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gozdna cesta, kjer bo potekalo spravilo

Zavod RS za varstvo narave skupaj s partnerji izvaja projekt 
»Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji 
Sloveniji in na Gorenjskem, Mala barja – Marja«. 

Cilj projekta je izboljšanje ohranjenos� mokrišč na dese�h 
območjih Natura 2000, med njimi tudi na Mlakah v Trzinu. 
Mokrotni travniki z modro stožko, ki jih najdemo na našem 
območju, so eden najbolj ogroženih življenjskih okolij v Sloveniji. 

Mokrotni travniki se zaradi odsotnos� kme�jske rabe – košnje, 
zaraščajo in postopoma izginjajo. Namen sečnje je ponovna 
vzpostavitev primernega življenjskega prostora za redke in 
ogrožene vrste živali in rastlin, ki  tu živijo.

Sečnja in vzpostavitev travišč se bo predvidoma zaključila do 
konca poletja 2021. Predvidena sta ročni posek dreves in 
grmovne zaras� ter strojno spravilo. Po končanih delih se bodo 
dostopne po� uredile v prvotno stanje in pospravili sečni ostanki.

Sprehajalce in lastnike gozdov na tem delu naše občine 
prosimo za razumevanje in strpnost med potekom del.

V sklopu projekta je v prihodnjem letu predvidena tudi postavitev 
interak�vne naravoslovne učne po� za otroke in odrasle.

Bela cesta

OIC

ŠRP
Izvir Gvajška

Trzinka

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


