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UVOD 

Zavod RS za varstvo narave je s 1. 1. 2018 pričel izvajati projekt: »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in 

prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem, Mala barja – Marja«. Projekt je sofinanciran s 

strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. 

 

Projekt Mala barja - Marja: 

Cilj projekta je izboljšanje stanja ohranjenosti treh ciljnih habitatnih tipov in treh vrst na 10 projektnih 

območjih: Krimsko-Menišijska barja, Črna dolina, Stržene luže, Podhom, Bodešče, Mlake pri Trzinu, 

Češeniške gmajne, Mišja dolina, Brje-Zasip in Jezerc. Aktivnosti projekta Mala barja - Marja bodo 

pripomogla k uresničitvi Programa upravljanja Natura 2000. Zavod RS za varstvo narave v projektu 

nastopa kot prijavitelj, projektni partnerji so Občina Trzin, Občina Bled, Občina Logatec in Zavod 

Parnas - Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče. 

 

V območjih projekta Mala barja – Marja Črna dolina, Stržene luže, Mišja dolina (podobmočje 

Kaplanovo, Knej), Češeniške gmajne in Jezerc pri Logatcu se je v preteklih desetletjih, predvsem kot 

posledica odsotnosti kmetijske rabe (košnje) pojavila bolj ali manj gosta lesna zarast v obliki 

grmičevja in dreves. Kot posledica prisotne lesne zarasti in prav tako zaradi pomanjkanja upravljanja 

območij je prišlo do postopnega izsuševanja, kar je proces zaraščanja še pospešilo. Predmet te 

projektne naloge je izvedba storitve odstranitve lesne zarasti (posek lesne vegetacije), ki ji sledi 

urejanje hidroloških razmer v posameznem območju z namestitvijo zadrževalnih pragov in prepusta. 

To bo imelo za posledico zadrževanje vode v območju, zlasti v sušnih obdobjih leta, in izboljšanje 

razmer za ciljne habitatne tipe bazično nizko barje HT 7230, mokrotne travnike s prevladujočo stožko 

HT 6410 in prehodno barje HT 7140.  

Odstranjevanje lesne zarasti in izboljšanje hidroloških razmer v projektu Mala barja – Marja je del 

varstvenih ciljev: 

 Varstveni cilj 4.1.1. (izboljšanje stanja ohranjenosti HT 7230 (bazična nizka barja)): 

o Gadovec in Male rove, Rakitna; 
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GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČIJ ODSTRANJEVANJA ZARASTI IN SEZNAM PARCEL  

1.1 Krimsko hribovje 

Predvideno je odstranjevanje na površini 0,44  ha. Podroben popis del in stanja je v datoteki 

»Predračun odstranjevanje zarasti.xlsx«. 

 Parcele na katerih se odstranjuje zarast: 

o Podobmočje Gadovec; k.o. Zabočevo (2006): 1727/42; 

o Podobmočje Rove; k.o. Zabočevo (2006): 858/8; 

Vse navedene parcele so v privatni lasti in smo za potrebe odstranjevanja zarasti pridobili soglasja 

lastnikov. 

 

 

Slika 1: Prikaz površin kjer se bo odstranjevala lesna zarast v okolici Brezovice pri Borovnici. Z zeleno barvo je prikazano 
območje odstranjevanja posameznih grmovij in dreves (0,36 ha), z oranžno je označeno območje manj goste zarasti (0,08 
ha). Z rumenimi črtami je označen kataster parcel, za katere smo pridobili soglasja. 
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1.2 Rakitna 

Predvideno je odstranjevanje na površini 0,38 ha. Podroben popis del in stanja je v datoteki 

»Predračun odstranjevanje zarasti.xlsx«. 

 Parcele na katerih se odstranjuje zarast: 

o K.o. Rakitna (1652): 893/28, 1208/33, 1208/34, 1208/49; 

Vse navedene parcele so v privatni lasti in smo za potrebe odstranjevanja zarasti pridobili soglasja 

lastnikov. 

 

Slika 2: Prikaz površin kjer se bo odstranjevala lesna zarast v okolici Rakiškega jezera. Z zeleno barvo je prikazano območje 
odstranjevanja posameznih grmovji (0,28 ha), z oranžno je označeno območje manj goste zarasti (0,10 ha). Z rumenimi 
črtami je označen kataster parcel, za katere smo pridobili soglasja. 
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Storitve  

Sečnja in spravilo lesne biomase: 

 Na območjih prevladuje ročna sečnja in kombinacija ročnega in traktorsko spravilo lesa. 

 Vsa posekana lesna biomasa s sečnimi ostanki se mora odstraniti iz mokrišča.  

 V kolikor lastniki hočejo prevzeti lesno biomaso, se jim jo odloži na v naprej določeno mesto 

na parceli ali najbližji gozdni prometnici.  

 Odvoz lesne biomase in sečnih ostankov mora biti opravljen v skladu z navodili naročnika; za 

deponiranje, če ne bo drugače določeno iz strani naročnika, poskrbi izvajalec. 

 Izvajalec se je dolžan prilagajati zahtevam naročnika, terenskim in vremenskim razmeram. 

 Sečnja in spravilo potekata skladno z določili Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi 

ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 

110/08 in 83/13). 

Priprava zemljišča za sejanje: 

 Izvajalec po opravljeni sečnji pripravi zemljišče, da bo primerno za vzpostavitev traviščne 

površine. 

 Na območjih se štore posekanega drevja in večje šope grmovja zniža z motorno žago na nivo 

tal. 

 Odstranjevanje predrastkov na območju odstranjevanja lesne zarasti se izvede v rastni sezoni 

2021 po izvedeni sečnji, termin bo določen v dogovoru z naročnikom. 

 


