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POVZETEK 

Cilj dokumenta je predstavitev najboljših praks v gozdarstvu in upravljanju s populacijami velikih zveri 

v obdobju veljavnosti PUN 2000 (2015–2020). Dobre prakse so večinoma vezane na izvajanje 

aktivnosti znotraj različnih projektov. Ti so se izvajali ali se še izvajajo v različnih obdobjih od leta 2010 

dalje na različnih pilotnih območjih širom Slovenije. Obravnavajo posamezno populacijo velikih zveri 

oziroma celoten gozdni ekosistem države.  

Najboljše prakse s področja izvedenih gozdarskih ukrepov so ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja 

Natura 2000 vrst v gozdovih Pohorja (EGP Suport), ukrepi za ohranjanje in izboljšanje Natura 2000  vrst 

na Kočevskem (LIFE Kočevsko) in izboljšanje stanja obrečnih gozdnih habitatnih tipov in vrst (EGP 

GoForMura).  

Na področju učinkovitega izobraževanja/usposabljanja smo sodelovali pri inventarizaciji stanja 

belohrbtega in triprstega detla (LIFE Kočevsko), pri akciji na terenu in komunikaciji pa pri vključevanju 

lovcev v spremljanje populacije velikih zveri in sodelovanju z deležniki pri uvajanju zaščitnih ukrepov 

za spodbujanje sobivanja z velikimi zvermi (različni projekti vezani na velike zveri). Izpostavljena je tudi 

Ciljna raziskava manj poznanih gozdnih združb in habitatnih tipov (Natura 2000) s strani Gozdarskega 

inštituta Slovenije in vzpostavitev Gozdnega sklada kot proračunskega sklada, katerega sredstva so 

med drugim namenjena tudi za financiranje ukrepov na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih. 

 

SUMMARY 

The aim of this document is to present the best practices in forestry and management of large 

carnivore populations during the period of PUN 2000 (2015–2020). Good practices are mostly related 

to the implementation of activities within various projects. These have been implemented or are being 

implemented in different periods from 2010 onwards in various pilot areas throughout Slovenia. They 

deal with the individual population of large carnivores or the entire forest ecosystem of the country. 

The best practices in the field of implemented forestry measures are measures for conservation and 

improvement of Natura 2000 species in the forests of Pohorje (EGP Suport), measures for 

conservation and improvement of Natura 2000 species in the Kočevje region (LIFE Kočevsko) and 

improvement of alluvial forest habitat types and species (EGP GoForMura).  

We participated in the inventory of white-backed and three-toed woodpeckers (LIFE Kočevsko) in the 

field of effective education/training. We collaborated in the involvement of hunters in monitoring the 

population of large carnivores and cooperation with stakeholders in introducing protective measures 

to promote coexistence with large carnivores (various projects related to large carnivores). We also 

pointed out a Target research of lesser known forest communities and habitat types (Natura 2000) 

carried out by the Slovenian Forestry Institute and the establishment of the Forest Fund as a budget 

fund, whose funds are also intended to finance measures in private forests in Natura 2000 areas. 
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SEZNAM UPORABLJENIH OKRAJŠAV 

 

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 

BF Biotehniška fakulteta 

Carnivora Dinarica Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje 

populacij velikih zveri v severnih Dinaridih https://www.carnivoradinarica.eu/  

CRP Ciljno raziskovalni projekt 

DOPPS Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 

EGP Finančni mehanizem evropskega gospodarskega prostora 

EGP GoForMura Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob 

Muri http://goformura.gozdis.si/ 

EGP SUPORT  Trajnostno upravljanje Pohorja http://www.projektipohorja.si/projekti/projekt-

suport/o-projektu/ 

ESSR Evropski sklad za regionalni razvoj 

EU  Evropska unija 

GGN gozdno gospodarski načrt 

GGE gozdno gospodarska enota 

GGO gozdno gospodarsko območje 

GHT gozdni habitatni tip 

GIS Gozdarski inštitut Slovenije 

Interreg programi Evropskega teritorialnega sodelovanja 

LD lovska družina 

LIFE Finančni instrument Evropske unije za okolje in naravo LIFE 

LIFE DINALP BEAR Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah 

https://dinalpbear.eu/sl/ 

LIFE LYNX Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem 

https://www.lifelynx.eu/?lang=sl 

LIFE Kočevsko Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko (LIFE13 NAT/SI/000314) http://life-

kocevsko.eu/ 

LIFE WOLFALPS Volk v Alpah: izvajanje usklajenih varstvenih ukrepov na izbranih ključnih 

območjih in širše (LIFE12 NAT/IT/000807) http://www.lifewolfalps.eu/sl 

LPN lovišče s posebnim namenom 

LUN lovsko upravljavski načrt 

LUO lovsko upravljavsko območje 

MKGP  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

MOP  Ministrstvo za okolje in prostor 

NS naravovarstvene smernice 

območja Natura posebna varstvena območja (Natura območja) in potencialna posebna 

ohranitvena območja (potencialna Natura območja) 

OE območne enote 

PUN 2000 Program upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) 

PZS Planinska zveza Slovenije 

RRA Regionalna razvojna agencija 

https://www.carnivoradinarica.eu/
http://goformura.gozdis.si/
http://www.projektipohorja.si/projekti/projekt-suport/o-projektu/
http://www.projektipohorja.si/projekti/projekt-suport/o-projektu/
https://dinalpbear.eu/sl/
https://www.lifelynx.eu/?lang=sl
http://life-kocevsko.eu/
http://life-kocevsko.eu/
http://www.lifewolfalps.eu/sl
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RS Republika Slovenija 

SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

SCI Site of Community Interest – Območje, pomembno za Skupnost 

SiDG Slovenski državni gozdovi, d.o.o., 

SKZG RS Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

SloWolf Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v 

Sloveniji (LIFE08 NAT/SLO/000244) www.volkovi.si  

SPA Special Protection Area – Posebno območje varstva 

TIC Turistično informacijski center 

UL Univerza v Ljubljani 

ZGS  Zavod za gozdove Slovenije 

ZRSVN  Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
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1. UVOD 
 

V Sloveniji gozdovi pokrivajo več kot 70 odstotkov površine območij Natura 2000, zato je učinkovito 

upravljanje Nature 2000 v gozdnem prostoru izjemnega pomena, tako za ohranjanje ugodnega stanja 

ogroženih živalskih ter rastlinskih vrst, kot njihovih habitatov in habitatnih tipov. Za varstvo ogroženih 

gozdnih vrst je poleg posedovanja kompleksnih znanj o delovanju gozdnega ekosistema ter 

podrobnega poznavanja terena ključno tudi poznavanje ekoloških zahtev vrst ter potencialnih 

(varstvenih) ukrepov za izboljšanje/ohranitev njihovega ugodnega stanja.  

Dokument je eden izmed rezultatov A.4 pripravljalne aktivnosti za okrepljeno in izboljšano izvajanje 

Programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN 2000) na terenu. Cilj dokumenta je predstavitev 

najboljših praks v gozdarstvu in upravljanju s populacijami velikih zveri v obdobju veljavnosti PUN 2000 

(2015–2020). Dobre prakse so navedene po posameznih poglavjih in so večinoma vezane na izvajanje 

aktivnosti znotraj različnih projektov. Ti so se izvajali ali se še izvajajo v različnih obdobjih od leta 2010 

dalje na različnih pilotnih območjih širom Slovenije ali pa obravnavajo posamezno populacijo velike 

zveri oziroma celoten gozdni ekosistem države.  

Znotraj posameznega poglavja je navedena dobra praksa in njena glavna tema. Sledijo ji povzetek, 

prostorska in časovna opredelitev ter opis vsebine dobre prakse. Slednja je razčlenjen na opis razlogov, 

ki so pripeljali do prijave in izvedbe projekta (zgodovino problematike), opis izvedenih 

aktivnosti/ukrepov oziroma rezultatov projekta na terenu in prispevek, ki ga je imel projekt za 

gozdarsko prakso za območno enoto ZGS in širše za celotno Slovenijo. Prav tako so dodani vsi vključeni 

deležniki, partnerji, organizacije, strokovnjaki itd. in priloge. 

Na podlagi tega dokumenta in dokumenta Analize izvajanja PUN 2000 v obdobju 2014-2018 v okviru 

akcije A.3 bo v okviru akcije A.4. izdelan tudi dokument pomanjkljivosti in omejitev »t.i. gap analysis« 

pri upravljanju območij Natura 2000 v gozdovih.  

Na podlagi vseh izdelanih dokumentov v akciji A.3 in A.4 bosta v nadaljevanju projekta izvedeni 2 

delavnici, kjer bodo evidentirane dobre prakse predstavljene in promovirane ter dopolnjene s predlogi 

za izboljšano implementacijo Natura ukrepov v gozdu. Prav tako bo dokument služil kot podlaga za 

izvajanje drugih aktivnosti projekta in dobre prakse kot vzročni primeri za implementacijo konkretnih 

ohranitvenih ukrepov na pilotnih območjih. 
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2. PRIMERI DOBRIH PRAKS  

 

2.1. SODELOVANJE PRI INVENTARIZACIJI STANJA BELOHRBTEGA IN TRIPRSTEGA DETLA 

TEMA: Učinkovito izobraževanje/usposabljanje 

PROJEKT: Projekt LIFE Kočevsko  

FINANČNI MEHANIZEM: LIFE  

ORGANIZACIJA: Zavod za gozdove Slovenije 

 

KRATKA VSEBINA/POVZETEK  

Rezultati načrtnega popisa belohrbtega in triprstega detla na območju Natura 2000 Kočevsko so bili 

pred pričetkom projekta pomanjkljivi, še slabše, znanih podatkov o prisotnosti obeh vrst v gozdnem 

prostoru je bilo zelo malo. Glede na gozdnatost in velikost območja Natura 2000 Kočevsko ter skladno 

s poznavanjem terenskih in sestojnih značilnosti gozdov s strani ZGS in ZRSVN, smo si s projektom LIFE 

Kočevsko zadali cilj pridobiti boljše podatke o številčnosti (prisotnosti) obeh vrst v gozdovih 

projektnega območja. Popis oz. evidentiranje prisotnosti obeh vrst v letu 2015 (inventarizacija stanja)  

in ponovitev popisa v 2018 je pomembno prispeval k seznanjanju s stanjem obeh populacij ter 

predstavljal osnovo za oblikovanje upravljavskih con kot tudi okvir umeščanja ukrepov za vrsti v 

prihodnje. 

 

PROSTORSKA IN ČASOVNA OPREDELITEV DOBRE PRAKSE 

Projekt LIFE Kočevsko je potekal na območju Natura 2000 Kočevsko, ki je s slabimi 107.000 ha tudi 

največje Natura 2000 območje v Sloveniji. Dve izmed ciljnih vrst, za kateri sta bili v projektu izvedeni 

načrtovani ukrepi, sta bili tudi belohrbti (Dendrocopos leucotos) in triprsti detel (Picoides tridactylus). 

Z evidentiranjem izhodiščnega stanja (popisi) obeh vrst detlov smo se osredotočili na gozdnate 

dinarske grebene in področja sklenjenih gozdov. Popisi so potekali od februarja do maja 2015 

(ponovitev tudi v 2018). 

 

VSEBINA DOBRE PRAKSE   

a) Razlogi, ki so pripeljali do prijave in izvedbe aktivnosti projekta (kratka zgodovina 

problematike, ki je bila obravnavana v okviru projekta) 

Belohrbti in triprsti detel sta del gozdnega ekosistema in že iz tega stališča težko opazna in prepoznana. 

Sta tudi vrsti, ki v skladu s PUN 2000 zahtevata največje omejitve pri gospodarjenju z gozdovi. Vrsti sta 

specializirani na ohranjene jelovo-bukove gozdove z veliko odmrle (predvsem stoječe) mase v različnih 

fazah odmiranja, ki se večinoma nahaja na odmaknjenih, zaprtih predelih ter v nedostopnih gozdnih 
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rezervatih in ekocelicah. Zaradi težavnosti izvajanja popisa (zahtevnejši tereni v zimskem in 

zgodnjepomladanskem času) in nepoznavanja habitatnih razmer popisovalcev so bili podatki o popisih 

obeh vrst detlov v preteklosti pomanjkljivi. Ker ni bilo zanesljivih podatkov je bilo treba izvesti 

inventarizacijo stanja obeh vrst, da se je lahko oblikovala nova conacija ter upravljavska cona in lahko 

načrtovali ukrepi. 

 

  

Slika 1. Odmrli iglavec (levo) in belohrbti detel (desno); arhiv ZGS. 

 

b) Glavni namen projekta in izvedene aktivnosti/ukrepi v okviru projekta (rezultati projekta na 

terenu) 

Glavni namen je bil pridobitev podatkov o številčnosti obeh vrst detlov in določitev upravljavskih con 

za obe vrsti, ki predstavljata okvir za umeščanje naravovarstvenih ukrepov za vrsti v prihodnje. Popisne 

točke za obravnavani vrsti so bile izbrane na podlagi poznavanja ekoloških zahtev obeh vrst. Ključnega 

pomena za določitev popisnih točk na območju Natura 2000 Kočevsko je bila baza podatkov o sestojih 

(ZGS). Uporabljeni parametri za določitev popisne točke so bili: večji delež odmrle mase in visoke lesne 

zaloge, drevesna sestava, prisotnost ekocelic in gozdnih rezervatov, gospodarski gozdovi z minimalno 

realizacijo načrtovanega poseka v razvojni fazi debeljaka, pomlajenca ali raznomernih sestojev. S 

popisi v letu 2015 smo potrdili prisotnost belohrbtega detla na 36 in triprstega na 30 popisnih točkah. 

Za obe vrsti je izračunana gostota glede na popisno površino na 0,2 teritorialnega para/km2.  

 

c) Prispevek, ki ga je imela aktivnost za gozdarsko prakso za območno enoto in širše za celotno 

Slovenijo 

Zaposleni na ZGS območni enoti Kočevje, Novo mesto in Postojna (delujoče OE na območju Natura 

2000 Kočevsko) so s poznavanjem uporabljene metode popisov, uporabo le-te oz. aktivnim 

sodelovanjem pri izvedbi popisov pridobili izkušnje s prepoznavanjem obeh vrst detlov, seznanili so se 

z ekološkimi in prehranskimi zahtevami obeh vrst, s popisi so pridobili konkretne podatke o pojavljanju 

obeh vrst detlov na njihovem območju ter konkretna navodila za izvedbo ukrepov za vrsti in umeščanje 
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le-teh v prostor. Na ravni Slovenije smo z izvedbo obsežnih popisov pridobili boljše podatke o 

številčnosti vrst, o poznavanju stanja obeh populacij na območju ter na osnovi podatkov uskladili 

upravljavski coni obeh vrst. Omenjen pristop in način izvedbe je tako lahko podlaga za conacijo drugih 

vrst gozdnih ptic oz. živali v gozdovih. 

 

Ključno je bilo, da se je pred začetkom popisa izvedlo delavnice na katerih se je skupaj z revirnimi 

gozdarji na podlagi kriterijev habitata iz točke b preverilo habitatne razmere in izobrazilo revirne 

gozdarje o ekoloških zahtevah obeh detlov. Revirni gozdarji so na podlagi svojega znanja o habitatu in 

predstavljenih ekoloških zahtevah na delavnicah še podrobneje določili potencialna območja 

pojavljanja detlov.  

 

  

Slika 2. Terenska delavnica popisov detlov (levo) in delavnica s predstavitvijo študije dr. Al Vrezca; arhiv ZGS.                          

                                 

VKLJUČENI DELEŽNIKI, PARTNERJI, ORGANIZACIJE, STROKOVNJAKI …  

Od skupaj 353 popisnih točk smo pretežni del popisnih točk (239) popisali projektni partnerji (ZGS OE 

Kočevje – 16 popisovalcev) in ZGS OE Novo mesto ter ZRSVN OE Ljubljana (3 popisovalci) in OE Novo 

mesto (3 popisovalci). Del popisnih točk (114) je izvedel zunanji izvajalec – DOPPS (6 popisovalcev). 

Pred popisi v letu 2018 smo izvedli kabinetno delavnico s predstavitvijo manjše študije dr. Al Vrezca 

(NIB) o prehranjevalni bazi belohrbtega detla v okolici zasedenih teritorijev na Kočevskem, ki je nastala 

v okviru projekta LIFE Kočevsko. 
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Slika 3. Karta – izvedeni ukrepi, upravljavske cone, rezultati popisa, ZGS. 

 

PRILOGE 

- Priročnik za izvajanje gozdarskih ukrepov za izboljšanje stanja ogroženih vrst na območjih 

Natura 2000 (http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2012/05/Priro%C4%8Dnik-za-

izvajanje-gozdarskih-ukrepov.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2012/05/Priro%C4%8Dnik-za-izvajanje-gozdarskih-ukrepov.pdf
http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2012/05/Priro%C4%8Dnik-za-izvajanje-gozdarskih-ukrepov.pdf
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2.2. UKREPI ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE STANJA NATURA 2000 VRST V GOZDOVIH 

POHORJA 

TEMA: Izvedba gozdarskih ukrepov 

PROJEKT: SUPORT – Trajnostno upravljanje Pohorja  

FINANČNI MEHANIZEM: EGP  

ORGANIZACIJA: Zavod za gozdove Slovenije 

 

KRATKA VSEBINA/POVZETEK  

V okviru projekta SUPORT je na podlagi uspešno izvedenih ukrepov nastal priročnik izvajanja ukrepov 

za ohranjanje in izboljšanje tarčnih kvalifikacijskih vrst v gozdovih Pohorja. Vsebina naslavlja ključne 

sektorske ukrepe gozdarstva, ki so se izkazali za uspešne in se sedaj že izvajajo v okviru redne 

gozdarske javne službe. Ukrepi sledijo Programu upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji za 

gozdarstvo. 

 

PROSTORSKA IN ČASOVNA OPREDELITEV  

Izvajanje dejavnosti je bilo usmerjeno na ovršni del – greben Pohorja od Klopnovrških barij do smučišča 

Kaštivnik pod Malo Kopo. Posamezne akcije so se izvajale na delih površin 12 občin. Časovno je projekt 

potekal od 3. 2. 2015 do 30. 4. 2016. 

 

VSEBINA DOBRE PRAKSE 

a) Razlogi, ki so pripeljali do prijave in izvedbe aktivnosti projekta (kratka zgodovina 

problematike, ki je bila obravnavana v okviru projekta) 

Pohorje je eden izmed velikih, strnjenih gozdnih kompleksov v Sloveniji. Zaradi svojih naravnih danosti 

je uvrščeno v ekološko omrežje Natura 2000, vendar so zaradi številnih dejavnikov, predvsem pa zaradi 

razvoja turizma in rekreacije, ogroženi najvrednejši deli narave Pohorja. Številnim vrstam ptic, dvoživk 

in metuljev upada številčnost. Zaradi ostrih naravnih razmer (strma, jarkasta pobočja, osojne lege, 

kisla matična podlaga in velika vodnatost) je gozd še danes prevladujoči element krajine. V 

pridobivanju novih površin ga je človek krčil in oblikoval značilno krajino celkov. Kopaste vrhove in 

položna slemena na grebenu je skrčil za košnjo in pašo živine. Tako je današnja podoba Pohorja odsev 

zgodovinske prepletenosti krajine in Pohorcev – njenih ljudi. V preteklosti je pohorski človek oblikoval 

prostor svoji rabi primerno in ga s časom spreminjal, prilagajal novim potrebam. Glažutarstvo, 

fužinarstvo, žagarstvo in paša so prostor oblikovali v preteklosti. V del pokrajine pa je Pohorec v najbolj 

burnih časih pomanjkanja prostora posegal previdno in se naravi sam prilagajal. Pohorska barja in 

šotišča kljub svojemu naravnemu spreminjanju nosijo del prvobitnosti. V dediščini preteklosti in v 
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ohranjenosti prostora se zrcali velik kulturnozgodovinski pomen Pohorja. Pohorje je prepoznano kot 

izrazita turistična in rekreacijska destinacija (preko pol milijona nočitev na leto). Po podatkih PZS je 

slovenska planinska transverzala najbolj obremenjena z vožnjami prav na območju Pohorja. Vse to je 

povezano s človeškimi motnjami v naravovarstveno visoko vrednih območjih. Neusmerjen obisk, 

neurejen prometni režim in nadzor, časovno in krajevno neustrezne in tudi nelegalne dejavnosti na 

območju so le nekatere, ki negativno vplivajo na območje. Ključni problemi na območju: spreminjanje 

traviščnih in barjanskih površin v gozd, nezadostni ukrepi za krepitev funkcije ohranjanja biodiverzitete 

varovalnih gozdov, ekstenzivnih travišč in mokrišč, neusmerjene prostočasne aktivnosti v naravi, slaba 

učinkovitost upravljanja območja – ni nadzora in celostnega upravljanje območja Natura 2000 

Pohorje. 

  

b) Glavni namen projekta in izvedene aktivnosti/ukrepi v okviru projekta (rezultati 

projekta na terenu) 

Cilj projekta SUPORT je bil poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati zagotavljal 

ohranjanje naravovarstveno visoko vrednih območij in obstoj prostočasnih aktivnosti v naravi. 

V sklopu projekta so bile oblikovane rešitve za: 

- Izboljšanje stanja mokrišč (34 ha, 18 pregrad na odvodnih kanalih), izdelava vodnih kotanj (2), 

zarasti očiščene barjanske površine (5 ha), traviščnih habitatnih tipov (19 ha, 580 m urejenega 

gozdnega roba) in varovalnih gozdov ter gozdov znotraj projektnega območja (1900 m novih 

in 850 m zamenjanih lesenih ograj za pomlajevanje, 17 ha ekocelic, slabih 9000 posajenih sadik 

drevja, slabih 4600 m odstranjenih nevarnih pomlajevalnih ograj, 7 odstranjenih lovskih 

objektov, itd.). 

- Pridobivanje podatkov o stanju in razširjenosti petih vrst ptic na Pohorju, povečanje površine 

tarčnih habitatnih tipov in habitatov tarčnih vrst z ustreznim upravljanjem. 

- Usklajevanje interesov na projektnem območju. 

- Vzpostavitev modela sistema upravljanja na območjih z visoko vrednostjo biodiverzitete. 

- Vključevanje naravovarstvenih usmeritev v strateške dokumente sektorjev. 

 

c) Prispevek, ki ga je imel projekt za gozdarsko prakso za območno enoto in širše za celotno 

Slovenijo 

Izvedeni ukrepi za za ohranjanje in izboljšanje tarčnih kvalifikacijskih vrst v gozdovih Pohorja  so se 

izkazali za učinkovite in se od leta 2018 uporabljajo že v sistemu izvajanja ukrepov za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti (lesene pomladitvene ograje na območjih koconogih kur, habitatno drevje, 

ekocelice z in brez ukrepanja, ind.) Priročnik vsebuje razlago ukrepov in je bil izdelan kot pomoč pri 
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načrtovanju, izvajanju in spremljanju ukrepov ter oblikovanju življenjskega okolja za izbrane rastlinske 

in živalske vrste ter specifične habitatne tipe. Uporabljan je pri terenskem delu, primeren je tudi kot 

pripomoček za osveščanje lastnikov gozdov in ostalih koristnikov gozdnega prostora o pomenu 

biodiverzitete. V glavnem pa služi pri rednem delu načrtovalcev in revirnih gozdarjev in ima veliko 

vrednost v prenosu praks predvsem v alpskem in predalpskem prostoru.      

 

            

VKLJUČENI DELEŽNIKI, PARTNERJI, ORGANIZACIJE, STROKOVNJAKI …  

Ukrepi in priročnik so produkt sodelovanja strokovnih delavcev ZGS OE Slovenj Gradec, Celje in 

Maribor ter ZRSVN. Partnerji projekta so bili ZRSVN, Zavod za gozdove Slovenije, RRA Koroška, Občina 

Zreče in Občina Ribnica na Pohorju. 

 

PRILOGE 

- Priročnik za izvajanje ukrepov Nature 2000 v gozdni krajini (praktični primeri iz projekta 

SUPORT).   
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2.3. UKREPI ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE NATURA 2000  VRST NA KOČEVSKEM 

TEMA: Izvedba gozdarskih ukrepov  

PROJEKT: Projekt LIFE Kočevsko  

FINANČNI MEHANIZEM: LIFE  

ORGANIZACIJA: Zavod za gozdove Slovenije 

 

KRATKA VSEBINA/POVZETEK  

S projektom »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko«, LIFE Kočevsko (LIFE13 NAT/SI/000314), 

smo izvedli različne konkretne gozdarske ukrepe za ohranitev in izboljšanje populacije in življenjskega 

prostora divjega petelina (Tetrao urogallus), gozdnega jereba (Bonasa bonasia), belohrbtega detla 

(Dendrocopos leucotos), triprstega detla (Picoides tridactylus) in orla belorepca (Haliaeetus albicilla) 

na skupaj 273 prostorsko ločenih lokacijah znotraj upravljavskih con. Pomemben doprinos projekta je 

predstavljala tudi aktivna komunikacija z različnimi deležniki o pomenu varstva ranljivega podzemnega 

habitata ter s tem ohranitve dinarskega endemita, človeške ribice (Proteus anguinus). 

 

PROSTORSKA IN ČASOVNA OPREDELITEV  

Območje Natura 2000 Kočevsko je predstavljalo okvir oz. projektno območje izvajanja aktivnosti 

projekta LIFE Kočevsko. Kočevska je vključena v omrežje Natura 2000 po ptičji in habitatni direktivi. Tu 

ciljno varujemo 4 rastlinske in 60 živalskih vrst ter 12 habitatnih tipov. Projektno območje v celoti 

vključuje tako SPA kot SCI Kočevsko in obsega 106.809 ha, s čimer je po površini največje območje 

Natura 2000 v Sloveniji. Projekt smo v sodelovanju 4 partnerjev izvajali v obdobju od 1. 9. 2014 do 28. 

2. 2019. 

 

VSEBINA DOBRE PRAKSE 

a) Razlogi, ki so pripeljali do prijave in izvedbe aktivnosti projekta (kratka zgodovina 

problematike, ki je bila obravnavana v okviru projekta) 

Območje Natura 2000 Kočevsko je največje Natura 2000 območje v RS. Je najbolj gozdnato območje 

Natura 2000 v RS in eno biotsko najpestrejših ter v celoti obsega SCI in SPA območje Natura 2000 

Kočevsko. Območje tudi zato predstavlja eno od prioritet PUN2000 (2015–2020). 

Kljub na videz dobro ohranjeni naravi je obstoj nekaterih vrst ogrožen; posamezne vrste z območja 

Kočevske izginjajo. Najbolj ogrožene med njimi so divji petelin (Tetrao urogallus), gozdni jereb (Bonasa 

bonasia), belohrbti detel (Dendrocopos leucotos) in triprsti detel (Picoides tridactylus) ter orel 

belorepec (Haliaeetus albicilla). Neizvajanje aktivnih ukrepov za zagotavljanje ugodnega stanja tarčnih 

vrst, neupoštevanje ekoloških (tudi habitatnih) zahtev tarčnih vrst pri gospodarjenju z gozdom in 
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divjadjo, človeške motnje v habitatih tarčnih vrst so ključne grožnje identificirane na projektnem 

območju. 

 

b) Glavni namen projekta in izvedene aktivnosti/ukrepi v okviru projekta (rezultati projekta na 

terenu) 

DETLA – Belohrbti detel (Dendrocopos leucotos) in triprsti detel (Picoides tridactylus) 

  

Slika 4. Belohrbti detel (Dendrocopos leucotos) in triprsti detel (Picoides tridactylus); arhiv LIFE Kočevsko. 

Za ogroženi žolni so ključni stari jelovo-bukovi gozdovi z velikim deležem odmrlega lesa ter pragozdovi 

in gozdni rezervati. Triprsti detel domuje v grebenskih gozdovih nad 800 m nadmorske višine s 

prisotnimi odmrlimi iglavci, belohrbti pa raje izbere zrele bukove sestoje. Hranita se s podlubniki in 

ličinkami hroščev, ki živijo v trhlem in razpadajočem lesu. Populacija triprstega detla je bila pred 

začetkom projekta ocenjena le še na 30–40 parov, belohrbtega pa samo na 10–15 parov. Glavno 

grožnjo detloma predstavlja premajhen delež odmrlega drevja, razdrobljenost življenjskega prostora, 

ki je posledica večje intenzivnosti gospodarjenja in odpiranje gozda s prometnicami.   

 

V sklopu projekta LIFE Kočevsko smo:  

- S ciljem dolgoročnega zagotavljanja ustreznega deleža odmrle in odmirajoče lesne mase 

v gozdu (prepuščanje dreves ter delov gozda naravnemu razvoju) smo zakupili 29 ha 

ekocelic ter 300 habitatnih dreves v zasebnih gozdovih za dobo 20 let. V državnih 

gozdovih, pretežno na območju grebena Kočevskega roga, smo na novo izločili 100 ha 

ekocelic in te dele gozdov prav tako prepustili naravnemu razvoju. 
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- Enakemu cilju smo sledili z izvedbo negovalnega dela – obročkanjem posameznih dreves, 

in sicer na površini 200 ha gozdov v razvojni fazi drogovnjak ter obročkanjem posameznih 

dreves bukve B in C razširjenega debelinskega razreda (skupno 1200 m3) v pomlajencih. 

 

  

Slika 5. Obročkanja drogovnjakov ter posameznih dreves v pomlajencih; arhiv LIFE Kočevsko. 

 

GOZDNI KURI – Divji petelin (Tetrao urogallus) in gozdni jereb (Bonasa bonasia) 

  

Slika 6. Divji petelin (Tetrao urogallus) in gozdni jereb (Bonasa bonasia); arhiv LIFE Kočevsko. 

 

Divji petelin je bil še pred nekaj desetletji stalnica zrelih in presvetljenih gozdov na grebenih Stojne, 

Velike in Goteniške gore ter celo Kočevskega Roga. Leta 1980, ko je bil lov nanj ukinjen, je bilo znanih 

še okoli 40 aktivnih rastišč, že leta 2000 samo še 20, danes pa le še 2 aktivni rastišči! Tudi gozdni jereb 

je bil kljub »prikritemu« načinu življenja na Kočevskem, še v prejšnjem stoletju, dokaj razširjena vrsta, 

predvsem na zaraščajočih območjih, danes ga žal le še redko vidimo. Ujme v zadnjih letih, ki so razlog 

za prostrane ogolele površine ter degradirane in presvetljene gozdove so vrsti, v smislu zagotavljanja 

primernih habitatnih razmer, pisane na kožo. Vrsti izginjata zaradi spremembe v gospodarjenju na 

rastiščih in staniščih. Primanjkuje gozdnih vrzeli, jas, posek poraščenih s plodonosnimi zelmi in 

jagodičjem za prehrano, zgradba gozdne zarasti je premalo pestra in razgibana. Problematično je 

krmljenje divjadi, povečalo se je število talnih plenilcev gnezd. 
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V sklopu projekta LIFE Kočevsko smo:  

- Za izboljšanje prehranjevalnega habitata obeh gozdnih kur vzpostavili 20 prehranjevalnih 

ograj (7000 m) in jih označili z vidnimi lesenimi oznakami. Sledila je sadnja 7500 sadik 

plodonosnega drevja ter skupin smreke v in izven ograj. 

- S paleto različnih negovalnih del – pripravo tal, vzpostavitvijo novih posek, presek, 

preletnih koridorjev, mulčenjem brežin gozdnih cest načrtno pristopili k oblikovanju 

mozaične strukture gozda in drugih površin na rastiščih divjega petelina (ca. 10 ha 

površin). 

- Vzpostavili 1794 ha mirnih con na območju centralnih rastišč divjega petelina. 

- V sodelovanju z LPN Medved vzpostavili ažuren kataster lovskih objektov (na območju 

LPN) ter na območju mirnih con umaknili 18 lovskih objektov. 

- S postavitvijo 20 mehanskih cestnih zapornic s pripadajočimi prometnimi znaki spremenili 

režim posameznih gozdnih cest in prispevali k zmanjšanju motenj človeka na območju 

mirnih con. 

  

Slika 7. Označitev ograj v gozdu, postavitev mehanskih zapornic za slepe krake gozdnih cest na območju mirnih 

con; arhiv LIFE Kočevsko. 

 

Orel belorepec (Haliaeetus albicilla) 

 

Slika 8. Orel belorepec; arhiv LIFE Kočevsko. 
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Orel belorepec je na Kočevskem deležen velike pozornosti vse od 80-tih let prejšnjega stoletja, ko je 

bilo v bližini umetnega Reškega jezera pri Kočevski Reki zabeleženo njegovo prvo gnezdenje v Sloveniji. 

Mogočni jadralec z razponom kril do 2,5 m se je tu naselil zaradi miru in prehranskih možnosti, ki jih 

nudita akumulacija in bližnja Kolpa. Hrani se predvsem z ribami, ki jih pobira tik pod vodno površino, 

delno pa tudi z manjšimi sesalci, vodnimi pticami in mrhovino. Manjša gnezdilna uspešnost v zadnjem 

obdobju in celo opustitev prvotnega gnezda ob Reškem jezeru je posledica motenj v času gnezdenja: 

gozdarska dela, preleti zračnih plovil, številne nenadzorovane (razpršene) aktivnosti človeka v 

neposredni bližini – opazovanje, fotografiranje, nabiranje gob ter čolnarjenj in ribolov. 

 

V sklopu projekta LIFE Kočevsko smo:  

- vzpostavili mirno cono v okolici aktualnega gnezda in zgornjega dela Reškega jezera, ki 

predstavlja glavni prehranjevalni habitat orla belorepca; 

- vzpostavili 1. zimsko krmišče za ujede v RS, ki ga zalagamo z mrhovino v obdobju dec.–jun.; 

- vzpostavili nadzor nad gnezdom (2 lokaciji) in zimskim krmiščem z nadzornimi kamerami; 

- vzpostavili Orlovo pot (930 m) z info tablami in didaktičnimi pripomočki, vzpostavili 3 

opazovalnice ob Reškem jezeru z urejenimi dostopnimi potmi, ki so nujne za usmerjen obisk 

jezera in zmanjšanje motenj človeka. 

 

c) Prispevek, ki ga je imel projekt za gozdarsko prakso za območno enoto in širše za celotno 

Slovenijo 

V okviru projekta LIFE Kočevsko so bili na podlagi evidentiranja izhodiščnega stanja tako gozdov kot 

ciljnih vrst projekta na območju Natura 2000 Kočevsko, oblikovanja upravljavskih con za vrste, priprave 

podrobnih izvedbenih načrtov, izvedeni konkretni naravovarstveni ukrepi za vrste Natura 2000 na 

skupno 273 po projektnem območju razpršenih lokacijah v gozdu. Za to je bilo nujno sodelovanje ZGS 

OE Kočevje, OE Novo mesto in OE Postojna; tudi zato v primeru projekta LIFE Kočevsko govorimo o 

največji projektni skupini na ZGS. Uspešna realizacija načrtovanih ukrepov je zahtevala izvedbo 

številnih terenskih delavnic in izobraževanj zaposlenih (tako članov projektne skupine kot zaposlenih 

na ZGS); posledično smo vzpodbudili in omogočili tako prenos novih znanj ter pozitivnih praks med 

zaposlenimi kot prispevali k drugačnemu, »nelesnemu« pogledu na gozd. S ciljem implementacije 

ukrepov za vrste Natura 2000 v gozdove smo sodelovali pri izdelavi različnih strokovnih podlag, 

sodelovali smo pri dopolnjevanju šifrantov, evidenc ipd. in na ta način prispevali k izboljševanju 

sistema gospodarjenja in razvoja gozdov. V sodelovanju s partnerji, predvsem pa različnimi deležniki 

v lokalni skupnosti, smo z vzpostavitvijo mirnih con za vrste, Orlove poti, treh opazovalnic in urejenih 

poti do njih pomembno prispevali k zmanjšanju in usmerjanju antropogenih vplivov na teh območjih. 
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LIFE Kočevsko je zato vsekakor demonstracijski projekt, ki nadgrajuje program upravljanja območij 

Nature 2000 ter predstavlja način in podlago za širitev dobrih praks aktivnega varstva območij Natura 

2000 v Sloveniji in širši Dinarski regiji.            

 

VKLJUČENI DELEŽNIKI, PARTNERJI, ORGANIZACIJE, STROKOVNJAKI …  

Projekt je uspešno vodil konzorcij 4 partnerjev: Občina Kočevje v vlogi vodilnega partnerja, Zavod za 

gozdove Slovenije, OE Kočevje, Zavod RS za varstvo narave ter Ljudska univerza Kočevje. 

Tekom izvajanja projekta – evidentiranja izhodiščnega stanja, priprave izvedbenih načrtov, 

vzpostavitve prenosa znanj in izkušenj tako o ekoloških zahtevah posameznih vrst, stanju življenjskega 

prostora (habitatov) kot možnih ukrepih v gozdovih, smo sodelovali s številnimi deležniki. Ob 

sodelovanju lastnih strokovnjakov (ZGS OE Kočevje, Novo mesto, Postojna), partnerjev, predvsem 

ZRSVN, sta v projektu svoje znanje z nami delila Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS) 

ter Nacionalni inštitut za biologijo. Velik poudarek smo v projektu namenili prenosu novih znanj in 

izkušenj na operativni nivo tako v okviru lastne inštitucije (sodelovanje revirnih gozdarjev in lovcev pri 

popisih vrst, priprava in izvedba ukrepov na terenu) kot tudi drugih inštitucij in lokalnih akterjev, ki 

pomembno soustvarjajo ta prostor (SKZG RS, Gozdarstvo Grča – do 2017, SiDG, LPN Medved, Lovska 

zveza Slovenije, Planinsko društvo Kočevje, Ribiška družina Kočevje, Policijska postaja Kočevje, 

Fotografsko društvo Kočevje, občani …). Slednje je bilo nujno potrebno za dosego ambiciozno 

zastavljenega cilja, to je postati demonstracijski projekt za izvajanje ukrepov za vrste Natura 2000, kar 

nam je z izvedbo projekta tudi uspelo. 

 

PRILOGE 

- Priročnik za izvajanje gozdarskih ukrepov za izboljšanje stanja ogroženih vrst na območjih 

Natura 2000  

(http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2012/05/Priro%C3%84%C5%A4nik-za-

izvajanje-gozdarskih-ukrepov_update_feb19_low_1.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2012/05/Priro%C3%84%C5%A4nik-za-izvajanje-gozdarskih-ukrepov_update_feb19_low_1.pdf
http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2012/05/Priro%C3%84%C5%A4nik-za-izvajanje-gozdarskih-ukrepov_update_feb19_low_1.pdf
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2.4. PREDSTAVITEV MANJ POZNANIH GOZDNIH ZDRUŽB IN HABITATNIH TIPOV (NATURA 2000) 

TEMA: Ciljna raziskava manjšinskih gozdnih habitatnih tipov  

PROJEKT: Posodobitev sistema vegetacijskih osnov za potrebe načrtovanja v gozdarstvu« in    

»Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov v  

Sloveniji 

FINANČNI MEHANIZEM: CRP – Ciljno raziskovalni projekt  

ORGANIZACIJA: Gozdarski inštitut Slovenije 

 

KRATKA VSEBINA/POVZETEK  

Na osnovi analize pojavljanja in zastopanosti gozdnih združb po posameznih GGO ZGS (ZGS, 2011) in 

ob pripravi Tipologije gozdnih rastišč Slovenije na podlagi ekoloških in vegetacijskih razmer (Kutnar in 

sod., 2012) smo ugotovili, da so posamezni rastiščni tipi, gozdne združbe oz. habitatni tipi (Natura 

2000) zastopani na razmeroma majhnih površinah. Praviloma so te gozdne združbe (habitatni tipi) tudi 

slabše poznani širši strokovni javnosti. Med njimi so pogosto manjšinske gozdne združbe in 

naravovarstveno pomembni habitatni tipi, ki jih uvrščamo v območja Natura 2000. V okviru 7 publikacij 

je 6 sodelujočih avtorjev predstavilo 26 različnih rastiščnih tipov oz. skupin. Na okoli 750 strani 

tiskanega gradiva smo za ilustracijo vsebine uporabili preko 1000 fotografij, ki jih je prispevalo 13 

avtorjev. 

 

PROSTORSKA IN ČASOVNA OPREDELITEV  

Publikacije so nastale v okviru dveh CRP projektov, in sicer:  

- »Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov 

v Sloveniji«, ki se je izvajal od julija 2014 do marca 2017.  

- »Posodobitev sistema vegetacijskih osnov za potrebe načrtovanja v gozdarstvu«, ki se je 

izvajal od oktobra 2011 do marca 2014.  

 

VSEBINA DOBRE PRAKSE 

a) Razlogi, ki so pripeljali do prijave in izvedbe aktivnosti projekta (kratka zgodovina 

problematike, ki je bila obravnavana v okviru projekta) 

Ker so določeni gozdni habitatni tipi ter vključene gozdne združbe zastopani na manjših površinah 

velikokrat izpadejo iz sistema gozdnogospodarskega načrtovanja oziroma so podvržene načrtovanju 

in ukrepom za prevladujoče gozdne združbe. Z dobro prakso se je predstavilo te habitatne tipe ter se 

jih navezalo na gozdnogospodarsko načrtovanje in izvajanje ukrepov. 
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b) Glavni namen projekta in izvedene aktivnosti/ukrepi v okviru projekta (rezultati projekta na 

terenu) 

V prvi publikaciji smo predstavili vzhodnoalpsko macesnovje (Dakskobler in Kutnar, 2012), ki ga 

uvrščamo v habitatni tip 9420 Alpski gozdovi macesna in (ali) cemprina.  

 

V drugi, ki je obravnavala gozdove plemenitih listavcev, smo prikazali podgorsko-gorsko lipovje, 

podgorsko pobočno velikojesenovje in gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom na karbonatnih in 

mešanih kamninah ter podgorsko-gorsko javorovje s praprotmi na silikatnih kamninah (Dakskobler in 

sod., 2013a). Gozdove plemenitih listavcev uvrščamo v prednostni habitatni tip 9180* Javorovi 

gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih (Tilio-Acerion).  

 

Slika 9. Knjiga »Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji« (GIS). 

 

V tretji publikaciji smo prikazali barja z visokobarjansko vegetacijo in barjanska smrekovja (Kutnar, 

2013). Barja, poraščena z visokobarjansko vegetacijo, uvrščamo v prednostni habitatni tip 7110* 

Aktivna visoka barja. Območja poraščena z barjanskim smrekovjem pa praviloma uvrščamo v 

prednostni habitatni tip 91D0* Barjanski gozdovi.  

 

V knjigi o poplavnih, močvirnih in obrežnih gozdovih smo prikazali vrbovja s topolom in orogena 

vrbovja, nižinska črnojelševja, dobovja, dobovo belogabrovja in vezovja, gorske obrežne in orogene 

listnate gozdove ter obrežna rdečeborovja (Dakskobler in sod., 2013b). Zaradi izjemnega 

naravovarstvenega pomena te gozdove večinoma uvrščamo v evropske habitatne tipe (Natura 2000), 

kot so prednostni (prioritetni) habitatni tip 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) in habitatni tip 91F0 Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi 
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(Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih 

rek (Ulmenion minoris). Del teh gozdov lahko uvrščamo tudi v habitatna tipa 3240 Alpske reke in 

lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov in 3230 Alpske reke in lesnata 

vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem (Myricaria germanica) vzdolž njihovih bregov.  

 

Slika 10. Knjiga »Poplavni, močvirni in obrežni gozdovi v Sloveniji« (GIS). 

 

V peti knjigi smo opisali zelo različne toploljubne listnate gozdove, ki se pojavljajo v submediteranskem 

fitogeografskem območju in ponekod v notranjosti in jih gradijo kraški gaber, puhasti hrast, graden, 

črni gaber in mali jesen (Dakskobler in sod., 2014). Z vidika naravovarstva ima poseben pomen 

črnikovje, ki sodi v evropsko varstveno pomemben habitatni tip 9340 Gozdovi hrasta črnike (Quercus 

ilex). 

 

V posebni knjigi smo predstavili združbe črnega in rdečega bora na karbonatni podlagi ter rušja v 

alpskih dolinah (Dakskobler in sod., 2015). Bazoljubno borovje uvrščamo v dva evropsko varstveno 

pomembna habitatna tipa; prednostni habitatni tip (Sub)mediteranski gozdovi črnega bora (9530*) in 

habitatni tip Jugovzhodnoevropski gozdovi rdečega bora (91R0). 

 

Sedma knjiga prikazuje združbe na zgornji gozdni meji in nad njo, kot npr. macesnovje, alpsko ruševje, 

dinarsko ruševje, zelenojelševje in druge gorske grmovne združbe (Dakskobler in Kutnar, 2016). Poleg 

habitatnega tipa 9420 Alpski gozdovi macesna in (ali) cemprina je v tej publikaciji obravnavan tudi 

prednostni habitatni tip 4070* Ruševje z dlakavim slečem (Mugo-Rhododendretum hirsuti).         
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c) Prispevek, ki ga je imel projekt za gozdarsko prakso za območno enoto in širše za celotno 

Slovenijo 

Predstavitev manj zastopanih gozdnih habitatnih tipov je prispevala k boljšemu poznavanju, boljši 

izdelavi conacije in poznavanju stanja teh gozdnih habitatnih tipov. Na ZGS so se na podlagi rezultatov 

popisov habitatnih tipov izvedle izobraževalne delavnice, ZGS je za potrebe obnavljanja fitocenoloških 

osnov zaposlil strokovnjaka s področja fitocenologije in se vedno več časa in znanja vlaga v te habitatne 

tipe. Vedno več ukrepov za izboljšanje in ohranjanje stanja manjšinjskih habitatnih tipov se vključuje 

v GGN GGE, izvaja na terenu ter se jih je vključilo tudi v kohezijske projekte in pilotna območja v LIFE 

IP NATURA.SI projektu. Manjšinjski habitatni tipi so tudi po zaslugi rezultatov teh CRP projektov prišli 

v PUN 2000 s konkretnimi ukrepi in so bili prepoznani kot ena od prioritet v gozdarstvu na področju 

upravljanja z območji Natura 2000.  

 

VKLJUČENI DELEŽNIKI, PARTNERJI, ORGANIZACIJE, STROKOVNJAKI …  

V projektu »Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih 

tipov v Sloveniji« smo sodelovali skupaj s SAZU in UL, Biotehniška fakulteta, v projektu »Posodobitev 

sistema vegetacijskih osnov za potrebe načrtovanja v gozdarstvu« pa s SAZU. 

 

PRILOGE 

 Macesnovi gozdovi v Sloveniji: Vzhodnoalpsko macesnovje, združba evropskega macesna in 

slečnika.  

(http://sl.gozdis.si/data/publikacije/44_Macesnovje_9_ver5nov12.pdf).  

 Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji: Združba gorskega javorja, gorskega bresta, velikega 

jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca. 

(http://sl.gozdis.si/data/publikacije/46_GOZD_PLEM_LIST_25feb13.pdf).  

 Visokobarjanska vegetacija v Sloveniji: Zbirke šotnih mahov, rušja in smreke 

(http://sl.gozdis.si/data/publikacije/50_Kutnar_VISOKOBARJAN%20VEG_11nov13.pdf). 

 Poplavni, močvirni in obrežni gozdovi v Sloveniji: Gozdovi vrb, jelš, dolgopecljatega bresta, 

velikega in ozkolistnega jesena, doba in rdečega bora ob rekah in potokih. 

(http://sl.gozdis.si/data/publikacije/51_Poplavni_gozdovi_Dakskobler_et_al_celotna_2013.p

df). 

 Toploljubni listnati gozdovi v Sloveniji: Toploljubni gozdovi kraškega gabra, puhastega hrasta, 

gradna, črnega gabra in malega jesena v submediteranskem fitogeografskem območju in 

ponekod v notranjosti države.  

(http://sl.gozdis.si/data/publikacije/57Toploljubni-all-small.pdf). 

http://sl.gozdis.si/data/publikacije/44_Macesnovje_9_ver5nov12.pdf
http://sl.gozdis.si/data/publikacije/46_GOZD_PLEM_LIST_25feb13.pdf
http://sl.gozdis.si/data/publikacije/50_Kutnar_VISOKOBARJAN%20VEG_11nov13.pdf
http://sl.gozdis.si/data/publikacije/51_Poplavni_gozdovi_Dakskobler_et_al_celotna_2013.pdf
http://sl.gozdis.si/data/publikacije/51_Poplavni_gozdovi_Dakskobler_et_al_celotna_2013.pdf
http://sl.gozdis.si/data/publikacije/57Toploljubni-all-small.pdf
http://sl.gozdis.si/data/publikacije/57Toploljubni-all-small.pdf
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 Bazoljubno borovje v Sloveniji: Združbe črnega in rdečega bora na karbonatni podlagi in rušja 

v alpskih dolinah« je izšla leta 2015 in nastala v okviru CRP projekta 

(http://sl.gozdis.si/data/publikacije/68_BAZOLJUBNO_BOROVJE_2015.pdf). 

 Macesnovje, ruševje, zelenojelševje in druge gorske grmovne združbe v Sloveniji: Združbe 

macesna, rušja, zelene jelše, jerebike, kranjske kozje češnje, velikolistne in Waldsteinove vrbe 

na zgornji gozdni meji in nad njo 

 (http://sl.gozdis.si/data/publikacije/69_MACESNOVJA_RUsEVJA_GORSKE_ZDR_2016.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sl.gozdis.si/data/publikacije/68_BAZOLJUBNO_BOROVJE_2015.pdf
http://sl.gozdis.si/data/publikacije/68_BAZOLJUBNO_BOROVJE_2015.pdf
http://sl.gozdis.si/data/publikacije/69_MACESNOVJA_RUsEVJA_GORSKE_ZDR_2016.pdf
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2.5. IZBOLJŠANJE STANJA OBREČNIH GOZDNIH HABITATNIH TIPOV IN VRST 

TEMA: Izvedba gozdarskih ukrepov 

PROJEKT: GoForMura - UPRAVLJANJE GOZDNIH HABITATNIH TIPOV IN VRST V IZBRANIH   

OBMOČJIH NATURA 2000 OB MURI 

FINANČNI MEHANIZEM: EGP  

ORGANIZACIJA: Gozdarski inštitut Slovenije 

 

KRATKA VSEBINA/POVZETEK  

Projekt z naslovom Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob 

Muri (akronim: GoForMura) je eden izmed najpomembnejših projektov Oddelka za načrtovanje in 

monitoring gozdov in krajine na Gozdarskem inštitutu Slovenije v zadnjih letih. Varstvo gozdnih 

območij Natura 2000 je v slovenskem gozdarstvu in gozdarskem načrtovanju v zadnjih letih namreč 

postalo ena izmed najpomembnejših tem. Razlog je predvsem v velikem prostorskem obsegu teh 

območij, številnih novih načrtovalskih, raziskovalnih in podatkovnih zahtevah in v omejitvah 

gospodarjenja z gozdovi. Projekt in ukrepi, ki so se izvajali v poplavnih obrečnih gozdovih ob Muri so 

rezultat predhodnih raziskav poplavnih, močvirnih in obrežnih gozdovih v Sloveniji (glej prejšnjo dobro 

prakso) in same demonstracije od teorije v prakso na kakšen način se ukrepi za izboljšanje stanja 

gozdnih habitatnih tipov in vrst lahko izboljšajo. 

 

PROSTORSKA IN ČASOVNA OPREDELITEV  

Projekt »Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri« je bil 

izveden v obdobju med 3. 2. 2015 in 31. 1. 2017, in sicer v okviru Finančnega mehanizma EGP 2009–

2014. 

 

VSEBINA DOBRE PRAKSE 

a) Razlogi, ki so pripeljali do prijave in izvedbe aktivnosti projekta (kratka zgodovina 

problematike, ki je bila obravnavana v okviru projekta) 

Projekt je obravnaval dva gozdna habitatna tipa (GHT), in sicer habitatni tip 91F0 Poplavni hrastovo-

jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus 

angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris) in prednostni habitatni tip 91E0* Obrečna vrbovja, 

jelševja in jesenovja (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Za oba GHT je bilo ugotovljeno, da 

sta v slabem stanju (ocena U2-). Problematika GHT je povezana z regulacijami Murine struge v 60. letih 

in s hidromelioracijami kmetijskih zemljišč (kanaliziranje toka in hidromelioracije  zmanjšanje in 

krajšanje poplav in izsušitev zemljišč  znižanje podtalnice). Z njimi so se pogoji za ljudi in kmetijstvo 
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izboljšali, poslabšali pa so se za gozdove. Motena preskrba dreves z vodo je poslabšala vitalnost drevja 

in možnost njihovega preživetja (Levanič, 1993; Čater in Batič 1999). Posledično, zaradi pomanjkanja 

vode v času vegetacije hrast dob, veliki jesen in beli gaber že od sredine 70. let ne tvorijo več poznega 

lesa (GIS 2009, nepublic.). Še dodatno se stanje slabša zaradi onesnaževanja podtalnice in zaradi 

bolezni (Kelenc, 2008). Manj uničujoči so bili direktni ukrepi za vrbovja in jelševja. Vendar se kljub 

vsemu njihovo stanje močno poslabšuje predvsem zaradi izsekavanja vrst, spreminjanja tega GHT v 

travnike ali gospodarsko donosnejše gozdove (kloni topola), širjenja kompetitivnih drevesnih vrst s 

sosednjih v ta GHT, širjenja invazivnih tujerodnih vrst itn. 

 

b) Glavni namen projekta in izvedene aktivnosti/ukrepi v okviru projekta (rezultati projekta na 

terenu) 

Z namenom ohranjanja genskega sklada avtohtonih populacij izbranih drevesnih vrst in izboljšanja 

ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov sta bila v projektu izvedena varstvena ukrepa umetna 

obnova sestojev z avtohtonimi listavci ter odstranjevanje tujerodnih rastlinskih invazivnih vrst. Obnova 

sestojev s sadnjo avtohtonih listavcev je bila izvajana na površinah, ki so bile v preteklosti zasajene z 

neavtohtonimi drevesnimi vrstami (rdeči bor, križanci topolov) ali spremenjene zaradi močne 

prisotnosti tujerodnih invazivnih vrst (amerikanski/ameriški javor ali negundovec, japonski (češki) 

dresnik), ter na ogoleli površini, ki je nastala po vetrolomu. Na Gornji Bistrici je bilo posekanih 158 

kubičnih metrov invazivne drevesne vrste negundovca. Na 4,5 ha je bil negundovec odstranjen že v 

fazi mladovja. Na petih manjših površinah je bila narejena popolna obžetev japonskega dresnika, sledili 

sta priprava tal ter sadnja z belo vrbo in črnim topolom. Na vlažnih močvirnih rastiščih so bile sajene 

avtohtone in lokalno vzgojene drevesne vrste z veliko ekološko amplitudo (toleranco) – evropski črni 

topol (Populus nigra), bela vrba (Salix alba) in črna jelša (Alnus glutinosa). Na razvitejših obrečnih tleh 

z ilovico so bili osnovani sestoji s hrastom dobom (Quercus robur). 

 

Na površini v Murski šumi, ki jo je pred tem poraščala opuščena semenska plantaža rdečega bora, smo 

spomladi leta 2015 osnovali dobov sestoj na površini 4,3 ha. Skupaj smo zasadili 19.000 sadik v 

različnih gostotah na dveh enakih površinah. Konec leta 2015 smo posadili dob tudi na dveh lokacijah 

v študijskem območju Gornja Bistrica, na površinah, poraščenih z negundovcem, ki se v poplavnih 

gozdovih Mure, razen s semeni, zelo uspešno vegetativno razmnožuje tudi z zakoreninjenjem 

poležanih vej. Po poseku negundovca (93 m3) in pripravi tal sta bili novembra in decembra 2015 obe 

površini pogozdeni. Na obeh objektih smo posadili skupno 4.900 sadik. Hrast smo sadili v večjih 

gostotah z namenom, da bi omogočili večjo naravno selekcijo in s tem osnovanje sestojev s sadnjo 

sadik (oz. umetno obnovo) na gozdnih površinah bolj približali naravni obnovi gozdnih sestojev. Proti 
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negundovcu smo s selektivnim izborom ukrepali tudi v drugih gozdnih odsekih, kjer smo posekali 

dodatnih 66 m3 te drevesne vrste, torej skupaj 159 m3. V sklopu zatiranja tujerodnih invazivnih 

rastlinskih vrst so bili ukrepi usmerjeni tudi v smer zmanjševanja deleža japonskega (češkega) dresnika, 

katerega zatiranje je zahtevno in velikokrat neuspešno. Ukrep smo načrtovali in izvedli na petih 

lokacijah v študijskem območju Gornja Bistrica. Na lokaciji v Murski šumi, ki jo je pred tem poraščala 

klonska plantaža topola, smo konec leta 2015 osnovali prvi sestoj z avtohtonim črnim topolom v 

Sloveniji (Božič, 2016). Na poplavni ravnici ob reki Muri pri Gornji Bistrici smo spomladi 2016 osnovali 

sestoj s črnim topolom in belo vrbo (Peček, 2016). Z odstranitvijo invazivnih rastlinskih vrst smo 

pospeševali tudi vegetativno obnovo črnega topola s korenin in panjev. Varovali smo naravno 

vegetacijo na brežinah in ohranjali obstoječe obvodne strukture. Na območjih zadrževanja bobra ob 

brežini rečnega rokava, smo osnovali več manjših jeder mehkih listavcev. Po prvem letu je bilo uničenih 

že 25 odstotkov dreves črnega topola. Povprečna višina panjev je znašala 30 cm, kar omogoča razvoj 

številnih vegetativnih odganjkov iz panjev. Na površini ob mrtvici Sakastaš v Murski šumi, ki je nastala 

po vetrolomu, smo osnovali ožji robni gozdni pas jelševja. Na 1 ha površine je bilo po predhodni 

pripravi tal v mesecu marcu 2016 posajenih 4.000 sadik črne jelše. V zahodnem delu iste mrtvice je 

bilo na višjem, robnem predelu mrtvice, posajenih 2.000 sadik črne jelše, na nekoliko bolj vlažnem 

delu mrtvice pa 400 sadik bele vrbe.  

 

 

Slika 11. Število posajenih sadik avtohtonih drevesnih vrst v gozdovih na poplavnem območju reke Mure v okviru 

projekta GoForMura (GIS). 
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c) Prispevek, ki ga je imel projekt za gozdarsko prakso za območno enoto in širše za celotno 

Slovenijo 

Uspešna izvedba ukrepov umetne obnove sestojev z avtohtonimi listavci in odstranjevanja tujerodnih 

invazivnih vrst je prispevala k dinamičnemu ohranjanju genskega sklada avtohtonih populacij izbranih 

drevesnih vrst, izboljšanju ohranitvenega stanja GTH 91E0* in GTH 91F0 ter izboljšanju habitatov 

bobra in vidre na projektnem območju. Ukrepi so se izkazali za učinkovite in se jih je naknadno  

vključilo tudi v dva kohezijska  projekta na reki Muri in reki Dravi. Rezultati projekta so pomembni z 

vidika demonstracije ukrepov, ki jih je treba na določenih površinah poplavnih gozdov izvesti, da 

izboljšamo stanje obrečnih poplavnih gozdov. Ti ukrepi so se tudi vključili v sistemske ukrepe, ki se 

financirajo preko gozdnega sklada. Poleg tega se je izvajanju ukrepov pridružila tudi družba Slovenski 

gozdovi oz SiDG v državnih gozdovih. 

 

VKLJUČENI DELEŽNIKI, PARTNERJI, ORGANIZACIJE, STROKOVNJAKI …  

Nosilec projekta je bil Gozdarski inštitut Slovenje, sodelujoči partnerji na projektu pa so bili Zavod za 

gozdove Slovenije, Lutra – Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Norwegian Institute for Nature 

Research (NINA). 

 

PRILOGE 

 Spletna stran projekta: http://goformura.gozdis.si/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goformura.gozdis.si/


LIFE-IP NATURA.SI – LIFE17 IPE/SI/000011 

 

30 
 

2.6. GOZDNI SKLAD 

TEMA: GOZDARSKA POLITIKA 

PROJEKT: JAVNA GOZDARSKA SLUŽBA, GOZDARSKA POLITIKA 

FINANČNI MEHANIZEM: JAVNA SREDSTVA - prihodki iz  

razpolaganja z državnimi gozdovi in  

letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov 

ORGANIZACIJA: Zavod za gozdove Slovenije 

 

KRATKA VSEBINA/POVZETEK  

Sonaravno, trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi povezuje gospodarsko dejavnost 

in ohranjanje narave, pri čemer se ob zagotavljanju primerne stopnje izkoriščanja gozdov ohranjajo in 

krepijo vse funkcije gozdov. V primerjavi z večino evropskih držav je ohranjenost in biotska 

raznovrstnost slovenskih gozdov zelo velika, na kar med drugim kažejo tudi številne ohranjene 

populacije sicer evropsko ogroženih vrst. Visoka stopnja ohranjenosti ni naključje, ampak predvsem 

plod skrbnega in načrtnega gospodarjenja z gozdovi v preteklosti, katerega pomen se ob vse večjih 

pritiskih na gozd ohranja in krepi tudi danes. K ohranjanju visoke biotske raznovrstnosti v Sloveniji 

prispevajo predvsem velike sklenjene površine gozdov v različnih sukcesijskih stadijih z visokim 

deležem odmrle lesne mase, otoki gozdov v kmetijski in primestni krajini, nižinski jelševi gaji, poplavni 

dobovi gozdovi, redke gozdne združbe, gozdovi na zgornji gozdni meji, itd. V naštetih gozdovih so se 

ohranili redki habitatni tipi in vrste organizmov, ki jih je treba še posebej varovati. 

 

PROSTORSKA IN ČASOVNA OPREDELITEV  

Gozdni sklad je bil ustanovljen leta 2016, s koncem leta 2017, sistemsko pa z letom 2018 se je začelo 

črpanje sredstev za namene izvajanja ukrepov za ohranjanje ali izboljšanje stanja vrst in habitatnih 

tipov v zasebnih gozdovih Natura 2000 območij. 

 

VSEBINA DOBRE PRAKSE 

V okviru projekta LIFE Natura 2000 v Sloveniji (2005–2007) je bila oblikovana in s strani pristojnega 

ministrstva za ohranjanje narave sprejeta odločitev, da upravljanje z območji Natura 2000 v Sloveniji 

integriramo v vse pristojne sektorje. Pri tem se je v veliki meri naslonilo na gozdarstvo, ki pokriva preko 

70 % Natura 2000 območij, z že izdelanim sistemom za načrtovanja in z veliko izkušnjami na tem 

področju. Hkrati Zavod za gozdove Slovenije, ki skrbi za načrtovanje in usmerja ukrepe v gozdovih, 

organizacijsko obvladuje ves gozdni prostor in stalno sodeluje z lastniki gozdov. Gozdnogospodarski 

načrti so zato že od vzpostavitve omrežja Natura 2000 pomembno orodje za zagotavljanje varstva 
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narave in ohranjanja ugodnega stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst na 

območjih Natura 2000.  

Gozdnogospodarski načrti so skladno z Operativnim programom – programom upravljanja območji 

Natura 2000, načrti rabe naravnih dobrin, ki neposredno varujejo območja Natura 2000. V teh načrtih 

so opredeljene smernice in ukrepi za ohranitev ugodnega stanja gozdnih habitatnih tipov in vrst. 

Takšna zasnova aktivnega varovanja teh območij predstavlja v evropskem merilu izviren in edinstven 

primer. Tako oblikovan sistem je nastal ob tesnem sodelovanju izdelovalcev gozdnogospodarskih 

načrtov v okviru Zavoda za gozdove Slovenije in pripravljavcev naravovarstvenih smernic s strani 

Zavoda RS za varstvo narave. Vključevanje naravovarstvenih vsebin se je in se še vedno nadgrajuje k 

oblikovanju sistema, ki poleg načrtovanja omogoča tudi spremljavo izvedenih ukrepov.  

Aktivno upravljanje območij Natura 2000, ki vodi k ugodnejšemu stanju gozdnih habitatnih tipov in 

vrst, je pogosto mogoče le ob izvedbi določenih ukrepov ali ob prepovedi ukrepanja (časovni, 

lokacijski). Posledica velikega deleža gozdov v zasebni lasti v Sloveniji (77 % površin) je, da je izvedba 

večine ukrepov za izboljšanje habitatov in vrst vezana na namenska sredstva, ki v preteklosti niso bila 

zagotovljena na sistemski ravni. Tako je bilo pridobivanje znanja in zagotavljanje finančnih sredstev za 

izvedbo ukrepov vezano zgolj na različne projekte, pri katerih je aktivno sodeloval tudi Zavod za 

gozdove Slovenije. 

V letu 2016 je bil sprejet Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki med drugim 

ustanavlja tudi proračunski sklad za gozdove (gozdni sklad). Financira se iz prihodkov iz razpolaganja z 

državnimi gozdovi in letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov. Sredstva iz gozdnega sklada 

so med drugim namenjena tudi za financiranje ukrepov na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih 

v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 in Programom vlaganj v gozdove, ki ga na 

podlagi nacionalnega gozdnega programa pripravi Zavod za gozdove Slovenije v skladu z zakonom, ki 

ureja gozdove. 

H koriščenju sredstev se je aktivno pristopilo v letu 2018, saj pred tem še ni bilo zagotovljenih vseh 

pogojev za samo koriščenje sredstev. V drugi polovici leta 2018 so bile številne aktivnosti usmerjene k 

iskanju primernih objektov za izvedbo in financiranje ukrepov za Natura 2000 v zasebnih gozdovih. Na 

podlagi karte območij zasebnih gozdov v Naturi 2000 v gozdnogospodarskih načrtih 

gozdnogospodarskih enot s prvim letom veljavnosti 2019 so se poiskala tista območja – cone, ki so 

pomembne predvsem za habitate vrst na območjih Natura 2000. V letu 2018 sta se izvajala dva ukrepa, 

in sicer »ohranjanje biotopov – prepuščanje biotopov naravnemu razvoju« oz ekocelice brez ukrepanja 

ter »načrtno puščanje stoječe biomase v gozdu«. V okviru ukrepa prepuščanja biotopov naravnemu 

razvoju se za dobo 20 let iz gospodarjenja izvzame določena površina gozda, kot odškodnino se nameni 
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20 letni možni posek. V okviru načrtnega puščanja stoječe biomase se stoječe drevje označi in prepusti 

naravnemu razvoju do njegovega propada, lastnik pa za to dobi odškodnino. Tudi v letu 2019 je bil 

poudarek na realizaciji zgoraj opisanih ukrepov,  so se pa začeli izvajati tudi preostali biomeliorativni 

ukrepi. S posodobitvijo Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove v začetku leta 2019 

pa je omogočila razširitev nabora ukrepov za financiranje oz. sofinanciranje iz gozdnega sklada v 

zasebnih gozdovih na območjih Natura 2000 in sicer predvsem na področju obnove, nege in varstva 

gozdov (ciljno za gozdne habitatne tipe in gozdne kure).  

 

Iz gozdnega sklada je v naslednjih letih predvideno financiranje oziroma sofinanciranje ukrepov za 

izboljšanje in ohranjanje stanja vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000 v višini 750.000 EUR na 

leto.  S tem so se zagotovila sistemska sredstva za skrb za Natura 2000 območja v gozdovih Slovenije. 

 

Za ukrepe, ki pa se zaradi vplivov podnebnih sprememb razvoja stroke šele razvijajo pa se v prihodnje 

še vedno financira v okviru drugih finančnih mehanizmov še posebej projektnih sredstev in sredstev 

Podnebnega sklada. 

 

VKLJUČENI DELEŽNIKI, PARTNERJI, ORGANIZACIJE, STROKOVNJAKI …  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Slovenski državni 

gozdovi, d.o.o., Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove Slovenije. 
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2.7. VKLJUČEVANJE LOVCEV V SPREMLJANJE POPULACIJE VELIKIH ZVERI 

TEMA: SODELOVANJE, AKCIJA NA TERENU, KOMUNIKACIJA 

PROJEKT: LIFE LYNX 

FINANČNI MEHANIZEM: LIFE  

ORGANIZACIJA: Zavod za gozdove Slovenije 

 

KRATKA VSEBINA/POVZETEK  

Dinarsko-JV alpska populacija risa je številčno zmanjšana, genetsko osiromašena in izolirana, torej 

nima stika z osebki iz sosednjih populaciji, zato se njeni osebki parijo v sorodstvu. Za rešitev populacije 

pred izumrtjem je treba stopnjo sorodnosti znižati, in sicer z doselitvijo osebkov iz druge, neogrožene 

populacije. V okviru sedemletnega projekta LIFE Lynx načrtujemo v to populacijo vključiti 14 novih 

živali iz Karpatov.  

Sprejemanju projekta s strani deležnikov in širše javnosti namenjamo veliko pozornosti, saj je tesno 

sodelovanje z lokalnimi prebivalci, lovci in vsemi deležniki v procesu reševanja populacije risa 

ključnega pomena za njeno dolgoročno ohranitev.  

Lovci so ključen deležnik v tem procesu, zato smo jim ponudili sodelovanje v projektu in jih prosili za 

pomoč pri terenskem delu spremljanja stanja populacije. Zaradi njihove izkušenosti in terenskega 

poznavanja razmer so naš nepogrešljivi partner pri pridobivanju zadostnega števila kvalitetnih 

podatkov, ki omogočajo uporabo najnovejših metod ter strokovne, objektivne in znanstvene zaključke. 

V izvajanje projekta smo jih tako aktivno vključili, s čimer smo opazno povečali možnosti za dosego 

vseh ciljev projekta.  

 

PROSTORSKA IN ČASOVNA OPREDELITEV  

Od leta 2018 do 2024; na območju prisotnosti risa v Sloveniji in na predvidenih območjih za doselitve.  

 

VSEBINA DOBRE PRAKSE 

a) Razlogi, ki so pripeljali do prijave in izvedbe aktivnosti projekta (kratka zgodovina 

problematike, ki je bila obravnavana v okviru projekta) 

Dinarska populacija risa (območje Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine) izvira samo iz šestih, 

med seboj že sorodnih si osebkov iz slovaškega dela Karpatov, ponovno naseljenih v Slovenijo leta 

1973. Kljub tej izredno uspešni reintrodukciji v svetovnem merilu, ko so potomci ponovno naseljenih 

živali poselili tudi sosednje države vse od severne Italije in dela Avstrije do Hrvaške ter Bosne in 

Hercegovine, se je populacija po nekajdesetletni rasti pričela zmanjševati. Glavna razloga za to sta 

inbriding oz. parjenje v sorodstvu ter naključni tok frekvence genov (»genski drift«). Parjenje v 
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sorodstvu namreč povzroča zmanjšanje genetske pestrosti in pojav škodljivih genov. To otežuje 

preživetje posameznih osebkov, kar pripelje do zmanjšanja številčnosti populacije in končno do 

izumrtja. Populacija je trenutno izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni. 

Za rešitev populacije pred ponovnim izumrtjem so potrebni nujni ukrepi za vnos zdravih genov iz 

druge, neogrožene populacije ter izboljšanje povezanosti ter pretoka genov z drugimi populacijami 

risa, zlasti z alpsko. 

 

b) Glavni namen projekta in izvedene aktivnosti/ukrepi v okviru projekta (rezultati projekta na 

terenu) 

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena 

dolgoročna ohranitev. Zaustaviti je treba upadanje številčnosti populacije risa z doselitvami novih 

osebkov in zagotoviti podporo širše javnosti za izboljšanje trenutnega ohranitvenega stanja te živalske 

vrste. Za doseganje tega je potrebna trajna podpora, ki temelji na dobro zasnovanih načrtih ohranjanja 

in upravljanja, vključevanju deležnikov, učinkovitih komunikacijskih strategijah in institucionalni, 

politični ter finančni podpori na državni in mednarodni ravni. Dolgoročni cilj projekta je razvoj 

populacije v uspešno delujočo enoto, ki bo kot del metapopulacije zmožna samostojnega in 

dolgoročnega obstoja na tem ozemlju.  

 

V Slovenijo in na Hrvaško bomo z mednarodnim sodelovanjem doselili rise iz slovaškega in romunskega 

dela Karpatov. Zaradi tega se zavzemamo za ohranjanje močne podpore javnosti in ključnih deležnikov 

za ohranitev risa, kajti sprejemanje sobivanja z velikimi zvermi s strani lokalnih prebivalcev je ključnega 

pomena za dolgoročno ohranjanje velikih zveri. Tudi v primeru dolgoročne ohranitve doseljenih živali 

in celotne okrepljene populacije risa je doseg tega cilja odvisen predvsem od sprejemanja s strani širše 

javnosti.  

Kot ključne deležnike v tem procesu smo prepoznali lovce, in sicer zaradi dveh vidikov: po eni strani 

zaradi risovega prikritega in plenilskega načina življenja, redkosti, karizmatičnosti in dragocenosti 

slehernega osebka v naravi v biološkem in varstvenem smislu, po drugi strani pa zaradi osebnostnih 

lastnosti in interesov lovcev. Lovci so namreč glavni poznavalci razmer v njihovih loviščih in s tem vir 

ključnih informacij stanja na terenu. Lahko tudi vplivajo na stanje populacije risa. Osebno se zavzemajo 

za lovska načela in namenjajo stanju živalskih populacij v njihovih loviščih posebno skrb.  

V projekt smo jih zato aktivno vključili. Za namene doselitev novih osebkov je treba namreč na 

izbranem območju vzpostaviti sistematični monitoring vrste, katerega najobsežnejša aktivnost 

predstavlja monitoring z avtomatskimi kamerami (fotopastmi). Načrtovanja vključevanja lovcev v naše 

delo smo se lotili sistemsko in premišljeno: našo idejo smo najprej v lokalnem okolju predstavili 
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vodstvom lovskih družin in vodjem lovišč s posebnim namenom, in sicer sprva na ravni območnih 

združenj upravljavcev lovišč, pozneje pa s posameznimi pogovori z vodstvi upravljavcev lovišč. Odziv 

na povabilo za sodelovanje pri monitoringu je presegel vsa pričakovanja – pozitivno so se odzvali skoraj 

vsi upravljavci lovišč, s katerimi smo vzpostavili stik. V naslednji fazi smo vzpostavili komunikacijo s 

posameznimi zainteresiranimi osebami, ki so bile pripravljene sodelovati pri našem delu. Ključno se 

nam zdi, da smo celotno delo v sklopu spremljanja risov opravili skupaj z lovci: skupaj smo izbirali 

potencialne lokacije za postavitev kamer, jih sistematično nato v kratkem času skupaj postavili, nato 

pa jih prosili, da so kamere redno pregledovali, menjali spominske kartice in baterije, pobirali dlake z 

lovilcev dlak  in nas obveščali o tipih posnetkov in drugih indicih o prisotnosti risa v loviščih. Poznavanje 

terena in prejšnja opažanja lovcev so se izkazala za pomemben doprinos, saj smo tako lahko izbrali 

lokacije na območjih z najboljšimi deli risovega habitata. Ves čas trajanja monitoringa si z lovci redno 

izmenjujemo informacije. Redno nas seznanjajo o operativnosti kamer in lovilcev dlak ter o 

morebitnem sledenju in opažanju risa v njihovih loviščih. Pomembno je tudi, da lovcem čim bolj 

olajšamo njihovo prostovoljno delo, zato smo npr. med drugim pripravili interna navodila za nastavitve 

avtomatskih kamer in vzpostavili oseben stik. 

 

 

Slika 12. Monitoring risa s posnetki, lokacijami kamer in označenim območjem sodelujočih lovišč (ZGS). 
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Slika 13. Nameščene kamere za spremljanje risa (ZGS).  

 

Pomemben se nam namreč zdi tudi obraten vidik tega recipročnega odnosa, torej da poskušamo v 

največji možni meri zadovoljiti pričakovanja lovcev in vzdrževati njihovo motivacijo za sodelovanje. 

Čeprav so se nekateri lovci monitoringu pridružili z nekaj pomisleki, je bila na koncu večina pozitivno 

presenečena nad rezultati. Veliko zanimanje za tematiko smo opazili že med spremljanjem, saj so 

mnogi nemudoma pregledali posnetke in nam sproti posredovali fotografije risov. Hkrati so nam 

navdušeno pošiljali povratne informacije tudi o drugih posnetih vrstah, za katere prej niso vedeli in v 

kolikšni meri so prisotne v njihovih loviščih. Dodana vrednost posnetkov je bila tudi, da so bili 

pridobljeni na lokacijah, ki so zelo različne od tistih, ki jih po navadi spremljajo lovci s svojimi kamerami. 

Tako so lovci poleg priložnosti, da spoznajo risa kot eno najbolj skrivnostnih vrst pri nas, lahko dobili 

tudi nov pogled na združbo živali v svojem lovišču. 

 

 

Slika 14. Fotografije risov iz avtomatskih kamer, ki so jih posredovali lovci (ZGS). 
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Slika 15. Nameščanje kamer za spremljanje risa (ZGS). 

 

Lovce vključujemo tudi v naše druge aktivnosti, kot so zimsko sledenje (zbiranje neinvazivnih genetskih 

vzorcev), skrb za rise, ko so le-ti v prilagoditvenih oborah ipd. Redno jih obveščamo o aktualnem 

dogajanju na projektu in za njih organiziramo številna predavanja, predstavitve preliminarnih 

rezultatov monitoringa ter jim razdeljujemo projektna gradiva. Prav tako so vključeni v lokalne 

posvetovalne skupine, s katerimi se redno sestajamo, pogovarjamo in izmenjujemo informacije. 

Ključnega pomena namreč je, da smo za sodelujoče lovce neprestano dosegljivi ter z njimi vzdržujemo 

tesen stik. Nudimo jim vse željene informacije o risu v njihovem lovišču ter poteku same akcije in 

projekta, poskrbimo za povratne informacije o uporabi in analizah pridobljenih posnetkov ter jih redno 

obveščamo o doseženih zaključkih. Kot zelo uspešen se je izkazal oseben stik v kombinaciji telefonskih 

pogovorov in skupnega terenskega dela. Vsakega sodelujočega lovca ali drugo zainteresirano osebo 

na terenu spremlja oseba iz projektne skupine (ZGS ali UL BF). Velja tudi obratno, namreč vsak 

zaposleni na projektu redno obvešča lovce, kadar smo na terenskem delu v njihovih loviščih. Naše 

zanimanje za njihovo delo in pridobivanje podatkov za namene projekta je ključen dejavnik za 

vzdrževanje korektnega odnosa, ki omogoča vzpostavitev in rast zaupanja, kredibilnosti in 

strokovnosti.  

Za lažje komuniciranje in za namene povezovanja lovcev z različnih območij Slovenije, ki sodelujejo z 

nami, smo vzpostavili tudi zaprto skupino na socialnem omrežju Facebook. Ideja je bila zelo dobro 

sprejeta, saj tako povezovanje predstavlja enostaven kanal za hitro deljenje informacij o opažanjih risa 

in skupnem terenskem delu. Skupina na socialnem omrežju je dobro zaživela, saj vsakdo izmed nas 
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sodelujočih čuti dodatno motivacijo in poteši svojo radovednost, ko v krogu enako mislečih delimo 

naša terenska prizadevanja, opažanja, nabrane izkušnje in rezultate. 

Pridobljeni podatki s strani sodelujočih lovcev so za potrebe projekta neprecenljivi, saj smo le na tak 

način lahko vzpostavili tako kvalitetno mrežo zbiranja podatkov po celotnem območju razširjenosti 

risa v Sloveniji, kar nam omogoča strokovno podprte načrte doselitev novih osebkov risa. Rezultati 

takšnega sistematičnega monitoringa podpirajo dosego več ciljev hkrati (ocenjevanje velikosti in 

razširjenost slovenskega dela dinarske populacije risa, določitev lokalnih območij, kjer je ris še vedno 

prisoten in se razmnožuje, usmerjanje bodočih doselitev, spremljanje populacijskih trendov, 

prepoznavo potencialnih groženj in uskladitev podatkov na celotnem Dinarskem območju v Sloveniji 

in na Hrvaškem z dolgoročnim sodelovanjem). Ta izjemen rezultat ni pomemben samo za uspešno 

nadaljevanje projekta doselitve risa, ampak tudi za nadaljnje varstvo te karizmatične vrste. Pozitivna 

posledica korektnega in sistematičnega načina dela je tudi ustno prenašanje informacij o naših 

aktivnostih znotraj deležniške skupine in posledična zainteresiranost upravljavcev lovišč izven 

dinarskega prostora za sodelovanje, zato smo v sledečih sezonah monitoring razširili tudi na predalpski 

in alpski del.   

Zaradi dobrih rezultatov bomo s to prakso nadaljevali do konca projekta, stike pa ohranili tudi za 

prihodnje priložnosti pri delu z velikimi zvermi in širše z ostalimi zavarovanimi ali lovnimi vrstami.  

 

c) Prispevek, ki ga je imel projekt za gozdarsko prakso za območno enoto in širše za celotno 

Slovenijo 

Z aktivno vključitvijo deležniške skupine (lovci) v izvajanje projekta smo ključno povečali možnosti za 

dosego vseh ciljev projekta. Pripravljenost lovcev za sodelovanje in njihovo vestno prostovoljno delo 

skozi celotno sezono monitoringa sta omogočila izjemno kakovost zbranih podatkov o risih v 

slovenskih dinarskih gozdovih.  

Na sistematičen način tako zagotavljamo dolgoročno vključitev doseljenih živali v populacijo in 

skrbimo za sprejemanje ohranjanja risa s stani širše javnosti: sistematično zbrani kvalitetni podatki na 

podlagi vnaprej načrtovanega in nadziranega eksperimentalnega okolja po znanstvenih metodah nam 

omogočajo uporabo znanstvenih orodij, kar nam bo omogočilo dosego ciljev – dolgoročno ohranitev 

populacije risa – ki so odvisni tudi od sprejemanja s strani širše javnosti.  

Podatki o risih in celotni populaciji, nabrani v sklopu projekta, nam bodo omogočili razumevanje 

razvoja populacije, spremljanje uspešnosti doselitve, testiranje različnih upravljavskih scenarijev ter 

izbor najboljšega načina upravljanja s populacijo. Vse našteto ima velik vpliv na izvajanje nacionalne 

strategije o ohranjanju risa v Sloveniji.  
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Populacijo risa si delimo tudi z drugimi državami, zato imajo rezultati projekta neposreden vpliv v 

mednarodnem prostoru in pomembno prispevajo k izvajanju evropske in širše okoljevarstvene 

politike.  

 

VKLJUČENI DELEŽNIKI, PARTNERJI, ORGANIZACIJE, STROKOVNJAKI …  

 Deležniki: lovci 

 Partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Lovska zveza 

Slovenije 

 

PRILOGE 

 Spletna stran projekta: https://www.lifelynx.eu/category/novice/vkljucevanje-

lovcev/?lang=sl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifelynx.eu/category/novice/vkljucevanje-lovcev/?lang=sl
https://www.lifelynx.eu/category/novice/vkljucevanje-lovcev/?lang=sl
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2.8. SODELOVANJE Z DELEŽNIKI PRI UVAJANJU ZAŠČITNIH UKREPOV ZA SPODBUJANJE 

SOBIVANJA Z VELIKIMI ZVERMI 

TEMA: Sodelovanje, komunikacija, tehnične rešitve, aktivnosti na terenu  

PROJEKT: SloWolf, LIFE DINALP BEAR, Carnivora Dinarica, LIFE WOLFALPS EU 

FINANČNI MEHANIZEM: LIFE , INTERREG 

ORGANIZACIJA: Zavod za gozdove Slovenije 

 

KRATKA VSEBINA/POVZETEK  

Zaradi številnih družbeno-ekonomskih vprašanj je ohranjanje velikih zveri zahteven proces, ki ni samo 

v domeni naravoslovnih strok. Ohranjanje rjavega medveda in volka je namreč v veliki meri odvisno 

od sprejemanja s strani človeka. Nizka toleranca do sobivanja, zlasti lokalnega prebivalstva in 

interesnih skupin, predstavlja eno glavnih groženj ohranjanju teh vrst.  

Predvsem rejci drobnice in drugih pašnih živali so ključna deležniška skupina, katero je nujno 

vključevati v varstvene akcije za dolgoročno ohranjanje obeh vrst velikih zveri. Na Zavodu za gozdove 

Slovenije smo v okviru različnih projektov (npr. SloWolf, LIFE DINALP BEAR, Carnivora Dinarica, LIFE 

WOLFALPS EU) vzpostavili sodelovanje s številnimi rejci, čebelarji in lokalnimi prebivalci ter 

skupnostmi, kateri sedaj uporabljajo učinkovite zaščitne ukrepe (npr. varovanje črede z visokimi 

elektromrežami ali pastirskimi psi) za preprečevanje škod po velikih zvereh. Zaradi tega pričakujemo 

zmanjšanje števila konfliktov med ljudmi in velikimi zvermi ter zvišanje strpnosti do sobivanja s temi 

vrstami. 

Ključnega pomena v tem procesu so bili poleg iznajdbe in preizkušanja različnih tehnoloških rešitev 

predvsem osebno sodelovanje z deležniki ter transparentno delovanje, ki temelji na medsebojnem 

zaupanju in volji za iskanje, preizkušanje in uvajanje novih ukrepov. Z naše strani je bila pri tem nujna 

pripravljenost za stalen stik z uporabniki, redna dosegljivost po telefonu, svetovanje za pravilno 

uporabo ukrepov in osebni obiski na terenu za pregled pravilne uporabe ukrepov. Verjamemo, da je 

tako visok odstotek zmanjšanja škod pri tistih rejcih, s katerimi smo vzpostavili tesno sodelovanje, 

posledica ne samo tehnoloških rešitev, temveč predvsem pravilne in redne uporabe opreme, 

korektnega odnosa in stalnega pretoka informacij ter svetovanj. Pozitivni učinki korektnega in 

učinkovitega sodelovanja se kažejo na veliko ravneh, ne samo na željenem rezultatu učinkovitega 

varovanja premoženja. 
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PROSTORSKA IN ČASOVNA OPREDELITEV  

Projekti SloWolf, LIFE DINALP BEAR, Carnivora Dinarica, LIFE WOLFALPS EU so se odvili v različnih 

časovnih obdobjih med leti 2010 in 2021. Zajemajo območje razširjenosti rjavega medveda in volka v 

Sloveniji. 

 

VSEBINA DOBRE PRAKSE 

a) Razlogi, ki so pripeljali do prijave in izvedbe aktivnosti projekta (kratka zgodovina 

problematike, ki je bila obravnavana v okviru projekta) 

Zaradi številnih družbeno-ekonomskih vprašanj je ohranjanje velikih zveri zelo zahtevno (Chapron in 

sod., 2014). Reševanje tovrstnih vprašanj je zato bistvenega pomena za dolgoročno ohranjanje vrst 

(Dickman in sod., 2013). Podobno kot v drugih delih Evrope je tudi v Sloveniji ohranjanje rjavega 

medveda (Ursus arctos L.) in volka (Canis lupus L.) v veliki meri odvisno od sprejemanja s strani človeka. 

Nizka toleranca do sobivanja, zlasti lokalnega prebivalstva in interesnih skupin (npr. rejci pašnih živali), 

predstavlja eno glavnih groženj ohranjanju teh vrst. Heberlein (2012) je predlagal tri vidike, povezane 

z varstvenimi akcijami, ki jih je pri ohranjanju velikih zveri potrebno upoštevati: kognitiven 

(komunikacija in izobraževanje), tehnološki (zaščitni in drugi upravljavski ukrepi) in strukturni (urejanje 

na ravni zakonodaje). Nizka toleranca oziroma nesprejemanje rjavega medveda in volka sta velikokrat 

pogojena s pomanjkanjem razumevanja ekoloških, predvsem pa vedenjskih značilnosti velikih zveri, 

kar vodi v pretiran strah, izogibanju območjem s prisotnostjo teh vrst in posledično v znižanje kvalitete 

posameznikovega življenja (predvsem prebivalcev ruralnih območij). K nizki toleranci do teh vrst pa v 

veliki meri doprinesejo tudi škode, povzročene na človekovem premoženju in s tem povezane 

ekonomske izgube. 

 

b) Glavni namen projekta in izvedene aktivnosti/ukrepi v okviru projekta (rezultati projekta na 

terenu) 

Iskanju idej in tehnoloških rešitev za zmanjševanje konfliktov med deležniki in velikimi zvermi v 

procesu ohranjanja volka in medveda v Sloveniji smo posvetili namenske projekte v zadnjem 

desetletju. Primeri dobrih praks preprečevanja konfliktov z rjavim medvedom in volkom, ki so se iz 

tega prizadevanja razvili, so vedno podprti s komunikacijskimi aktivnostmi in vključenimi deležniki, ki 

sodelujejo v tem procesu.  

Sodelovanje z živinorejci in čebelarji ter lokalnimi skupnostmi in posameznimi prebivalci veliko 

doprinese k zmanjševanju konfliktov med človekom in volkom ter medvedom, saj lahko z uporabo 

zaščitnih ukrepov zmanjšamo škodo na človekovem premoženju in s tem vzdržujemo sprejemanje teh 

dveh vrst in strpnost do sobivanja.  
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Podpora ohranjanju obeh vrst velikih zveri s strani lokalnih prebivalcev je izjemnega pomena. 

Predvsem rejci drobnice in drugih pašnih živali so ključna deležniška skupina, katero je treba 

vključevati v varstvene akcije za dolgoročno ohranjanje obeh vrst. Ključno je, da poleg komunikacijskih 

in izobraževalnih aktivnosti za večjo osveščenost prebivalstva, iščemo tehnološke rešitve, ki omilijo 

privabljanje in približevanje velikih zveri v bližino človeških bivališč. Eden izmed teh ukrepov je 

primerno varovanje pašnikov, drugi pa preprečevanje dostopa medvedom do hrane antropogenega 

izvora.  

V okviru različnih projektov (npr. SloWolf, LIFE DINALP BEAR, Carnivora Dinarica, LIFE WOLFALPS EU) 

smo vzpostavili sodelovanje s številnimi rejci in čebelarji, kateri sedaj uporabljajo učinkovite zaščitne 

ukrepe (kot so varovanje z visokimi elektromrežami, večžičnimi elektroograjami, elektro-preprogami 

ali pastirskimi psi) za preprečevanje škod po velikih zvereh. Oblikovali smo tudi različne ukrepe za 

zaščito odpadkov pred dostopom s strani medveda: različni tipi medovarnih smetnjakov in medovarni 

kompostniki. 

 

 

Slika 16. Medovarni smetnjaki (ZGS). 
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Slika 17. Medovarni kompostnik (ZGS). 

  

Slika 18. Različni medovarni smetnjaki (ZGS). 

  

Slika 19. Varovanje živali z elektromrežami (ZGS).  
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Slika 20. Pastirski psi (ZGS).   

 

Ključnega pomena za zmanjšanje števila škodnih dogodkov na človekovi lastnini in ostalih konfliktov z 

zvermi se je poleg uvajanja tehnoloških rešitev izkazala vzpostavitev redne, zanesljive in neposredne 

komunikacije z rejci, čebelarji, župani in lokalnimi prebivalci.  

V prvi fazi smo na podlagi pregleda podatkov evidenc o velikih zvereh v Sloveniji identificirali 

posamezne »vroče točke« v Slovenji, torej območja z večjim številom zabeleženih konfliktov med 

ljudmi in velikimi zvermi. Ko smo zbrali podatke o potencialnih lokacijah, smo za vsak posamezen 

primer pristop k deležnikom vnaprej skrbno načrtovali in se dobro pripravili na sestanek v lokalnem 

okolju. Tam smo najprej prisluhnili njihovim težavam in jim argumentirano ponudili sodelovanje z 

iskanjem ustreznih rešitev za njihovo težavo. Preko redne in zanesljive komunikacije se kontaktirane 

osebe niso počutile prepuščene same sebi v njihovi težavi, temveč so pridobile občutek, da so težave 

rešljive in da rešitve obstajajo.  

Skupaj z Biotehniško fakulteto smo kot prvi v Sloveniji uvedli tudi rešitve za zmanjševanje pogostosti 

zahajanja medvedov v naselja, kamor jih privabljajo antropogeni ostanki hrane in za ta ukrep 

(medovarni kompostniki in smetnjaki različnih oblik) smo morali vzpostaviti sodelovanje z lokalnimi 

skupnostmi. Pristopa k vzpostavljanju stika z občinami smo se lotili sistematično in premišljeno. Za 

začetne stike smo izbrali tiste občine v Sloveniji, ki so imele največ zabeleženih konfliktov z medvedom, 

npr. največ intervencijskih posredovanj in škod na človekovi lastnini v strnjenem naselju. S prošnjo za 

sodelovanje smo se obrnili na vodstvo občine; sestali smo se z vsakim županom posebej v njihovem 
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lokalnem okolju, mu predstavili naš projekt in potencialne rešitve ter prosili za sodelovanje z 

namenom, da vsi skupaj dosežemo kar najboljše rezultate in učinkovite rešitve konfliktov.  

Kontaktiranim deležnikom, ki so privolili v sodelovanje na projektih, smo prisluhnili in jih v procesu 

izboljšanja varovanja njihovega premoženja in preprečevanja konfliktov z volkom in medvedom 

spremljali na več načinov: z redno neposredno telefonsko komunikacijo, obiski na terenu, nudenjem 

svetovanja o uporabi varovalne opreme, rednim obveščanjem o administrativnih postopkih in 

predvsem s stalno dosegljivostjo po telefonu. Tistim, ki so se kot del rešitve odločili za pastirskega psa, 

je bilo na voljo tudi svetovanje izkušenega vzreditelja, ki je sproti s svojimi izkušnjami in znanjem 

usmerjal vzgojo in razvoj delovnega psa.  

Uporabniki/sodelujoči v projektu so se tako počutili slišani in upoštevani, s čimer smo vzpostavili 

pozitiven medsebojni odnos, ki je temeljil na vzajemnem prizadevanju za dosego skupnih ciljev. 

Zadovoljni uporabniki so kazali izredno visok odstotek učinkovitosti varovalnih ukrepov. Taki so se bili 

bolj pripravljeni posvetiti se izboljšanju metodologije in zaradi redne komunikacije smo imeli 

priložnost sprotnega odpravljanja pomanjkljivosti in prilagajanja ukrepa na lokalne razmere. 

Posledično so se raje vključevali v nadaljnje projektne akcije in bili tudi sami pripravljeni sodelovati pri 

testiranjih novih rešitev. Njihova proaktivnost jim je dala občutek nadzora nad situacijo in prejeta 

zaščitna sredstva ali finančna podpora za izvajanje del na projektu niso bili več primarni fokus 

sodelovanja, temveč nas je družilo skupno prepričanje v možnost izboljšanja sobivanja med človekom 

in velikimi zvermi.  

Učinkovitost tehničnih rešitev se je tudi ustno razširila med deležniki, zato npr. skupaj z njimi 

(komunalami, občinami, lokalnimi prebivalci) poteka določanje lokacij, katere je še treba opremiti z 

zaščitnimi ukrepi. Pozitivne posledice korektnega sodelovanja so se izkazale tudi v primerih, ko so še 

druge občine ali komunalne službe s težavami same pristopile do nas in nam ponudile sodelovanje (za 

primer medovarnih smetnjakov).  

 

Neprecenljiva dodana vrednost take prakse je dejstvo, da številni posamezniki in skupnosti, s katerimi 

sodelujemo, delujejo kot promotorji oz. ambasadorji dobrih, učinkovitih praks, ki omogočajo strpno 

sobivanje, kar na dolgi rok pripomore k bolj uspešnemu upravljanju in ugodnemu varstvenem stanju 

velikih zveri. Taki ljudje v svojem lokalnem okolju npr. promovirajo uporabo zaščitnih sredstev in so 

pripravljeni gostiti zainteresirane obiskovalce, da jim razkažejo delovanje teh ukrepov. Rejci, vzreditelji 

pastirskih psov, čebelarji in lokalni pomočniki (za primer medovarnih kompostnikov in smetnjakov) 

sodelujejo z nami pri številnih komunikacijskih dejavnostih, kot so predstavitve ukrepov in primerov 

dobrih praks za lokalno in širše prebivalstvo, medije, domačo in tujo strokovno javnost, ter nudijo 

informacije drugim zainteresiranim za aktiven pristop k varovanju premoženja pred velikimi zvermi. 
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Tak učinek sodelovanja je prerasel tudi v možnost, da tam, kjer je v določenih obdobjih na voljo manj 

projektnih finančnih sredstev za zaščitno opremo, izvedemo ukrep demonstracijsko, torej za namene 

osveščanja lokalnega prebivalstva in turistov. 

 

Za maksimalno učinkovitost postavljenih ukrepov na terenu je ključnega pomena, da je zaščitna 

oprema pravilno postavljena in vzdrževana. Zato je dodaten ključen dejavnik, ki je po našem mnenju 

pripomogel k povečanju učinkovitosti varovanja, prav nadzor ustrezne uporabe ukrepa na terenu. S 

sodelujočimi smo opravljali terenske kontrole pravilne uporabe ukrepa na terenu najmanj enkrat 

letno, s čimer smo opravili tudi vlogo svetovanja izboljšanja uporabe in obnovili znanje ter priporočila 

za pravilno uporabo ukrepa. Pri izvajanju kontrol uporabe zaščitnih sredstev na terenu in pri 

komunikaciji s kmeti so se kot zelo pomembni izkazali pooblaščenci za cenjenje škod Zavoda za 

gozdove Slovenije. Tako se je uporaba že vzpostavljenih mrež izkazala za zelo konstruktiven in 

učinkovit komunikacijski in podporni pristop. Tega konstruktivnega koraka tudi ne bi mogli izpeljati s 

predhodno vzpostavljenim korektnim odnosom do posameznikov ali izvajalcev komunalne službe.  

Naša prizadevanja so bila še nadgrajena, kajti redno sodelovanje nam je omogočilo celo vzpostavitev 

t. i. »lokalnih pomočnikov« (za primer medovarnih smetnjakov in kompostnikov). To so bili lokalni 

prebivalci, zainteresirani za tesnejše sodelovanje, ki so pridobili dovolj izkušenj in znanja ter 

komunikacijskih spretnosti, da so sami začeli izvajati preglede ukrepov na terenu in nas o tem 

obveščati. To je bilo izredno pozitivno z več vidikov: nekateri lokalni prebivalci npr. preferenčno 

izbirajo poznane ljudi iz svojega okolja, na čigar mnenje in delovanje se naslanjajo pri oblikovanju 

svojih stališč in odločitev; lokalni pomočniki precej bolje poznajo lokalne situacije in so stalno prisotni 

na lokaciji, kar še poveča dosegljivost pomoči in svetovanja za lokalne prebivalce; prostorski domet 

našega sodelovanja se tako poveča.  

Kot povratno informacijo smo prejeli številne pozitivne izkušnje pri uporabi teh ukrepov, pa tudi 

izjemen interes za njihovo postavitev. Zato so se naše spremljajoče komunikacijske aktivnosti s 

prejemniki zaščitne opreme in lokalnimi skupnostmi izkazale kot nujne za pravilno uporabo in s tem 

za dolgoročno učinkovitost ukrepa. Tako smo vzpostavili spletni portal o načinih varovanja premoženja 

pred škodami po zavarovanih vrstah »Varna paša« (https://www.varna-pasa.si/), katerega stalno 

nadgrajujemo in dopolnjujemo z aktualnimi podatki, na voljo pa je tudi v angleški različici za čezmejen 

prenos praks. Pripravili smo tudi priročnik s predstavljeni ukrepi za zmanjševanje privabljanja 

medvedov v naselja, skupaj s praktičnimi navodili za izdelavo in uporabo medovarnih kompostnikov.  

Daljnosežna pozitivna posledica je tudi ta, da se lokalne skupnosti na podlagi dobrih izkušenj sedaj že 

same organizirajo in delujejo v smeri promoviranja in vzpostavljanja učinkovitih praks. Na pobudo 

lokalnih skupnosti npr. lokalni zavodi in inštitucije namenjajo del sredstev od turistične ponudbe – 

odgovornega opazovanja medvedov – za namen preprečevanja konfliktov v naseljih. 

https://www.varna-pasa.si/


LIFE-IP NATURA.SI – LIFE17 IPE/SI/000011 

 

47 
 

 

c) Prispevek, ki ga je imel projekt za gozdarsko prakso za območno enoto in širše za celotno 

Slovenijo 

Nekateri izmed ukrepov (npr. za zaščito pašnikov in čebelnjakov) so iz individualnega sodelovanja s 

kmeti prerasli v nacionalne sheme financiranja. Preizkušeni ukrepi, kot so ukrep varovanje pašnih živali 

z visokimi elektromrežami in s pomočjo pastirskih psov, so se npr. vključili v programsko shemo 

Programa razvoja podeželja (ukrepi KOPOP), pri čemer so kmetje upravičeni do subvencij za dodatno 

delo, ki ga predstavlja varovanje pašnih živali pred velikimi zvermi. Poleg tega so oškodovani kmetje 

upravičeni do 80 % sofinanciranja nakupa opreme za varovanje premoženja z visokimi elektromrežami 

in elektroograjami (v primeru zaščite stacionarnih čebelnjakov) s strani Agencije RS za okolje (ARSO). 

Sofinancirani deleže znaša 4000 €, kar poleg samih elektromrež omogoča tudi nakup vse potrebne 

spremljajoče opreme. 

Nekateri lokalni turistični zavodi preusmerjajo dele dohodkov od turistične ponudbe odgovornega 

opazovanja medvedov v nakup medovarnih kompostnikov in smetnjakov, torej je določen odstotek 

sredstev namenjen v povraten pretok do lokalnih prebivalcev.  

Dobre prakse se iz večjih evropskih, torej mednarodnih projektov prijavljajo tudi v bolj lokalnih 

projektih, kot npr. v kohezijskih projektih in projektih čezmejnega sodelovanja (Interreg). Poleg 

uporabe v drugih projektih se uporaba učinkovitih zaščitnih ukrepov širi kot primer dobre prakse tudi 

preko meja Slovenije (številne aktivnosti ZGS za povezovanje z drugimi organizaciji, ki delujejo na tem 

področju znotraj EU in širše). Trenutno postavitev ukrepov npr. planirajo tudi partnerji iz Hrvaške. 

Za dolgoročno reševanje problematike zahajanja medveda v naselja pa je ključnega pomena vključitev 

sofinanciranja tovrstnih preventivnih ukrepov v akcijski načrt za upravljanje rjavega medveda v 

Sloveniji za obdobje 2019–2023. 

 

VKLJUČENI DELEŽNIKI, PARTNERJI, ORGANIZACIJE, STROKOVNJAKI …  

 Deležniki: živinorejci, čebelarji, občine (oz. lokalne skupnosti) in lokalni prebivalci na območju 

prisotnosti velikih zveri. 

 Partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

 

PRILOGE 

 Spletna stran dobre prakse: https://www.varna-pasa.si/ 

 

  

https://www.varna-pasa.si/
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