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1. POVZETEK
Izhodišča za upravljanje s tarčnimi vrstami in habitatnim tipom projektnega območja Kočevsko (v
nadaljevanju Izhodišča) so bila pripravljena v okviru akcije A1 projekta LIFE Kočevsko - Ohranjanje
območij Natura 2000 Kočevsko.
Osnovni namen Izhodišč je nadgraditi, konkretizirati in geolocirati naravovarstvene cilje in usmeritve ter
oblikovati in uskladiti aktivne in pasivne ukrepe za tarčne vrste in habitatni tip projekta na območju Natura
2000 Kočevsko. Vsebina Izhodišč bo osnova za nadaljnje delo pri izvajanju projektnih aktivnosti, še
posebej pa bodo pomembna pri pripravi izvedbenih načrtov za konkretne terenske akcije – C akcije.
Izvedbeni načrti se bodo izdelali posebej kot projektni načrti, vendar se bodo nato vključili v obstoječe
sisteme sektorskega načrtovanja, kot primeri sektorskih izvedbenih načrtov (npr. gozdnogojitveni načrti,
letni lovsko upravljavski načrti, itd.).
Temeljna podlaga za pripravo Izhodišč je bil Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 20152020, ki podrobneje opredeljuje varstvene cilje in ukrepe za območje Natura 2000 Kočevsko, pa tudi
pristojne sektorje in odgovorne nosilce za izvajanje varstvenih ukrepov. Poleg Programa upravljanja, smo
se pri pripravi Izhodišč opirali tudi na podatke analiz, ki smo jih pridobili na podlagi študije obstoječih
podatkov pristojnih strokovnih služb in obstoječih sektorskih načrtov ter na zaključke izbranih delavnic s
ključnimi sektorji, kjer so nam udeleženci posredovali svoje poglede na projektne rešitve in izpostavili
glavne pomanjkljivosti/ovire za izvedbo le teh ter predlagali izboljšave.
Zbran je bil širok nabor pripomb/predlogov, ki so bili nato združeni v konkretne predloge za dopolnitev
ukrepov. Vseh predlogov zaradi zakonskih in drugih omejitev v Izhodiščih ni bilo mogoče upoštevati,
številne predloge, pa bo možno ob nadaljnjem usklajevanju naknadno vključiti v Izhodišča oz. neposredno
v izvedbene načrte.
Glavni poudarek v Izhodiščih je namenjen sektorjema gozdarstvo in lovstvo (vpliv na divjega petelina,
gozdnega jereba, triprstega detla, belohrbtega detla in ostale gozdne Natura 2000 vrste), ki sta v tem
prostoru ključna sektorja za upravljanje območja Natura 2000 – Kočevsko (prevladujoč delež gozdnih
površin na območjih Natura 2000 Kočevsko).

2. SUMMARY
Conservation baselines for management of Natura 2000 sites Kočevsko were prepared under action A1 of
the project LIFE Kočevsko – Conservation of Natura 2000 sites Kočevsko.
The main objective of the Conservation baselines is to upgrade and specificity nature conservation
objectives and measures for achieving favorable conservation status of targeted habitat type and species.
Contents of this document presents basis for further activities in the project implementation, especially for
preparation of the measure plans for the concrete conservation actions – C actions (A3). Measure plans will
be prepared as special project measure plans but will then be implemented into existing sectoral
management and planning system, as examples of sectoral measure plans (e.g. silvicultural plans, annual
hunting management plans, fishing plans).
The basis for preparation of Conservation baselines was Natura 2000 Management Programme for Slovenia
for the Period 2015-2020, which in detail defines nature conservation objectives and measures for Natura
2000 sites Kočevsko, as well as competent sectors responsible for the implementation of these measures.
In addition, data from analysis of the sectoral databases and sectoral plans were used to prepare this
document, as well as conclusions from selected workshops with key sectoral stakeholders, where
participants submitted their views on the project measures, highlighted the main weaknesses/obstacles for
the implementation of these measures and suggested improvements.
We gathered a wide range of comments/proposals, which were than merged into proposals for
complementing existing measures. Due to legal and other restrictions, not all of the proposals could be
considered in Conservation guidelines, but a number of proposals will be further discussed during the
project and then implemented directly into sectoral measure plans.
The main emphasis in the Conservation baselines is addressed to forest and hunting sectors, as these two
sectors have been identified as key sectors for the management of Natura 2000 sites Kočevsko (impact on
capercaillie, hazel grouse, three-toed and white-backed woodpecker and other forest species and habitat
types).

3. Izhodišča za upravljanje
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) določa posebna varstvena območja
oziroma območja Natura 2000, varstvene cilje na teh območjih in varstvene usmeritve za ohranitev ali
doseganje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, katerih
ohranjanje je v interesu Evropske unije, ter druga pravila ravnanja za ohranjanje teh območij.
V Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) je podrobneje urejeno tudi načrtovanje
varstva območij Natura 2000 in potencialnih območij Natura, pri čemer je kot temeljni načrtovalski
dokument naveden Program upravljanja območij Natura 2000, ki podrobneje opredeljuje varstvene cilje
in ukrepe na posameznih območjih Natura, pa tudi pristojne sektorje in odgovorne nosilce za izvajanje
varstvenih ukrepov.
Vlada RS je dne 9. 4. 2015 sprejela Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) in naložila
ministrstvom ter drugim državnim organom in izvajalcem javnih pooblastil, ki so v Programu upravljanja
določeni kot izvajalci ukrepov, da do izteka programskega obdobja te ukrepe izvedejo (PUN, 2015).
Varstveni cilji
Program upravljanja določa podrobnejše varstvene cilje, ki se praviloma nanašajo na vsako vrsto oziroma
habitatni tip na vsakem območju Natura. Glede na stanje v naravi podrobnejši varstveni cilji določajo ali je
treba zatečeno stanje ohranjati, obnoviti ali izboljšati, vse zato, da bi vrste oziroma habitatni tipi ostali ali
se povrnili v ugodno stanje ohranjenosti.
Podrobnejši varstveni cilji so določeni na podlagi referenčnih vrednosti, ki opredeljujejo ključne zahteve,
ki morajo biti izpolnjene, da je vrsta oziroma habitatni tip v ugodnem stanju. Opredeljujejo velikost
populacije, velikost habitata oziroma habitatnega tipa in za vsako vrsto oziroma habitatni tip specifične
strukture v habitatu ter rabo habitata ali procese, ki so potrebni za vzdrževanje ugodnega stanja vrste
oziroma habitatnega tipa (PUN, 2015).
Varstveni ukrepi
Varstveni ukrepi so način za doseganje podrobnih varstvenih ciljev. Te ukrepe izvajajo javne službe in
posamezniki, zlasti lastniki zemljišč. Ravnanje posameznikov določa resorna zakonodaja, ta pa ima v
ključnih področjih obvezujoče sektorske načrte rabe in varstva naravnih virov (za gozd, ribe, divjad).
Ugodno stanje vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000 v Sloveniji se lahko zagotavlja s
sektorskimi načrti in ukrepi upravljanja naravnih virov (gozdarstvo, ribištvo, lovstvo, upravljanje voda) ter
s primernim prostorskim načrtovanjem. Na kmetijskih površinah, na katerih ni sektorskega načrtovanja, se
lahko ravnanja lastnikov usmerja s finančnimi instrumenti skupne kmetijske politike, zlasti razvoja
podeželja.
Kjer obstajajo sektorski načrti, so varstveni ukrepi zapisani podrobneje in bolj ciljno, naravovarstvene
vsebine pa vstopajo v upravljanje naravnih virov z naravovarstvenimi smernicami in mnenji. V teh primerih
so konkretne usmeritve za doseganje podrobnejših varstvenih ciljev oziroma izvajanje podrobnih
varstvenih ukrepov lahko dodatno določene v naravovarstvenih smernicah (PUN, 2015).

4. Gozdarstvo
Območja Natura 2000 se v gozdarstvu upravljajo preko gozdnogospodarskih načrtov, s katerimi se načrtuje
izvajanje ukrepov prilagojene rabe naravnih dobrin. Okvir za ukrepe je zakonodaja s področja gozdarstva,
ki omogoča načrtovanje in izvajanje vseh potrebnih ukrepov za zagotavljanje ugodnega stanja gozdnih
habitatnih tipov in vrst vezanih na gozdne ekosisteme.
Gozdnogospodarski načrti za gozdnogospodarske enote (GGN za GGE) morajo vsebovati konkretne
usmeritve in ukrepe, ki so podane v naravovarstvenih smernicah. V primeru specifičnih razmer na terenu
je ob izdelavi le-teh dopustna sprememba pri doseganju referenčnih vrednosti. Po ustrezni vgraditvi
usmeritev iz naravovarstvenih smernic in določitvijo ukrepov v GGN za GGE ZRSVN izda pozitivno
mnenje nanje, ti načrti pa postanejo načrti, neposredno potrebni za ohranjanje območij Natura 2000 v
gozdnem prostoru (PUN, 2015).
Naravovarstvene usmeritve za sektor gozdarstvo so osnova za izdelavo naravovarstvenih smernic za
gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot – plane, ki so neposredno potrebni za varstvo območij
Natura 2000. V obdobju projekta LIFE Kočevsko bodo posamezne vsebine natančneje specificirane pri
pripravi naravovarstvenih smernic in nato vključene v gozdnogospodarske načrte.

USMERITVE VEZANE NA CELOTEN GOZDNI PROSTOR ZNOTRAJ EKOLOŠKEGA
OMREŽJA NATURA 2000 SPA-SAC KOČEVSKO
Vrste: belohrbti detel (Dendrocopos leucotos), triprsti detel (Picoides tridactylus)
HT: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
belohrbti detel (Dendrocopos leucotos), triprsti detel (Picoides tridactylus):
- Ohranja se najmanj 50% delež sestojev z odraslim drevjem (razširjenega debelinskega razreda B in
C).
- Na 60 % gozdnih površin se vzdržuje tesen ali normalen sklep krošenj.
- Znotraj cone se vzpostavi mreža sestojev in skupin drevja predvsem iglavcev z visoko LZ (vključujoč
gozdne rezervate in varovalne gozdove), znotraj katerih naj se ohranja vsaj 5% od celotne lesne zaloge
mrtvih, odmirajočih dreves in sušic, predvsem stoječega odraslega drevja iglavcev. Ukrep: ekocelice
brez ukrepanja (653 - Naravni razvoj).
- Znotraj cone se vzpostavi mreža sestojev in skupin drevja predvsem listavcev z visoko LZ (vključujoč
gozdne rezervate in varovalne gozdove), znotraj katerih se ohranja 5 – 10 % od celotne lesne zaloge
mrtvih, odmirajočih dreves in sušic (oz. 30 – 50 m3/ha), predvsem stoječega odraslega drevja listavcev.
Ukrep: ekocelice brez ukrepanja (653 - Naravni razvoj). Pri tem se izbira strme, skalovite lege, slabše
odprte predele, oddelke z daljšo spravilno razdaljo, predeli poškodovani po žledu.
- V sestojih, kjer obstaja bojazen, da bi s posekom močneje poškodovali mladovje, se namesto sečnje
poslužuje obročkanja. Pri tem se izbira posamezna drevesa ali skupine nadraslih dreves v goščah in
letvenjakih, predvsem bukve slabše kvalitete. Ukrep: ekocelice z ukrepanjem (652 Ohranjanje
biotopov – nega).
- V RGR jelovo – bukovi gozdovi na plitvih tleh se zagotovi 5 % od celotne lesne zaloge mrtvih,
odmirajočih dreves in sušic, predvsem stoječega odraslega drevja listavcev in iglavcev. V kolikor se
ugotovi, da je trenutni delež odmirajočih dreves in sušic manjši od 5 % od lesne zaloge, se predvidi
ukrep 670 - Puščanje stoječe biomase (m3) in 671 - Puščanje podrte biomase (m3)).

-

Ohranjajo se drevesa z dupli in poldupli, predvsem debelejše bukve.
Zagotavlja se pomlajevanje ključnih drevesnih vrst (jelke).

Jame:
- Ob vhodih v jame ter v neposredni oklici jamskih vhodov (ena drevesna višina, 30m) se ohranja
raznomerna struktura gozdov.
- Na površini nad znanimi jamskimi prostori se ne gradijo gozdne prometnice. Če je to potrebno, se jih
načrtuje v sodelovanju z ZRSVN.

Slika 1: Cona belohrbtega in triprstega detla. Cona bo posodobljena na podlagi popisov obeh vrst v sklopu
akcije A2.

USMERITVE VEZANE NA POSAMEZNE UPRAVLJAVSKE CONE:
IME CONE: Cona A – divji petelin
VRSTE: divji petelin (Tetrao urogallus)
OPIS CONE:
Cona vsebuje širše območje znanih in opuščenih rastišč divjega petelina.
USMERITVE:

ograja
Centralno območje
300 ha

Jedrne
celice rastišča
(skupaj
30 ha)

Avtor sheme: Mirko Perušek
Rastišča:
- Velikost: cca 2 ha.
- Na rastiščih se izvaja nizko redčenje in posek polnilnega sloja. Potrebno je izvesti gozdni red in
vzpostaviti preglednost (posek mladovja). Ukrep: 652 Ohranjanje biotopov – nega.
- Puščajo se pevska drevesa (košata drevesa) v vseh razvojnih fazah.
- Zagotovi se preletne linije široke 4 do 8 metrov.
- Na ožjih rastiščih je potrebno zagotoviti čim več miru skozi vse leto.
Širše območje rastišč (centralna območja):
- Goji se velikopovršinske svetle sestoje s talno vegetacijo (primernejši so sestoji, kjer se že pojavlja
borovnica). Sestoji, ki se uvajajo v obnovo v 1. svetlitvenem redčenju naj bodo močneje
presvetljeni. Podaljšana naj bo pomladitvena doba sestoja.
- V letvenjakih in drogovnjakih ob rastiščih se izvaja močno redčenje. Pospešuje se iglavce in javorje
(intenziteta 25 – 40 %). Vmes se pusti manjše skupine velikosti 1 – 3 are, kjer se malo ali nič ne
redči.
- Ob nekaterih makadamskih gozdnih cestah se v pasu 5 m na vsako stran poseka vso drevje (razen
plodonosnih lesnatih vrst) ter vzpostavi preglednost v sestoj. Primerna je poletna košnja brežin.
Ukrep: 652 Ohranjanje biotopov – nega.
- Osnujejo se jase v pasovih širine največ eno drevesno višino. Ukrep: 652 Ohranjanje biotopov –
nega.
- Vzpostavijo se dobro vidne prehranjevalne ograje velikosti od 0,5 do 1 ha, katerih vloga je
omejevanje dostopa jelenjadi do zeliščne in grmovne plasti (Ukrep: 836 nove ograje, 837
vzdrževanje ograj, 613 sadna plodonosnih vrst (jerebike, mokovec, brek; 300 sadik/ha), 618
vzdrževanje sadik plodonosnega drevja:
Prehranjevalne ograje se postavijo vsaj 200 m pod ožjim rastiščem. Izbira se predele kjer so
bogatejša tla, brez skalovitosti, kjer se pričakuje rast jagodičevja.
- Obstoječe žičnate ograje in mreže se dodatno označi z dobro opaznimi trakovi.
- Nad 900 metrov nadmorske višine je dovoljena sadnja smreke (površine 0,5 do 1 ha).

-

Divji prašiči, jazbeci in drugi talni plenilci gnezd divjih petelinov so nezaželeni, zato se poveča
njihov odstrel.
Novih krmišč za divjad (koruza, pesa, jabolka,…) in solnic se ne postavlja. Obstoječa se umakne
(dopustna so krmišča s tam pridelanim senom).
V času zimovanja in parjenja od 1. decembra (po dogovoru od 1.3.) do 30. junija se ne izvaja sečnje
in spravila lesa ter gradnje cest. Uporaba gozdnih cest v obdobju od julija do novembra se planira
tako, da bo promet po cestah minimaliziran predvsem v smislu zagotavljanja čim večjega števila
mirnih dni (npr. posluževati se več prevozov znotraj enega dne, namesto treh prevozov v treh dneh).

Slika 2: Cona divjega petelina. Cona bo posodobljena na podlagi popisa vrste v sklopu akcije A2.

IME CONE: Cona B – orel belorepec
POVRŠINA: 315 ha
VRSTE/HT: belorepec (Haliaeetus albicilla)
OPIS CONE:
Cona vsebuje širše območje gnezda in prehranjevalni habitat orla belorepca.
USMERITVE:
- Okolica gnezda belorepca (40 m) se določi kot ekocelica brez ukrepanja (ukrep: 653 – naravni
razvoj).
- Kakršnakoli dela (tudi sanitarna sečnja) se znotraj oddelkov 54032B (opomba: v vzhodnem
zasmrečenem delu odseka so dovoljene sanitarne sečnje) , 54034, 54033, 54035B ne izvajajo v
času od 1. januarja do 30. julija.

-

V coni orla belorepca se zagotovi 50 % sestojev z odraslim drevjem.

Slika 3: Cona orla belorepca ob Reškem jezeru.

IME CONE: Cona C – gozdni jereb
VRSTE/HT: gozdni jereb (Bonasa bonasia),
OPIS CONE: Cona vsebuje oddelke, ki vsebujejo dobro strukturirane sestoje z večjim deležem
iglavcev, skupinami lesk, brez ali jelš in prodonosnimi vrstami. Primerni so majhni nakloni terena.
Stanišča gozdnega jereba so velika caa. 40 ha, pozimi se zadržuje na teritoriju velikosti cca. 0,5 ha.
USMERITVE:
- V polmeru 400 m (razdalja se prilagodi terenu) okoli znanih stanišč gozdnega jereba se oblikujejo
mirne cone, v katerih se vsaj v času od 1. aprila do 30. julija ne izvaja sečnje in spravila lesa ter
gradnje cest. V primeru poznavanja lokacije stanišč, se območje z lokacijo vnese v gozdnogojitveni
načrt, omejitve iz usmeritve pa se upoštevajo v načrtovalni oz. gojitveni enoti, kjer je gnezdo
locirano. Opomba: Stanišča bodo ugotovljena s popisi v okviru projekta Life Kočevsko.
- Kjer sestojne razmere dopuščajo, se zagotavlja gozd s pestro zeliščno in grmovno vegetacijo s
prisotnostjo plodonosnih drevesnih vrst. Usmeritev je še posebej pomembna na obrobju gozdov, kjer
gozd prehaja v jase in laze preko goste podrasti z zastopanostjo drevesnih, grmovnih in zeliščnih vrst
(Ohranjajo naj se skupine lesk, breze, jelš na skupni površini vsaj 0,5 – 1 ha).
- Vzpostavi se malopovršinsko strukturiranost sestojev (prebiralna struktura).
- Vzdržuje se skupine različno starih skupin iglavcev, predvsem v fazi drogovnjaka na min. površini
0,2 ha.
- Iz cone se odstrani najbolj moteča krmišča za divje prašiče, medvede (koruza, pesa) in solnice.

-

Predlagani ukrep: 613 Sajenje sadik plodonosnega gozdnega drevja (jerebike, mokovec, brek, šopi
smrek – 20 kosov na do 1,5 m razdalji na vsake 5 let (ne v vrtače)), 718 dopolnilna sadnja, 836 nove
ograje, 837 vzdrževanje ograj).

Stanišče jereba
40 ha

leska
smreka - nasadi

Avtor sheme: Mirko Perušek

Slika 4: Cona gozdnega jereba. Cona bo posodobljena na podlagi popisa vrste v sklopu akcije A2.

Primeri predlaganih ukrepov v GGN GGE Grčarice (2015-2024) ter GGN GGE Ravne (2015-2024)
GGN GGE Grčarice (2015-2024)
Celoten gozdni prostor (triprsti in belohrbti detel):
- Obročkanje 500 m3 debelejših živih dreves bukve predvsem v pomlajencih za belohrbtega detla.
- V zasebnih gozdovih z zelo malo odmrlega drevja je kot puščanje stoječe biomase predvidenih 5.640 m3
(evidentiranje 3-4 m3 / ha že odmrlih dreves).
- Naravnemu razvoju sta prepuščena gozdna rezervata površine 35,01 ha in 127,00 ha predlaganih ekocelic
- skupaj 3,05 % površine vseh gozdov enote.
Cona A – divji petelin:
3 ha vzdrževanja grmišč, 1 ha je vzdrževanja travinj (mulčenje obcestnih pasov za divjega petelina), 7 ha
ohranjanja biotopov - poseke za divjega petelina
Ukrepi v coni divjega petelina:
Ohranjanje biotopov – sečnja (puščanje habitatnih dreves): odd 1 (20m3), 9A (20m3), 38A (10m3),…. odd
118 (20m3), ….
Puščanje stoječe biomase v gozdu: odd 25a (41m3), 25B (173m3), 26 (101m3), 28 (72m3), 34A (72m3),
34C (12m3), 35A (62m3), 37A (85m3), 37C (24m3), 38A (19m3), 38B (84m3), ….
Ohranjanje biotopov – nega: odd 118 (1ha),
Ostala biomeliorativna dela: odd 25B (2ha), 26 (1ha), 34A (1ha), 37A (1ha), 38B (1ha),
Vzdrževanje travinj: odd 28 (0,3ha), 35A (1ha), 37A (0,45ha), 38B (0,45ha),
Cona C – gozdni jereb:
Ukrepi v coni jereba, izvleček iz Opisa gozda (seznam ni do konca):
Ohranjanje biotopov – sečnja: odd 1 (20m3), 2 (20m3), 9A (20m3), 139 (10m3)
Vzdrževanje grmišč: odd 1 (0,50ha), 10 (1ha), 130 (0,50ha),
GGN GGE Ravne (2015-2024)
Celoten gozdni prostor (triprsti in belohrbti detel)
- Obročkanje 117 m3 debelejših živih dreves bukve predvsem v pomlajencih za belohrbtega detla.
- Naravnemu razvoju so prepuščeni gozdni rezervati na površini 211,57 ha, varovalni gozdovi na površini
36,69 ha in 168,38 ha predlaganih ekocelic brez ukrepanja. Skupaj (upoštevaje gozdne rezervate in
varovalne gozdove) 15,71 % površine vseh gozdov enote.
Sloj ekocelic je priložen.

Cona A – divji petelin:
- 47,12 ha je vzdrževanja travinj (mulčenje obcestnih pasov za divjega petelina, vzdrževanje gozdnih jas),
3,50 ha ohranjanja biotopov - poseke za divjega petelina.
Ukrepi v coni divjega petelina:
- Odstranitev lovske preže in solnice (odd 12)
- Postavitev ograj in njihovo vzdrževanje (odd 19 (340m + 1020m vzdrževanje zaščitnih ograj)
- Vzdrževanje zaraščajočih pasišč: 1B (0,30ha), 2 (0,12ha), 9 (0,30ha), 11 (0,20ha), 12 (0,20ha)
- Vzdrž.pašn. in travn. v gozdu: odd 2 (3ha),
- Ohranjanje biotopov - sečnja: odd 11 (13m3), 24 (13m3), 26 (13m3),
- Ohranjanje biotopov – nega: odd 9 (2ha),

- Priprava sestoja ?: ods 2 (0,20ha), 3 (0,55ha), 9 (0,30ha), 12 (0,55ha), 20 (0,40ha), 21 (0,30ha), 26
(0,20ha),
Cona B – orel belorepec
- odds 34 (lokacija starega gnezda orla belorepca)
- ekocelica brez ukrepanja (29, 30, 32B, 33, 34, 35B, 36A, 36B, 38A, 38B, 85)
- mirna cona: znotraj oddelkov 54032B (opomba: v vzhodnem zasmrečenem delu odseka so dovoljene
sanitarne sečnje) , 54034, 54033, 54035B se ne izvajajo dela v času od 1. januarja do 30. julija.
Cona C – gozdni jereb:
- Vzdrževanja grmišč (2 ha).
- Sadnja smreke z obžetvami in premazi vršičkov: (1 ha).
- dopolnilna sadja predvsem jerebike v ograjah z označevalnimi količki (1,40 ha).
- 2 novi ograji (po 0,70 ha).
- Ohranjanje biotopov – nega: odds 14A (0,50ha), 55A (1ha),
- sadnja smreke. odd 55A (0,50ha)
- Ostala biomeliorativna dela: odd 31 (0,10ha), 55A (0,40ha)
- Vzdrževanje grmišč in obrežij; odd 42 (2ha)
- Vzdrž.pašn. in travn. v gozdu: odd 31 (11ha), 83B (20ha)
- Vzdrževanje zaraščajočih pasišč: odd 83B (2,5ha)

5. Lovstvo
Ciljev na območju Natura 2000, povezanih z lovstvom, je razmeroma malo. Dosegajo se s prilagojeno rabo
divjadi (naravne dobrine), ki jo urejajo predpisi o divjadi in lovstvu. Ukrepi za doseganje ciljev se nanašajo
predvsem na omejitve pri krmljenju divjadi in rjavega medveda, na vzdrževanje okolju primernih
populacijskih gostot rastlinojedih parkljarjev (prehranska baza za volka, omogočeno pomlajevanje
avtohtonih drevesnih vrst) in na omejitve pri lovu na območjih, ki so pomembna za ogrožene vrste ptic
(zagotavljanje miru). Dejavnosti upravljanja habitatov divjadi na mnogih območjih Natura prispevajo k
doseganju varstvenih ciljev, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom, upravljanjem voda itd.
Načrti, ki imajo pristojnost določati ukrepe za izvedbo teh usmeritev, so v skladu s predpisi o lovstvu, načrti
upravljanja z divjadjo. Usmeritve se na ustrezen način vnese v ustrezne podrejene načrte upravljanja z
divjadjo. Izdelovalec posameznega načrta upravljanja z divjadjo in ga program upravljanja določa tudi kot
odgovornega za vgraditev usmeritev oziroma ukrepov (PUN, 2015).
Naravovarstvene usmeritve so bile vključene v naravovarstvene smernice za lovsko upravljavska območja
in s tem v Lovsko upravljavski načrt lovsko upravljavskega območja za Kočevsko – Belokranjsko območje
za obdobje 2011 – 2020. V projektu LIFE Kočevsko bodo naravovarstvene usmeritve prenešene v letne
lovsko upravljavske načrte (izvedbeni načrti).
Usmeritve vezane na divjega petelina in gozdnega jereba:
Cona A – divji petelin
Lovskih prež, krmišč, mrhovšč se ne umešča v bližino znanih rastišč divjega petelina, obstoječe pa naj se
iz rastišč in gnezdišč umika (divji prašič). Tam kjer je ocenjena prenamnožitev malih zveri se poveča odstrel
(notranje cone). Lovskih prež, krmišč, mrhovšč se ne umešča v ožje in širše območje rastišč divjega
petelina, obstoječe pa se iz njih umakne (oziroma naj se preneha s krmljenjem). Na ožjih in širših rastiščih
divjega petelina se poveča odstrel jelenjadi, srnjadi in gamsov. Znotraj ožjih in širših rastišč divjega petelina

se vrši intenziven odstrel njihovih plenilcev (kun, lisic, jazbecev). Znotraj ožjih in širših rastišč divjega
petelina se vzdržuje jase pri čemer se jih ne gnoji.
Cona C – gozdni jereb:
Lovskih prež, krmišč in solnic se ne umešča v bližino znanih rastišč gozdnega jereba, obstoječe pa naj se
iz rastišč umakne.

6. Ribištvo
Sladkovodno ribištvo zajema upravljanje ribolovnih virov v celinskih vodah kot trajnostno rabo naravnega
vira in se izvaja na večini vodotokov, deli teh vodotokov so tudi v območjih Nature 2000. Upravljanje
ribolovnih virov v celinskih vodah je urejeno s predpisi o sladkovodnem ribištvu, ki med drugim določajo
sprejetje programa in načrtov upravljanja rib kot ribolovnih virov. Načrti, ki imajo pristojnost določati
ukrepe za izvedbo teh usmeritev, so v skladu z zakonodajo o ribištvu načrti ribiškega upravljanja v ribiškem
območju in ribiško gojitveni načrti za ribiške okoliše. Izdelovalec posameznega načrta ribiškega upravljanja
na ribiškem območju oziroma ribiškogojitvenega načrta je določen s predpisi o ribištvu (Zavod za ribištvo
Slovenije) in ga Program upravljanja opredeljuje tudi kot odgovornega za vključitev ukrepov na območjih
Natura. Ukrepe na terenu v skladu z zakonodajo s področja ribištva izvajajo koncesionarji (npr. ribiške
družine), na vodah posebnega pomena pa ZZRS (PUN, 2015).
Ribiške aktivnosti v sklopu projekta LIFE Kočevsko so vezane predvsem na jezero v Kočevski Reki, ki
predstavlja prehranjevalni habitat in mirno cono za tarčno vrsto projekta orla belorepca (Haliaeetus
albicilla), ki gnezdi v gozdnem prostoru ob jezeru.
Zaradi zgoraj navedenega dejstva v nadaljevanju navajamo konkretne naravovarstvene usmeritve za
ribolovni revir 014 – Jezero Kočevsko Reka, ki je Kočevskega ribiškega okoliša:
-

V revirju se v delu jezera z brežino in obrežno vegetacijo, ki prehaja v sklenjen gozdni sestoj,
zagotovi mirna cona, z namenom zagotavljanja miru ogroženi in zavarovani vrsti ujede orel
belorepec, v času gnezditvene sezone in vzreje (vodenja) mladičev, ki traja od začetka marca do
začetka avgusta (Slika 5).

Slika 5: Mirna cona na jezeru Kočevska reka.
-

-

-

-

V območju mirne cone se ribiška dejavnost ne izvaja v časovnem obdobju od prvega marca do
prvega avgusta.
V območju mirne cone, se za izvajanje ribolova in vlaganj, uporablja obstoječe dostopne poti in
ribiške steze.
Po podatkih ribiškega katastra naseljujejo ribnik tujerodne vrste rib šarenka in krap (gojene živali),
zato se pri izvajanju ribolova prednostno izlavlja tujerodne ribje vrste: šarenka in krap (gojene
živali).
Vrsti šarenka in krap (gojene živali) se postopno trajno izloči iz revirja, njihov delež pa postopno
nadomešča z osebki avtohtonih vrst rib iz družine krapovci, ki so že prisotne v revirju (klen, linj),
ali/in z vrstami, ki niso prisotne, a je znano da so sestavni del tovrstnih naravno ohranjenih
ihtiocenoz ribiškega okoliša, ali sosednjih ribiških okolišev, kot npr. avtohtona (divja oblika) vrste
krap (Ciprinus carpio), na način, da njihova prisotnost ne bo neugodno vplivala na stanje populacij
v revirju že prisotnih avtohtonih ribjih vrst.
V revirju se z namenom ohranjanja poraslosti brežin in vodnega prostora naravne vrednote z
avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo, uporablja obstoječe dostope in steze, novih stez in
dostopov na brežinah ribnika, pa naj se ne nadeluje.
V revirju naj se ohranja ugodno stanje populacije ribje vrste ščuka in vrste rak jelševec.

7. Kmetijstvo
Instrument za usmerjanje kmetijske rabe so kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP). To je še vedno
najpomembnejši način usmerjanja kmetijske dejavnosti v trajnostne oblike kmetovanja. Finančne spodbude
v okviru kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP) so podeljene v skladu s prostovoljno odločitvijo kmeta
za sprejetje obvez posameznih operacij – izpolnjevanje obveznih oziroma dodatnih zahtev. Zaveže se, da
bo pogoje iz KOPOP zahtev na vključenih površinah izpolnjeval 5 let. V smislu ukrepov varstva narave ta
kmetova obveza izpolnjuje pogoje za ukrepe pogodbenega varstva po drugih predpisih (kmetijskih).

Območje izvajanja vsake od navedenih zahtev je celota ali del notranje cone vrste oziroma habitatnega tipa.
Pri predlaganih ukrepih, ki se nanašajo na kmetijstvo, se uporabljajo KOPOP operacije iz PRP (PUN,
2015).
Na območju Natura 2000 Kočevsko se lahko kmetje vključijo v operacijo »Posebni traviščni habitati« z
izvajanjem naslednjih obveznih zahtev:
- HAB_KOS: Košnja/paša ni dovoljena do 30.6.
- HAB_ORGG: Gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni količini (do 40 kg/N2/ha/leto).
in izbirnih zahtev:
- HAB_NPAS: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega
nepokošenega pasu, ki se ne pokosi naslednje leto, znaša 5-10 % površine travnika.
- HAB_MRVA: Spravilo mrve s travinja
Pogoji za vključitev v operacijo »Posebni traviščni habitati« so naslednji:
- Obtežba: 0,2 do 1,5 GVŽ travojedih živali/hektar (povprečna letna obtežba),
- Raba: trajno travinje,
- Obseg: del površin (najmanj 20 % površin travinja, ki leži znotraj ekološko pomembnih območij
posebnih traviščnih habitatov),
- Lokacija: ista več čas trajanja obveznosti,
- Območja izvajanja: sloj ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, ki v primeru
območja Natura 2000 predstavlja celotno območje.

Finančna nadomestila
V letu 2015 je za izvajanje obveznih zahtev HAB_KOS in HAB_ORGG operacije »Posebni traviščni
habitati« predvideno plačilo 183,10 EUR/ha in še dodatnih 7,10 EUR/ha, če se kmet odloči tudi za izvajanje
izbirne zahteve HAB_MRVA oz. 42,50 EUR/ha, če se odloči za izvajanje HAB_NPAS.
Poleg same vključitve v operacijo »Posebni traviščni habitati«, lahko kmetje k ohranjanju vrstno bogatih
travnikov prispevajo z upoštevanjem naslednjih usmeritev:
- vzdržujejo ali po možnosti povečujejo delež pozno košenih travnikov na svoji kmetiji,
- travnikov ne gnojijo z mineralnimi gnojili,
- pokošene trave ne balirajo,
- na travniku puščajo nepokošen pas, ki ob košnji in tudi kasneje predstavlja pomembno zatočišče
za številne travniške vrste,
- preprečujejo zaraščanje oziroma prekomerno rab travnikov,
- že zaraščene površine počistijo in ponovno uredijo v travnike.
Ker kmetje v kmetijsko okoljske ukrepe vstopajo prostovoljno, pri njihovem usmerjanju in svetovanju pa
ima ključno vlogo kmetijska svetovalna služba, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
(KGZS), bomo v sklopu projekta LIFE Kočevsko s kmeti delali predvsem individualno ter v sodelovanju s
kmetijsko svetovalno službo.

8. Viri
- NS GGN GGE Ravne (2015-2024); ZRSVN, december 2014.

-

NS GGN GGE Grčarice (2015-2024); ZRSVN, december 2014.
NS za lovsko upravljavske načrte (2011-2020); ZRSVN, marec 2011.
GGN GGE Ravne (2015-2024), ZGS OE Kočevje.
NS GGN GGE Grčarice (2015-2024), ZGS OE Kočevje.
NS za ribiškogojitveni načrt izvajanja ribiškega upravljanja v kočevskem ribiškem okolišu za
obdobje 2011-2016. ZRSVN, 2012.
Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020), 2015.
Žvikart M. 2015. Ohranimo vrstne bogate travnike. ZRSVN.

Priloga 1: Izvleček iz Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2015-2020 za tarčne vrste in habitatni tip na
območju Natura 2000 Kočevsko.
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edina lokaliteta
vrste

Jame, ki niso odprte za
javnost
človeška
ribica

Proteus
anguinus

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
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ohrani se
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cilja
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(besedna)

človeška
ribica

Proteus
anguinus

Specifične
se obnovi na
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

raba prostora, ki
ne onesnažuje
podzemnih vod
(podzemna
tokova proti Krki
in Kolpi)

človeška
ribica

Proteus
anguinus

Specifične
se obnovi na
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

raba prostora, ki
ne onesnažuje
podzemnih vod
(podzemna
tokova proti Krki
in Kolpi)

človeška
ribica

Proteus
anguinus

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

naravna
hidromorfologija
izvira/izvirov in
jame/jam

Ime
vrste/HT

Podrobnejše
varstvene
usmeritve

vključiti nadzor
doseganja
varstvenega cilja v
program dela
inšpekcije

preprečiti
onesnaževanje iz
komunalne čistine
naprave Kočevje,
onesnaževanje z
gnojnico iz
prašičje farme in
izpiranje jalovine
v Rudniški potok.
vključiti varstveni določijo
cilj v Operativni
naravovarstvene
program
smernice in
odvajanja in
mnenja
čiščenja
komunalnih
odpadnih voda

vključiti varstveni
cilj v načrte
urejanja prostora
in izvajanje
posegov

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

Sektorski
ukrep

Sektor

nadzor

ustaviti
upravljanje
onesnaževanje voda
iz komunalne
čistine
naprave
Kočevje; jama
v Šahnu ustaviti
onesnaževanje
z gnojnico iz
prašičje farme
in izpiranje
jalovine v
Rudniški
potok
prostor

Odgovorni
nosilec

Inšpekcija za
okolje in
naravo

MOP (ARSO)

načrtovalci in
nosilci
urejanja
prostora

Tip
Znanstveno podrobnejšega Podrobnejši
ime vrste
varstvenega
varstveni cilj
cilja

Vrednost
podrobnejšega
Varstveni ukrep
varstvenega cilja
(besedna)

človeška
ribica

Proteus
anguinus

belohrbti
detel

Dendrocopos Velikost
leucotos
populacije

se obnovi na

naravna
hidromorfologija
jame/jam (Jama v
Šahnu)

Dendrocopos Velikost
leucotos
habitata

se obnovi na

vrednost ni znana

belohrbti
detel

Dendrocopos Velikost
leucotos
habitata

se obnovi na

vrednost ni znana

belohrbti
detel

Dendrocopos Specifične
se obnovi na
leucotos
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

območja znotraj
cone vrste s
povečanim
deležem stoječe
mrtve mase
listavcev
razširjenega
debelinskega
razreda B in C vsaj
5% od lesne
zaloge, na ostalih

Ime
vrste/HT

belohrbti
detel

Specifične
določi se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

popisati stanje
habitata (Jama v
Šahnu) in
raziskati možnosti
za repopulacijo
vzpostaviti
monitoring
vključiti varstveni
cilj v načrte
urejanja prostora
in izvajanje
posegov
vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov

Podrobnejše
varstvene
usmeritve

Sektorski
ukrep

Sektor

Odgovorni
nosilec

varstvo
narave

MOP

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

gozdarstvo

ZGS

puščati mrtva,
odmirajoča
drevesa in sušice
odraslega drevja
listavcev

gozdarstvo

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

prostor

načrtovalci in
nosilci
urejanja
prostora

ZGS

Ime
vrste/HT

belohrbti
detel
belohrbti
detel

Tip
Znanstveno podrobnejšega Podrobnejši
ime vrste
varstvenega
varstveni cilj
cilja

Dendrocopos Specifične
razišče se
leucotos
lastnosti,
strukture,
procesi habitata
Dendrocopos Specifične
se obnovi na
leucotos
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

belohrbti
detel

Dendrocopos Specifične
ohrani se
leucotos
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

belohrbti
detel

Dendrocopos Specifične
določi se
leucotos
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

belorepec

Haliaeetus
albicilla

Velikost
populacije

ohrani se

Vrednost
podrobnejšega
Varstveni ukrep
varstvenega cilja
(besedna)
območjih znotraj
cone najmanj 3%
mrtve mase od
lesne zaloge
zelo velik delež
mrtve mase
stari mešani
sestoji z visokim
deležem (50%)
debeljakov, sestoji
v obnovi in
prebiralni sestoji
gozdovi brez
gospodarjenja

delež površine
brez
gospodarjenja

določiti potrebne
količine mrtve
mase

vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
raziskati načine
upravljanja
ni potreben

Podrobnejše
varstvene
usmeritve

Sektorski
ukrep

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja
določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja
LIFE Kočevsko

ohranjati
površine
gozdnih
rezervatov

Sektor

Odgovorni
nosilec

gozdarstvo

ZGS

gozdarstvo

ZGS

varstvo
narave

ZGS, ZRSVN

Ime
vrste/HT

Tip
Znanstveno podrobnejšega Podrobnejši
ime vrste
varstvenega
varstveni cilj
cilja

Vrednost
podrobnejšega
Varstveni ukrep
varstvenega cilja
(besedna)

belorepec

Haliaeetus
albicilla

Velikost
habitata

belorepec

Haliaeetus
albicilla

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

mir v okolici (500
m) gnezda
belorepca od 1.
januarja do 15.
julija

belorepec

Haliaeetus
albicilla

belorepec

Haliaeetus
albicilla

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

mir v okolici (500
m) gnezda
belorepca od 1.
januarja do 30.
julija
ekološkim
zahtevam vrste
prilagojeno
gospodarjenje 40
m okoli gnezda

belorepec

Haliaeetus
albicilla

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

ekološkim
zahtevam vrste
prilagojena
turistično
rekreativna raba
(jezero na
Kočevski Reki)

ohrani se

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

Podrobnejše
varstvene
usmeritve

vključiti varstveni
cilj v načrte
urejanja prostora
in izvajanje
posegov
vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
spremeniti
Pravilnik o
varstvu gozdov

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
vključiti varstveni
cilj v načrte
urejanja prostora
in izvajanje
posegov

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

Sektorski
ukrep

prostor
vzpostaviti
mirne cone

uskladiti datume

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

Sektor

ekocelice z
ukrepanjem

gozdarstvo

Odgovorni
nosilec

načrtovalci in
nosilci
urejanja
prostora
ZGS

gozdarstvo

MKGP

gozdarstvo

ZGS

prostor

načrtovalci in
nosilci
urejanja
prostora

Tip
Znanstveno podrobnejšega Podrobnejši
ime vrste
varstvenega
varstveni cilj
cilja

Vrednost
podrobnejšega
Varstveni ukrep
varstvenega cilja
(besedna)

belorepec

Haliaeetus
albicilla

divji
petelin

Tetrao
urogallus

brez
fotografiranja na
gnezdu

divji
petelin

Tetrao
urogallus

divji
petelin

Ime
vrste/HT

Specifične
se obnovi na
lastnosti,
strukture,
procesi habitata
Velikost
ohrani se
populacije
Velikost
populacije

se obnovi na

Tetrao
urogallus

Velikost
habitata

ohrani se

divji
petelin

Tetrao
urogallus

Velikost
habitata

ohrani se

divji
petelin

Tetrao
urogallus

Specifične
se obnovi na
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

Podrobnejše
varstvene
usmeritve

Sektorski
ukrep

Sektor

Odgovorni
nosilec

komunikacijske
aktivnosti

varstvo
narave

ZRSVN

vzpostaviti
monitoring

varstvo
narave

MOP

prostor

načrtovalci in
nosilci
urejanja
prostora

podrobno
definirati
upravljanje s
habitatom
vrednost ni znana vključiti varstveni
cilj v načrte
urejanja prostora
in izvajanje
posegov
vrednost ni znana vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
mir na rastiščih in vključiti varstveni
v prehranskem
cilj v načrte
habitatu divjega
upravljanja GGO
petelina od 1.
in GGE z
marca do 30.
načrtovanjem
junija
sektorskih
ukrepov

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja
določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja
določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

gozdarstvo

vzpostaviti
mirne cone

gozdarstvo

ZGS

ZGS

Tip
Znanstveno podrobnejšega Podrobnejši
ime vrste
varstvenega
varstveni cilj
cilja

Vrednost
podrobnejšega
Varstveni ukrep
varstvenega cilja
(besedna)

divji
petelin

Tetrao
urogallus

Specifične
se obnovi na
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

mir na rastiščih in
v prehranskem
habitatu divjega
petelina od 1.
marca do 30.
junija

vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

divji
petelin

Tetrao
urogallus

Specifične
se obnovi na
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

po potrebi mir na
znanih
zimovališčih od 1.
decembra do 28.
februarja

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

divji
petelin

Tetrao
urogallus

Specifične
se obnovi na
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

usmerjen
turistični obisk

vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov

Ime
vrste/HT

komunikacijske
aktivnosti

Podrobnejše
varstvene
usmeritve

Sektorski
ukrep

Sektor

vzpostavitev
gozdarstvo
primernega
režima
uporabe
ključnih
gozdnih cest v
soglasju z ZGS,
lastniki
gozdov in
pristojno
občino (v
skladu s
Pravilnikom o
gozdnih
prometnicah)
vzpostaviti
gozdarstvo
mirne cone v
soglasju z ZGS
in lastnikom
varstvo
narave

Odgovorni
nosilec

ZGS

ZGS, ZRSVN

ZRSVN

Tip
Znanstveno podrobnejšega Podrobnejši
ime vrste
varstvenega
varstveni cilj
cilja

Vrednost
podrobnejšega
Varstveni ukrep
varstvenega cilja
(besedna)

divji
petelin

Tetrao
urogallus

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

starejši debeljaki
in pomlajenci

divji
petelin

Tetrao
urogallus

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

divji
petelin

Tetrao
urogallus

Specifične
se obnovi na
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

divji
petelin

Tetrao
urogallus

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

Ime
vrste/HT

vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
presvetljeni
vključiti varstveni
sestoji z rahlim ali cilj v načrte
pretrganim
upravljanja GGO
sklepom krošenj
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
deli gozda s
vključiti varstveni
pestro zeliščno
cilj v načrte
plastjo
upravljanja GGO
(borovnica,
in GGE z
brusnica, malina) načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
brez žičnih ograj
vključiti varstveni
in žičnic v coni
cilj v načrte
vrste
urejanja prostora
in izvajanje
posegov

Podrobnejše
varstvene
usmeritve

Sektor

Odgovorni
nosilec

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

gozdarstvo

ZGS

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

gozdarstvo

ZGS

gozdarstvo

ZGS

prostor

načrtovalci in
nosilci
urejanja
prostora

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja
določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

Sektorski
ukrep

ekocelice z
ukrepanjem

Tip
Znanstveno podrobnejšega Podrobnejši
ime vrste
varstvenega
varstveni cilj
cilja

Vrednost
podrobnejšega
Varstveni ukrep
varstvenega cilja
(besedna)

divji
petelin

Tetrao
urogallus

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

vidno označene
pomlajevalne
ograje

divji
petelin

Tetrao
urogallus

divji
petelin

Tetrao
urogallus

Specifične
izboljša se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

gozdni
jereb

Bonasa
bonasia

ekološkim
zahtevam vrste
prilagojeno
upravljanje z
divjadjo
brez
fotografiranja na
rastiščih

Ime
vrste/HT

gozdni
jereb

Bonasa
bonasia

Specifične
se obnovi na
lastnosti,
strukture,
procesi habitata
Velikost
ohrani se
populacije
Velikost
habitata

ohrani se

vrednost ni znana

vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
vključiti varstveni
cilj v LUN z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
komunikacijske
aktivnosti
vzpostaviti
monitoring

vključiti varstveni
cilj v načrte
urejanja prostora
in izvajanje
posegov

Podrobnejše
varstvene
usmeritve

Sektorski
ukrep

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

vidno
označevati
pomlajevalne
ograje

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

Sektor

Odgovorni
nosilec

gozdarstvo

ZGS

lovstvo

ZGS

varstvo
narave

ZRSVN

varstvo
narave

MOP

prostor

načrtovalci in
nosilci
urejanja
prostora

Tip
Znanstveno podrobnejšega Podrobnejši
ime vrste
varstvenega
varstveni cilj
cilja

Vrednost
podrobnejšega
Varstveni ukrep
varstvenega cilja
(besedna)

gozdni
jereb

Bonasa
bonasia

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

svetel in
strukturno pester
gozd

gozdni
jereb

Bonasa
bonasia

Specifične
se obnovi na
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

bogato zastopana
zeliščna in
plodonosna
grmovna plast

gozdni
jereb

Bonasa
bonasia

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

strukturiran
gozdni rob

gozdni
jereb

Bonasa
bonasia

Specifične
se obnovi na
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

brez žičnih ograj
in žičnic v coni
vrste

Ime
vrste/HT

vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
vključiti varstveni
cilj v načrte
urejanja prostora
in izvajanje
posegov

Podrobnejše
varstvene
usmeritve

Sektorski
ukrep

Sektor

Odgovorni
nosilec

gozdarstvo

ZGS

gozdarstvo

ZGS

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

gozdarstvo

ZGS

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

prostor

načrtovalci in
nosilci
urejanja
prostora

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja
določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

ekocelice z
ukrepanjem

Tip
Znanstveno podrobnejšega Podrobnejši
ime vrste
varstvenega
varstveni cilj
cilja

Vrednost
podrobnejšega
Varstveni ukrep
varstvenega cilja
(besedna)

gozdni
jereb

Bonasa
bonasia

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

vidno označene
pomlajevalne
ograje

gozdni
jereb

Bonasa
bonasia

triprsti
detel
triprsti
detel

Picoides
tridactylus
Picoides
tridactylus

Specifične
se obnovi na
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

ekološkim
zahtevam vrste
prilagojeno
upravljanje z
divjadjo

Ime
vrste/HT

triprsti
detel

Picoides
tridactylus

Velikost
populacije
Velikost
habitata

ohrani se
ohrani se

Specifične
se obnovi na
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

vrednost ni znana
območja znotraj
cone vrste s
povečanim
deležem stoječe
mrtve mase
iglavcev vsaj 5%
od lesne zaloge,
na ostalih
območjih znotraj
cone najmanj 3%
mrtve mase od
lesne zaloge

vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
vključiti varstveni
cilj v LUN z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
nadaljevati
monitoring
ni potreben
vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov

Podrobnejše
varstvene
usmeritve

Sektorski
ukrep

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

vidno
označevati
pomlajevalne
ograje

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

Sektor

Odgovorni
nosilec

gozdarstvo

ZGS

lovstvo

ZGS

varstvo
narave

MKGP

puščati mrtva, gozdarstvo
odmirajoča
drevesa in
sušice,
predvsem
odraslo
stoječe drevje
iglavcev (vsaj
3-5 dreves na
ha); ob
zamujenih
gradacijah
podlubnikov
in naravnih
nesrečah
puščati

ZGS

Ime
vrste/HT

Tip
Znanstveno podrobnejšega Podrobnejši
ime vrste
varstvenega
varstveni cilj
cilja

triprsti
detel

Picoides
tridactylus

triprsti
detel

Picoides
tridactylus

triprsti
detel

triprsti
detel

Vrednost
podrobnejšega
Varstveni ukrep
varstvenega cilja
(besedna)

Specifične
določi se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata
Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

delež površine
brez
gospodarjenja

Picoides
tridactylus

Specifične
ohrani se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

Picoides
tridactylus

Specifične
razišče se
lastnosti,
strukture,
procesi habitata

gozd z najmanj
50% deležem
sestojev z
odraslim drevjem
(razširjeni
debelinski razred
B in C)
zelo velik delež
mrtve mase

gozdovi brez
gospodarjenja

Podrobnejše
varstvene
usmeritve

raziskati načine
upravljanja

LIFE Kočevsko

vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
vključiti varstveni
cilj v načrte
upravljanja GGO
in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov
določiti potrebne
količine mrtve
mase

določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja
določijo
naravovarstvene
smernice in
mnenja

Sektorski
ukrep

posamezna
poškodovana
drevesa

ohranjati
površine
gozdnih
rezervatov

Sektor

Odgovorni
nosilec

varstvo
narave

ZGS, ZRSVN

gozdarstvo

ZGS

gozdarstvo

ZGS

