje tarčnih ekosistemov oz. pokazati na povezave med izvedenimi ukrepi in njihovim 
vplivom na ekosistemske storitve, ki jih zagotavljajo predmetni tarčni ekosistemi.  
 
Spremembe v delovanju ekosistemov imajo lahko velik vpliv na gospodarstvo in družbo v 
sedanjosti ali v prihodnosti in jih je zaradi tega treba upoštevati pri načrtovanju in odločanju. 
Študija poudarja trenutne koristi ekosistemov, hkrati pa prikazuje tudi koristi, ki bi bile zaradi 
netrajnostne rabe naravnih dobrih v prihodnje lahko izgubljene.  
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2 OPIS PROJEKTNEGA OBMOČJA 
 
Kočevska je gozdnata kraška pokrajina, ki leži na JV delu Slovenije. Območje opredeljuje 
izrazit in razgiban dinarsko-kraški svet s številnimi kraškimi planotami, kraškimi polji, podolji, 
dolinami, gorskimi grebeni in ostalimi kraškimi pojavi. Pokrajino sestavljajo visokokraške 
planote z nadmorsko višino do 1200 m (najvišji vrh Goteniški Snežnik v višino meri 1289 m) 
ter kraška polja na višini 500 m. Za Kočevsko sta značilni tako površinska kot tudi zelo 
razgibana podzemna (kraška) rečna mreža. Na jugu in severovzhodu jo omejujeta globoko 
vrezani dolini rek Kolpe in Krke, na Kočevskem polju pa relief s svojimi zavoji, okljuki in 
ponori oblikuje tipična kraška ponikalnica, reka Rinža. Razgibana struga reke Kolpe na jugu 
določa tudi mejo s sosednjo državo Republiko Hrvaško. Kraško rečno mrežo, ki pokriva večji 
del območja, sestavljajo številni izviri in ponori ter deloma površinski in deloma podzemni 
vodotoki. Za Kočevsko so značilne številne kraške jame in brezna. Osnovni pečat Kočevski 
dajejo mogočni gozdovi, ki pokrivajo preko 90 odstotkov pokrajine, zato Kočevsko imenujemo 
tudi dežela gozdov. Prevladujejo gozdovi jelke in bukve, dragoceno posebnost pa predstavljajo 
ostanki pragozdov na visokokraških grebenih.8  
 

 
Slika 1: Projektno območje Kočevsko 
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2.1 Kratka zgodovina 
Kočevsko zaznamuje posebna zgodovina, saj je zaradi odročnosti, prostranih gozdov, ostrega 
podnebja, zakraselosti, pomanjkanja vode in slabe rodovitnosti do 13. stoletja samevala kot 
mogočen, nepristopen pragozd. V tridesetih letih 14. stoletja so grofje Ortenburški do takrat 
nenaseljeno območje pričeli naseljevati z upornimi nemškimi poljedelci iz Zgornje Koroške in 
Vzhodne Tirolske – Kočevarji. Slednji so se zaradi geografske zaprtosti in odročnosti pokrajine 
ohranili kot nemški jezikovni in kulturni otok sredi slovenskega etničnega ozemlja več kot 600 
let. Težke gospodarske razmere so bile povod za prvo večje preseljevanje in zato praznjenje 
Kočevske. V obdobju 1857–1941 se je iz Kočevske izselila več kot polovica od takrat tu živečih 
23.000 prebivalcev – večinoma v Ameriko. Drugi val preseljevanja je Kočevsko in njeno 
prebivalstvo zajel v začetku 2. svetovne vojne (v zimi 1941/1942 se je iz 176 naselij izselilo 
kar 11.509 oseb). Izpraznjeno podeželje so med vojno večkrat prekrižarile razne vojske in 
prizadejale veliko škodo. Jeseni leta 1943 pa je Kočevska postala središče osvobojenega 
ozemlja. Po vojni so večja, manj poškodovana naselja pričeli naseljevati novi prebivalci iz vse 
Slovenije in nekdanje Jugoslavije, obsežna področja v notranjosti pa so ostala prazna. Spomin 
na kočevske Nemce danes predstavljajo zgolj skromni ostanki številnih zapuščenih vasi, ki jih 
že dolga desetletja prerašča gozd9.  
 
 
2.2 Natura 2000 Kočevsko 
Projektno območje je prepoznavno po svojih obširnih gozdovih in sodi med najbolj naravno 
ohranjene predele Slovenije, pa tudi Srednje Evrope. Zaradi ohranjenosti, so v zavetju gozdov 
našle svoje pribežališče številne evropsko pomembne vrste, zato je celotno območje 
Kočevskega opredeljeno kot območje Nature 2000 tako po direktivi o pticah (SPA Kočevsko) 
kot tudi po direktivi o habitatih (SCI Kočevsko). Kočevsko je z vidika EU eno 
najkompleksnejših in biotsko najpomembnejših gozdnih ekosistemov. Za območje Natura 2000 
Kočevsko je opredeljenih 16 kvalifikacijskih vrst ptic. Po habitatni direktivi je na območju 
določenih 12 kvalifikacijskih habitatnih tipov in 44 živalskih in rastlinskih vrst. Na projektnem 
območju so prisotne vse tri velike zveri – medved, volk in ris.  
 
Gozdovi poraščajo preko 90 % celotnega območja, zato ne preseneča, da na območju 
prevladujejo gozdni habitatni tipi. Glavna habitatna tipa sta 91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion) in 9110 Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum).  
 
Območje je pomembno za ohranjanje hroščev: rogač (Lucanus cervus), alpski kozliček (Rosalia 
alpina), bukov kozliček (Morimus funereus), škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus), močvirski 
krešič (Carabus variolosus) in brazdar (Rhysodes sulcatus). 
 
Ekstenzivne kmetijske površine, ohranjena vodna vegetacija in gozdni prostor je pomemben za 
netopirje (sedem kvalifikacijskih vrst) in velike zveri – volka (Canis lupus), rjavega medveda 
(Ursus arctos) in navadnega risa (Lynx lynx). 
 
Velike kompleksne površine ohranjenih gozdov so pomembne za ohranjanje ugodnega stanja 
kozače (Strix uralensis) (ocena populacije 150–170 parov). Na območju je prisotna vitalna 
populacija koconogega čuka (Aegolius funereus) (50–80 parov) in populacija malega skovika 
(Glaucidium passerinum) (20–30 parov). 
 
Pomembna skupina na območju kočevskih gozdov so žolne. Najpogostejša je črna žolna 
(Dryocopus martius) z od 80 do 150 pari in pivka (Picus canus) z od 80 do 100 pari. Vijeglavka 
(Jynx torquilla) z od 150 do 200 pari naseljuje gozdne robove in zaraščajoče kmetijske 
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površine. Starejše razvojne faze bukovih in jelovo-bukovih gozdov z velikim deležem mrtve 
mase in nizko intenziteto gospodarjenja so življenjski prostor belohrbtega detla (Dendrocopos 
leucotos), ki je na območju prisoten najmanj s 30 pari. V povezavi z območjem Natura 2000 
Snežnik – Pivka je projektno območje ključno za ohranjanje ugodnega stanja belohrbtega detla 
v Sloveniji (več kot 80 % populacije) ter pomembno za ohranjanje ugodnega stanja triprstega 
detla (Picoides tridactylus), ki z od 30 do 40 pari naseljuje tudi višje predele jelovo-bukovih 
gozdov. 
 
V gozdnem prostoru sta prisotni dve vrsti gozdnih kur, katerih populacije v zadnjem obdobju 
izrazito upadata. Divji petelin (Tetrao urogallus) je v preteklosti naseljeval predvsem grebene 
in vrhove na Stojni, Goteniški in Veliki gori, gozdni jereb (Bonasa bonasia) pa zaraščajoča 
območja in gozdove v nastajanju s pestrim zeliščnim in grmovnim slojem.  
 
Na jezeru v Kočevski Reki se prehranjuje par orla belorepca (Haliaeetus albicilla). Ostenja nad 
Kolpo in skalnati osamelci so gnezditveni habitat sokola selca (Falco peregrinus) in 
planinskega orla (Aquila chrysaetos) (od enega do dva para)10.  
 
Kočevsko sodi k dinarskem krasu Dolenjske, ki ga sestavljajo nizke, močno zakrasele planote 
na severu in visoke kraške planote z vmesnimi kraškimi polji v notranjosti. Kraški svet pokriva 
preko 80 % Kočevske, tako da ta pokrajina predstavlja eno izmed največjih strnjenih kraških 
ozemelj v Sloveniji. Na projektnem območju (z dodanim 2,5 km pasom ob njem) je registriranih 
kar 1.829 jam (na podlagi baze Katastra jam izdelanega septembra 2014).13 Na kraških planotah 
prevladujejo brezna korozijskega nastanka in udornice, plitve vodoravne jame z vodnimi tokovi 
ponornega značaja so značilne za Kočevsko polje, za dolino Kolpe pa izvirne jame.14 Čeprav 
so jame zaradi svoje pomembnosti prepoznane kot naravne vrednote državnega pomena in jih 
varuje celo poseben zakon (Zakon o varovanju podzemnih jam), se v njih pogosto odraža 
negativen odnos človeka, ki se v skrajnosti kaže predvsem skozi uničenje in onesnaženost jam. 
Onesnaženost jam se odraža tudi na slabši kakovosti ne le dolvodno ležečih vodnih virov, ki so 
zajeti za vodooskrbo, temveč tudi na slabši kvaliteti podzemne vode, ki je tudi habitat človeške 
ribice (Proteus anguinus) ter drugih znatno manjših podzemeljskih živali.  
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2.3 Demografski podatki o območju 
 
Projektno območje (PO) Kočevsko se nahaja na območju 14 občin. Občina Cerknica je v PO 
zastopana le z 12 hektarji, na drugi strani pa se občini Kostel in Osilnica v celoti nahajata znotraj 
PO. Za projektno območje je značilna razpršena in redka poselitev po značilno gozdni krajini. 
Večina prebivalstva je zgoščena v večjih naseljih v Kočevsko-Ribniški dolini, ki pa je v večji 
meri izvzeta iz PO. Največjo površino PO pokriva občina Kočevje  (44,44 %), sledita pa občini 
Črnomelj (12,03 %) in Loški Potok (10,74 %), z najmanjšim deležem pa Bloke (0,52 %), 
Dobrepolje (0,37 %) in Cerknica (0,01 %).  
 
Preglednica 1: Osnovni podatki o velikosti občin na projektnem območju 

Občina 
Površina 
občine 

(ha) 

Površina 
občine znotraj 

PO (ha) 

Delež celotne  
površine občine 
znotraj PO (%) 

Delež površine 
PO, ki ga pokriva 

občina (%) 

Bloke 7507 557 7,0 0,52 
Cerknica 24.095 12 0,0 0,01 
Črnomelj 33.966 12.839 38,0 12,03 
Dobrepolje 10.315 391 4,0 0,37 
Dolenjske 
Toplice 11.021 7230 66,0 6,77 
Kočevje 55.539 47.440 85,0 44,44 
Kostel 5609 5600 100,0 5,25 
Loška dolina 16.683 1941 12,0 1,82 
Loški Potok 13.450 11.465 85,0 10,74 
Osilnica 3622 3616 100,0 3,39 
Ribnica 15.364 6779 44,0 6,35 
Semič 14.666 6407 44,0 6,00 
Sodražica 4948 1393 28,0 1,30 
Žužemberk 16.434 1084 7,0 1,02 
Skupaj PO 233.219 106.754 45,8 100,00 
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Preglednica 2:Število prebivalcev v naseljih in po hišnih številkah 

2018 Število 
prebivalcev 

Število 
naselij 

Število naselij 
znotraj PO 

Število 
hišnih 
številk 

Št. Hišnih 
številk 
znotraj 

PO 

Št. preb. 
na hišno 

št. 

Št. Prebivalcev 
znotraj PO, izračun 

po hišnih št. 

Število prebivalcev 
znotraj PO / število 

prebivalcev (%) 

Bloke 1529 45 4 750 0 2,0 0,0 0,0 
Cerknica 11519 65 1 3609 0 3,2 0,0 0,0 
Črnomelj 14310 122 50 4884 397 2,9 1163,2 8,1 

Dobrepolje 3891 24 2 1392 0 2,8 0,0 0,0 
Dolenjske 

Toplice 3435 29 11 1370 8 2,5 20,1 0,6 

Kočevje 15822 86 78 3931 590 4,0 2374,7 15,0 
Kostel 637 54 54 615 624 1,0 646,3 101,5 

Loška dolina 3813 21 6 1244 0 3,1 0,0 0,0 
Loški Potok 1850 17 17 819 275 2,3 621,2 33,6 

Osilnica 369 19 19 224 225 1,6 370,6 100,4 
Ribnica 9385 64 20 2730 113 3,4 388,5 4,1 
Semič 3786 47 10 1533 31 2,5 76,6 2,0 

Sodražica 2173 23 9 869 48 2,5 120,0 5,5 
Žužemberk 4622 51 4 2213 0 2,1 0,0 0,0 
Skupaj PO 77.141 667 285 26183 2311 2,5 5781,2 7,5 

Vir: SI-STAT (april, 2018). 
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V 14 občinah, ki s svojim območjem segajo v PO, je bilo v drugem polletju leta 2017 živelo 
77141 prebivalcev. Občinska urbana središča, kjer živi največ prebivalcev, se v večini primerov 
nahajajo izven PO. Oceno, koliko ljudi živi na PO, smo dobili tako, da smo sloj hišnih številk 
v programskem okolju ArcGIS prekrili z mejo PO in dobili hišne številke, ki so dejansko znotraj 
PO. Dobljeno število hišnih številk smo nadalje pomnožili s povprečnim številom prebivalcev 
na hišno številko znotraj posamezne občine in dobili rezultat 5781 prebivalca. Pri občinah 
Kostel in Osilnica dobimo v razmerju prebivalcev znotraj PO in vseh prebivalcev rezultata, ki 
sta večja od 100 %, kar gre prepisati dvema podatkoma, ki sta bila zajeta v podobnih, a ne 
enakih časovnih obdobjih. Gostota prebivalstva za celotno Slovenijo je 101,9 prebivalca na 
km2, na PO pa pričakovano le 5,41 prebivalca na km2. Občine z najmanjšo gostoto prebivalstva 
v Sloveniji so še: Solčava (5,1 preb. / km2), Bovec (8,3 preb. / km2), Jezersko (9,1 preb. / km2), 
Osilnica (10,2 preb. / km2) in Kostel (11,4 preb. / km2). Gre torej za občine, ki imajo velik 
odstotek površine gora ali gozda. 
 
Preglednica 3: Gibanje števila prebivalcev med leti 2008, 2014 in 2017 

  
2008 2014 2017 

Razlika 
med 2008 
in 2014 

Razlika 
med 2014 
in 2017 

Razlika 
med 2008 
in 2017 

Slovenija 2025866 2061623 2066161 1,8 0,2 2,0 
Bloke 1641 1559 1529 -5,0 -1,9 -6,8 
Cerknica 11021 11348 11519 3,0 1,5 4,5 
Črnomelj 14854 14586 14310 -1,8 -1,9 -3,7 
Dobrepolje 3705 3934 3891 6,2 -1,1 5,0 
Dolenjske 
Toplice 3437 3398 3435 -1,1 1,1 -0,1 

Kočevje 16895 16082 15822 -4,8 -1,6 -6,4 
Kostel 691 646 637 -6,5 -1,4 -7,8 
Loška dolina 3906 3860 3813 -1,2 -1,2 -2,4 
Loški Potok 2036 1883 1850 -7,5 -1,8 -9,1 
Osilnica 421 374 369 -11,2 -1,3 -12,4 
Ribnica 9317 9346 9385 0,3 0,4 0,7 
Semič 3902 3801 3786 -2,6 -0,4 -3,0 
Sodražica 2205 2171 2173 -1,5 0,1 -1,5 
Žužemberk 4601 4580 4622 -0,5 0,9 0,5 
Skupaj PO 78632 77568 77141 -1,4 -0,6 -1,9 

Vir: SI-STAT (april, 2018). 

Število prebivalcev občin PO se v desetih občinah zmanjšuje, le občine Ribnica, Dobrepolje, 
Cerknica in Žužemberk imajo med leti 2008 in 2017 pozitivno rast, slednje tri občine pa v PO 
ne prispevajo niti ene hišne številke.   
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Preglednica 4: Starostna struktura prebivalstva občin na PO 

 Povprečna 
starost (leta) 0-14 15-64 65+ 80+ Indeks 

staranja 

Slovenija 43,1 15,0 65,9 19,1 5,2 127,8 
Bloke 43,6 15,4 63,8 20,8 6,7 135,1 

Cerknica 42,9 15,9 64,9 19,2 6,2 120,8 
Črnomelj 44,1 14,5 65,6 19,9 6,0 137,2 

Dobrepolje 42,8 16,0 65,0 19,0 6,4 118,8 
Dolenjske 

Toplice 42,5 15,5 67,1 17,4 4,9 112,3 
Kočevje 44,0 14,7 65,6 19,7 5,8 134,0 
Kostel 50,5 10,0 59,8 30,1 8,0 301,0 

Loška dolina 44,1 14,3 64,5 21,2 6,4 148,3 
Loški Potok 44,7 13,5 66,1 20,4 8,1 151,1 

Osilnica 49,2 10,3 62,6 27,1 8,4 263,1 
Ribnica 41,9 16,0 66,5 17,5 5,7 109,4 
Semič 43,5 15,2 65,8 19,0 4,7 125,0 

Sodražica 42,2 17,7 63,1 19,2 5,8 108,5 
Žužemberk 40,7 16,7 67,7 15,7 5,1 94,0 
Skupaj PO 43,3 15,2 65,6 19,2 5,9 127,5 

Vir: SI-STAT (april, 2018). 

Občine na PO so v povprečni starosti blizu slovenskega povprečja 127,8. Občini z največjo 
povprečno starostjo ter največjim indeksom staranja v Sloveniji sta Kostel in Osilnica, 
najmlajše pa Žužemberk in Semič. Z indeksom staranja je razmerje med osebami mlajšimi od 
15 let in starejšimi od 65 mogoče razbrati, da je npr. v Kostelu ljudi starejših od 65 let trikrat 
več kot otrok do 15 let.  

Velik delež zelo starih prebivalcev (80+), imajo občine Kostel, Osilnica in Loški Potok. 
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Preglednica 5: Podatki o delovno aktivnem prebivalstvu na PO v letu 2017 in stopnja brezposelnosti leta 2014 

 
Prebivalci 

stari 15+ let 
SKUPAJ 

Aktivni 
Skupaj Zaposleni Brezposelni 

Stopnja 
brezposelnosti 

(2017) 

Stopnja 
brezposelnosti 

(2014) 

SLOVENIJA 1757301 953664 851848 101816 10,7 13,6 
Bloke 1295 713 641 72 10,1 17,2 
Cerknica 9682 5462 4974 488 8,9 12,8 
Črnomelj 12294 6700 5605 1095 16,3 21,7 
Dobrepolje 3252 1756 1607 149 8,5 10,9 
Dolenjske 
Toplice 2912 1659 1547 112 6,8 13,2 
Kočevje 13579 7457 5928 1529 20,5 23,6 
Kostel 569 271 237 34 12,5 14,0 
Loška dolina 3287 1757 1575 182 10,4 14,6 
Loški Potok 1613 857 766 91 10,6 13,1 
Osilnica 338 147 122 25 17,0 19,1 
Ribnica 7904 4541 4112 429 9,4 10,1 
Semič 3225 1783 1548 235 13,2 17,4 
Sodražica 1806 991 913 78 7,9 10,2 
Žužemberk 3837 2183 2055 128 5,9 12,1 
Skupaj PO 65593 36277 31630 4647 12,8 16,7 

Vir: SI-STAT (april, 2018). 

Občina z najvišjo stopnjo brezposelnih v letu 2017 je bila Kočevje (20,5 %), ki je pri vrhu tudi 
med vsemi slovenskimi občinami, najnižja pa v občini Žužemberk. Stopnja brezposelnosti je 
razmerje med številom registriranih brezposelnih oseb in deležem aktivnega prebivalstva. Če 
štejemo vse prebivalce  občin je povprečna tehtana stopnja brezposelnosti 12,8 %, če pa 
vzamemo kot uteži dejansko prebivalstvo po hišnih številkah v PO, pa je še višja in znaša 13,9 
%.  

Če primerjamo stopnjo brezposelnosti med letoma 2014, ko je bila najvišja,  in 2017 vidimo, 
da brezposelnost v regiji pada hitreje kot slovensko povprečje.    
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Preglednica 6: Dosežena stopnja izobrazbe prebivalcev starejših od 15 let 

 
Osnovnošolska 

ali manj  
Skupaj 

% Srednješolska  
Skupaj % 

Višješolska, 
visokošolska 

Skupaj 
% 

SLOVENIJA 431161 24,5 919143 52,3 406997 23,2 
Bloke 351 27,1 674 52,0 270 20,8 

Cerknica 2324 24,0 5135 53,0 2223 23,0 
Črnomelj 3749 30,5 6376 51,9 2169 17,6 

Dobrepolje 934 28,7 1762 54,2 556 17,1 
Dolenjske 
Toplice 772 26,5 1527 52,4 613 21,1 

Kočevje 4069 30,0 7403 54,5 2107 15,5 
Kostel 146 25,7 312 54,8 111 19,5 

Loška dolina 1061 32,3 1644 50,0 582 17,7 

Loški Potok 558 34,6 842 52,2 213 13,2 

Osilnica 117 34,6 187 55,3 34 10,1 
Ribnica 1940 24,5 4305 54,5 1659 21,0 
Semič 1139 35,3 1578 48,9 508 15,8 

Sodražica 532 29,5 883 48,9 391 21,7 

Žužemberk 1225 31,9 1957 51,0 655 17,1 
Vir: SI-STAT (april, 2018). 

Najslabšo izobraženo strukturo prebivalstva ima občina Semič, ki ima kar dobro tretjino 
prebivalcev starejših od 15 let z doseženo zgolj 1. ali 2. stopnjo izobrazbe. Zanimivo je, da 
nobena od občin PO ne dosega niti slovenskega povprečja v deležu najbolj izobraženih, kar 
kaže, da se je le malo ljudi odločilo za visokošolski študij, delež tistih, ki pa se odloči, pa se po 
študiju nazaj ne vrne.   
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Preglednica 7: Podatki o delovnih migracijah na PO v letu 2017 

 Indeks delovne 
migracije (%) 

Delovni 
migranti  

(%) 

SLOVENIJA 100 52,3 
Bloke 32 80,5 
Cerknica 72,8 54 
Črnomelj 68,8 50,5 
Dobrepolje 56,4 71,9 
Dolenjske Toplice 43,9 77,2 
Kočevje 74,5 45,7 
Kostel 63,9 73,1 
Loška dolina 91 41,1 
Loški Potok 32,2 75,3 
Osilnica 29,3 82,8 
Ribnica 84 48,3 
Semič 90,1 59,1 
Sodražica 44,5 74 
Žužemberk 43,5 71,8 

Vir: SI-STAT (april, 2018). 

Medobčinski delovni migranti so osebe, katerih občina prebivališča ni hkrati tudi občina 
njihovega delovnega mesta (v izračun niso vzeti kmetje).  

Indeks delovne migracije je kazalnik, ki primerja število delovnih mest v občini s številom 
delavno aktivnih prebivalcev (po prebivališču). Pokaže nam ali je občina bolj bivalna ali 
delovno intenzivna. Največjo vrednost indeksa ima Loška dolina 91, ki ima tudi najnižji delež 
delovnih migrantov (41,1), kar gre verjetno pripisati Kovinoplastiki Lož d.o.o., ki v majhni 
občini ustvari skoraj polovico delovnih mest (48,0 %). Tako v nobeni izmed občin ni bilo na 
voljo več delovnih mest kot je bilo št. delovno aktivnih prebivalcev. Občini Osilnica in Bloke 
nudita najmanj delovnih mest glede na število delovnega prebivalstva in tam število delovnih 
migrantov presega 80 %. 
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Preglednica 8: Podatki o zaslužku prebivalcev na PO v letu 2017 

 
Povprečna 

mesečna neto 
plača 

Indeks povprečne 
mesečne neto plače 

Slovenija 1062,00 100,0 
Bloke 881,85 83,0 
Cerknica 910,52 85,7 
Črnomelj 908,87 85,6 

Dobrepolje 866,79 81,6 

Dolenjske Toplice 957,83 90,2 
Kočevje 935,08 88 
Kostel 954,95 89,9 

Loška dolina 882,85 83,1 

Loški Potok 1006,02 94,7 
Osilnica 743,84 70,0 
Ribnica 996,06 93,8 
Semič 853,68 80,4 
Sodražica 924,86 87,1 

Žužemberk 912,5 85,9 
Vir: SI-STAT (april, 2018). 

Plače so odraz gospodarske strukture in ekonomske moči občin. V vseh občinah na projektnem 
območju so plače nižje od slovenskega povprečja. Najvišjo povprečno neto plačo imajo v 
Loškem Potoku (1006,02 EUR), najnižjo pa v Osilnici (743,84 EUR).  
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3 SOCIO ANALIZA UČINKOV PROJEKTNIH AKCIJ NA OBMOČJU NATURA 
2000 KOČEVSKO  

 
Čeprav je Natura 2000 naravovarstveni »projekt«, katerega glavni cilj je ohranjanje narave, 
ima, tako kažejo empirične raziskave, številne pozitivne koristi tako v gospodarskem, kot tudi 
v družbenem sektorju. Še več, Natura 2000, je postala kot osrednji otok evropske biodiverzitete 
prepoznana kot generator še neizkoriščenih priložnosti gospodarskega razvoja. Raziskave 
kažejo, da je ohranjena narava pravi magnet za obiskovalce, posledično pa se na takšnih 
območjih razvijajo turizem, izletništvo, doživljanje narave, vzgojno-izobraževalno delo, 
trajnostno kmetijstvo ter druge dejavnosti, ki generirajo nova delovna mesta ter s tem 
povečujejo zaposlitvene možnosti in blaginjo ljudi.   
 
Ohranjena narava ter kulturna dediščina sta temelj regionalne identitete Kočevske, zato je njuna 
ohranitev in varovanje pravzaprav osnovni pogoj za trajnostni socio-ekonomski razvoj območja 
in pomembna razvojna priložnost. V zadnjem obdobju se prepoznavnost Kočevske kot 
blagovne znamke krepi, k temu pa bi lahko pomembno prispevala tudi Natura 2000. Kljub 
pozitivnim trendom gospodarstvo na Kočevskem še vedno zaznamujejo nižja konkurenčnost, 
zaostanek v tehnološkem razvoju ter majhne možnosti za zaposlovanje. Prav zaradi tega so 
razvojni potenciali območja Natura 2000 na tem območju še toliko večji, saj lahko nove 
dejavnosti ponujajo povsem legitimne rešitve za demografske, socialne in ekonomske trende.   
 
V procesu vzpostavljanja omrežja Natura 2000 v Sloveniji so se zastavljala številna vprašanja 
glede omejitev, ki jih bodo povzročila novo določena varstvena območja. Ta vprašanja so 
izvirala predvsem iz strahu pred neznanim ter zaradi pomanjkanje ustreznih informacij ter 
nezadostne komunikacije. Izkazalo se je, da je bil strah povsem neutemeljen, saj so cilji Nature 
predvsem v sobivanju ljudi in narave, torej niso izključujoči. Kljub temu, pa številni še danes v 
Naturi vidijo zgolj omejitve ter nepotrebne stroške, čeprav so bile njene koristi že večkrat 
potrjene. Predvsem na lokalnem nivoju nizka raven ozaveščenosti prebivalstva in širše javnosti 
o pomenu narave in območij Natura 2000 zamegljuje razvojne potenciale območja, kar se kaže 
predvsem v pasivnosti lokalnega prebivalstva ter njihovi nepripravljenosti na razvojno 
razmišljanje in investiranje.  
 
Prav zaradi teh vzrokov je projekt LIFE Kočevsko ozaveščanju ter komunikaciji na vseh nivojih 
namenili posebno pozornost. Eden izmed glavnih ciljev v tem projektu je bil preoblikovati 
negativno paradigmo o Naturi in povečati ozaveščenost splošne javnosti o potencialnih socio-
ekonomskih koristih, ki jih območja Natura 2000 lahko zagotovijo lokalnim skupnostim. 
 
3.1 Ozaveščanje in komunikacija 
 
Izvajanje vsakega projekta je podrobno načrtovan in usmerjan proces. Del tega procesa je tudi 
participacija, ozaveščanje in komunikacija z javnostjo kot temeljni instrument pri povezovanju 
skupnih interesov ter doseganju sinergije med prizadevanji na različnih področjih.  
 
Osnovni komunikacijski cilj projekta LIFE Kočevsko je bil razširiti osnovne informacije o 
projektu, Naturi 2000 in ohranjanju narave nasploh ter navezati stike z deležniki kot osnovo za 
graditev dolgoročnih odnosov z lokalno skupnostjo. Pri komunikaciji smo izhajali iz 
predpostavke, da je za uspešno izvajanje projektnih aktivnosti v prvi vrsti potrebna aktivna 
participacija ljudi, ki na teh območjih živijo in so od njih odvisni. Ker ima lokalno prebivalstvo 
zelo različna pričakovanja in interese, je bilo ravno usklajevanje teh interesov najzahtevnejša 
naloga komuniciranja.  
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V projektu smo v največji možni meri uporabljali neposredni način komuniciranja oz. osebni 
pristop. Verjamemo namreč, da ima model osebnega komuniciranja veliko večje učinke kot pa 
posredovan način komuniciranja, saj lahko vprašanja/nesporazume/težave naslavljaš in rešuješ 
takoj, ko se pojavijo.  
 
Ključne rezultate projektnega komuniciranja lahko strnemo v spodnje alineje: 

− Zmanjšali smo tveganja za morebitna nasprotovanja in konflikte, ki bi nastali, če 
deležniki ne bi bili pravočasno informirani in vključeni v projekt, 

− Spremenili smo odnos javnosti do varstva narave,  
− Okrepili smo prisotnost partnerskih organizacij v prostoru ter izboljšali njihov ugled, 
− Identificirali smo pozitivne interese in motive lokalnega prebivalstva kot podlago za 

uspešno nadaljevanje projektnih aktivnosti tudi v prihodnje ter pripravo novih 
projektov. 

 
Kot smo že omenili, se projektni partnerji zavedamo, da je upravljanje projektnega območja 
vključujoč proces. Da bi ključni deležniki lahko odprto predstavili svoje poglede in ideje, bili 
dobro obveščeni o projektnih aktivnostih, se čim bolj poistovetili s cilji projekta in se tudi sami 
aktivno vključili v upravljanje projektnega območja, smo že v začetni fazi projekta izvedli 
delavnice s ključnimi deležniki, ki so bili nato tudi v nadaljnjih fazah projekta povabljeni k 
sodelovanju. Na ta način se je okrepilo sodelovanje med ključnimi inštitucijami in lastniki 
zemljišč na projektnem območju, njihovo medsebojno razumevanje ter posledično vzpostavilo 
tudi dolgoročno partnerstvo, ki prinaša dodano vrednost za upravljanje Kočevskega.  
 
Preglednica 9: Pregled števila delavnic s ključnimi deležniki 

Dogodek Št. dogodkov Št. udeležencev 
Uvodne delavnice s ključnimi deležniki 8 122 

 

 
Slika 2: Sektorske delavnice s ključnimi deležniki 

Poleg komunikacije s ključnimi deležniki smo si ves čas projekta prizadevali, da projektne 
aktivnosti predstavimo čim širši javnosti. S tem namenom smo organizirali številne delavnice, 
ekskurzije, izobraževanja ter predstavitve. Na teh dogodkih smo zainteresirani javnosti dodobra 
pojasnili cilje in kasneje rezultate projekta ter s tem povečali zavest o ohranjeni naravi ter njenih 
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prednostih. Menimo namreč, da lahko le s široko sprejetim soglasjem, tudi v prihodnje 
učinkovito delujemo na območju Kočevske.  Na delavnicah in drugih dogodkih smo lokalne 
prebivalce aktivno vzpodbujali k iskanju novih poslovnih in zaposlitvenih priložnosti.  
 
Preglednica 10: Pregled števila dogodkov za splošno in strokovno javnost 

Dogodek Št. dogodkov Št. udeležencev 
Predstavitve projekta namenjene 
splošni in strokovni javnosti 

35 809 

 

 
Slika 3: Dogodki za splošno in strokovno javnost 

Tekom projekta smo se trikrat udeležili tudi sejma Narava-zdravje, največjega sejma o naravi 
in zdravem življenjskem slogu v Sloveniji. Zgolj v letu 2017 je sejem obiskalo 20.000 
obiskovalcev, ki so na naši stojnici izvedeli številne informacije o projektu, tarčnih vrstah in 
Naturi 2000. 
 
Preglednica 11: Udeležba na sejmu Narava-zdravje 

Dogodek Št. dogodkov Št. udeležencev 
Udeležba na sejmu Narava - zdravje 3 70.000 
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Slika 4: Trikrat smo se udeležili sejma Narava-zdravje 

Glede na to, da gre za demonstracijski projekt, je bil velik poudarek projekta na prenosu 
projektnih rešitev oz. dobrih praks na druge deležnike in druga območja. Udeležili smo se 
številnih izobraževanj ter usposabljanj, dobre prakse, pa smo na konferencah in strokovnih 
ekskurzijah širili tudi navzven. 
 
Preglednica 12: Pregled dogodkov namenjenih širjenju ter izmenjavi znanj 

Dogodek Št. dogodkov Št. udeležencev 
Udeležba na strokovnih izobraževanjih, 
konferencah, posvetih 

10 772 

Mreženje s sorodnimi projekti 18 831 
Strokovne ekskurzije projekta 2 74 
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Slika 5: Na številnih dogodkih smo predstavili rezultate svojega dela in s tem zagotavljali prenos znanja in dobrih praks 

Ustrezna informiranost javnosti in obveščenost ljudi igrata pomembno vlogo pri oblikovanju 
javnega mnenja ter javne podobe na različni ravneh. Z modernimi orodji komunikacije lahko 
informacije na enostaven način dosežejo veliko uporabnikov. Z rednim objavljanjem novic ter 
prispevkov na naši spletni strani, Facebook profilu ter v domačih in tujih medijih smo 
pomembno prispevali k prepoznavnosti in promociji regionalne identitete Kočevske, kot tudi 
promociji Kočevske kot blagovne znamke.  
 
Preglednica 13: Pregled objav v medijih (do 21.12.2018) 

Mediji Št. objav/ogledov 
Objave v lokalnih časopisih 30 
Objave v nacionalnih časopisih 12 
Objave na lokalnih radijskih postajah 4 
Objave na nacionalnih/regijskih 
radijskih in TV postajah 

12 

Objave na spletnih straneh medijev 16 
Objave v strokovnih publikacijah 14 
Mednarodni prispevki 4 
Novičke na spletni strani projekta 566  

(298 – SLO)  
(268 – ANG) 

Spletna stran 109.036 ogledov 
spletne strani 

Facebook 214 objav, 
666 »všečkov« 

 
Pri odprtem komuniciranju z javnostjo smo sodelovali z mediji, k enotni in prepoznavni podobi 
projekta ter Nature 2000 pa je pripomogla tudi serija zgibank, razglednic, koledarjev, majic, 
brošk, filmski spot, fotorazstava, infomat ter celostna grafična podoba. 
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Slika 6: Promocijski materiali so pomembno orodje za komunikacijo z javnostjo 

Z aktivnim pojavljanjem v javnosti smo opozarjali in promovirali pomen ohranjanja narave ter 
osnovna načela območij Nature 2000. Projektno območje je namreč skoraj v celoti vključeno v 
območje Natura 2000 Kočevsko, toda zaradi različnih razlogov lokalni prebivalci Nature 2000 
ne prepoznavajo kot prednost v regionalnem razvoju, temveč bolj kot omejitev. S številnimi 
komunikacijskimi aktivnostmi smo poskušali zavrniti to paradigmo.  
 
Kočevska s svojimi obsežnimi gozdovi in biotsko raznovrstnostjo predstavlja izjemno 
neizkoriščeno priložnost. V projektu smo z vzpostavitvijo informacijske ter izobraževalne 
infrastrukture aktivno promovirali možnosti, ki jih ohranjanja narava nudi vzgojno-
izobraževalnemu sistemu ter turizmu. Več o tem je napisano v naslednjih poglavjih.  
 
3.2 Vzgoja in izobraževanje 
 
Naravno ohranjene gozdove kot so Kočevski, pogosto imenujemo kar učilnica v naravi, saj 
ponujajo neomejeno možnosti za učenje skozi igro, za razvoj domišljije, znanj o okolju, hkrati 
pa se obiskovalci urijo tudi v svojih motoričnih in zaznavnih sposobnostih. Gozdovi, ki imajo 
izobraževalno ali poučno funkcijo, so namenjeni seznanjanju javnosti z naravo, gozdom in 
gozdarskimi dejavnostmi. Gozdovi služijo tudi spoznavanju procesov žive in nežive narave.23 
 
Ker je izobraževanje eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na razvoj regije, 
smo v sklopu projekta za otroke, pedagoške delavce ter druge deležnike izvedli številna 
specializirana strokovna in splošna izobraževanja o pomenu gozdne in podzemne 
biodiverzitete.  
 
V Kočevski Reki je bila v sklopu projekta urejena Orlova učna pot z informativnimi tablami in 
didaktičnimi pripomočki. Osnovni namen učne poti je informiranje, izobraževanje in 
ozaveščanje obiskovalcev. Učna pot je posvečena orlu belorepcu, ki je gnezdilec na območju 
gozdnega rezervata Jezero in hkrati tarčna vrsta projekta in ena bolj karizmatičnih Natura 2000 
vrst na Kočevskem. Orlova pot je tako postala osrednji izobraževalni pripomoček in je 
zasnovana na način, da omogoča tako samostojne oglede, kot tudi obiske najavljenih skupin 
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(npr. izvedba delavnic, naravoslovnih dnevov, gozdne pedagogike). Učna pot je tako 
namenjena predšolskim otrokom v spremstvu učiteljic ali s strokovnim vodenjem, šolskim 
otrokom v spremstvu učiteljic ali s strokovnim vodenjem, rekreativcem, raziskovalcem, 
družinam z otroki ter organiziranim skupinam s strokovnim vodstvom. 
 
S pomočjo zunanjih izvajalcev ter metod gozdne pedagogike smo izvedli usposabljanja za 
učitelje osnovnih in srednjih šol ter delavce na Centrih šolskih in obšolskih dejavnostih o 
pomenu gozdnih in jamskih ekosistemov, ohranjanju Natura 2000 vrst in njihovih storitvah. 
Usposobljeni učitelji so nato znanje preko usmerjenih izobraževanj prenašali na otroke, 
mladino ter odrasle. Z učno potjo in didaktičnimi igrami smo obiskovalcem omogočili razvoj 
opazovanja, razvrščanja, analiziranja, primerjanja in drugih kognitivnih sposobnosti, kar bo 
dolgoročno prispevalo k boljši ozaveščenosti in pripravljenosti obiskovalcev k ohranjanju 
biotske raznovrstnosti.  
 
Verjamemo, da lahko vsebine Nature 2000 pripomorejo pri izobraževanju o pomenu ohranjanja 
živalskih in rastlinskih vrst oz. sožitja med človekom in naravo. Po našem mnenju, je 
izobraževanje eden izmed učinkovitejših načinov, kako na naslednje rodove prenesti znanje o 
pomembnosti ohranjanja narave. Tekom projekta smo razvili zanimiva in kreativna orodja za 
izvajanje gozdne pedagogike ter druge izobraževalne pripomočke. Projekt LIFE Kočevsko je 
tako spodbujal in pomembno prispeval k izboljšanju izobraževalnih programov o vsebinah 
ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti.  
 
Preglednica 14: Pregled izobraževalnih dogodkov 

Dogodek Št. dogodkov Št. udeležencev 
Naravoslovni dnevi na Orlovi poti 19 431 
Izobraževalne delavnice z osnovnošolci 4 62 
Usposabljanje iz gozdne pedagogike 3 70 
Ozaveščanje odraslih 3 52 

 

 
Slika 7: Obisk Orlove poti z udeleženci Univerze za tretje življenjsko obdobja iz Kočevja 
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Slika 8: Usposabljanje iz interpretacije narave in gozdne pedagogike 

 

 
Slika 9: Naravoslovni dnevi in izobraževalne delavnice za otroke 

V okviru projekta je bila opremljena tudi Orlova soba, naravovarstveni informacijski center 
projekta LIFE Kočevsko. Orlova soba je namenjena projektnim dogodkom in sestankom, 
predavanjem, izobraževanjem, seminarjem, gostujočim razstavam, osveščanju javnosti in tako 
posredovanju znanj in izkušenj javnosti kot tudi promociji projektnih rezultatov. V Orlovi sobi 
je možno dobiti osnovne informacije o območju Kočevske Reke, spoznati posebnosti orla 
belorepca ter se seznaniti z didaktično učno potjo. Pomembna je tudi njena lokacija, saj se 
nahaja v kulturnem domu, ki predstavlja središče kulturnega in družabnega dogajanja na širšem 
območju Kočevske Reke in je odlično izhodišče za obisk Orlove poti. 
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Slika 10: V obdobju trajanja projekta smo v Orlovi sobi zabeležili več kot 125 obiskov oz. dogodkov 

Za uspešno izvajanje ciljnih ukrepov, ki zagotavljajo ugodno stanje vrst in HT, sta znanje ter 
informacije s terena izjemno pomembna dejavnika. Zato smo izobraževanju, posredovanju 
znanja ter izmenjavi terenskih informacij v obliki ciljnih usposabljan predvsem z gozdarji in 
lovci namenili posebno pozornost. 
 
Vključevanje terenskih gozdarjev in lovcev v projektne aktivnosti ni pomembno zgolj zaradi 
njihovega podrobnega poznavanja terena in konkretnih informacij o pojavljanju tarčnih vrst, 
temveč tudi zaradi njihove nesporne vloge pri dolgoročnem upravljanju tega območja. Z 
območji Natura 2000 v slovenskih gozdovih upravlja gozdarski sektor, zato je dobro 
poznavanje tračnih vrst ter njihovih habitatnih zahtev s strani gozdarjev ključno za 
zagotavljanje ugodnega stanja vrst in HT. Med gozdarskimi strokovnjaki je bilo ugotovljeno 
pomanjkanje znanja o tračnih vrstah, njihovih ekoloških zahtevah ter potencialnih varstvenih 
ukrepih za izboljšanje njihovega ohranitvenega stanja, zato smo tekom projekta izvedli številne 
delavnice in izobraževanja, na katerih smo vrzeli v znanju zapolnili z vsemi informacijami, ki 
jih gozdarji potrebujejo za kvalitetno ter učinkoviti upravljanje z območji Natura 2000. Številni 
gozdarji so ta znanja hitro osvojili ter se aktivno vključili v izvajanje projektnih aktivnosti, novo 
pridobljena znanja pa bodo seveda uporabljali tudi po koncu projekta ter s tem skrbeli oz. 
zagotavljali dolgoročno ohranjanje ugodnega stanja tarčnih vrst. V sklopu projekta smo izdelali 
tudi priročnik za izvajanje ukrepov za izboljšanje stanja tarčnih vrst, ki ga bodo po koncu 
projekta pri rednem delu uporabljali gozdarji in lovci. 
 
Preglednica 15: Pregled izobraževalnih dogodkov za gozdarje in lovce 

Dogodek Št. dogodkov Št. udeležencev 
Izobraževanje gozdarjev in lovcev 35 878 
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Slika 11: "LIFE v gozdovih" - izvajanje ukrepov za vrste Natura 2000« - izobraževalni dan namenjen zaposlenim na Zavodu za 
gozdove Slovenije, OE Kočevje 

 

 
Slika 12: Prenos znanj in dobrih praks ter komunikacija so ključ tvornega sodelovanja, katerega rezultat bo zagotovo še boljše 
gospodarjenje z gozdnim ekosistemom 

 
3.3 Turizem in rekreacija 
 
Ohranjena narava je ključni gradnik turističnega razvoja regije ter nanj vezanih storitev. 
Ohranjeni ekosistemi ter pestra naravna ter kulturna dediščina lahko postanejo ključni del 
turistične ponudbe na Kočevskem ter povezovalni člen med razvojem gospodarstva in 
ohranjanjem narave. Raziskave so potrdile, da ohranjena narava privlači vedno bolj zahtevne 
obiskovalce z razvito zavestjo o pomenu zdravega okolja in zato predstavlja pomemben 
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spodbujevalec razvoja turistične destinacije in generiranja novih delovnih mest. Nova delovna 
mesta na račun turizma in z njim povezanimi dejavnostmi prispevajo k ohranjanju poselitve, 
vlaganja v turistično infrastrukturo pa k revitalizaciji propadajočih vasi, kar vodi k izboljšanju 
demografskega stanja območja.  
 
Verjamemo, da je prihodnost razvoja turizma na Kočevskem zagotovo lahko v trženju biotske 
raznovrstnosti, posledično pa tudi z njenim ohranjanjem. To vsekakor pomeni večja vlaganja v 
turistično infrastrukturo ter infrastrukturo za interpretacijo narave, ki pritegne obiskovalce ter 
jim omogoča doživetje narave na pristen in doživet način. Premišljeno umeščena infrastruktura 
usmerja in koncentrira obiskovalce na točno določena območja, s čimer se poveča možnost za 
trženje lokalnih produktov, s tem, pa se jih odvrača od občutljivih delov narave, ki so namenjeni 
izključno doseganju naravovarstvenih ciljev.   
 
V sklopu projekta LIFE Kočevsko smo v Kočevski Reki neposredno financirali izgradnjo 
turistične infrastrukture, z glavnim namenom usmerjanja obiskovalcev izven ključnega 
prehranjevalnega in gnezditvenega območja orla belorepca. Turistično-rekreacijske dejavnosti 
so torej podrejene varstvu narave, kar izključuje intenzivne in množične oblike turizma. Tako 
je bila v sklopu projekta kot informacijska točka opremljena Orlova soba, uredili ter z 
didaktičnimi pripomočki smo opremili Orlovo učno pot, zgradili smo tri nove opazovalnice, ki 
omogočajo obiskovalcem doživeto opazovanje narave ter uredili dostope do njih. S prenosom 
upravljanja turistične infrastrukture na Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje bo 
vzpostavljena infrastruktura na voljo obiskovalcem tudi po koncu projekta.  
 

 
Slika 13: Orlova učna pot 

Novo urejena turistična infrastruktura omogoča rekreacijo in sprostitev v neokrnjeni naravi, 
opazovanje in fotografiranje živali, izvedbo različnih izobraževalnih aktivnosti ter usposabljanj 
iz gozdne pedagogike. Konec koncev pa predstavlja tudi priložnost za lokalno skupnost, da 
turizem prepozna kot dejavnost, ki bo omogočala ne zgolj razcvet regije, temveč tudi razvoj 
človeških potencialov, usposobljenih in motiviranih za razvoj novih in inovativnih turističnih 
produktov z blagovno znamko Natura 2000. Natura 2000 kot prepoznana blagovna znamka 
povečujejo ne le vrednost samega Kočevskega, temveč vrednost celotne države in širše regije.    
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Slika 14: Opazovalnice v Kočevski Reki omogočajo kontrolirano opazovanje narave 

Število ljudi, ki se rekreira v naravi projektnega območja se iz leta v leto povečuje. Prav tako 
raste tudi število organiziranih rekreativnih prireditev in ponudnikov rekreacije. Pred leti je 
večina rekreativnih dejavnosti in turistične ponudbe gravitiralo na reko Kolpo, danes pa je 
čedalje več interesa nad prostranimi gozdovi Kočevske. Če so bile v preteklosti v ospredju 
predvsem potrebe, želje in zahteve turistov, se danes vedno bolj v ospredje postavlja nosilno 
kapaciteto turizma v smislu optimalnega števila turistov ter njihovega vpliva na okoljske in 
socialne procese na določenem območju. Potreba po skrbnem in stalnem spremljanju stanja 
naravovarstvenega območja izhaja iz dejstva, da lahko turistične in rekreativne dejavnosti ob 
neprimerni izvedbi predstavljajo grožnjo ohranjanju narave.  
 
Med majem in novembrom 2016 je bila v sklopu projekta narejena raziskava, ki je spremljala 
frekvenco in vrsto motenj antropogenega izvora v širši okolici Reškega jezera. V času raziskave 
je bilo tako skupno število vseh obiskovalcev 1051. Iz spodnje tabele vidimo, da večino motenj 
(60 % obiskovalcev) predstavljajo sprehajalci in ribiči.  
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Preglednica 16: Število zabeleženih obiskov skupin glede na namen obiska Reškega jezera  po mesecih 
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Maj* 12 14 0 0 6 2 0 0 
Junij 44 54 9 6 17 3 9 38 
Julij 80 83 108 0 51 8 26 36 
Avgust 42 68 26 0 26 2 2 34 
September 12 22 2 0 26 0 4 10 
Oktober 12 12 9 0 39 3 3 21 
November 18 14 3 0 31 0 0 7 
Σ 220 267 157 6 196 18 44 146 
% 21,1 26,7 12,9 0,5 19,3 1,5 3,5 14,2 

*Obisk za maj se je začel spremljati 25. 5. 2016 
 
 
3.4 Znanstvena vrednost in raziskave 
 
V praksi se pogosto srečujemo s pomanjkanjem sinteznih izdelkov o stanju in trendih biotske 
raznovrstnosti ter ekologiji in biologiji vrst in HT, kar povzroča nemalo težav pri prenosu teh 
znanj v terensko uporabo, še posebej na področju ohranjanja narave.  
 
Tudi na projektnem območju je odsotnost sistematičnega monitoringa tarčnih vrst v preteklosti 
privedlo do nezadostnega poznavanja območja pojavljanja tarčnih vrst ter posledično do 
neprimernega upravljanja oz. neizvajanja specifičnih varstvenih ukrepov. S projektom LIFE 
Kočevsko smo pridobili obsežne podatke o razširjenosti tarčnih vrst na območju, na podlagi 
katerih smo nato lahko kartirali in oblikovali ključne cone za prehranjevanje, razmnoževanje, 
prezimovanje, itd. Ti podatki predstavljajo ključne informacije za sprejemanje upravljavskih 
odločitev ter podrobnejše načrtovanje umeščanja varstvenih ukrepov. Ključne projektne rešitve 
bodo vključene v obstoječe sektorske načrte za gozdarstvo in upravljanje z divjadjo, kar bo 
zagotovilo njihovo dolgoročno izvajanje tudi po zaključku projekta. Znanje, pridobljeno v 
projektu, bo tako prispevalo pri izvajanju, nadgradnji in razvoju več sektorskih politik in 
zakonodaje, zlasti varstva narave, okolja, gozdarstva, upravljanja divjadi ter kmetijstva. 
 
Preglednica 17: Število strokovnih dokumentov 

Število novih strokovnih dokumentov 30 
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4 RAZISKAVA JAVNEGA MNENJA O DRUŽBENI SPREJEMLJIVOSTI 
PROJEKTA 
 
Za potrebe spremljanja družbene sprejemljivosti oziroma vpliva projekta na lokalne skupnosti, 
smo januarja 2016 v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki med prebivalci na projektnem 
območju opravili raziskavo javnega mnenja, s katero smo želeli preveriti, kakšen odnos imajo 
prebivalci do ohranjene narave in varstva biotske raznovrstnosti ter kako dobro so seznanjeni s 
projektom LIFE Kočevsko. Šlo je za raziskavo »nultega stanja« na začetku projekta. 
 
V mesecu novembru 2018 smo raziskavo javnega mnenja ponovili. Z njo smo želeli ugotoviti 
uspešnost izvedbe komunikacijskih/ozaveščevalnih aktivnosti projekta ter preveriti, kako 
lokalne skupnosti na projektnem območju dojemajo koristi projekta. 
 
 
Pregled ključnih ugotovitev raziskave javnega mnenja: 
 

• Za večino anketirancev 91,5 % (združeni oceni 4 in 5) je pomembno, da je narava 
ohranjena/neokrnjena (leta 2016 je ta delež znašal 93,3 %). 

• Za večino anketirancev 75,2 % (združeni oceni 4 in 5) je pomembno, da družba namenja 
sredstva za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst in njihovega življenjskega okolja (leta 
2016 je ta delež znašal 75,8 %). 

• Dobra polovica (56,7 %) anketirancev pozna pomen pojma Natura 2000 (leta 2016 je ta 
delež znašal 61 %). 

• Polovica (52,3 %) anketirancev vidi Naturo 2000, kot razvojno priložnost (leta 2016 je 
ta delež znašal 54 %). 

• Velika večina (80,5 %) anketirancev, se zaveda da živi na območju Natura 2000 (leta 
2016 je ta delež znašal 71 %). 

• Večina anketirancev (84,6 %) ni imela niti pozitivnih, niti negativnih izkušenj, ker živi 
na območju Natura 2000 (leta 2016 je ta delež znašal 78,1 %). 

• Večina anketirancev (69,3 %) je kot pozitivno izkušnjo izpostavila ohranjanje narave. 
• Kot negativno izkušnjo, je največ (31,8 %) anketirancev izpostavilo prepoved gradnje. 
• Za projekt LIFE Kočevsko je že slišalo 40,5 % anketirancev (leta 2016 je ta delež znašal 

22,2 %). 
• Za projekt LIFE Kočevsko je največ (30,3 %) anketirancev slišalo po radiu, sledijo 

nacionalni in regijski tiskani mediji (26,7 %) in preko družine, prijateljev ali znancev 
(22,1 %). 

• Velika večina (93,4 %) anketirancev se ni udeležila predavanj ali sodelovali pri 
projektnih aktivnosti na temo narave na Kočevskem. 

 
 
Celotno poročilo je dostopno na: 
http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2012/05/Raziskava-javnega-mnenja-o-
seznanjenosti-javnosti-z-u%C4%8Dinki-projekta-LIFE-Ko%C4%8Devsko-nov-2018.pdf 
  

http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2012/05/Raziskava-javnega-mnenja-o-seznanjenosti-javnosti-z-u%C4%8Dinki-projekta-LIFE-Ko%C4%8Devsko-nov-2018.pdf
http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2012/05/Raziskava-javnega-mnenja-o-seznanjenosti-javnosti-z-u%C4%8Dinki-projekta-LIFE-Ko%C4%8Devsko-nov-2018.pdf
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5  EKONOMSKE KORISTI PROJEKTA 
 
Namen raziskave ekonomskih učinkov je pokazati, da naravovarstveni projekti nimajo zgolj 
učinkov pri doseganju ciljev ohranjanja narave, temveč tudi pri oživljanju lokalnega in 
regionalnega gospodarstva, generiranju novih delovnih mestih ter poslovnih priložnosti. 
 
Za potrebe analize neposrednih ekonomskih učinkov projekta LIFE Kočevsko smo analizirali 
porabo sredstev projekta in število zaposlitev, ki so bile ustvarjene v času trajanja projekta. V 
analizi smo zajeli finančne podatke in podatke o zaposlenosti osebja do vključno septembra 
2018, za zadnjih 5 mesecev pa smo predvideli porabo glede na razpoložljiva sredstva. Glavni 
namen študije je bilo prvo ugotoviti, kolikšen je bil neposreden ekonomski in zaposlitveni 
učinek projekta LIFE Kočevsko na lokalno in državno gospodarstvo, z multiplikatorsko analizo 
pa ugotoviti velikost sekundarnih učinkov (posrednih in induciranih). 
 
Neposredni učinki projekta LIFE Kočevsko se kažejo kot nove delovne naloge (projektni cilji) 
in pritok novega kapitala za njihovo izpolnitev, zaradi povečanega obsega dela pa so bile 
ustvarjene tudi nove zaposlitve. Zaradi aktivnosti projekta, pa se je v gospodarstvu povečala 
tudi gospodarska aktivnost ostalih ekonomskih subjektov, ki so kot zunanji izvajalci za 
opravljanje storitev oziroma dobavitelji opreme sodelovali pri izvajanju projekta in bili iz 
projektnih sredstev tudi plačani. To so na primer izvajalci del (ukrepov) v gozdovih, izvajalci 
za postavitev opazovalnic, izvajalci usposabljanj iz gozdne pedagogike, dobavitelji opreme, itd. 
To so posredni učinki, ki jih je ustvaril projekt. Inducirani učinki pa so posledica povečane 
potrošnje gospodinjstev, ki je nastala zaradi povečanega neposrednega in posrednega učinka 
projekta (npr. dobršen del induciranih učinkov predstavlja poraba plač zaposlenih za storitve in 
nakupe dobrin v različnih ekonomskih panogah. Ta denar ponovno zakroži v gospodarstvu, le 
ta pa spodbudi nova delovna mesta.) 

 
Slika 15: Grafični prikaz neposrednih, posrednih in induciranih učinkov 

Multiplikatorje smo izračunali preko simetričnih Input-Output tabel za Slovenijo (2015), ki jih 
objavlja SURS. To so matrike, ki podrobno opisujejo domači proizvodni proces in transakcije 
proizvodov domačega gospodarstva. Prikazujejo strukturo proizvodnje, proizvodnih stroškov 
in dohodke, ustvarjene v proizvodnem procesu, tokove proizvodov in storitev v domačem 
gospodarstvu ter tokove proizvodov in storitev s tujino (SURS, 2018)12.  

Preko simetričnih Input-Output tabel smo izračunali proizvodnje multiplikatorje tip 1, ki 
vsebujejo podatek o neposrednih in posrednih učinkih, tip 2 pa vsebuje tudi inducirane učinke. 
Multiplikatorje smo izračunali po metodi, ki jo opisuje McLennan24. 
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5.1 Neposredni ekonomski učinki 
 
Vrednost projekta LIFE Kočevsko je po prijavnici znašala 2.270.013 EUR, v analizi pa je večja 
za 237 EUR, saj so bili pri dveh postavkah napovedane vrednosti presežene. Projekt se je 
financiral s 50 % deležem EU finančnega mehanizma LIFE, 30 % je sofinanciralo Ministrstvo 
za okolje in prostor, 20 % pa so prispevali projektni partnerji iz lastnih virov.  

Preglednica 18: Geografska razporeditev izdatkov projekta LIFE Kočevsko po vrstah stroškov (EUR) 
Oznake vrstic Kočevsko PO Slovenija Tujina Skupna vsota 
Stroški osebja 663.126,59 446.846,95 / 1.109.973,55 
Potni stroški 49.196,25 15.073,35 8565,96 72.835,56 
Storitve 361.985,76 239.391,01 344,23 601.721,00 
Oprema 110.627,72 128.394,96 4782,40 243.805,08 
Zakup zemljišč 70.000,00 / / 70.000,00 
Stroški 
reprezentance 4024,40 2155,06 210,00 6389,46 

Ostalo 626,24 20.413,78 560,00 21.600,02 
Režijski stroški 115.663,00 28.263,00 / 143.926,00 
Skupna vsota 1.375.249,96 880.538,11 14.462,59 2.270.250,67 
Deleži 60,58 % 38,79 % 0,64 %  

 

V Preglednici 18 je prikazana poraba projektnih sredstev po vrstah stroškov, gleda na to, kje so 
bili porabljeni: v občinah projektnega območja (PO), preostali Sloveniji ali v tujini. 60,58 % 
(1.375.249,96 EUR) denarja je bilo porabljenega na Kočevskem, 38,79 % (880.538,11 EUR), 
v preostalem delu Slovenije, le 0,64 % (14.462,59 EUR) izdatkov pa je bilo porabljenih v tujini.  

Pri geografski porazdelitvi porabe denarja v lokalnem okolju ima velik vpliv sedež 
posameznega partnerja. Tako sta Ljudska univerza Kočevje in Zavod za gozdove Slovenije OE 
Kočevje večino sredstev porabila v lokalnem okolju (87,9 in 80,4 %). Pri občini Kočevje se 
delež zmanjša na 45,7 %, kar gre pripisati nekoliko večjemu delu zaposlenih izven lokalnega 
okolja in temu, da sta izbrana podizvajalca za izvedbo del akcij C1 in C4 (čiščenje jam in 
postavitev opazovalnic) imela sedež izven Kočevske. ZRSVN po drugi strani, je imel v 
lokalnem okolju le 0,7 % neposredne porabe, zaposleni so prihajali večinoma iz širše okolice 
Ljubljane, prav tako pa projektne naloge ZRSVN niso bile vezane neposredno na izvedbo del 
na območju Natura 2000 Kočevsko. 

Večina stroškov nastalih v tujini so posledica potnih stroškov treh strokovnih ekskurziji v 
Bavarski gozd (Nemčija), Nacionalni park Risnjak (Hrvaška) ter ekskurzija v nacionalne parke 
Bosne in Hercegovine (BiH). V tujini je bila kupljena tudi oprema za telemetrijo gozdnega 
jereba ter plačane kotizacije za mednarodne konference. 

Projektne akcije, ki so vključevale konkretne izvedbe del na terenu, so predstavljale 47,4 % 
proračuna projekta, če pa k temu prištejemo še zakupe zemljišč in vzpostavitev Učne poti ter 
Orlove sobe pa ta delež naraste na kar 59,2 %. Stroški, ki so vezani na promocijo projekta, 
izobraževanje in usposabljanje ter mreženje in izmenjavo znanj so predstavljali 8,9 %, izdelava 
ekspertnih analiz, monitoringi tarčnih vrst ter ocene učinkov projektnih akcij pa 15,7 %. Akcije 
povezane z vodenjem projekta in končne revizije skupaj z režijskimi stroški pa 16.1 %. 
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Pravne osebe so preko plačanih računov prejele 44,9 % izplačanih odhodkov, 54,5 % pa je bilo 
izplačano fizičnim osebam v obliki plač (bruto-bruto), potnih stroškov in drugih nadomestil za 
delo. 

Z grobo oceno plačanih davkov (DDV, plačni davki, davki zakupa zemljišč), ki so nastali pri 
direktnih izplačilih projekta, je bilo državi povrnjeno med 612.967,70 EUR (27 % celotne 
vrednosti projekta) in 749.182,70 EUR (33 % celotne vrednosti projekta). 

5.2 Multiplikativni ekonomski učinki 
 

Za oceno multiplikativnih učinkov projekta LIFE Kočevsko na lokalno in državno 
gospodarstvo, smo prvo izračunali produkcijske in zaposlitvene multiplikatorje (tip 1 in tip 2) 
za 64 sektorjev slovenskega gospodarstva ter koeficiente zaposlenosti (Preglednica 19). 
Podatke smo pridobili preko simetričnih Input-Output tabel SURS-a za leto 2015.  

Preglednica 19: Izračunani  multiplikatorji proizvodnje in zaposlenosti ter koeficient zaposlenosti (2015) 
Oznaka Sektor Multiplikator 

proizvodnje 
TIP1 

Multiplikator 
proizvodnje 

TIP2 

Koeficient 
zaposlenosti 

Multiplikator 
zaposlenosti 

TIP1 

Multiplikator 
zaposlenosti 

TIP2 

A1 01 Kmetijski,lovski proizv.in sorodne storitve 1,474 1,595 17,745 1,231 1,293 

A2 02 Gozdni proizvodi in storitve za gozdarstvo 1,571 1,886 6,177 1,652 2,119 

A3 03 Ribe in drugi vodni organizmi 1,408 1,680 8,353 1,395 1,693 

B 05-09 Premog in lignit, rude in kamnine 1,325 1,666 3,174 1,797 2,777 

C1 10-12 Živila, pijače, tobačni izdelki 1,724 2,125 3,574 2,822 3,847 

C2 13-15 Tekstil, oblačila, usnje in usnjeni 1,382 1,679 5,472 1,482 1,977 

C3 16 Obdelan les ter leseni polizdelki, razen pohištva 1,662 2,088 8,270 1,581 2,051 

C4 17 Papir in izdelki iz papirja 1,706 2,062 3,014 2,354 3,433 

C5 18 Tiskanje in razmnoževanje nosilcev zapisa 2,115 3,067 10,040 1,958 2,824 

C6 19 Koks in naftni derivati 1,002 1,003 0,013 2,597 2,835 

C7 20 Kemikalije in kemični izdelki 1,350 1,512 1,865 1,952 2,743 

C8 21 Farmacevtske surovine in preparati 1,557 1,966 2,240 2,697 4,362 

C9 22 Izdelki iz gume in plastičnih mas 1,637 2,106 5,796 1,760 2,500 

C10 23 Drugi nekovinski mineralni izdelki 1,646 2,175 6,143 1,805 2,591 

C11 24 Kovine 1,766 2,055 2,043 3,285 4,575 

C12 25 Kovinski izdelki, razen strojev in naprav 1,762 2,466 9,245 1,654 2,349 

C13 26 Računalniki, elektronski in optični izdelki 1,249 1,479 3,803 1,444 1,998 

C14 27 Električne naprave 1,788 2,267 4,364 2,162 3,164 

C15 28 Stroji in naprave d.n. 1,529 1,926 3,869 1,914 2,852 

C16 29 Motorna vozila, prikolice in polprikolice 1,576 1,834 2,563 2,387 3,307 

C17 30 Druga vozila in plovila 1,522 1,753 2,500 2,129 2,975 

C18 31-32 Pohištvo; drugi izdelki 1,530 1,976 6,280 1,699 2,350 

C19 33 Popravila in montaža strojev in naprav 1,602 2,744 14,050 1,328 2,071 

D 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro 1,747 2,317 3,509 2,772 4,255 

E1 36 Voda; obdelava vode in oskrba z njo 1,928 2,945 18,016 1,373 1,888 

E2 
37-39 Komunalne storitve, odvoz in upravljanje 
smeti 1,830 2,206 4,619 2,181 2,925 

F 41-43 Gradbeništvo 2,293 3,120 8,261 2,258 3,172 

G1 45 Prodaja in popravila motornih vozil 1,779 2,736 13,993 1,447 2,071 
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G2 46 Veleprodaja 1,766 2,774 8,970 1,715 2,742 

G3 47 Maloprodaja 1,600 2,647 22,203 1,247 1,677 

H1 49 Kopenski prevoz; cevovodni transport 1,832 2,521 9,360 1,710 2,383 

H2 50 Vodni prevoz 1,724 2,052 0,592 4,467 9,530 

H3 51 Zračni prevoz 1,786 2,266 1,726 4,850 7,392 

H4 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne storitve 1,956 2,661 6,427 2,267 3,267 

H5 53 Poštne in kurirske storitve 1,510 2,818 23,703 1,275 1,779 

I 55-56 Nastanitvene storitve; strežba jedi in pijač 1,784 2,624 17,413 1,386 1,827 

J1 58 Založniške storitve 1,638 2,372 7,331 1,876 2,791 

J2 
59-60 Radijska in televizijska dejavnost, snemanje 
filmov 2,001 2,987 10,851 2,014 2,844 

J3 61 Telekomunikacijske storitve 1,770 2,289 3,180 2,479 3,970 

J4 62-63 Računalništvo in informacijske storitve 1,548 2,491 9,127 1,533 2,477 

K1 64 Finančne storitve 1,474 2,352 9,691 1,523 2,350 

K2 65 Storitve zavarovalnic, razen obvezne soc.varnosti 1,782 2,692 6,771 2,135 3,363 

K3 
66 Pomožne storitve za finančništvo in 
zavarovalništvo 1,693 2,699 11,757 1,559 2,340 

L 68 Poslovanje z nepremičninami 1,193 1,334 1,026 2,588 3,840 

M1 69-70 Pravne in računovdske in podjetniške storitve  1,526 2,401 16,279 1,353 1,844 

M2 71 Arhitekturne storitve in projektiranje 1,857 2,779 13,460 1,599 2,225 

M3 72 Znanstvene raziskovalne in razvojne storitve 1,395 2,237 7,812 1,505 2,489 

M4 73 Oglaševanje in raziskovanje trga 1,896 2,478 3,120 3,298 5,000 

M5 74-75 Druge strokovne in tehnične storitve 1,311 1,908 5,266 1,491 2,526 

N1 77 Dajanje v najem 1,441 1,989 1,542 3,212 6,458 

N2 78 Storitve pri zaposlovanju 1,129 2,871 22,174 1,069 1,787 

N3 79 Storitve potovalnih agencij 2,286 2,850 3,491 4,038 5,516 

N4 80-82 Varovanje, oskrba stavb in pisarniške storitve 1,700 2,926 25,567 1,312 1,750 

O 84 Storitve javne uprave in obrambe 1,498 2,679 17,097 1,291 1,921 

P 85 Izobraževanje 1,307 2,814 30,183 1,100 1,556 

Q1 86 Zdravstvene storitve 1,555 2,743 17,591 1,262 1,879 

Q2 87-88 Storitve socialnega varstva 1,430 2,853 34,053 1,124 1,505 

R1 90-92 Kultura, storitve knjižnic, arhivov in muzejev 1,553 2,505 17,754 1,346 1,835 

R2 93 Športne in druge storitve za prosti čas 2,254 3,151 9,805 2,312 3,148 

S1 94 Storitve članskih organizacij 2,130 3,308 13,106 2,072 2,892 

S2 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo 1,721 2,292 14,964 1,355 1,704 

S3 96 Druge osebne storitve 1,447 2,080 20,116 1,221 1,509 

T 97-98 Storitve gospodinjstev z zaposlenim osebjem 1,000 2,967 20,951 1,000 1,858 

V 99 Storitve eksteritorialnih organizacij in teles 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

 

Vsakemu naslovniku plačanega računa smo dodelili (preko standardne klasifikacije del) sektor 
gospodarstva v katerega  spada. Tako lahko vsakemu odhodku dodelimo njegov multiplikatorni 
učinek, posredno pa preko tehtane aritmetične sredine dobimo tudi lasten multiplikator 
projekta. Naslovnike plačanih računov smo razdelili v tri skupine: na vse poslovne subjekte, ki 
imajo sedež podjetja znotraj projektnega območja in ostale, ki poslujejo znotraj Slovenije, a ne 
v projektnem območju. Stroške, ki so bili plačani v tujino, smo odšteli, saj niso imeli učinka 
znotraj Slovenije.  
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Prav tako je bilo treba oceniti tudi učinek potrošnje prejemkov fizičnih oseb, saj je bilo za plače, 
potne stroške ter povračila za zakupe zemljišč namenjenih več kot polovico sredstev projekta. 
Za izračun zasebne potrošnje smo uporabili podatke o strukturi povprečne porabe 
gospodinjstev, ki smo jih prav tako pridobili iz podatkov SURS-a za leto 2015. Vsakemu 
sektorju izdatkov gospodinjstev smo pripisali ustrezen multiplikator ter izračunali njihovo 
tehtano sredino. Dobimo produkcijska tehtana multiplikatorja zasebne potrošnje: M TIP1=  1,679 
in  MTIP 2  = 2,588. 

Sedaj imamo vse potrebne podatke za izračun multiplikatorske analize in tako lahko vsak 
odhodek, ki je nastal med trajanjem projekta, pomnožimo z ustreznim multiplikatorjem in tako 
dobimo vsoto vseh multipliciranih učinkov (tip1 in tip2). 

Preglednica 20: Izračunani učinek proizvodnih  multiplikatorjev učinkov tip1 in tip2 (EUR) 

 Poraba sredstev v SLO Vsota učinka MP1 Vsota učinka MP2 
Na Kočevskem 1.375.249,96 (61,0 %) 2.184.329,49 (59,2 %) 3.641.093,04 (62,5 %) 
Izven Kočevskega 880.538,11 (39,0%) 1.502.385,38 (40,8%) 2.188.158,42 (37,5%) 
Slovenija 2.255.788,08  3.686.714,87  5.829.251,46  

 

Tako je 2.255.788,08 EUR, kolikor je bilo porabljenih v Sloveniji, generiralo dodatnih  
1.430.926,80 EUR posrednih učinkov (MP1), skupaj torej 3.686.714,87 EUR. Kar 59,2 % 
vsega učinka je bilo ustvarjeno na območju Kočevskega. 

Če izračunamo še učinek proizvodnega multiplikatorja (MP2) vidimo, da je neposreden in 
posreden učinek projekta generiral dodatnih 2.142.536,59 EUR induciranega učinka 
potrošnje gospodinjstev. Tako je celoten učinek projekta na slovensko gospodarstvo velik 
5.829.251,46 EUR. Kar 62,5 % celotnega učinka je bilo ustvarjeno na območju Kočevskega, 
37,5 % pa v preostali Sloveniji.  

Tako je vsakih 100 EUR povečane ekonomske aktivnosti projekta LIFE Kočevsko vzpodbudilo 
dodatnih 63,4 EUR povečane ekonomske aktivnosti dobaviteljev in zunanjih storitev v 
slovenskem gospodarstvu (posredni učinek), oba skupaj pa sta vzpodbudila še 95,0 EUR 
dodatne ekonomske aktivnosti kot posledica končne potrošnje gospodinjstev na celotno 
gospodarstvo (inducirani učinek). 

Izračunana proizvodnja multiplikatorja projekta LIFE Kočevsko znašata: MPtip1 = 1,634 in 
MPtip2 =  2,584. 
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5.3 Učinek na zaposlenost 
 

Projekt LIFE Kočevsko je trajal 54 mescev, od septembra 2014 do februarja 2019. Med 
celotnim trajanjem projekta je bilo ustvarjenih 43,36 neposrednih zaposlitev ali v povprečju 
9,63 na leto. Za izračun ene zaposlitve (ekvivalent polnega delovnega časa) smo vzeli 220 
delovnih dni oziroma 1760 ur. Na projektnem območju je bilo ustvarjenih 26,14 (60,3 %) novih 
zaposlitev in 17,22 (39,7 %) v preostali Sloveniji (Preglednica 21).  

Preglednica 21: Število ustvarjenih neposrednih zaposlitev po letih glede na Kočevskem in preostali Sloveniji 
Območje 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Skupna vsota Delež 
Kočevsko 0,91 4,24 4,26 8,61 7,01 1,10 26,14 60,3 % 
Slovenija 0,73 4,63 4,23 4,32 3,09 0,23 17,22 39,7 % 
Skupna vsota 1,64 8,86 8,50 12,93 10,10 1,33 43,36 

 

 

Za izračun posredno ustvarjenih in induciranih delovnih mest, dejansko zaposlenost po 
partnerjih množimo z njim ustreznimi (glede na sektor SKD) zaposlitvenimi multiplikatorji 
(tip1 in tip2).  

Preglednica 22: Rezultat analize z multipliciranjem neposredno ustvarjenih delovnih mest 
Partner Neposredna 

delovna 
mesta  

MZ1 MZ2 Učinek MZ1 Učinek MZ2 

LUK 6,63 1,100 1,556 7,29 10,31 
Občina 5,32 1,291 1,922 6,87 10,23 
ZGS 19,31 1,291 1,922 24,92 37,09 
ZRSVN 12,10 1,346 1,835 16,28 22,21 
LIFE 
Kočevsko 

43,36 
  

55,37 79,84 

    12,01 24,47 
 

Poleg neposrednih zaposlitev je projekt LIFE Kočevsko posredno ustvaril še 12,01 dodatnih 
delovnih mest, kar znaša 2,67 na leto.  

Učinek na zaposlenost, kot posledica povečane končne potrošnje gospodinjstev (inducirani 
učinek), pa je vzpodbudil še 24,47 novih delovnih mest, oziroma 5,44 na leto.   

Celoten učinek projekta LIFE Kočevsko (neposreden, posreden in induciran) na zaposlenost je 
79,84 novih delovnih mest, kar je skupno 17,74 delovnih mest na leto. 
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6 HITRA OCENA EKOSISTEMSKIH STORITEV GOZDNEGA PROSTORA 
NA KOČEVSKEM 
 
Namen hitre ocene ekosistemskih storitev gozdnega prostora je predvsem pridobiti splošen 
pogled na celotno paleto storitev, ki jih območje ponuja, vključno z ovrednotenjem njihovega 
relativnega pomena. Rezultati analize bodo služili informiranju in ozaveščanju ključnih 
deležnikov in splošne javnost o koristih območja. 
 
Predmetna analiza je bila izvedena po prilagojeni metodi, ki je objavljena v Assessing Socio-
economic Benefits Of Natura 2000 – A Toolkit For Practitioners7, ki ga je razvil Institute for 
the European Environmental Policy v okviru projekta Financing Natura 2000: Cost estimate 
and benefits of Natura 2000. 
 
Ker korektna ocena temelji predvsem na podlagi strokovnega znanja in poznavanja razmer na 
območju smo se odločili, da oceno pridobimo preko ankete, ki smo jo izvedli med gozdarskimi 
in naravovarstvenimi strokovnjaki, ki delujejo na območju. Vsak anketiranec je izpolnil anketni 
vprašalnik, pri čemer je vsako izmed ekosistemskih storitev ovrednotil s pomočjo 6 stopenjske 
lestvice, pri čemer je: 0 – storitev ni pomembna za območje, 1 – storitev ima zelo omejen 
pomen, 2 – storitev ima omejen pomen, 3 – storitev je zmerno pomembna, 4 – storitev je zelo 
pomembna, 5 – storitev ima zelo velik pomen.  
 
Anketni vprašalnik je izpolnilo 88 oseb, od tega jih je 66 zaposlenih na Zavodu za gozdove 
Slovenije (OE Kočevje, OE Novo mesto, OE Postojna, LPN Medved in LPN Snežnik Kočevska 
Reka), 21 na Zavodu RS za varstvo narave (OE Ljubljana in OE Novo mesto), ter ena oseba 
zaposlena na Ljudski univerzi v Kočevju.  
 
Rezultate ankete prikazujemo v preglednici 19. Za pomoč pri vizualizaciji rezultatov hitre 
ocene ekosistemskih storitev smo uporabili preprost polarni grafikon, ki skladno z ocenami 
predstavlja splošen pomen ekosistemskih storitev, ki jih zagotavlja območje (Slika 15).  
 
Preglednica 23: Rezultati uvrstitve pomembnosti ekosistemskih storitev gozdnega prostora na Kočevskem 

EKOSISTEMSKA STORITEV Rangiranje 
pomembnosti 

storitve  
(0–5) 

Oskrbovalne storitve 3,2 
Hrana divjad, jagodičje, gobe, med, kostanj 3,5 
Vlakna in goriva les, drva, lesna biomasa, smola 4,4 
Sladka voda pitna voda, voda za namakanje, voda za 

živino, tehnološka voda 
4,4 

Okrasni viri trofeje divjadi, kože, okrasno rastlinje 1,9 
Biokemikalije, zdravila živali in rastline za kemično in farmacevtsko 

industrijo, zeliščne rastline, zdravila 
2,2 

Genski viri genetski material 3 
Regulacijske storitve 3,9 
Uravnavanje kvalitete zraka čiščenje (filtracija) zraka 4,3 
Uravnavanje podnebja vezava CO2, regulacija temperature in vlage, 

lokalno uravnavanje klime 
4,1 

Uravnavanje hidrološkega režima obnavljanje, odvajanje, skladiščenje vode,  4,3 
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Uravnavanje naravnih 
nesreč/motenj 

zadrževanje presežkov vode (nadzor nad 
poplavami), varovanje pred neurji (varstvo 
pred vetrom) 

3,8 

Uravnavanje erozije prsti preprečevanje spiranja tal, zaščita pred 
plazovi 

3,7 

Uravnavanje kvalitete vode, 
obdelava odpadkov  

naravno čiščenje in filtracija vode, čiščenje 
odpadne vode, predelava odpadkov 

4,2 

Uravnavanje bolezni, nadzor nad 
škodljivci 

uravnavanje gradacij škodljivcev in bolezni, 
ki napadajo rastline, živali in ljudi, naravni 
nadzor 

3,3 

Opraševanje, raznos semen biološki kontrolni mehanizmi, živali 
predstavljajo glavni vir opraševanja rastlin 

3,8 

Kulturne storitve 3,4 
Kulturna dediščina etnološka dediščina, arheološka dediščina 2,9 
Duhovne, religiozne, inspiracijske osebna čustva, stik z naravo, dobro pučutje, 

mir, verski pomen, mistika, inspiracija, 
pravljice, legende 

3,3 

Znanstvene raziskovanje, gozdni rezervati, zavarovane 
vrste, zavarovana območja, naravna 
dediščina 

4,2 

Estetska vrednost občudovanje narave, lepota, naravni pojavi 3,8 
Vzgoja in izobraževanje možnosti za formalno in neformalno 

izobraževanje in usposabljanje, učne poti, 
ekskurzije 

3,6 

Zaposlitev vodniki, upravljavci, nadzorniki 3,3 
Socialni odnosi družabni dogodki, druženje 2,6 
Rekreacija in turizem možnosti za rekreacijo in turizem, 

pohodništvo, kolesarstvo, fotolov, jamarstvo 
3,7 

 
Povprečna vrednost ocene oskrbovalnih storitev na območju znaša 3,2, regulacijskih 3,9 in 
kulturnih 3,4. Najvišje rangirani storitvi sta bili oskrbovalni storitvi vlakna in goriva (4,4) ter 
sladka voda (4,4), najnižje, pa sta bili uvrščeni oskrbovalni storitvi okrasni viri (1,9) in 
biokemikalije, zdravila (2,2).  
 
Visoki oceni oskrbovalnih storitev vlakna in goriva ter sladka voda jasno kažeta, da so kočevski 
gozdovi še danes dragocen vir lesa in lesne biomase ter rezervoar čiste pitne vode za širše 
območje. Pomen teh dveh storitev se bo v prihodnje samo še povečeval, saj si politika na ravni 
regije in države prizadeva za povečevaje konkurenčnosti celotne gozdno-lesne verige, voda pa 
lokalno in globalno postaja strateška dobrina. Območje poleg lesa in vode zagotavlja tudi hrano 
(meso divjadi, razne gozdne sadeže, med) in v manjši meri okrasne vire (trofeje divjadi), 
predvsem pa je zaradi svoje odmaknjenosti in ohranjenosti izreden genski vir.  
 
Anketiranci se dobro zavedajo, da obsežne gozdne površine območja zagotavljajo tudi 
pomembne regulacijske storitve, kar se kaže v visokih ocenah pri vrednotenju. Gozdovi so med 
anketiranci prepoznani kot pomemben vir kisika. Poleg tega uravnavajo podnebje s tem ko 
blažijo vremenske ekstreme in hladijo ozračje ter so del globalnega kroženja ogljika, kjer igrajo 
pomembno vlogo pri njegovem ponoru. Gozdovi imajo pomembno vlogo pri blaženju 
podnebnih sprememb, sodelujejo pri snovnem in hidrološkem ciklu, kjer zadržujejo presežke 
vode in s tem zmanjšujejo možnost poplav. S svojo varovalno in zaščitno vlogo preprečujejo 
erozijo prsti, s samoregulacijo zagotavljajo nadzor nad škodljivci, prebivalci gozda pa imajo 
neprecenljivo vlogo pri opraševanju in širjenju semen.  
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Med kulturnimi storitvami izstopa predvsem znanstvena storitev, kar kaže na velik pomen 
pragozdov, gozdnih rezervatov ter naravnih vrednot na območju. Visoka ocena te storitve je 
prav gotovo povezana z dejstvom, da so bili prav na Kočevskem izločeni prvi pragozdni 
ostanki, s katerimi si je utiralo pot sonaravno gospodarjenje z gozdovi in sodobna 
naravovarstvena misel. Na območju še vedno ni zamrla ideja o ustanovitvi regijskega parka. 
Območja Natura 2000 ponujajo številne možnosti za razvoj, bodisi preko izvajanje razvojnih 
in raziskovalnih projektov, čezmejnih projektov, bodisi v povezavi z razvojem naravi 
prijaznega turizma. Velik potencial na območju imata zlasti zaradi pestrih naravnih danosti 
rekreacija in (eko)turizem, povečuje se pomen učnih poti v sistemu vzgoje in izobraževanja. 
 
Rezultati ankete predstavljajo pregled nad celotno paleto storitev, ki jih ponuja območje in 
prikazujejo prvo vrednost ocene relativnega pomena različnih storitev. Ta začetna ocena je 
lahko koristna podlaga ali okvir za začetek razprav s širšo skupino zainteresiranih o možnih 
socioekonomskih koristih, povezanih z območjem. Najvišje vrednotene storitve bi bilo 
smiselno podrobneje raziskati, jih vključiti v strateške dokumente območja ter jih tudi ustrezno 
finančno podpreti.  
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Slika 16: Ocena ekosistemskih storitev gozdnega prostora na Kočevskem 
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7 ŠTUDIJA DELOVANJA TARČNIH EKOSISTEMOV NA 
OBMOČJU NATURA 2000 KOČEVSKO 

 
7.1 Uvod 
 
Študija je potrebna zaradi spremljanja stanja delovanja tarčnih ekosistemov in s tem odzivanja 
tarčnih ekosistemov na izvedene konkretne terenske akcije. Preko kvantitativnih in 
kvalitativnih kazalnikov v študiji ugotavljamo, ali so se z izvedbo konkretnih terenskih akcij 
izboljšali/spremenili procesi delovanja tarčnih ekosistemov na območju Natura 2000 
Kočevsko. 
 
Spremembe v delovanju ekosistemov imajo lahko velik vpliv na gospodarstvo in družbo v 
sedanjosti ali v prihodnosti in jih je zaradi tega treba upoštevati pri načrtovanju in odločanju. 
Študija poudarja trenutne koristi ekosistemov, istočasno pa prikazuje tudi koristi, ki bi bile 
zaradi netrajnostne rabe naravnih dobrih v prihodnje lahko izgubljene.  
 
Namen študije je torej ugotoviti učinke (koristi) varstvenih ukrepov, izvedenih v okviru 
konkretnih projektnih akcij, na delovanje tarčnih ekosistemov oz. pokazati na povezave med 
izvedenimi ukrepi in njihovim vplivom na ekosistemske storitve, ki jih zagotavljajo predmetni 
tarčni ekosistemi. Varstveni ukrepi v tej študiji so vsi ukrepi, ki so bili izvedeni z namenom 
doseganja ugodnega stanja ohranjenosti tarčnih vrst in habitatnega tipa.  
 
Identificirane spremembe v delovanju tarčnih ekosistemov bodo upoštevane pri nadaljnjem 
oblikovanju nabora varstvenih ukrepov za zagotavljanje ugodnega stanja ogroženih vrst in 
habitatnih tipov oziroma zagotavljanju trajnostne rabe biotske raznovrstnosti projektnega 
območja. Oblikovane/predlagane bodo sistemske rešitve na področju gozdarstva, lovstva, 
prostorskega načrtovanja, varstva narave, kmetijstva, varstva okolja in podzemnih voda.  
 
 
Rezultati študije bodo služili kot pomoč pri ocenjevanju in komunikaciji socioekonomskih 
učinkov projektnih akcij, predvsem informiranju in ozaveščanju ključnih deležnikov in splošne 
javnost o koristih območja.  
 
Ker je izračun denarne ocene zapleten in zamuden proces, je uporaba kakovostnih in količinskih 
ocen pogosto najbolj praktičen način za izvedbo vrednotenja. V naši analizi se zato 
osredotočamo predvsem na opisne kazalnike, monetarnega vrednotenje ekosistemskih storitev 
se zaradi kompleksnosti nismo posluževali.  
 
 
7.2 Študija delovanja tarčnih ekosistemov na območju Natura 2000 Kočevsko15 
 
Z izvajanjem projekta smo naslovili ključna vprašanja v zvezi z upravljanjem območja Natura 
2000 Kočevsko ter s tem pomembno prispevali k doseganju ciljev in zavez direktive o pticah 
in habitatih. Z izvedbo konkretni ukrepov smo izboljšali ugodno stanje ohranjenosti tarčnih 
vrst, njihovih habitatov ter HT. Vsi konkretni varstveni ukrepi so bili ciljno usmerjeni k 
doseganju vidnih in merljivih rezultatov, zato je njihova uspešna izvedba vodila k 
neposrednemu izboljšanju ekoloških razmer in ohranitvenega stanja tarčnih vrst in HT.  
 



 
 

43 
 

Poudariti želimo, da pri nekateri ukrepih (zlasti v gozdovih), ki so bili izvedeni tekom projekta, 
zaradi počasnega razvoja gozda, ne moremo meriti takojšnjega vpliva izvedenih ukrepov, 
vendar pa se dolgoročno pričakujejo pomembne izboljšave in obnovitev ohranitvenega stanja 
tarčnih vrst in habitatnih tipov. Ugotavljanje nekaterih vplivov/rezultatov projektnih akcij se bo 
zato izvajalo tudi po zaključku projekta, ocenjevanje njihove dolgoročne uspešnosti pa bo 
izvedeno naknadno v sklopu rednih dejavnosti projektnih partnerjev. Izvedene ukrepe ter njihov 
vpliv na ključne ekosistemske storitve prikazujemo v preglednicah 24-27. 
 
Preglednica 24: Vpliv izvedenih ukrepov v sklopu akcije C1 na ključne ekosistemske storitve 

Akcija C1 Izboljšanje habitata človeške ribice (Proteus anguinus) in 
habitatnega tipa jame, ki niso odprte za javnost 

Ekosistem Jame oz. kraško podzemlje 
Ključna grožnja  − Nelegalno odlaganje odpadkov v jame,  

− Iztok odpadne vode v kraško podtalnico – vodni tok. 
Izvedeni varstveni 
ukrepi 

− Očiščenih 7 jam, iz njih je bilo odstranjenih 165 m3 najrazličnejših odpadkov,  
− Namestitev 4 lesenih ograj za preprečevanje dostopa z vozili do očiščenih jam, 
− Namestitev kovinske rešetke na vhod Smetljive jame za preprečevanje 

odlaganja odpadkov, 
− Namestitev kovinske obcestne ograje za preprečevanje dostopa do Golobje 

jame, 
− Nadvišanje kovinske obcestne ograje ob Vodni jami 1 pri Klinji vasi za 

preprečevanje odlaganja odpadkov neposredno s ceste, 
− Namestitev 14 opozorilnih tabel o prepovedi odlaganja odpadkov. 

Vplivana ES Vpliv varstvenih ukrepov na ES Vpliv 
(pozitiven, 
negativen, 
nevtralen) 

Pomembnost 
vpliva (1-2-3)* 

Sladka voda/pitna 
voda 

−  s čiščenjem onesnaženih jam ter omejevanjem 
ponovnega onesnaževanja se izboljšuje kvaliteta 
podzemne vode, ki je hkrati tudi najpomembnejši 
vir pitne vode na Kočevskem, 

+ 2 

Biodiverziteta/Genski 
viri 

−  s čiščenjem onesnaženih jam ter omejevanjem 
ponovnega onesnaževanja se zmanjšuje tveganje 
za scejanje odpadnih voda v podzemni ekosistem 
ter s tem povečano onesnaževanje habitata 
človeške ribice,  

−  z izvedbo ukrepov je pričakovano izboljšanje 
kvalitete podzemne vode, ekološkega stanja ter s 
tem habitata človeške ribice in habitatnega tipa, 

+ 1 

Uravnavanje kvalitete 
vode 

−  s čiščenjem onesnaženih jam ter omejevanjem 
ponovnega onesnaževanja se izboljšuje kvaliteta 
podzemne vode, ki poleg vira pitne vode 
predstavlja tudi življenjski prostor oz. ekosistem, 

+ 2 

Znanstvena vrednost −  rezultati projekta pomembno prispevajo k 
razvoju znanosti na področju jamske 
biodiverzitete ter varstva vrst in habitatnih tipov,  

+ 2 

Vzgoja in 
izobraževanje 

− preko diseminacije rezultatov projekta, 
komunikacijskih aktivnosti ter projektnih 
publikacij je javnost seznanjena s problematiko 
onesnaževanja kraškega podzemlja, kar 
pomembno prispeva pri ozaveščanju in 
izobraževanju lokalnega prebivalstva o varstvu 
kraških jam, podzemne favne in pomenu 
varovanja virov čiste pitne vode, 

− preko ozaveščanja smo okrepili zavedanje o 
pomenu jamske biodiverzitete ter tako pridobili 
nove zaveznike pri dolgoročne varstvu narave,  

+ 1 
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* 1-zelo pomemben, 2-pomemben, 3-manj pomemben 

 

 

Preglednica 25: Vpliv izvedenih ukrepov v sklopu akcije C2 na ključne ekosistemske storitve 
Akcija C2 Izboljšanje stanja habitata in populacije triprstega detla (Picoides 

tridactylus) in belohrbtega detla (Dendrocopos leucotos) 
Ekosistem Gozd 
Ključna grožnja  Pomanjkanje odmrlih in odmirajočih dreves  
Izvedeni varstveni 
ukrepi 

− Zakup 29 ha ekocelic v zasebnih gozdovih za obdobje 20 let,  
− Zakup 300 habitatnih dreves v zasebnih gozdovih za obdobje 20 let, 
− Trajna izločitev 102 ha ekocelic v državnih gozdovih, 
− Obročkanje drogovnjakov na površini 200 ha, 
− Obročkanje posameznih dreves v pomlajencih in robnem pasu ekocelic v skupni 

količini 2771 m3.  

Estetska vrednost −  čiste kraške jame pomembno prispevajo k 
vizualni podobi kočevske krajine, 

+ 3 

Vplivana ES Vpliv varstvenih ukrepov na ES Vpliv 
(pozitiven, 
negativen, 
nevtralen) 

Pomembnost 
vpliva (1-2-3)* 

Vlakna in goriva − na nekaterih območjih je zaradi izločitve 
ekocelic ter zakupa habitatnih dreves prišlo do 
omejitev pri gospodarjenju z gozdovi (prepoved 
sečnje). Glede na celotno gozdno proizvodnjo je 
negativen vpliv na pridobivanje lesa kot 
obnovljivega materiala zanemarljiv. 

- 3 

Biodiverziteta/Genski 
viri 

− z izvedbo ukrepov je pričakovano izboljšanje 
stanja habitata in populacije triprstega in 
belohrbtega detla. 

+ 1 

Uravnavanje 
snovnega toka 

− odmrla lesna biomasa, predvsem majhni lesni 
ostanki, so pomembni z vidika kroženja 
mineralnih snovi in dušika. Zagotavljajo 
rodovitnost ter strukturiranost tal. 

+ 3 

Uravnavanje 
hidrološkega režima 

− odmrl les kot spužva zadržuje vodo ter jo počasi 
sprošča nazaj v okolje, 

+ 3 

Znanstvene −  rezultati projekta pomembno prispevajo k 
razvoju znanosti na področju gozdne 
biodiverzitete, varstva vrst ter upravljanja z 
gozdnimi ekosistemi, 

+ 2 

Vzgoja in 
izobraževanje 

− območja izvedenih akcij so postala odličen 
poligon za izobraževanje gozdarskih in lovskih 
strokovnjakov o gospodarjenju z naravnimi viri, 
ki upoštevajo ekološke zahteve ogroženih 
živalskih vrst in tako omogočajo ohranjanje 
njihovega ugodnega stanja.   

− projekt je razvil pomembna znanja na področju 
umeščanja in izvedbe specifičnih ukrepov za 
izboljšanje habitatov tarčnih vrst, še posebej za 
izboljšanje pogojev za njihovo prehranjevanje in 
razmnoževanje.  

− preko diseminacije rezultatov projekta, 
komunikacijskih aktivnosti ter projektnih 
publikacij sta strokovna in splošna javnost 
seznanjeni s pomenom ohranjene biotske 
raznovrstnosti ter narave nasploh, zaradi česar 

+ 1 
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* 1-zelo pomemben, 2-pomemben, 3-manj pomemben 

 

 

Preglednica 26: Vpliv izvedenih ukrepov v sklopu akcije C3 na ključne ekosistemske storitve 
Akcija C3 Izboljšanje stanja habitata in populacije divjega petelina (Tetrao 

urogallus) in gozdnega jereba (Bonasa bonasia) 
Ekosistem Gozd 
Ključne grožnje − Izguba primernega habitata, 

− Negativen vpliv divjadi (kompeticija, plenjenje), 
− Vznemirjanje. 

Izvedeni varstveni 
ukrepi 

− Vzpostavitev 20 novih prehranjevalnih ograj (7 km), 
− Označitev 20 novih ograj ter 10 obstoječih ograj z lesenimi oznakami za 

preprečevanje trkov ptic z ograjami, 
− Sečnja, posek koridorjev, 
− Priprava tal (posek grmovnega in polnilnega sloja, zlaganje vej ter druga 

potrebna dela) za namen načrtovane sadnje sadik gozdnega drevja (17,3 ha), 
− Sadnja sadik gozdnega drevja (7500 kos), 
− Mulčenje brežin gozdnih cest ter zaraščajočih gozdnih jas (11,1 ha),  
− Postavitev 20 mehanskih cestnih zapornic s prometnim znakom ter 

obveščevalno tablo o mirni coni, 
− Vzpostavitev mirne cone za divjega petelina (1794 ha), 
− Odstranitev 21 lovskih objektov s centralnih območij divjega petelina. 

lahko upravičeno pričakujemo, da bo 
upravljanje z naravnimi viri v prihodnje v večji 
meri vključevalo tudi skrb za naravo.   

Vplivana ES Vpliv varstvenih ukrepov na ES Vpliv 
(pozitiven, 
negativen, 
nevtralen) 

Pomembnost 
vpliva (1-2-3)* 

Biodiverziteta/Genski 
viri 

− z izvedbo ukrepov je pričakovano izboljšanje 
stanja habitata in populacije divjega petelina in 
gozdnega jereba. 

+ 1 

Znanstvene −  rezultati projekta pomembno prispevajo k 
razvoju znanosti na področju gozdne 
biodiverzitete, varstva vrst ter upravljanja z 
gozdnimi ekosistemi, 

+ 2 

Vzgoja in 
izobraževanje 

− območja izvedenih akcij so postala odličen 
poligon za izobraževanje gozdarskih in lovskih 
strokovnjakov o gospodarjenju z naravnimi viri, 
ki upoštevajo ekološke zahteve ogroženih 
živalskih vrst in tako omogočajo ohranjanje 
njihovega ugodnega stanja, 

− projekt je razvil pomembna znanja na področju 
umeščanja in izvedbe specifičnih ukrepov za 
izboljšanje habitatov tarčnih vrst, še posebej za 
izboljšanje pogojev za njihovo prehranjevanje in 
razmnoževanje, 

− preko diseminacije rezultatov projekta, 
komunikacijskih aktivnosti ter projektnih 
publikacij sta strokovna in splošna javnost 
seznanjeni s pomenom ohranjene biotske 
raznovrstnosti ter narave nasploh, zaradi česar 
lahko upravičeno pričakujemo, da bo 
upravljanje z naravnimi viri v prihodnje v večji 
meri vključevalo tudi skrb za naravo.   

+ 1 
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* 1-zelo pomemben, 2-pomemben, 3-manj pomemben 

 
Preglednica 27: Vpliv izvedenih ukrepov v sklopu akcije C4 na ključne ekosistemske storitve 

Akcija C4 Izboljšanje stanja habitata in populacije orla belorepca 
(Haliaeetus albicilla) 

Ekosistem Gozd, jezero 
Grožnje − Motnje v habitatu, 

− Pomanjkanje hrane. 
Izvedeni varstveni 
ukrepi 

− Vzpostavitev video nadzora nad gnezdom orla belorepca ter zimskim 
krmiščem, 

− Postavitev ter zalaganje zimskega krmišča (prehranjevalne ploščadi) z 
mrhovino,  

− Vlaganje rib v Reško jezero (200 kos), 
− Postavitev 500 m ograje za preprečevanje dostopa živine do jezera, 
− Namestitev plavajoče zapore na vodi, 
− Postavitev 3 ornitoloških opazovalnic,  
− Namestitev opozorilnih tabel ter preusmeritev obiskovalcev na urejene poti. 

Rekreacija in turizem − z vzpostavitvijo mirne cone za divjega petelina 
ter namestitvijo zapornic, prometnih znakov ter 
obveščevalnih tabel se omejuje vožnja z 
motornimi vozili v naravnem okolju. V mirni 
coni tudi ni zaželeno gibanje ljudi, s čimer se 
delno omejuje tudi nabiranje gozdnih plodov. 
Glede na obsežnost gozdnega prostora na 
Kočevske je negativen vpliv na prostočasne 
aktivnosti  v naravi ter nabiralništvo sorazmerno 
majhen.  

- 3 

Hrana − z odstranitvijo 21 lovskih objektov s centralnih 
območij divjega petelina se posredno omejuje 
območje odstrela divjadi. Dohodek od prodaje 
divjačine ter trofej in kož divjadi se zaradi 
izvedbe ukrepa ne bo zmanjšal, saj bo načrtovan 
odstrel divjadi realiziran na drugih območjih 
lova.  

- 3 
Okrasni viri - 3 

Vplivana ES Vpliv varstvenih ukrepov na ES Vpliv 
(pozitiven, 
negativen, 
nevtralen) 

Pomembnost 
vpliva (1-2-3)* 

Biodiverziteta/Genski 
viri 

− z izvedbo ukrepov je pričakovano izboljšanje 
stanja gnezditvenega in prehranjevalnega 
habitata orla belorepca ter zmanjšanje človeških 
vplivov na populacijo v ožjem območju znanega 
gnezda. 

+ 1 

Uravnavanje kvalitete 
vode 

−  lesena ograja, ki je bila postavljena na vzhodnem 
delu jezera, onemogoča dostop živini iz bližnje 
kmetije do jezera. S tem se zmanjšuje vnos 
organskih onesnažil (iztrebkov) v samo jezero, s 
tem pa se izboljšuje kvaliteta vode v jezeru, ki 
predstavlja življenjski prostor številnim 
živalskim in rastlinskim vrstam.   

+ 3 

Znanstvene −  rezultati projekta pomembno prispevajo k 
razvoju znanosti na področju ornitologije, 
varstva vrst ter upravljanja z obiskovalci na 
območjih Natura 2000, 

+ 2 

Vzgoja in 
izobraževanje 

− orel belorepec je v očeh javnosti izjemno 
karizmatična vrsta, zato je pretežni del 
izobraževalnih in komunikacijskih aktivnosti 

+ 1 
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temeljil prav na vsebinah povezanih z orlom 
belorepcem. 

− preko diseminacije rezultatov projekta, 
komunikacijskih aktivnosti ter projektnih 
publikacij se je povečala ozaveščenost 
lokalnega prebivalstva o pomembnosti 
ohranjanja narave ter o delovanju evropske 
mreže območij Natura 2000.  

− demonstrativni značaj projekta omogoča 
prenos/izvedbo ukrepov tudi na drugih 
območjih Natura 2000, kjer so kvalifikacijske 
vrste ujede (orli).  

− opazovalnice bodo vključene v vzgojno-
izobraževalne procese (naravoslovni dnevi, šola 
v naravi, gozdna pedagogika). Z ozaveščanjem 
mladine in odraslih bomo dosegli višji nivo 
zavedanja o pomenu biodiverzitete ter tako 
pridobivali zaveznike varstva narave.  

Rekreacija in turizem − v sklopu projekta se je razvilo vsebine in 
pripomočke za razvoj sonaravnega in 
usmerjenega turizma, še posebej na območju 
Reškega jezera. Posebno je potrebno izpostaviti 
razvoj informacijsko - izobraževalne 
infrastrukture (orlova soba, urejena učna pot z 
didaktičnimi pripomočki, 3 ornitološke 
opazovalnice), kar omogoča številne priložnosti 
za razvoj novih gospodarskih dejavnostih, ki 
temeljijo na varovanju in trajnostni rabi 
dragocenih naravnih virov ter tako postanejo 
gonilna sila konkurenčnosti celotne Kočevske 
regije in njenega trajnostnega razvoja.  

− projekt je zagotovo pripomogel tudi k 
oblikovanju vsebin in promocije Kočevskega 
kot blagovne znamke tudi za druge komercialne 
turistične produkte. 

− Reško jezero je vsakodnevno obiskana 
rekreativna točka, zato se povečuje potreba po 
premišljenem usmerjanju obiskovalcev na 
način, ki bo zmanjšal pritisk na prehranjevanje 
in gnezdenje orla belorepca. Novo zgrajene 
opazovalnice ter primerno urejene dostopne poti 
bodo v prihodnje usmerjale obiskovalce ter 
omogočale opazovanje in fotografiranje na 
način, ki ne bo negativno vplival na orla 
belorepca. 

+ 1 

Hrana − z vzpostavitvijo ribiškega rezervata, 
namestitvijo plavajoče zapore na vodi ter 
prepovedjo ribolova v zgornjem delu jezera se 
omejuje ribolov na Reškem jezeru. Glede na to, 
da je bil ribolov v zgornjem delu jezera 
prepovedan že pred uradno omejitvijo, je vpliv 
ukrepa na sam ribolov zanemarljiv.  

- 3 

Zaposlitev − vzpostavitev informacijsko - izobraževalne 
infrastrukture (orlova soba, urejena učna pot z 
didaktičnimi pripomočki, 3 ornitološke 
opazovalnice), ki omogoča številne priložnosti 
za razvoj novih gospodarskih dejavnostih, 
predstavlja vzpodbudo za lokalne prebivalce k 
iskanju novih poslovnih priložnosti – gozdna 
pedagogika, razvoj turističnih produktov, 

+ 2 
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* 1-zelo pomemben, 2-pomemben, 3-manj pomemben 

 
 
7.3 Vpliv naravnih ujm na delovanje gozdnega ekosistema 
 
Slovenske gozdove so v zadnjih štirih letih prizadele tri velike naravne ujme. Žledolom leta 
2014 je poškodoval preko 9 milijonov m3 dreves, namnožitev podlubnikov v letih 2015, 2016 
in 2017 je zahtevala dodatnih 6 milijonov m3 dreves, vetrolom decembra 2017 pa je poškodoval 
za več kot 2,2 milijona m3 dreves.  
 
Na območju ZGS OE Kočevje (večji del projektnega območja LIFE Kočevsko) je bilo v 
žledolomu leta 2014 poškodovanih 33 % površine gozdov oz. 300.000 m3 močno 
poškodovanega drevja. Najhuje so bili prizadeti gozdovi od Osilnice do Podplanine, v okolici 
Drage in Loškega Potoka, mestoma v občini Velike Lašče (Mačkovec), na severovzhodnem 
delu občine Dobrepolje in ob vznožju Velike gore v občini Ribnica. Po Goteniški in 
Kočevskoreški dolini in na Kočevskem polju so bili najbolj prizadeti mlajši sestoji iglavcev. 
Dve tretjini od skupne količine poškodovanega drevja so bili listavci.  
 

 
Slika 17: Poškodovanost gozdov po žledolomu februarja 2014.16 

Hudemu žledolomu v letu 2014 so v letih 2015, 2016 ter 2017 sledile močne namnožitve 
podlubnikov, predvsem osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus), zaradi česar je 
bilo na območju ZGS OE Kočevje posekanih več kot 680.000 m3 predvsem smrekovega lesa. 
Razvoj smrekovega lubadarja je dodatno pospešilo tudi segrevanje ozračja, visoke temperature 
namreč pospešijo razvoj lubadarjev, hkrati pa oslabijo vitalnost smrek.  
 

samozaposlovanje ter razvoj dopolnilnih 
dejavnosti (npr. turistične kmetije).  

Socialni odnosi − Kljub svoji obiskanosti je Reško jezero še vedno 
sinonim za mir in spokojnost, prostor za osebno 
doživljanje in občudovanje neokrnjene narave, 
tudi prostor za druženje, ustvarjanje, inspiracijo.  

+ 3 
Estetska vrednost + 3 
Duhovne, religiozne, 
inspiracijske 

+ 3 



 
 

49 
 

 
Slika 18: Posek iglavcev zaradi podlubnikov po GGE v letu 2015 v m3.17 

 
Slika 19: Posek iglavcev zaradi žuželk oz. podlubnikov po GGE v letu 2016 v m3.18 
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Slika 20: Posek iglavcev zaradi žuželk oz. podlubnikov po GGE v letu 2017 v m3.19 

Močan veter je decembra 2017 v kombinaciji z obilnim deževjem poškodoval za okoli 2,2 
milijona m3 drevja, predvsem smreke. Gre za najhujše poškodbe gozdov zaradi vetra v zadnjih 
20 letih. V vetrolomu poškodovane gozdne površine se večinoma prekrivajo s prizadetimi 
gozdovi v žledolomu iz leta 2014 ter z območji namnožitve smrekovih podlubnikov v letih po 
žledolomu. 
 
Najhujše poškodbe so na kočevskem gozdno gospodarskem območju, polovica poškodovanega 
drevja pa je v okolici mesta Kočevje. na območju ZGS OE Kočevje je bilo poškodovanih skoraj 
800.000 m3 drevja, predvsem iglavcev. V nižjih legah je bilo poškodovane več smreke, v višjih 
legah tudi jelke. Najmočneje poškodovani so smrekovi sestoji za Cvišlerji – na Rdeči zemlji, ki 
so bili na več sto hektarih povsem porušeni. Velika zaplata podrtega drevja je bila tudi na 
južnem vznožju kočevske Male gore, nad Željnami ob Roški cesti pa so prav tako ležale večje 
in manjše zaplate smrek. Ravno tako je bil močno poškodovan predel za Klinjo vasjo. Smreka 
je bila poškodovana tudi v predelu med Gotenico, Kočevsko Reko in Novimi Lazi. Na prisojni 
strani vznožja in na platoju Stojne so bile večje in manjše skupine podrtih jelk in posameznih 
smrek. Listavci v skupni količini podrtega drevja predstavljajo le nekaj odstotkov.20 
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Slika 21: Poškodovanost gozdov po odsekih v vetrolomu decembra 2017 

Naravne motnje so že od nekdaj sopotnik in sestavni del življenjskega cikla gozda, so generator 
njegove razvojne dinamike. Skupna lastnost naravnih motenj v gozdnem ekosistemu je, da zelo 
vplivajo na zgradbo gozdnih ekosistemov, kroženje snovi in energije v njih. Gre torej za povsem 
naravne pojave. Večinoma so naravne ujme prikazane v negativnem kontekstu, saj povzročajo 
kratkoročno in dolgoročno ekonomsko škodo (predvsem lastnikom gozdov), ki jo težko 
nadomestimo.  
 
Z ekološkega stališča takih motenj ne moremo označiti kot škodljive za ekosistem. Dolgoročno 
gledano, lahko celo trdimo, da bo naravna obnova poškodovanih gozdov okrepila gozdove in 
celo povečala naravno sestavo drevesnih vrst. Eden izmed neposrednih učinkov ujm so bolj 
odprti sestoji z večjimi sestojnimi vrzelmi in več direktne in razpršene svetlobe v spodnjih 
plasteh. Posledica povečanih vrednosti svetlobe je večja uspešnost pomlajevanja plemenitih in 
drugih bolj svetloljubnih listavcev na račun bukve, ki bi sicer na večini bukovih rastišč 
prevladovala v mladju. Uspešno pomlajevanje in nadaljnja nega teh vrst bosta povečala pestrost 
gozdov na krajinskem nivoju. Večja strukturna in vrstna pestrost gozdov bo okrepila odpornost 
gozdov na zunanje vplive in hkrati omogočila naravni začetek prilagajanja gozdov na prihodnje 
klimatske spremembe.  
 
Če se bo torej po ujmah povečala tako strukturna pestrost gozdov kot površina gozda mlajših 
razvojnih faz in pestrost drevesnih vrst, se lahko predvideva, da se bodo dolgoročno izboljšale 
tudi razmere za doseganje večje biotske pestrosti na splošno. Povečana pestrost habitatov bo 
poleg pospeševanja svetloljubnih drevesnih in grmovnih vrst ustvarila ugodne razmere za 
razvoj živalskih vrst, ki za svoj obstoj potrebujejo različne sukcesijske faze razvoja gozda.  
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Zastavlja se vprašanje, kakšen bo vpliv ujm na nekatere specialiste, vezane predvsem na starejše 
razvojne faze gozda s prevladujočim deležem iglavcev (npr. triprsti detel). Če bo kratkoročen 
vpliv teh pojavov v naših gozdovih verjetno celo pozitiven (več odmrlega in odmirajočega 
drevja), pa se bodo za iste vrste dolgoročno pogoji bistveno poslabšali. Dolgoročno se namreč 
pričakuje zmanjševanje deleža iglavcev v lesni zalogi. 21, 22 
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