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PROJEKTNO OBMOČJE:
OBMOČJE NATURA 2000 KOČEVSKO

Območje Natura 2000 Kočevsko je s površino preko 100.000 ha največje območje Natura 

2000 v Sloveniji. Nahaja se v jugovzhodni Sloveniji in je del Dinarskega gorstva, ki se nato 

nadaljuje na Balkanski polotok. Za območje je značilen razgiban dinarsko-kraški svet 

s številnimi kraškimi pojavi ter edinstvena površinska in podzemna rečna mreža. Osnovni 

pečat območju dajejo mogočni gozdovi, ki pokrivajo preko 90 odstotkov površine, zato 

Kočevsko imenujemo tudi dežela gozdov. Prevladujejo gozdovi jelke in bukve, dragoceno 

posebnost pa predstavljajo pragozdni ostanki na visokokraških grebenih. Zaradi 

ohranjenos� in odmaknjenos� so v zavetju gozdov našle svoje pribežališče številne redke in 

ogrožene živalske in rastlinske vrste, zaradi česar je Kočevsko eno najkompleksnejših 

in biotsko najpomembnejših gozdnih ekosistemov v Evropi. Projektni partnerji
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Financiranje projekta

Potekal je od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2019. Celotna vrednost projekta je znašala 2,270,013 EUR, 

od tega je bilo 50 odstotkov sredstev sofinanciranih iz LIFE+ finančnega instrumenta 

Evropske komisije, Ministrstvo za okolje in prostor je prispevalo 30 odstotkov, preostalih 20 

odstotkov so prispevali projektni partnerji.

Osnovni cilj projekta je bila izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij, s katerimi smo 

izboljšali habitatne razmere in posledično vzpostavili ugodno stanje ohranjenos� za močno 

ogrožene gozdne vrste p�c (divji petelin, gozdni jereb, belohrb� detel in triprs� detel), edini 

par orla belorepca na Kočevskem ter izjemno ranljiv podzemni ekosistem s človeško ribico 

kot indikatorjem stanja podzemnih voda.

LIFE Kočevsko predstavlja nadgradnjo dosedanjega sistema upravljanja območij Nature 

2000 Kočevsko in bo služil za širitev dobre prakse ak�vnega varstva območij Natura 2000 

tako v Sloveniji kot tudi v širši Dinarski regiji.
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O PROJEKTU

Projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« ali krajše LIFE Kočevsko je celovito 

obravnaval ak�vno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko. 

Vodilni partner projekta je bila Občina Kočevje, ostali partnerji so bili še: Zavod RS za 

varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije ter Ljudska univerza Kočevje oz. Podjetniški 

inkubator Kočevje (v decembru 2018 se je Ljudska univerza Kočevje pripojila Podjetniškemu 

inkubatorju Kočevje). 

Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave

Zavod za gozdove
 Slovenije 

Podjetniški
inkubator Kočevje

50%
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Trajanje projekta

Površina 100,000 ha 90 % gozdnatost
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NAMEN PROJEKTA IN CILJI 

Namen projekta je bil izvedba ustreznih naravovarstvenih ukrepov, ki bodo izboljšali 

življenjske razmere in posledično zagotovili ugodno stanje ohranjenos� za  izbrane živalske 

vrste ter vzpostavitev dolgoročnih sistemskih rešitev za upravljanje s projektnim območjem 

in posta� demonstracijski primer za širitev dobrih praks na območju Nature 2000. 

Na terenu smo tako izvedli različne ukrepe za povečanje količine odmrle biomase. 

S postavitvijo prehranjevalnih ograj smo popestrili prehransko bazo za gozdne kure in z 

vzpostavitvijo posebnega prometnega režima na gozdnih cestah zagotovili mirne cone.

Varstva habitata orla belorepca smo se lo�li z vzpostavitvijo video nadzora nad gnezdom 

in zimskim krmiščem, vzpostavitvijo ribolovnega režima na in ob jezeru ter ureditvijo 

infrastrukture za obiskovalce z novo učno potjo, opazovalnimi stolpi ter urejenim 

infocentrom za obiskovalce v Kočevski Reki. 

Za varstvo podzemnega habitata smo izvedli obsežne biološke in kemijske analize 

podzemne vode, glavni poudarek je bil na čiščenju najbolj onesnaženih vodnih jam, 

zapiranju dostopa do njih z lesenimi in kovinskimi ograjami. Prizadevali smo si za obsežno 

komunikacijo s pristojnimi strokovnimi službami ter glavnimi povzročitelji onesnaženja 

podzemne vode. 

Poleg izvajanja ohranitvenih ukrepov je bil velik del ak�vnos� usmerjen v izobraževanje, 

ozaveščanje javnos� in razširjanje projektnih rezultatov, sodelovanje z različnimi 

inš�tucijami ter mednarodno povezovanje. Eden izmed glavnih ciljev projekta je bil tudi 

preoblikova� nega�vno paradigmo o Naturi 2000 in poveča� ozaveščenost splošne javnos� 

o potencialnih socio-ekonomskih koris�h, ki jih območja Natura 2000 lahko zagotovijo 

lokalnim skupnos�m.
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OREL BELOREPEC  (Haliaeetus albicilla)

Orel belorepec je na Kočevskem deležen velike pozornos� vse od 80-�h let 20. stoletja, ko 

je bilo v bližini umetnega Reškega jezera pri Kočevski Reki odkrito njegovo gnezdo, ki je 

predstavljalo prvo potrditev gnezdenja te vrste na naših tleh. 

Mogočni jadralec z razponom kril do 2,5 m je naša največja ujeda in eden največjih 

predstavnikov orlov na svetu. Predvidevamo, da se je tu naselil zaradi miru in prehranskih 

možnos�, ki jih nudita jezero in bližnja Kolpa.

Na območju Reškega jezera je stalno prisoten en par belorepcev. V letu 2018 je imel par 

dva mladiča.

GROŽNJE

Orel belorepec je zelo občutljiv na motnje, še posebno v času gnezdenja. 

Gnezdo orla belorepca in jezero v Kočevski Reki privabljata številne obiskovalce 

od pohodnikov, ljubiteljev narave, ribičev in lovcev, motnje predstavljajo tudi 

prele� zračnih plovil. Gnezdo je tako izpostavljeno neposrednemu in 

posrednemu vznemirjanju s strani človeka, nega�ven vpliv motenj na gnezdeči 

par pa se zaradi izpostavljene lege in vedno večjega obiska jezera z le� 

povečuje. 

V zimskih mesecih, ko Reško jezero zamrzne, je ponudba hrane za belorepca 

skromna. To je še posebej kri�čno za samico, ki ima v času priprav na 

gnezdenje povečano potrebo po energiji.
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IZVEDENI UKREPI 

Vzpostavitev nadzora s pomočjo video sistema nad gnezdom orla belorepca ter 

zimskim krmiščem z namenom omejevanja in zmanjševanja človekovega vpliva. 

Sistem omogoča neposreden prenos dogajanja na gnezdu in njegovi okolici.

Postavitev zimskega krmišča - prehranjevalne ploščadi, ki je prva taka za p�ce 

ujede v Sloveniji ter zalaganje ploščadi z mrhovino od decembra do konca junija.

Vlaganje rib v Reško jezero.

Postavitev 500 m ograje na vzhodni strani jezera, ki preprečuje dostop živini do 

jezera. 

Names�tev plavajoče zapore na vodi, ki označuje mejo ribolovnega rezervata.

Vzpostavitev mirne cone na zgornjem 

delu jezera in v njegovi neposredni 

bližini.

Postavitev treh ornitoloških 

opazovalnic in Orlove gozdne učne 

po� z namenom izobraževanja in 

ozaveščanja ter zmanjševanja 

vznemirjanja s stani človeka in 

preusmeritve obiskovalcev v predel 

rezervata, ki ga par belorepcev ne 

uporablja za gnezdenje.

Zimska krmilna ploščad za orla belorepca

Posnetek nadzorne kamere gnezda orla belorepca v Kočevski Reki

Opazovalnica »Gnezdo« na Orlovi poti ob Reškem jezeru
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ÈLOVEŠKA RIBICA (Proteus anguinus)

Človeška ribica (tudi močeril) je dvoživka in edini predstavnik jamskih vretenčarjev iz rodu 

Proteus v Evropi. 

Svetovno znani endemit, ki živi le v podzemnih vodah Dinarskega krasa (Slovenija, Italija, 

Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora), je bil na Kočevskem opažen na več lokacijah. 

Najbolj znana najdišča so podzemske vode v zaledju izvira Rakitnice in Rinže pod Stojno in 

Veliko Goro ter vodne jame  Kočevskega polja,  katerih podzemski tokovi so usmerjeni pro� 

izvirom v dolino rek Krke in Kolpe.  

Živi le v čis� in s kisikom boga� podzemni vodi, zato velja za indikatorsko vrsto, katere 

prisotnost potrjuje dobro stanje podzemskih voda. Še posebej občutljiva je na vsebnost 

nitratov, ki so zanjo škodljivi že v koncentracijah pod 10 mg NO₃/l. 

GROŽNJE

Ključne grožnje so vse vrste onesnaževanja kraškega sveta. Intenzivno 

kme�jstvo, komunalne vode, nelegalno odlaganje industrijskih in komunalnih 

odpadkov v brezna in jame ter številna divja odlagališča v vplivnem območju 

podzemskih tokov. Slednje ogroža njen obstoj oziroma preživetje v okoljih, kjer 

je bila nekdaj močno razširjena. 
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IZVEDENI UKREPI

Izvedba popisa stanja onesnaženos� 90 jam v bližini naselij in cest na projektnem 

območju, v katerih je bilo skupno popisanih okoli 2000 m3 različnih vrst odpadkov.

Čiščenje 7 jam, iz katerih je bilo odstranjenih več kot 165 m³ različnih odpadkov, ki 

so imeli glede na količino in lego potencialen vpliv na jamski habitat. 

Za preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja jam so bili izvedeni naslednji ukrepi : 

zaščita vhodov v 4 očiščene jame z lesenimi ograjami, ki preprečujejo dostop vozil 

in nelegalno odmetavanje odpadkov, names�tev kovinske rešetke na vhod 

Smetljive jame, nadgradnja obstoječe kovinske obcestne ograje ob Vodni jami 1 

pri Klinji vasi, names�tev 14 opozorilnih tabel o prepovedi odlaganja odpadkov 

pred vhode v izbrane jame. 

Izvedene so bile fizikalno kemijske analize stanja kakovos� podzemskih voda in 

biološka inventarizacija jamske favne na 6 lokacijah pred in po čiščenju jam in 

brezen.

Čiščenje onesnažene jame Mullerloch

Očiščena Smetljiva jama zaščitena z leseno ograjo in železno rešetko
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BELOHRBTI DETEL  (Dendrocopos leucotos)

TRIPRSTI DETEL (Picoides tridactylus)

Za obstoj ogroženih vrst detlov so ključni stari jelovo – bukovi gozdovi z velikim deležem 

odmrlega lesa ter pragozdovi in gozdni rezerva�. Triprs� detel domuje v gozdovih nad 800 m 

nadmorske višine s prisotnimi odmrlimi iglavci, belohrb� detel pa raje izbere zrele bukove 

sestoje. Hranita se s podlubniki in ličinkami hroščev, ki živijo v trhlem in razpadajočem lesu.

IZVEDENI UKREPI

Zakup 29 ha ekocelic v zasebnih gozdovih za obdobje 20 let in trajna izločitev 102 ha 

ekocelic v državnih gozdovih. To so deli gozda na težje dostopnih neodpr�h, strmih in 

skalovi�h predelih, v katerih ne gospodarimo in jih načrtno prepuščamo naravnemu razvoju 

z namenom akumuliranja odmrle in odmirajoče lesne biomase.

Zakup 300 habitatnih dreves v zasebnih gozdovih za obdobje 20 let. Habitatna drevesa so 

odmrla in živa drevesa, prepuščena naravnemu razvoju, naseljena z glivami ter živalskimi 

vrstami, drevesa z dupli oziroma gnezdi ter drevesa večjih dimenzij in posebnih oblik, ki so 

pomembna za ohranjanje biotske pestros�, predstavljajo pa tudi prehransko bazo varovanih 

vrst. 

Izvajanje gozdnogojitvenega ukrepa, obročkanja, pri katerem z odstranitvijo skorje (floema) 

in nekaj zadnjih branik lesa prekinemo pretok drevesnih sokov. S tem ukrepom drevesu 

zmanjšamo vitalnost ter pospešimo njegovo odmiranje (propad). Ukrep je bil izveden v 

drogovnjakih na površini 200 ha ter v pomlajencih in robnem pasu ekocelic v skupni količini 

2771 m³ .

GROŽNJE

Obe vrs� detlov ogrožata zlas� razdrobljenost primernega življenjskega 

prostora in premajhna količina razpoložljive mrtve lesne mase, ki bi omogočila 

uspevanje saproksilnih hroščev, s katerimi se prehranjujeta. 
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Ekocelica

Obročkana drevesa 
v drogovnjaku
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DIVJI PETELIN (Tetrao urogallus)

GOZDNI JEREB (Bonasa bonasia)

Na Kočevskem je bilo v osemdese�h le�h prejšnjega stoletja znanih okoli 40 ras�šč divjega 

petelina, po zadnjih ocenah, pa naj bi bila ak�vna le še posamezna ras�šča na grebenih Velike 

gore, Goteniškega Snežnika, Borovške gore in Racne gore. 

Gozdni jereb je bil v kočevskih gozdovih še v prejšnjem stoletju dokaj razširjena vrsta. Pogosta 

opažanja so bila zabeležena na zaraščajočih se kraških poljih, dolinah ter v okolici zaraščajočih 

kočevarskih vasi, kjer je več grmovne podras� in zeliščnih vrst.

GROŽNJE

Na območju pojavljanja divjega petelina in gozdnega jereba na Kočevskem je 

v preteklos� prišlo do pomembnih sprememb v njunem življenjskem prostoru. 

Zaradi vedno toplejših poletji, ujm, gradacij podlubnikov in sečnje starih gozdov 

se zmanjšuje delež starih pretežno iglas�h gozdov, kjer živi divji petelin. 

V nastalih vrzelih ter presvetljenih sestojih se bujno pomlajuje bukev, v katerih 

kri�čno primanjkuje svetlobnih oken z malinovjem, jagodo in borovnico. 

Obseg zaraščajočih površin, gozdov v nastajanju ter gozdnih robov, ki nudijo 

gozdnemu jerebu varen in ugoden življenjski prostor, je do danes močno upadel. 

Zaraščajoče površine namreč dokaj hitro preraščajo v visoke gozdove, gozdni 

robovi pa posledično izginjajo ali pa so zaradi košnje jas ostri ter strukturno in 

vrstno osiromašeni.

Poleg zaraščanja jas pa na količino zelišč in plodonosnih vrst vpliva tudi 

objedanje s strani divjadi, kar vodi v poslabšanje prehranskih zmožnos� obeh 

vrst.

Jajca in mladiče obeh vrst ogrožajo plenilci talnih gnezd, kot so divji prašič, 

vrana, lisica, jazbec, medved, predvsem v bližini krmišč. 

Glavni in najbolj moteč dejavnik za obe vrs� pa je zagotovo človek, ki posega v 

gozd. Gozdnega jereba ogrožajo številčne gozdne prometnice, divjega petelina 

pa vse motnje v habitatu, saj se nanje ne privadi.
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IZVEDENI UKREPI

Vzpostavitev in označitev 20 novih prehranjevalnih ograj (7 km) ter označitev 

10 obstoječih ograj z lesenimi oznakami za preprečevanje trkov p�c z ograjami.  

V dvajset ograj je bilo skupaj posajenih 7500 sadik različnih drevesnih vrst 

(smreka, jelka, bor in sadike plodonosnih vrst, češnje, gloga in jerebike). 

Del sadik češnje je bil posajenih izven ograj in pred objedanjem divjadi zaščiten 

s tulci. S sadnjo plodonosnega drevja in grmovja izboljšujemo prehransko bazo 

kvalifikacijskih vrst ter vplivamo (pospešujemo) na vrstno pestrost gozdov. 

Z ograjami drevesne in grmovne vrste zašči�mo pred poškodbami, ki jih 

z objedanjem, lupljenjem in drgnjenjem povzročajo rastlinojede živali.

Izvedeni so bili ukrepi sečnje in posek koridorjev. S posekom na ras�ščih za 

divjega petelina izboljšujemo preglednost in vzpostavljamo preletne linije za 

pobeg divjega petelina iz ras�šč pred plenilci.

Mulčenje brežin gozdnih cest ter zaraščajočih gozdnih jas (11,1 ha), 

z namenom vzpostavitve linijske presvetlitve ter vnašanja dodatne svetlobe 

v sestoje, ki omogoča zarast površin z zelmi, jagodičjem, malinovjem in travo.

Vzpostavitev mirne cone za divjega petelina (1794 ha) in postavitev 

20 mehanskih cestnih zapornic s prometnim znakom ter obveščevalno tablo 

o mirni coni. Mirne cone so obsežnejši deli gozdnega prostora, v katerih se 

omejijo (časovne, prostorske omejitve), oziroma prepovejo dejavnos�, 

ki vznemirjajo in s tem ogrožajo prostoživeče živali. V mirnih conah se časovno 

in prostorsko omeji izvajanje sečnje in spravila lesa ter gradnje/priprave 

gozdnih prometnic.

Odstranitev 21 lovskih objektov (preže, solnice, krmišča) s centralnih območij 

divjega petelina. Večja pogostost oz. prisotnost plenilcev v okolici krmišč je 

lahko vzrok pogostejšega naključnega plenjenja tako gozdnih kur, kot tudi 

njihovih gnezd.
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Sadike plodonosnih drevesnih vrst  v prehranjevalni ograji

Krmišče za divjad Primer mehanske zapornice slepega kraka gozdne ceste s pripadajočo 
prometno signalizacijo znotraj mirne cone za divjega petelina 

Izvajanje mulčenja brežin gozdnih cest znotraj cone divjega petelina
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AKTIVNOSTI USMERJENE V IZOBRA�EVANJE, 
POVEZOVANJE, PROMOCIJO PROJEKTA IN 
OZAVEŠÈANJE JAVNOSTI   

 

V Kočevski Reki smo ob Reškem jezeru zasnovali Orlovo gozdno učno pot, ob kateri smo 

postavili 8 didak�čnih pripomočkov in 10 informacijskih tabel, zgradili tri ornitološke 

opazovalnice z razgledom na jezero ter uredili dostopne po�. Učna pot in opazovalnice se 

nahajajo v predelu gozdnega rezervata, ki ga orla belorepca ne uporabljata za gnezdenje. 

V stavbi Turis�čno informacijskega centra v Kočevski Reki je bila s pohištvom in računalniško 

opremo opremljena Orlova soba. Postavljena infrastruktura je namenjena v izobraževalne, 

turis�čne in rekreacijske namene in bo po koncu projekta prešla v upravljanje Javnega 

zavoda za turizem in kulturo Kočevje.

V sklopu projekta so bile z namenom promocije in ozaveščanja izvedene mnoge ak�vnos�. 

Vzpostavljena je bila spletna stran projekta h�p://life-kocevsko.eu/ in facebook profil LIFE 

Kočevsko, organiziran fotografski natečaj in več razstav najboljših fotografij ter posnet 

promocijski film. V različnih lokalnih, nacionalnih in tudi mednarodnih medijih je bilo 

objavljenih 92 prispevkov, trikrat smo se udeležili sejma Narava – zdravje, organiziranih je 

bilo 38 dogodkov z namenom predstavitve projekta splošni in strokovni javnos� in 

8 uvodnih delavnic s ključnimi deležniki. Projektne izobraževalne ak�vnos� so potekale tako 

na terenu kot po različnih lokacijah.  V Kočevski Reki na Orlovi po� in v Orlovi sobi smo 

organizirali naravoslovne dneve za osnovnošolce (431 učencev), po različnih osnovnih šolah 

pa več delavnic (62 učencev). Izvedli smo tri usposabljanja iz interpretacije narave in gozde 

pedagogike za učitelje, strokovne in turis�čne delavce ter 36 izobraževalnih delavnic za 

gozdarje in lovce. V sklopu projekta je nastalo 30 novih strokovnih dokumentov. Udeležili 

smo se dogodkov namenjenih širjenju ter izmenjavi znanj, med katera štejemo 10 udeležb 

na strokovnih izobraževanjih, konferencah in posve�h, 18 mreženj s sorodnimi projek� ter 

2 čezmejni strokovni ekskurziji.
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STRAN 11:      1., 2. Arhiv LIFE Kočevsko
STRAN 13:      1. Marjan Cigoj
STRAN 14:      1. Marko Pršina
STRAN 15:      1. Tomaž Grdin, 2. Arhiv LIFE Kočevsko
STRAN 16:      1. Gregor Bernard
STRAN 17:      1. Marjan Cigoj
STRAN 18:      1. Arhiv LIFE Kočevsko
STRAN 19:      1., 2.  Arhiv LIFE Kočevsko
STRAN 20:      1. Miran Krapež
STRAN 22:      1. Marjan Cigoj
STRAN 24:      1., 2.  Arhiv LIFE Kočevskoe
STRAN 25:      1., 2.  Arhiv LIFE Kočevsko
STRAN 27:      1., 2., 3., 4. Arhiv LIFE Kočevsko

Februar 2019

Poročilo je nastalo v okviru projekta »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko – LIFE 

Kočevsko« (LIFE13 NAT/SI/000314) s prispevkom LIFE +, finančnega instrumenta Evropske 

komisije in Ministrstva za okolje in prostor. Besedilo ne izraža nujno pogledov 

Evropske komisije.
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