Projekt LIFE Kočevsko so predstavili: Lili Stefanič, podžupanja občine
Kočevje, ki je vodilni partner v projektu, direktor Zavoda za varstvo narave
Darij Krajčič, direktorica LU Kočevje Maja Rupnik, pomočnik direktorja ZGS
Ivan Veselic in vodia OE ZGS Kočevje Bojan Kocjan s sodelavci. (Foto: M. L-s.)

Eden od treh LIFE projektov
V Kočevju so zaceli izvajati 54 mesecev trajajoč
projekt LIFE Kočevsko, ki je prvi iz niza
KOČEVJE - Prvega septembra so

v Kočevju uradno začeli izvajati projekt Ohranjanje območij
Natura 2000 Kočevsko LIFE
Kočevsko, ki je eden od samo
treh projektov LIFE v Sloveniji.
Vsebine in projektne aktivnosti
so predstavili pretekli petek na
tiskovni konferenci predstavniki partnerjev v projektu: občine Kočevje, Zavoda za gozdove
Slovenije, Zavoda RS za varstvo
narave in Ljudske univerze Kočevje.
Projekt LIFE Kočevsko celovito obravnava aktivno varstvo
območij Natura 2000 Kočevsko,
njegov glavni cilj pa je, kot so povedali na tiskovni konferenci,
izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij v gozdovih in podzemlju, in sicer v gozdovih za
štiri močno ogrožene gozdne
ptice: divjega petelina, gozdnega jereba, triprstega detelja in
belohrbtega detelja ter za edini
par orla belorepca na Kočevskem v Kočevski Reki, v podzemlju pa za varstvo podzemnega habitatnega tipa in človeške
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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-

ribice ter s tem tudi ohranjanje
vodnih virov v jamah.
Projekt bo trajal 54 mesecev
in je vreden skupno 2.270.013
evrov, od katerih jih bodo
1.135.006 prejeli iz programa
LIFE+, 681.004 evrov bo prispevalo ministrstvo za kmetijstvo,
preostalih 20 odst. pa partnerji:
236 tisoč ZGS, 86 tisoč Zavod za
varstvo narave, 73 tisoč občina
Kočevje in 57 tisoč LU Kočevje.
V procesu izvedbe projektov
želijo doseči tudi razvojni konsenz območja s čim širšim naborom deležnikov. Da bodo lahko
zagotovili usklajene in trajne rešitve, ki bodo v sozvočju z ekonomskimi, socialnimi in ekološkimi vidiki razvoja Kočevskega
z Obkolpjem, bodo v vse aktivnosti projekta povabili širši krog
deležnikov iz lokalne, regijske in
državne ravni. Kot takšen pa je
tudi projekt LIFE Kočevsko prvi
iz niza projektov, ki bo skušal v
regijo umestiti princip »razvoja z
naravo«, temelječ na človeških in
naravnih potencialih območja.
M. L.-S.

