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Območje Jelovice (SPA) 

Kvalifikacijske vrste (SPA) 

• sokol selec (Falco peregrinus)   

• planinski orel (Aquila chrysaetos)   

• črna žolna (Dryocopus martius)  

• koconogi čuk (Aegolius funereus)   

• kozača (Strix uralensis)   

• mali skovik (Glaucidium passerinum)  

• triprsti detel (Picoides tridactylus)   

• gozdni jereb (Bonasa bonasia)   

• divji petelin (Tetrao urogallus)   

Ratitovec Ilirski bukovi gozdovi  
Blato na Jelovici  Barjanski gozdovi 

SCI 



Projekt Monaco 

Vzroki za „usmeritev sredstev“: 
• Slabi podatki o krovnih kvalifikacijskih vrstah (Natura 2000). 

• Povečevanje pritiska na gozdni prostor (npr. rekreacija, promet, nabiralništvo). 

• Spremembe v gozdnem prostoru (vetrolomi-sanitarne sečnje). 

 

Akcije: 
• Štetje prometa in analiza rezultatov  (2010-2012) 

• Predlog režima prometa na gozdnih cestah (2012) 

• Popis rastišč divjega petelina in gozdnega jereba (2011) 

• Predlog naravovarstvenih usmeritev za tarčne kvalifikacijske vrste 

 
V projektu ni neposredno sodeloval Zavod za gozdove, vendar so bili v projektu zbrani 
podatki za izdelavo Naravovarstvenih smernic za GGN GGE, ter oblikovan predlog 
režima prometa na gozdnih cestah. 



Rezultati projekta 
 

• 4503 popisanih vozil  

    (84% osebnih avtomobilov, 10% koles, 2% traktorjev in tovornih vozil; 

 

98% obiskovalcev planoto obišče z drugačnim namenom kot je gospodarjenje z gozdom.  
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Popis tarčnih kvalifikacijskih vrst 

• Divji petelin 

• Gozdni jereb 

23 rastišč  

49 pojočih petelinov 



GGN ZA GGE JELOVICA: 

1. Dobro sodelovanje ZGS in ZRSVN. 

2. Dobri podatki o krovnih vrstah (predvsem divji petelin). 

3. Analiza gozdarskih podatkov. 

4. Dobro vključevanje lastnikov (Rimskokatoliška cerkev in država) - na sestanku so 
bile predstavljene ključne vsebine in območja ter dogovorjeni ukrepi  

 

Ključne vsebine: 

divji petelin (širša cona (3 deli) in ožja območja rastišč) 

-  ohranjanje starejših presvetljenih debeljakov in sestojev v obnovi na 
ožjih območjih rastišč,  

          - vzpostavitev mirnih con (v času od 1. marca do 30. junija) 

                          - vzpostavitev režima uporabe gozdnih cest 

(postopek je ločen od GGN ZA GGE)           

 

triprsti detel   - mrtva masa (celotna cona) 

                         - ključna območja izven gospodarjenja (v primeru GGE Jelovica 
predvsem v varovalnih gozdovih) 

 

Naravovarstvene vsebine 



Rastišča divjega petelina  

• Analiza stanja razvojnih faz na ožjih 
območjih rastišč. 

Skupno oblikovanje ukrepov na rastiščih (ZGS 
in ZRSVN): 

• pripravljeni ukrepi za 3 ožja rastišča 

(za druga je bilo dogovorjeno, da se v 
načrtovalskem obdobju ne bo izvajalo 
ukrepov)  

 

 

 

  



Mrtva masa (triprsti detel) 

 

Analiza mrtve mase (ZGS) 

Usmeritve: 

• Ohranja naj se vsaj 3 % od celotne lesne zaloge mrtvih, odmirajočih dreves in sušic, 
po možnosti odraslega drevja v razširjenih debelinskih razredih b in c.  

• zagotovi naj se večji delež (1% lesne zaloge) stoječe mrtve lesne biomase v 
razredu c, ki naj bo čim bolj enakomerno porazdeljena po celotni coni. 

• Iz gospodarjenja naj se na 3% površine cone izvzame starejše in bolj ohranjene 
sestoje znotraj varovalnih gozdov 
(v GGE Jelovica predvsem varovalni odseki pod Ratitovcem). 

 



Karta funkcij (GGN za GGE Jelovica) 

1. biot 95ha 2% 

1. var 364ha 8%  



Vzpostavitev režima prometa na gozdnih cestah 

1. Analiza štetja prometa na gozdnih cestah 

2. Uskladitev predloga režima prometa na gozdnih cestah med ZGS in ZRSVN 

3. Dogovor z večina lastniki, občinami in gozdarsko inšpekcijo. 

4. Postavitev 10 prometnih znakov. 

5. V letu 2014 sta bila izvedena dva terenska dneva iz strani gozdarske 
inšpekcije. Kršitev ni bilo zabeleženih. 

 

 

 

 

 

 



Hvala za pozornost 


