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Zakaj LIFE
LIFE Kočevsko spada v finančno obdobje 2007 – 2013
• Glavni finančni mehanizem za izvajanje projektov v območjih
Natura 2000 (celotno Kočevsko),
• občina Kočevje v celoti leži znotraj največjega Natura 2000
Območja v RS (Natura 2000 Kočevsko),
• v preteklosti sta partnerja ZRSVN in ZGS že uspešno izvajala
LIFE projekte,
• ker imata dva partnerja s tem mehanizmom pozitivne
izkušnje.
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Kako smo opredelili katere okoljske probleme bomo
reševali?
Celotno območje širše Kočevske leži v NATURA 2000
Sklop: Narava in biotska raznovrstnost
• direktive o pticah in Direktive o habitatih;
• izbrali smo vrste in habitatne tipe (HT), ki so v
neugodnem stanju:
• slabe prakse v preteklosti,
• negativne napovedi gibanja populacijske
dinamike v prihodnjem obdobju;
• Pri tarčnih vrstah in HT je treba skladno s Programom
upravljanja območij Natura 2000 2015-2020 izboljšati
stanje.
Tip: Predstavitveni projekt:
• Izbrane vrste so v neugodnem stanju tudi drugod po
Dinaridih – prenos dobrih praks v sosednje države

Specifični cilji projekta:
• Prikazati Naturo 2000 kot eno od možnosti za razvoj regije in ne
kot oviro razvoju – predvsem TURIZEM.
• Izboljšati preživetvene razmere za tarčnih vrst projekta: orel
belorepec, divji petelin, gozdni jereb, triprsti in belohrbti detel
ter človeška ribica.
• Izboljšati stanje v habitatih tarčnih vrst
• Usposobiti strokovnjake na področju gozdarstva, lovstva,
prostorskega načrtovanja, turizma…, za upravljanje s habitati in
trženjem pridobljene infrastrukture (učna pot, opazovalnice…).
• Izvajanje učnih delavnic za učitelje in turistične delavce ter
priprava gradiva, ki ga bodo lahko uporabljali pri svojem
vsakdanjem delu,
• Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja celotnih habitatov in
ne le popularnih vrst.

Izbira partnerjev?
Med posameznimi partnerji je že bilo vzpostavljeno dobro
sodelovanje v sklopu rednega dela, projekt LIFE Kočevsko je
nadgradnja le tega.
ZGS:
•
•
•
•
•
ZRSVN:
•
•
•
•

so strokovnjaki na področju gojenja gozdov,
preko GGN upravljajo z gozdnimi območji Natura 2000,
lahko nadgradijo sistem sedanjega upravljanja,
uvajajo nove prakse v sistem gospodarjenja z gozdovi,
nadgrajujejo oz. izboljšajo obstoječe prakse;
pripravljajo naravovarstvene smernice,
spremljajo stanje vrst ter poročajo o stanju vrst,
so strokovnjaki iz varstva narave,
vključeni v veliko LIFE projektov;

Izbira partnerjev?
Občina Kočevje:
• je predstavnik lokalne skupnosti,
• generator razvoja in nosilec razvojnih politik v
lokalnem okolju,
• spodbuja razvoj zelenega turizma,
• s projektom je pridobila:
• dodatna sredstva za sanacijo jam in izboljšanje
pitne vode,
• infrastrukturo za zeleni turizem;
LUK:
• imajo bogate izkušnje z izobraževanjem in
usposabljanjem tako odraslih kot otrok,
• močno so vpeti v lokalno skupnost,
• imajo bogate izkušnje iz različnih projektov.

Upravičenec koordinator – prijavitelj –
OBČINA KOČEVJE
• Pravno in finančno ogovoren EK (v obdobju 2014 -2019) –
je podpisnik pogodbe;

• z njo podpiše sporazum o dodelitvi sredstev;
• je prejemnik plačil v imenu vseh upravičencev;
• je edina kontaktna točka Evropske Komisije;
• s pridruženimi upravičenci (partnerji) sklene sporazum, ki
določa njihovo tehnično in finančno sodelovanje;
• pripravi in odda vsa poročila za EK;
• potreben je dober koordinator, občasno tudi motivator;

Upravičenec koordinator – prijavitelj – OBČINA
KOČEVJE

• zagotovi mora učinkovito izvajanje projekta;
• Imeti mora nadzor:
• nad časovno dinamiko,
• porabo sredstev pri partnerjih,
• doseganje ciljev iz prijavnice;
• zbira in hrani vso dokumentacijo vseh partnerjev tekom
projekta in tudi še 5 let po koncu projekta.
• IZZIV OBČINE:
• Drugačen način knjiženja v računovodstvu kot pri javnih
zavodih,
• srečanje s projektnim delom še na področjih izven
investicij, plačevanje plač s projekta,
• pridobila bo veliko izkušenj iz vodenja in organizacije.

Pridruženi upravičenci – partnerji –
ZGS, ZRSVN, LUK
• Neposredno so vključeni v izvedbo projekta;
• finančno prispevajo k projektu;

• pomagajo upravičencu koordinatorju izpolniti obveznosti
prijavljene v projektu;
• redno

poročajo

upravičencu

koordinatorju

ter

predložijo vse zahtevane dokumente in informacije;
• sodelujejo na vseh projektnih sestankih, dogodkih…

mu

Obveznosti vseh partnerjev
•

Vodenje poslovnih knjig skladno z računovodskimi
standardi;

•

vsa projektna dokumentacija se hrani še vsaj 5 let po
končanem projektu;

•

Pravilno

označevanje

dokumentih

je

naveden

dokumentacije:
sklic

na

na

vseh

projekt:

LIFE

KOČEVSKO: LIFE13 NAT/SI/000314;

•

neomejena izmenjava znanja in korektno sodelovanje s
partnerji.

Finančna struktura LIFE Kočevsko

Skupna vrednost projekta: 2.270.013 EUR
EK:
MOP:
Partnerji:

1.135.006 EUR
681.004 EUR
454.003 EUR

50%
30%
20%

Razdelitev sredstev med partnerji:
•
•
•
•

Občina Kočevje
ZGS
ZRSVN
LUK

367.835 EUR
1.182.525 EUR
432.019 EUR
287.634 EUR

Trajanje: 01.09.2014 – 28.02.2019

16%
52%
19%
13%

54 mesecev

Shema akcij in časovnica akcij pri LIFE Kočevsko

Kočevska Reka in orel belorepec
Zgradili in vzpostavili bomo:
• Gozdno učno pot;
• 3 opazovalnice za opazovanje narave
in orla belorepca;
• mirno cono na zgornjem delu jezera;
• videonadzor belorepca;
• zimsko krmišče za orla.

Orel belorepec – Haliaeetus albicilla; foto: M. Artnak

Orlovo gnezdo; video posnetek gnezda
vzpostavljenega sistema za nadzor gnezda

Krmišče za orla belorepca

Jame na Kočevskem:
• Pregledanih je 94 jam (vzorec). Od tega:
- 24 brez odpadkov,
- 12 popolnoma uničenih in zasutih.
• 4 očiščene jame v letu 2016 – 60 m³ odpadkov;
• 3 očiščene jame še v letu 2017 – še cca 65 m³
odpadkov.
• Vhodi v očiščene jame so/bodo zavarovani z
ograjami in opozorilnimi tablami.

Odpadki v jami Schaffeichloch pred čiščenjem; foto: JK NM

Človeška ribica; Foto: M. Cigoj

Čiščenje jame Müllerloch (pri vasi Mozelj): foto: JK NM

Divji petelin in gozdni
jereb
• izboljšanje prehranskih
razmer z vzpostavitvijo
mreže
ograjenih
posek in sadnjo
plodonosnega drevja;
Divji petelin – Tetrao urugallus; Foto: M. Krapež

• vzpostavitev mirnih con;
• oblikovanje preletnih
con;
• vnesti spremembe v
gospodarjenju z gozdovi
na področjih, kjer sta
ti gozdni kuri prisotni.

Belohrbti in triprsti detel:
•

•
•

povečati delež odmrlih in odmirajočih
debelejših dreves,
povečati mrežo ekocelic z novimi,
povečati število habitatnih dreves.

Belohrbti detel – Dendrocopos leucotos;
Foto: B. Gregor

Izzivi s katerimi se
srečujemo:
• Povečanje prepoznavnosti
projekta in učinkovita
promocija.
• Komunikacija s ključnimi
deležniki:

•
•
•
•
•
•
•

krajani,
ribiči,
planinci,
lovci,
fotografi,
naravovarstveniki,
kmetovalci.

• Izobraževanja in ozaveščanje
ciljnih skupin o pomenu
čistega okolja - eno od
izhodišč za trajnostni razvoj
regije.

Koristi za Kočevsko:
• Izgradnja turistične
infrastrukture v Kočevski Reki:
• Učna pot, Orlova soba,
opazovalnice, ureditev poti,
video nadzor orlovega
gnezda.
• Višja stopnja ozaveščenosti
prebivalcev.

• Projekt kot potencialno
izhodišče za razvoj trajnostno
naravnanih turističnih
produktov.
• Razvoj zelenega turizma in
povečanje raznovrstnosti
ponudbe.

Narava je priložnost – ne ovira!
life-kocevsko.eu

