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NAMEN TEGA DOKUMENTA 
 
Zakaj nov dokument o omrežju Natura 2000 in gozdovih?  
 
Ta dokument je bil pripravljen, da bi se obravnavali pomisleki, ki so jih lastniki in upravljavci 
gozdov ter naravovarstveniki izrazili v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi v omrežju 
Natura 2000, ter upoštevale nove nevarnosti in priložnosti, ki so se pojavile od objave 
prejšnjih smernic1. Službe Komisije iz GD za okolje ter GD za kmetijstvo in razvoj podeželja 
so za obravnavo teh pomislekov leta 2012 ustanovile ad hoc delovno skupino, da bi združile 
različne deležnike ter omogočile celovito in odkrito razpravo o ciljih omrežja Natura 2000 in 
njegovih posledicah za lastnike in upravljavce zemljišč, katerih gozdovi so vključeni v omrežje 
Natura 2000.  
 
Na osnovi tega je bil pripravljen ta dokument. Njegov namen je preprosto in razumljivo 
predstaviti ključne določbe omrežja Natura 2000 v povezavi z drugimi ustreznimi politikami in 
pobudami EU v zvezi z gozdovi (zlasti novo gozdarsko strategijo EU in skupno kmetijsko 
politiko z novo uredbo o razvoju podeželja za obdobje 2014–2020) ter odgovoriti na številna 
vprašanja in pomisleke, ki jih deležniki pogosto navajajo v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi 
v omrežju Natura 2000. Poleg tega je namen dokumenta spodbujanje vključevanja ciljev 
ohranjanja v okviru omrežja Natura 2000 v gospodarjenje z gozdovi v omrežju Natura 2000, 
pri čemer se še naprej poudarja pomen medsebojnega obveščanja, razumevanja in 
sodelovanja vseh strani, na katere vpliva gospodarjenje z gozdovi v omrežju Natura 2000 ali 
ki pri njem sodelujejo. 
 
Tako naj bi prispeval k optimizaciji gospodarjenja z gozdovi v okviru omrežja Natura 2000, da 
bi se uresničil cilj zagotovitve ugodnega stanja ohranjenosti gozdov ter z gozdovi povezanih 
habitatov in vrst, zajetih v omrežje Natura 2000, kar bo pomenilo ključni prispevek k 
uresničitvi ciljev EU za leto 2020 v zvezi z zaustavitvijo upadanja biotske raznovrstnosti v EU 
in preobratom tega trenda.  
 
Raznovrstni gozdni ekosistemi Evrope so neprecenljivi za ohranjanje bogate, a vse bolj 
ogrožene biotske raznovrstnosti EU. Na to kaže tudi dejstvo, da gozdovi tvorijo približno 
polovico omrežja Natura 2000 in da je stanje ohranjenosti gozdov v omrežju na splošno 
boljše v primerjavi z drugimi ključnimi habitatnimi skupinami, kot so travišča in mokrišča. 
 
Tako kot v preteklosti se še vedno pojavljajo številni nesporazumi glede narave in namena 
omrežja Natura 2000 v povezavi z motivacijo, željami in cilji različnih vključenih akterjev. 
Zaradi tega so nastale številne napačne predstave in „miti“, ki pogosto prikrijejo nekatere 
povsem upravičene pomisleke različnih strani. Številni od teh pomislekov zato niso bili 
obravnavani, saj ni bilo ustreznega dialoga med različnimi interesnimi skupinami.  
 
Z ustanovitvijo ad hoc delovne skupine za gozdove in omrežje Natura 2000 je bilo mogoče 
izraziti ta različna stališča ter uravnoteženo in pragmatično pojasniti nekatere napačne 
predstave. Zaradi teh prizadevanj se pričakuje, da se bo s tem dokumentom izboljšalo 
razumevanje cilja, ki si ga omrežje Natura 2000 prizadeva izpolniti ob sodelovanju vseh 
vključenih akterjev. V dokumentu je izražen velik del razprave, ki je potekala v okviru delovne 
skupine, poudarjene pa so tudi priložnosti za vse vključene akterje, da na podlagi krepitve 
zaupanja, medsebojnega razumevanja in sodelovanja razvijejo nove sinergije. V okviru ad 
hoc delovne skupine se bodo nadaljevale izmenjave mnenj o tem, kako najbolje izvajati 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf.
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omrežje Natura 2000 na področju gozdov, zato bo mogoče ta dokument v prihodnje 
pregledati ob upoštevanju razvoja dogodkov in novih izkušenj.  
 
Omrežje Natura 2000 zadeva naravo in ljudi, ne narave brez ljudi. Samo če bomo sodelovali, 
bomo lahko v celoti izkoristili številne funkcije in storitve, ki jih lahko gozdovi v omrežju 
Natura 2000 ponudijo družbi, ter zagotovili varstvo in po potrebi obnovo za bogato biotsko 
raznovrstnost in edinstveno naravno dediščino Evrope. 
 
Avtorji se zahvaljujejo vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega dokumenta, za njihove 
pomembne prispevke in stališča.  
 
Zakaj je potreben konstruktiven dialog?  
 
Da bi lahko v celoti izpolnili cilje omrežja Natura 2000, je treba nadalje razviti partnerstva in 
sinergije med različnimi interesnimi skupinami, kot sta gozdarska in naravovarstvena 
skupnost. Veliko različnih akterjev se lahko združi v prizadevanju, da se optimizira prispevek 
gozdov v omrežju Natura 2000 k doseganju ciljev v zvezi z ohranjanjem in obnavljanjem 
biotske raznovrstnosti EU. 
Večino gozdov v omrežju Natura 2000 njihovi lastniki že dolgo uporabljajo za zagotavljanje 
številnih koristi tudi za družbo na splošno. Dejstvo, da so bili ti gozdovi vključeni v omrežje 
Natura 2000 kot območja velikega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti ali vsaj z 
velikim potencialom za to, kaže ne le, da je tradicionalno gozdarstvo v večini primerov 
združljivo z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, ampak da lahko tudi dejavno prispeva k temu 
cilju. Po drugi strani je naravovarstvena skupnost razvila pomembno znanje o stanju 
ohranjenosti vrst in habitatov ter načinih za ohranjanje ali obnovitev ugodnega stanja 
ohranjenosti.  
 
Značilni lastnik gozda ali naravovarstvenik ne obstaja. Obe skupnosti imata zelo različne 
člane in interese. Lastništvo nad gozdovi po vsej EU je raznovrstno in sega od številnih zelo 
majhnih in razdrobljenih zasebnih gozdov do velikih gozdov v državni lasti, pa tudi od malih 
družinskih gozdnih posesti do velikih posesti v lasti zasebnih družb. Namen nedavne 
raziskave, izvedene v desetih državah članicah EU, je bil bolje določiti značilnosti lastnikov in 
upravljavcev gozdov v EU. Na osnovi tega je bilo mogoče po vsej Evropi opredeliti različne 
vrste lastnikov in upravljavcev gozdov z različnimi cilji in družbenogospodarskimi 
značilnostmi. Tako so nekateri lastniki gozdov osredotočeni predvsem na gospodarske vidike 
gozdarstva, zato se nagibajo k intenzivnejšemu gospodarjenju z gozdovi, usmerjenemu v 
obdelavo lesa, medtem ko drugi izvajajo ekološko gospodarjenje z gozdovi, ki je bolj v skladu 
z naravo. Drugi lastniki in upravljavci gozdov poudarjajo rekreacijske vidike. Podobno je 
naravovarstvena skupnost na splošno sestavljena iz članov z različnimi vrstami interesov, 
znanjem, stopnjami organizacije in cilji (Sotirov in drugi, 20142). 
 
Izvajanje ohranitvenih in obnovitvenih ukrepov v gozdovih v omrežju Natura 2000 bo uspešno 
samo, če bodo različni vključeni akterji pri obravnavi tako zapletenih ekosistemov, kot so 
gozdovi, združili znanje in izkušnje. V ta namen morajo vse vključene strani nadalje razviti 
medsebojno razumevanje miselnosti in prednostnih nalog. To je mogoče doseči samo s 
stalnim in konstruktivnim dialogom. 
 
                                                 
2 M. Sotirov, S. Storch, L. Cappelmann, M. Sotomayor, M., A. Sergent, P. Deuffic; D. Kleinschmit, P. 
Edwards; A. Dhubhain; M. Favero, D. Pettenella; B. Arts, M. Hoogstra-Klein; A. Riemer; C. McDermott 
(2014): Synthesis report on barriers and drivers of integrated forest management in Europe (Zbirno 
poročilo o ovirah za celostno gospodarjenje z gozdovi v Evropi in dejavnikih, ki ga spodbujajo). 
Poročilo, predloženo GD za raziskave pri Evropski komisiji dne 30. aprila 2014, Freiburg: Univerza v 
Freiburgu, www.integral-project.eu. 

http://www.integral-project.eu/
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Za ponazoritev različnih stališč in boljše razumevanje pomislekov različnih strani so bili 
nekateri strokovnjaki, ki pripadajo navedenim akterjem in so člani ad hoc delovne skupine, 
povabljeni, naj izrazijo svoja pričakovanja glede tega dokumenta. 
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     Stališča in pričakovanja nekaterih strokovnjakov glede tega dokumenta  
 
„Pri pripravi tega dokumenta je potekal zrel dialog med deležniki, ki so spoznali, da obstaja veliko 
konvergentnih resnic. Cilj, da se bolje pojasnijo in spodbudijo sinergije med ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti in trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi, je bil dosežen zelo uravnoteženo, to pa 
načrtovalcem, upravljavcem in gozdnim posestnikom na območjih Natura 2000 zagotavlja zelo koristno 
orodje.“ 
 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, predsednik delovne skupine za gozdarstvo pri organizaciji Copa-Cogeca, Bruselj, Belgija 
 
„Upali smo, da bo ta publikacija prispevala k boljšemu razumevanju zahtev direktive ter potrebe po okrepljenih 
prizadevanjih za ohranjanje in upoštevanju biotske raznovrstnosti na gozdnatih območjih v omrežju 
Natura 2000, če naj bi prispevali k ugodnemu stanju ohranjenosti. Poleg tega smo upali, da bo v njej 
poudarjena potreba po višjih stopnjah struktur in funkcij, ki so ključne za gozdne vrste iz Priloge II ali z rdečih 
seznamov, kot so pragozdovi, odmrli les in stara drevesa. “ 
 
Anna Lindhagen in Erik Hellber, švedska agencija za varstvo okolja, Stockholm, Švedska 
 
„Menim, da so gozdovi dolgoročna dinamična stvarnost, pri kateri so vprašanja gospodarjenja in ohranjanja 
dejansko dve strani medalje. Zato sem za ta dokument pričakoval prilagodljiv in preudaren pristop, in zdi se, 
da se je to uresničilo. Dialog med različnimi vključenimi interesnimi skupinami se je okrepil in se mora 
nadaljevati. Ta dokument je ustrezen okvir za to. “ 
 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, služba za gospodarjenje z gozdovi, Junta de Castilla y León, Valladolid, 
Španija 
 
„Konfederacija evropskih lastnikov gozdov (CEPF) pozdravlja ta postopek za razvoj novega dokumenta o 
omrežju Natura 2000 in gozdovih. Zapleteno in v nekaterih primerih sporno ozadje je pomenilo velik izziv za 
delovno skupino. Da bi bilo omrežje Natura 2000 uspešno, so evropski lastniki gozdov še naprej ključni 
partnerji pri gospodarjenju z gozdovi v omrežju.“ 
 
Clemens v. Doderer, Konfederacija evropskih lastnikov gozdov, Bruselj, Belgija 
 
„Dobro vodeni interaktivni proces priprave novega dokumenta o omrežju Natura 2000 in gozdovih nam je 
omogočil, da smo se učili od drugih interesnih skupin in z rezultati naših analiz prispevali k temu, da niso bile 
le prvič opisane zelo konkretne težave in potrebe v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi in omrežjem 
Natura 2000, ampak tudi predstavljene možne rešitve. Upamo, da bo ta proces spodbudil nadaljnjo 
komunikacijo med vsemi skupinami deležnikov za gospodarjenje z našimi gozdnimi viri in njihovo varstvo kot 
temelj biološko raznovrstnega okolja in zelenega gospodarstva, sposobnega preživetja.“ 
 
Roland Kautz, Evropsko združenje upravljavcev državnih gozdov, Bruselj, Belgija 
 
„Smernice Evropske komisije o območjih Natura 2000 in gozdovih v omrežju Natura 2000 prihajajo ob pravem 
času. Lastniki in upravljavci gozdov imajo ključno vlogo pri praktičnem izvajanju ciljev ohranjanja narave na 
gozdnih območjih omrežja Natura, informacije o izmenjavi dobrih praks pa so dobrodošle. Kadar 
gospodarjenje zaradi ciljev omrežja Natura vključuje posebne pristope ali druge pogoje, bi bilo treba 
upravljavce in lastnike gozdov po možnosti pohvaliti in nagraditi za zagotavljanje teh pomembnih 
ekosistemskih storitev.“ 
 
Pat Neville, Coillte Forest, Newtownmountkennedy, Co Wicklow, Irska 
 
„Gozdovi vsebujejo velik in bistven del naše biotske raznovrstnosti. V njih živijo številne redke, specializirane 
in ogrožene vrste, hkrati pa so vir, ki se lahko trajnostno uporablja in zagotavlja koristi, kot so les in številne 
pomembne ekosistemske storitve. Stališča in terminologija v gozdarstvu in varstvu narave se razlikujejo, 
rezultat sedanje odprte izmenjave in procesa z vsemi deležniki pa so smernice za boljše skupno razumevanje 
in prihodnje gospodarjenje z gozdovi v omrežju Natura 2000, ki je trajnostno v smislu izdelkov in biotske 
raznovrstnosti.“ 
 
 Axel Ssymank, Zvezna agencija za ohranjanje narave, Bonn, Nemčija 
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Kaj je cilj tega dokumenta? Komu je namenjen?  
 
Ta dokument naj bi pristojnim organom, ključnim deležnikom, odgovornim za gospodarjenje z 
gozdovi, in naravovarstvenim skupinam pomagal pri razvoju in spodbujanju sistemov in praks 
gospodarjenja – zlasti na območjih Natura 2000 –, ki bodo prispevali k ohranjanju, po potrebi 
pa tudi obnavljanju ugodnega stanja ohranjenosti habitatov in vrst, pomembnih za EU, po 
vsej Evropski uniji. Poleg tega lahko zagotovi podporo državam članicam in regijam pri 
pripravi ukrepov, usmerjenih v omrežje Natura 2000, v okviru skupne kmetijske politike in 
programa LIFE v novem programskem obdobju 2014–2020. 
 
Cilji dokumenta so zlasti: 

• olajšati praktično izvajanje direktiv o varstvu narave z zagotovitvijo odgovorov na vrsto 
pogosto zastavljenih vprašanj o gospodarjenju z gozdovi in ohranjanju gozdov v omrežju 
Natura 2000; 

• spodbuditi vključevanje ciljev ohranjanja v okviru omrežja Natura 2000 v širše 
politike in prakse na področju gozdarstva/silvikulture; 

• poudariti pomen medsebojnega obveščanja, razumevanja in sodelovanja ter 
izmenjave dobrih praks med vsemi stranmi, na katere vplivata določitev in izvajanje 
ohranitvenih ukrepov v okviru omrežja Natura 2000 ali ki pri tem sodelujejo, zlasti med 
različnimi pristojnimi organi, lastniki in upravljavci zemljišč ter naravovarstveno 
skupnostjo;  

• poudariti številne koristi, ki jih lahko družbi zagotovijo gozdovi, zlasti tisti v omrežju 
Natura 2000. 

 
Direktivi o pticah in habitatih temeljita na načelu subsidiarnosti, države članice pa same 
določijo ukrepe, ki jih je treba sprejeti za upravljanje območij Natura 2000 v skladu z 
navedenima direktivama. Dokument zagotavlja pregled tega, kako je mogoče najbolje izvajati 
direktivi o naravi na področju gozdov, ter ponuja številne praktične zamisli in primere, ki 
temeljijo na dobri praksi iz celotne EU. Glavni poudarek dokumenta je na omrežju 
Natura 2000 in gozdovih ter povezanih določbah direktiv o pticah in habitatih. 
 
Ta dokument je zgolj informativen in ni pravno zavezujoč. Pripravljen je bil na osnovi 
dejavnega dialoga s ključnimi deležniki (organi za gozdove in okolje, združenji lastnikov 
gozdov, organizacijami za gospodarjenje z gozdovi, naravovarstvenimi NVO, znanstveniki 
itd.), da bi bil zares uporabniku prijazen in ustrezen glede na namen ter da bi okrepil 
partnerski pristop. Dokument ni namenjen temu, da bi se z njim določili predpisi, temveč naj 
bi se uporabljal kot koristen vir informacij in nasvetov za pomoč organom, upravljavcem 
območij in civilni družbi pri izboljšanju izvajanja določb direktiv o habitatih in pticah. V 
prihodnje se lahko posodobi ob upoštevanju novih izkušenj in dobre prakse.  
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Kaj dokument vsebuje? 
 
Dokument je razdeljen na tri dele:  
 
• Del I (poglavja 1, 2 in 3) vsebuje jedrnat pregled omrežja Natura 2000 z vidika gozdov. V 

njem je pojasnjeno, kaj je omrežje Natura 2000, kako se izberejo območja, ki se določijo 
kot območja Natura 2000, in kako jih je treba upravljati v skladu z naravovarstveno 
zakonodajo EU. Vsebuje tudi predstavitev ciljev nove gozdarske strategije EU in sredstev 
EU, ki so na voljo za gozdove, na primer v okviru programa LIFE+ in nove uredbe za 
razvoj podeželja (2014–2020).  

 
• Del II (poglavje 4), ki je osrednji del dokumenta, vsebuje bolj ciljno usmerjena pojasnila v 

zvezi z nekaterimi najpogosteje zastavljenimi vprašanji o gozdovih v omrežju 
Natura 2000. Poskuša na primer pojasniti, kaj lahko pravne določbe za omrežje 
Natura 2000 v praksi pomenijo za lastnika ali upravljavca gozda in kako lahko upravljavec 
poskuša pridobiti podporo drugih deležnikov in zainteresiranih strani – organov, NVO ali 
širše javnosti – za gospodarjenje s svojim gozdom, med drugim v korist omrežja 
Natura 2000. 

 
• Del III je predstavljen v ločenem spremnem dokumentu, vsebuje pa številne primere 

dobre prakse in izkušenj iz različnih držav članic pri gospodarjenju z gozdovi v omrežju 
Natura 2000 po vsej EU.  

 
Dokument dodatno dopolnjuje vrsta prilog: 
 
• Priloga 1: glosar ključnih izrazov in kratic; 
 
• Priloga 2: vsebuje seznam gozdnih habitatnih tipov in vrst, pomembnih za EU, ki 

zahtevajo določitev območij Natura 2000 in/ali ki jih je treba strogo varovati v skladu z 
direktivama o habitatih in pticah; 
 

• Priloga 3: vsebuje opis glavnih nevarnosti za gozdove EU in pritiskov nanje. 
 
 
Priporočljivo je, da bralec, ki ni seznanjen z omrežjem Natura 2000, novo gozdarsko 
strategijo EU ali instrumenti financiranja EU, najprej prebere del I, da dobi pregled nad 
ključnimi zahtevami in priložnostmi za gozdove v okviru omrežja Natura 2000. Tisti, ki 
so s to temo že dobro seznanjeni, pa lahko začnejo neposredno s pogosto 
zastavljenimi vprašanji iz dela II.  
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DEL I: 
 

Uvod v omrežje Natura 2000, gozdarsko politiko EU in 
možnosti financiranja za gozdove v omrežju Natura 2000 
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1. GOZDOVI IN OKVIR POLITIKE EU  

 
 
1.1 Stanje gozdov EU3 
 
Gozdovi in druge gozdne površine v EU-28 zdaj prekrivajo 176 milijonov ha, kar predstavlja 
približno 42 % kopnega EU. Gozdnatost po Evropi se zelo razlikuje. Največje deleže gozdnih 
površin med državami članicami imata Finska in Švedska, kjer gozdovi in druge gozdne 
površine prekrivajo približno tri četrtine kopnega. Države članice z najskromnejšo 
gozdnatostjo so Malta, Nizozemska, Irska in Združeno kraljestvo. 
 
Gozdno območje v Evropi se od leta 1990 nenehno povečuje zaradi programov 
pogozdovanja in naravne sukcesije vegetacije po opustitvi kmetovanja ali paše. Pomen 
gozdov EU za ohranjanje biotske raznovrstnosti se zelo razlikuje glede na gospodarjenje z 
njimi, njihovo zgodovino, starost, strukturo, sestavo itd.  
 

 
Slika 1: Zemljevid evropskih gozdov, 2006: JRC – EFDAC.   
Na voljo na spletnem naslovu: http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping. 
 

                                                 
3 Vir: Delovni dokument služb Komisije: Nova gozdarska strategija EU: za gozdove in gozdarski sektor, 
SWD(2013) 342 final, 20.9.2013.  

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping.
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1.1.1 Ekološko ozadje za gozdne habitate v Evropi 
 
V naravnih razmerah bi bili gozdovi razen v nekaj regijah prevladujoča vrsta rastlinske odeje 
v Evropi. Številni evropski gozdni ekosistemi niso odvisni od gospodarjenja, temveč zgolj od 
naravne dinamike, vključno s fazami naravnega obnavljanja in razvoja, pa tudi obsežnih 
motenj, kot so požari, viharji ali epidemije žuželk. Po drugi strani so številni gozdni habitatni 
tipi nastali zaradi gospodarjenja v preteklosti in so še vedno odvisni od njega (npr. 
sredozemska deheza in fenoskandijski gozdnati pašniki). 
 
Za prvotne naravne gozdove v Evropi so bili značilni različni vzorci naravne dinamike. Za 
večino listopadnih gozdov sta bila značilna dinamika majhnih vrzeli in mozaik različnih 
razvojnih faz srednjega obsega, za iglaste gozdove pa so bile verjetno značilne obsežne 
naravne motnje. Procesi naravne dinamike so gozdove običajno oblikovali v mozaik različnih 
mikrohabitatov, ki so podpirali bogato gozdno biotsko raznovrstnost. 
 

1.1.2  Večnamensko gozdarstvo – ključno načelo za gozdove EU 
 
Gozdovi v Evropi se že dolgo uporabljajo zaradi številnih funkcij, zaradi katerih zagotavljajo 
številne gospodarske, okoljske in kulturne koristi. So vir obnovljivih in okolju prijaznih surovin 
ter imajo pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju, zaposlitvi in blaginji v Evropi, zlasti na 
podeželju. Imajo velik pomen za ohranjanje biotske raznovrstnosti, tisti, v katerih je treba 
obravnavati obstoječe pritiske, pa za to vsaj velik potencial (glej poglavje 2). 
 
Gozdovi tudi pozitivno prispevajo h kakovosti življenja, saj zagotavljajo prijetno življenjsko 
okolje, možnosti za rekreacijo in preventivno skrb za zdravje, hkrati pa ohranjajo in krepijo 
okoljske dobrine in ekološke vrednosti. Poleg tega obsegajo velik del duhovne in kulturne 
dediščine, ki je značilna za Evropo. 
 
Trajnostno gospodarjenje z gozdovi hkrati prispeva k doseganju gospodarskih, okoljskih in 
družbenih ciljev. Gozdovi, s katerimi se trajnostno gospodari, se lahko uporabijo za 
proizvodnjo lesenih in nelesnih proizvodov, rekreacijo, lov itd., pri čemer se lahko sočasno 
zagotovi njihova javna uporabnost ali dosežejo drugi okoljski cilji, kot so izboljšanje zdravja 
gozdov, biotska raznovrstnost, odpornost proti podnebnim spremembam, varstvo voda in tal. 
 
Kar zadeva proizvodnjo lesa, se produktivnost gozdov med državami članicami zelo razlikuje. 
V povprečju se poseka 60 %–70 % letnega prirasta, kar pomeni, da se zaloga lesa nenehno 
povečuje. Neto letni prirast pa je zgolj eden od kazalnikov produktivnosti gozdov. Pri oceni 
prihodnje razpoložljivosti lesa je treba upoštevati tudi druge dejavnike, kot sta porazdelitev 
starostnih skupin ali dostopnost gozdov. 
 
Evropski gozdovi, zlasti v Sredozemlju, so tudi pomemben vir nelesnih proizvodov, kot je 
pluta. Nenazadnje so tudi glavni vir biomase za ogrevanje in proizvodnjo električne energije v 
gospodinjstvih. Po nedavnih ocenah se pričakuje, da se bo skupni delež, ki ga gozdovi 
prispevajo k celotni biomasi, ki je na voljo kot obnovljiv vir energije, do leta 2020 povečal na 
66 %. To kaže tudi pomemben delež lesnih virov, ki se uporabi za energijo (42 %, glej graf).  
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Slika 2: Lesni viri v EU-27 leta 2010. Vir: EU Wood, 2010. 
 

1.1.3  Ekosistemske storitve, ki jih gozdovi EU zagotavljajo družbi 
 
Gozdovi poleg tega, da so vir neposrednih prihodkov iz lesenih in drugih proizvodov (hrane, 
goriva, divjadi, smole, plute itd.) ter vključujejo pomemben delež bogate biotske 
raznovrstnosti Evrope, zagotavljajo tudi ekosistemske storitve, ki družbi in gospodarstvu 
prinašajo še številne druge pomembne koristi.  
 
Tako na primer varujejo tla pred erozijo, z ohranjanjem vodotokov pa uravnavajo zbirna 
območja in lokalne hidrološke sisteme. Uravnavajo lokalno, regionalno in globalno podnebje, 
shranjujejo ogljik, varujejo dragocene opraševalce, prečiščujejo zrak in sladke vode ter nas 
na splošno varujejo pred naravnimi nesrečami, kot so snežni plazovi, zemeljski plazovi, suše 
in poplave. Poleg tega spodbujajo rekreacijo, turizem in izobraževanje.  
 
Medtem ko imajo nekatere funkcije, blago in storitve gozdov neposredno denarno vrednost 
(npr. les), druge ekosistemske storitve še niso bile ustrezno „ovrednotene“ in se v nekaterih 
primerih zanje ne plačuje (npr. rekreacija, kulturna dediščina, kakovost in količina vode in tal). 
Zdaj se izvajajo številne ekonomske študije, da bi se ocenile vrednosti ekosistemskih storitev.  
 
Pomemben delež zdravih ekosistemov v Evropi je v omrežju Natura 2000. Po nedavnih 
raziskavah Komisije je vrednost koristi, ki prihajajo prav z območij v omrežju Natura 2000, 
ocenjena na 200–300 milijard EUR na leto. Samo skupna vrednost ogljika vseh habitatov v 
omrežju Natura 2000 je bistveno višja, pri čemer imajo gozdni habitati v omrežju Natura 2000 
najvišje vrednosti ogljika, ki so v letu 2010 znašale med 318,3 milijarde EUR in 
610,1 milijarde EUR (vir: IEEP)4. 

                                                 
4 Informativni pregled omrežja Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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1.1.4  Lastništvo nad gozdovi 
 
Približno 40 % gozdnih območij v EU je v javni lasti. Javno lastništvo (občinsko, 
regijsko/pokrajinsko, državno itd.) prevladuje v večini vzhodnih in jugovzhodnih držav članic 
EU. Javne gozdne posesti v EU so povprečno večje od 1 000 ha, pri čemer so med 
posameznimi državami velike razlike. 
 
Približno 60 % gozdov EU je v zasebni lasti, zasebnih lastnikov gozdov pa je približno 
16 milijonov. Povprečna velikost zasebnih gozdnih posesti je 13 ha, površina večine gozdov v 
zasebni lasti pa je manjša od 5 ha5. Povprečna velikost gozda v zasebni lasti se med 
državami članicami zelo razlikuje: od 0,7 ha na posest v Bolgariji do 130 ha na posest na 
Slovaškem6. 
 
Teh velikih razlik glede produktivnosti in lastništva nad gozdovi po vsej EU se je treba 
zavedati, saj se izražajo tudi v gozdovih, določenih v okviru omrežja Natura 2000, zato lahko 
pomembno vplivajo na način gospodarjenja s temi gozdovi v omrežju Natura 2000 v praksi.  
 

1.1.5  Ključni nevarnosti in pritiski  
 
Na gozdove vplivajo številni naravni pritiski in pritiski, ki so posledica človekove dejavnosti, 
škodo pa povzročajo biotski in abiotski dejavniki.  
Glavne nevarnosti za gozdove v EU in pritiski nanje se bistveno razlikujejo glede na regijo in 
vidik (gozdarske dejavnosti ali gozdna ekologija in ohranjanje narave), običajno pa vključujejo 
eno ali več od naslednjega: gozdni požari, viharji, onesnaženost voda ali zraka, suše, 
invazivne tujerodne vrste, škodljivci, bolezni, razdrobljenost habitatov, razvoj druge rabe 
zemljišč, pomanjkanje strukturne raznovrstnosti in raznolikosti vrst, netrajnostno 
gospodarjenje, pomanjkanje gospodarjenja itd. Dodatne informacije o nevarnostih za 
gozdove EU in pritiskih nanje so na voljo v Prilogi 3. 
 
V številnih primerih te nevarnosti vplivajo na biotsko raznovrstnost gozdov. IUCN na podlagi 
sedanjega znanja ocenjuje, da v EU izumrtje grozi 27 % sesalcev, 27 % saproksilnih hroščev, 
10 % plazilcev in 8 % dvoživk, povezanih z gozdovi (ETC/BD, 2010, na podlagi IUCN, 2009). 
 
Ne glede na to se ocenjuje, da je stanje biotske raznovrstnosti v gozdnih habitatih na splošno 
še vedno boljše kot v drugih pomembnih habitatnih skupinah, kot so travišča in mokrišča po 
vsej Evropi, kar kaže trend v zvezi s splošno razširjenimi pticami v Evropi (glej sliko 3). 
 
Posledice podnebnih sprememb, ki bodo z zvišanjem temperatur in pogostejšimi sušami v 
južni Evropi imele jasen učinek, odvisen od zemljepisne širine, se že kažejo v višinskem 
gradientu. Vrste, ki živijo v evropskih gorah na nižjih nadmorskih višinah, se že zdaj 
spopadajo z manjšo količino padavin in višjimi temperaturami7. 
 
Zaradi teh sprememb bi se lahko zmanjšala odpornost in poslabšalo zdravje gozdnih 
ekosistemov, posledično pa bi se lahko povečala pogostost biotskih motenj, na primer zaradi 
škodljivcev ali invazivnih tujerodnih vrst. Gozdovi lahko postanejo tudi ranljivejši za abiotske 
motnje, ki jih lahko povzročijo pogostejši viharji, suše in gozdni požari. 

                                                 
5 Vir: Akcijski načrt EU za gozdove za obdobje 2007–2011. 
6 Poročilo z naslovom „State of Europe‘s Forests 2011“ (Stanje evropskih gozdov v letu 2011). Na 
voljo na spletnem naslovu: http://www.foresteurope.org/full_SoEF. 
7 Vir: projekta 7. OP MOTIVE in Trees4Future. 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF.
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      Splošno razširjene ptice kmetijske krajine (36) 
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Slika 3: Splošno razširjene ptice v Evropi – indeks populacije (1980 = 100). 

Vir: EEA (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-
population-index-1980). 
 
 

1.1.6  Trajnostno gospodarjenje z gozdovi v Evropi 
 
Človek do določene stopnje trenutno posega v približno 87 % gozdov v Evropi (EEA, 2008). 
Z večino gozdov se gospodari v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, kakor 
so bila opredeljena in oblikovana v okviru procesa Forest Europe (nekdanja Ministrska 
konferenca o varstvu gozdov v Evropi – MCPFE) ter v večini primerov dopolnjena z 
nacionalnimi ali regionalnimi politikami ali programi na področju gozdov. 
 
Trajnostno gospodarjenje z gozdovi je opredeljeno kot upravljanje in uporaba gozdov in 
gozdnih območij na način in v obsegu, ki ohranjata njihovo biotsko raznovrstnost, 
produktivnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost in zmožnost, da zdaj in v prihodnje 
izpolnjujejo ustrezne ekološke, gospodarske in družbene funkcije na lokalni, nacionalni in 
svetovni ravni, ter ki ne škodita drugim ekosistemom8. 
 
V EU je več pobud za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in njegovo oceno. 
Poleg tega so bili v okviru procesa Forest Europe oblikovani merila in kazalniki za 
vseevropsko regijo za poročanje o izvajanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v 
posameznih državah.  

                                                 
8 Vir: druga ministrska konferenca o varstvu gozdov v Evropi, 16. in 17. junija 1993, „Resolucija H1 – 
Splošne smernice za trajnostno gospodarjenje z gozdovi v Evropi“. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
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Za poročanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi se uporablja šest vseevropskih meril: 

• ohranjanje in ustrezno izboljšanje gozdnih virov in njihovega prispevka k svetovnemu 
kroženju ogljika; 

• ohranjanje zdravja in vitalnosti gozdnih ekosistemov; 
• ohranjanje in spodbujanje proizvodnih funkcij gozdov (les in drugo); 
• ohranjanje in ustrezno izboljšanje biotske raznovrstnosti v gozdnih ekosistemih; 
• ohranjanje in ustrezna krepitev varovalnih funkcij pri gospodarjenju z gozdovi (predvsem 

v zvezi s tlemi in vodo) ter 
• ohranjanje drugih družbenogospodarskih funkcij in pogojev. 
 
Na splošno so politike ali programi na področju gospodarjenja z gozdovi osredotočeni na 
zmanjšanje nevarnosti, ukrepe za varstvo in okrevanje, spodbujanje trajnostne uporabe ter 
upravljanje genskih virov. V zvezi s tem so načrti za gospodarjenje z gozdovi ali 
enakovredni instrumenti pomembno orodje za izvajanje trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi na operativni ravni. Načrti za gospodarjenje z gozdovi vsebujejo informacije 
(besedila, zemljevide, preglednice in grafe…), zbrane v okviru rednih popisov gozdov na 
ravni operativnih gozdnih enot (sestojev, odsekov), in načrtovane dejavnosti za posamezne 
sestoje ali odseke za doseganje ciljev gospodarjenja. Načrti za gospodarjenje z gozdovi na 
ravni posesti so zato strateška in operativna orodja za lastnike in upravljavce gozdov. 
 
Certificiranje gozdov je še eno od orodij za evidentiranje trajnosti gospodarjenja z gozdovi. 
Temelji na prostovoljnih zavezah o spoštovanju načel trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, 
kakor se uporabljajo na nekaterih območjih. Glede na število certificiranih hektarov in 
proizvodov z logotipom certificiranja je jasno, da postaja certificiranje iz leta v leto 
pomembnejše. V EU je približno 50 % gozdov in drugih gozdnih površin certificiranih v okviru 
FSC9 ali PEFC10, pri čemer so med državami velike razlike. 
 
 
1.2  Okvir politike EU za gozdove 

1.2.1 Nova gozdarska strategija EU 
 
Kljub neobstoju skupne gozdarske politike druge politike EU, kot so politike o razvoju 
podeželja, zaposlovanju, podnebnih spremembah, energiji, vodi in biotski raznovrstnosti, 
vplivajo na odločitve držav članic v zvezi z gozdovi. Zato je bila leta 1998 sprejeta prva 
gozdarska strategija EU11. Gradila je na načelu subsidiarnosti in pojmu skupne odgovornosti 
ter določila okvir za ukrepe, ki so povezani z gozdovi in usmerjeni v zagotovitev podpore 
trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi. Glavni instrument za njeno izvajanje je bil Akcijski 
načrt za gozdove12, ki je zajemal obdobje 2007–2011. 
 
Od njenega sprejetja pred 15 leti so na gozdove vplivale pomembne družbene in politične 
spremembe ter tudi vse večje število politik, povezanih z gozdovi, ki so skupaj prispevale k 
nastanku bolj zapletenega političnega okolja v zvezi z gozdovi. Da bi se Evropska komisija 
odzvala na te nove izzive, je 20. septembra 2013 sprejela novo gozdarsko strategijo EU13.  
 

                                                 
9 Forest Stewardship Council (Svet za nadzor gozdov):  https://ic.fsc.org/. 
10 Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (program za potrditev sistemov za 
certificiranje gozdov):  http://www.pefc.org/. 
11 Resolucija Sveta z dne 15. decembra 1998 o gozdarski strategiji za Evropsko unijo.  
12 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_sldf. 
13 COM(2013) 659 final, 20.9.2013. 
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Gozdarska strategija EU obsega naslednja prednostna področja.  
 
Trajnostno gospodarjenje z gozdovi prispeva k doseganju pomembnih družbenih ciljev: 
1. podpora podeželskih in mestnih skupnosti; 
2. spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti gozdarskih panog EU, energije iz biomase in 

širšega zelenega gospodarstva; 
3. gozdovi v spreminjajočem se podnebju; 
4. varstvo gozdov in izboljšanje ekosistemskih storitev. 
 
Izboljšanje temeljnega znanja: 
5. kakšne gozdove imamo in kako se spreminjajo; 
6. novo in inovativno gozdarstvo ter proizvodi z dodano vrednostjo. 
 
Spodbujanje usklajevanja in komunikacije:  
7. sodelovanje za skladno gospodarjenje in boljše razumevanje gozdov; 
8. gozdovi z globalnega vidika. 
 
Prednostno področje 4, imenovano „varstvo gozdov in izboljšanje ekosistemskih storitev“, se 
nanaša na omrežje Natura 2000, pri čemer je poudarjeno, da bi morale države članice „s 
celovitim izvajanjem naravovarstvene zakonodaje EU in zagotovitvijo, da nacionalni načrti za 
gozdove prispevajo k ustreznemu upravljanju omrežja Natura 2000, do leta 2020 doseči 
znatno in izmerljivo izboljšanje stanja ohranjenosti gozdnih vrst in habitatov“. Za ta dokument 
se šteje, da je referenca, ki se lahko uporabi za doseganje tega cilja. 
 

1.2.2  Finančna podpora EU za gozdove 
 
Na ravni EU na gozdove in gospodarjenje z njimi pomembno vpliva tudi politika razvoja 
podeželja. Za gozdove in gozdarski sektor se zdaj namenijo precejšnja sredstva EU, ki so v 
različnem obsegu dostopna različnim vrstam lastništva. Gozdarski ukrepi v okviru uredbe o 
razvoju podeželja so osnova za sredstva gozdarske strategije (90 % vseh sredstev EU za 
gozdarstvo) ter glavni vir sredstev EU za gozdove in gozdarstvo. Glede na nedavne podatke 
je bilo za gozdarske ukrepe v obdobju 2007–2013 iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) namenjene 5,4 milijarde EUR. 
 
Za obdobje 2014–2020 se lahko pričakuje podoben obseg porabe, čeprav bo ta odvisen od 
programov držav članic za razvoj podeželja. Ta sredstva bi morala biti namenjena doseganju 
ciljev nove gozdarske strategije EU, zlasti zagotavljanju, da se z gozdovi EU dokazljivo 
gospodari v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. 
 

1.2.2.1  Pretekle izkušnje s financiranjem gozdov EU v okviru EKSRP 
 
Državam članicam je bilo v obdobju 2007–2013 v okviru EKSRP na voljo osem ukrepov, 
usmerjenih posebej v gozdove, in še sedem ukrepov, ki so se med drugim lahko uporabili za 
dejavnosti, povezane z gozdovi. V okviru EKSRP so sredstva, ki so bila prvotno namenjena 
za posebne ukrepe za gozdarstvo (6 milijard EUR) in ukrepe, povezane z gozdarstvom (1–
2 milijardi EUR), znašala 8 milijard EUR. Vendar je izvajanje gozdarskih ukrepov na začetku 
potekalo počasi in po nedavnih podatkih so bile dodelitve za navedenih osem posebnih 
ukrepov za gozdarstvo znižane na 5,4 milijarde EUR.  
 
Glede na nedavne podatke je bila uspešnost dveh ukrepov, usmerjenih v okolje, daleč pod 
povprečjem, in sicer plačil za gozdarsko-okoljske ukrepe in ukrepe v okviru omrežja 
Natura 2000, pri katerih je bilo porabljenega manj kot 14 % posodobljenega načrta (2011). 
Najuspešnejše je bilo izvajanje pogozdovanja kmetijskih zemljišč (40 %). Tudi ukrep za 
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obnovo proizvodnega potenciala gozdov ter preprečevanje požarov in naravnih nesreč je 
dosegel 40-odstotno raven izvajanja. 
 
Pri pregledih financiranja ukrepov na področju gozdov so države članice in deležniki navedli, 
da so imeli težave pri razlagi številnih zahtev, ter menili, da so bili veliko upravno breme 
(vključno z dodatnimi zahtevami na nacionalni ali regionalni ravni) in nizki prispevki iz sklada 
glavni vzroki za nizko stopnjo črpanja. 
 
Del 3 vsebuje primere uporabe programa razvoja podeželja za financiranje ukrepov 
gospodarjenja v gozdovih, opredeljenih kot območja Natura 2000. 
 

1.2.2.2 Razpoložljiva finančna podpora za obdobje 2014–2020  
 
EKSRP14 je za sedanje finančno obdobje 2014–2020 razdeljen na šest prednostnih nalog, 
povezanih s strategijo EU 2020. Uredba o razvoju podeželja zajema gozdove in gozdarstvo v 
večini od teh šestih prednostnih področij, ki vključujejo:  
• prenos znanja in inovacije v gozdarstvu (prednostna naloga 1);  
• spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (prednostna naloga 2);  
• obnovo, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in 

gozdarstvom, pri čemer se omrežje Natura 2000 obravnava kot prednostno področje 
(prednostna naloga 4), ter  

• spodbujanje učinkovite rabe virov in nizkoogljičnega gospodarstva/gospodarstva, 
odpornega na podnebne spremembe, v sektorjih kmetijstva, prehrane ter gozdarstva 
(prednostna naloga 5). 

 
Poleg tega zdaj velja splošna zahteva, v skladu s katero je podpora za gozdne posesti nad 
določeno velikostjo (ki jo določijo države članice v svojih programih razvoja podeželja) 
odvisna od gospodarjenja z gozdom v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z gozdovi 
(kar je treba dokazati s predložitvijo ustreznih informacij iz načrta za gospodarjenje z gozdovi 
ali enakovrednih instrumentov). Na podlagi te zahteve imajo države članice možnost, da 
določijo ustrezen prag za načrte za gospodarjenje z gozdovi, v katerem se upoštevajo 
njihove družbene, biološke in geografske posebnosti ter s katerim se sočasno priznava 
pomen ustreznega načrtovanja in doseženih rezultatov na tem področju. 
 
V okviru nove uredbe so zdaj na voljo naslednji glavni ukrepi, povezani z gozdarstvom:  

• člen 21: naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za 
preživetje, vključno s: 

o pogozdovanjem in osnovanjem drugih gozdnih zemljišč (člen 22);  
o vzpostavitvijo kmetijsko-gozdarskih sistemov (člen 23);  
o preprečevanjem in odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov, naravnih 

nesreč, vključno z napadi škodljivcev in izbruhi bolezni, in katastrofičnih dogodkov 
ter s podnebjem povezanih nevarnosti (člen 24);  

o naložbami za izboljšanje odpornosti in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov ter 
njihovih zmožnosti za blažitev podnebnih sprememb (člen 25);  

o naložbami v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov (člen 26);  

• člen 30: plačila v okviru območij Natura 2000 in na podlagi okvirne direktive o vodah; 

• člen 34: gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov; 
                                                 
14 Glej Uredbo (EU) št. 1305/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&amp;from=SL
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• člen 35: sodelovanje. 

 

1.2.2.3 Podpora za gozdarstvo v okviru kohezijske politike EU  
 
Države članice in njihove regije lahko poleg EKSRP izkoristijo tudi podporo iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS). Iz ESRR15 se v 
okviru ukrepov za teritorialni razvoj sofinancirajo programi in projekti, ki so lahko neposredno 
ali posredno povezani z gozdovi in gozdarskim sektorjem. Primeri, ki so lahko povezani z 
gozdovi in gozdarstvom, so: naložbe ESRR v omrežje Natura 2000 in spodbujanje biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev ter podpora za MSP in inovacije.  
 
ESRR sofinancira tudi programe čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega 
sodelovanja16 (INTERREG), v okviru katerih se lahko zagotavlja podpora projektom, 
povezanim z gozdovi in gozdarstvom. Projekti lahko zadevajo naslednja področja 
posredovanja: sisteme za spremljanje in informacijske sisteme ter omrežja, povezana z 
gozdnimi požari, trajnostno gospodarjenje z zemljišči, izmenjavo informacij o prilagajanju 
podnebnim spremembam, sekvestracijo ogljika in zmanjševanje tveganja, biotsko 
raznovrstnost, politike za preprečevanje upadanja števila prebivalcev na gorskih območjih, 
spodbujanje uporabe energije iz biomase, sodelovanje za uporabo obnovljivih virov energije 
in energetsko učinkovitost ter trajnostni razvoj regij prek MSP. 
 

1.2.3 LIFE   
 
Pomemben vir financiranja za gozdove je tudi instrument EU LIFE, ki je še naprej edini 
instrument EU, namenjen izključno financiranju projektov na področju okolja in podnebja. 
Približno 50 % proračuna je namenjenega izključno naravi in biotski raznovrstnosti. Od 
začetka programa leta 1992 je bilo financiranih več kot 300 projektov za upravljanje gozdnih 
habitatov in vrst v omrežju Natura 2000 ter njihovo obnovitev, pri čemer je skupni proračun 
znašal več deset milijonov evrov. V okviru programa LIFE je bila pripravljena brošura, ki se 
osredotoča posebej na gozdove17.  
 
Običajni ukrepi v okviru tekočih projektov LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost so med 
drugim: odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, priprava načrtov upravljanja in dogovarjanje 
o ustreznih ureditvah za upravljanje gozdnih habitatov z lokalnimi deležniki, financiranje 
obnovitvenih projektov za izboljšanje strukturne raznovrstnosti gozdov, spodbujanje 
gozdarsko-okoljskih shem v okviru programov za razvoj podeželja s predstavitvenimi projekti 
in projekti dobre prakse. Instrument LIFE je prispeval tudi k pripravi smernic in orodij za 
spodbujanje upravljanja gozdarstva v korist biotski raznovrstnosti. 
 
 

                                                 
15 Glej Uredbo (EU) št. 1301/2013:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013R1301. 
16 Glej Uredbo (EU) št. 1299/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013R1299. 
17 Več informacij je na voljo v publikaciji Evropske komisije z naslovom „LIFE and European forests“ 
(Program LIFE in evropski gozdovi), ki je na voljo na spletnem naslovu:  
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
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Slika 4: Habitatni tipi, v katere so usmerjeni projekti LIFE (število projektov v obdobju 1992–
2008). 
Vir: podatkovna zbirka o projektih LIFE. 
 
 
Projekt LIFE za upravljanje omrežja Natura 2000 v zasebnih gozdovih Finske 
 
Osredja Finska je v središču državne lesne industrije. Večina gozdov je v zasebni lasti, pri čemer imajo 
lastniki razmeroma majhne parcele. Da bi se odpravili pomisleki, da se bodo z določitvijo območja 
Natura 2000 omejile vse dejavnosti, je lokalni organ za ohranjanje začel projekt LIFE na področju 
narave, usmerjen v ozaveščanje o omrežju Natura 2000 in tem, kaj v praksi pomeni za zasebne 
lastnike zemljišč. Eden od ključnih ukrepov projekta je bil, da se vsakemu lastniku na pilotnem 
območju omogoči, da se za njegovo zemljišče pripravi načrt za gospodarjenje z gozdovi. 
 
Pri teh načrtih so se preučili gospodarski potencial gozda in njegove zahteve za ohranjanje. Tako so 
lastniki dobili jasno predstavo o posledicah, ki jih bo imelo omrežje Natura 2000 za njihove gozdove, 
pa tudi predloge, kako lahko s svojimi gozdovi zaslužijo na trajnosten način, ki je združljiv s cilji 
ohranjanja v okviru omrežja Natura 2000. Shema je bila zelo priljubljena. Brez nje bi le malo lastnikov 
vložilo sredstva v take načrte za gozdove. 
 
 
Projekt LIFE za obnovitev stepskih hrastovih gozdov na Madžarskem18 
 
Stepski hrastovi gozdovi so edinstven habitat na Madžarskem, ki se že stoletja uporablja za pašo 
živine in komercialno sečnjo. Večina jih je bila posekana in spremenjena v pašnike ali orno zemljo. 
Poleg tega so bili med pogozdovanjem Velike madžarske nižine posajeni gozdni nasadi tujerodnih 
vrst. Do danes so se ohranile zgolj majhne zaplate prvotne gozdne odeje. Med največjimi so stepski 
hrastovi gozdovi mesta Nagykőrös. 
 
Občina Nagykőrös je skupaj z direktoratom narodnega parka Duna-Ipoly (Donava-Ipel) in Svetovnim 
skladom za naravo pripravila projekt LIFE na področju narave za obnovitev stepskega hrastovega 
gozdnega habitata na območju projekta, pri čemer je projekt vključeval odstranjevanje tujerodnih 
invazivnih rastlin in posaditev domorodnih gozdnih vrst. Narodni park je na podlagi inovativne pogodbe 
za 90 let vzel v zakup pravice za uporabo zasebnih gozdov, ki so se v preteklosti uporabljali za 
                                                 
18 http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home. 
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proizvodnjo lesa, vključno z zasebnimi parcelami stepskega hrastovega gozda z največjo vrednostjo 
za ohranitev, in na njih izvedel gospodarjenje, usmerjeno v ohranjanje. Lastniki so prejeli nadomestilo 
za izgubo prihodkov zaradi prenehanja komercialne sečnje na navedenih območjih, les iz odstranjenih 
invazivnih vrst (npr. rožičevec ali pozna čremsa) pa so prejeli upravljavci gozdov. 
 
Pripravljen je bil tudi dolgoročni načrt upravljanja območja Natura 2000, izvedba projekta pa je 
prispevala k vzpostavitvi trdnega partnerstva z lastniki gozdov. 
 
Nov instrument LIFE19 je začel veljati januarja 2014. Razdeljen je na dva podprograma: 
podprogram za okolje (približno 2,1 milijarde EUR za nepovratna sredstva za dejavnosti) in 
podprogram za podnebne ukrepe (približno 700 milijonov EUR). Nekaj več kot polovica 
proračuna za nepovratna sredstva za dejavnosti iz podprograma za okolje je namenjena za 
nepovratna sredstva za dejavnosti na področju narave in biotske raznovrstnosti, pri čemer je 
poseben poudarek na omrežju Natura 2000. To pomeni, da je za naravo in biotsko 
raznovrstnost za sedemletno obdobje skupno namenjene 1,22 milijarde EUR. 
 
Poleg takega sofinanciranja „tradicionalnih“ projektov kot v preteklosti je bila uvedena nova 
vrsta ukrepa: „integrirani“ projekt. Namen integriranih projektov je spodbuditi bolj strateški 
programski pristop k izvajanju okoljske zakonodaje EU. Zlasti naj bi pomagali spodbuditi 
popolno izvajanje prednostnih okvirov ukrepanja držav članic za njihov delež omrežja 
Natura 2000, npr. s spodbujanjem upravljanja in obnavljanja območij Natura 2000 na 
obsežnem geografskem območju, kot je celotna regija ali država (glej oddelek 2 za 
podrobnosti o prednostnih okvirih ukrepanja). 
 
Marca 2014 je bil sprejet prvi večletni delovni program20. V njem so za vsako od tematskih 
prednostnih nalog opredeljena nekatera prednostna področja za financiranje v naslednjih 
štirih letih. Med projektnimi temami, ki so zlasti pomembne za gozdove, so:  
 
V okviru prednostnega področja „narava“:  
• projekti za izboljšanje stanja ohranjenosti habitatnih tipov ali vrst (tudi vrst ptic) v interesu 

Skupnosti, ki so usmerjeni v območja Natura 2000, predlagana ali določena za te 
habitatne tipe ali vrste;  

• projekti za izvajanje enega ali več ukrepov, predvidenih v zadevnem prednostnem 
okviru ukrepanja, kot so ga posodobile države članice, ali konkretnih ukrepov, ki so bili 
opredeljeni, priporočeni ali dogovorjeni v okviru biogeografskih seminarjev omrežja 
Natura 2000; 

• projekti, ki podpirajo omrežje Natura 2000 in so usmerjeni v invazivne tujerodne vrste, 
če bi te verjetno povzročile slabšanje stanja ohranjenosti vrst (tudi vrst ptic) ali habitatnih 
tipov v interesu Skupnosti.  

 
V okviru prednostnega področja „energetska učinkovitost“:  
• dejavnosti za spremljanje gozdov in informacijske sisteme ter za preprečevanje 

gozdnih požarov. Projekti iz te točke lahko izvajajo napredne metodologije za 
dokazovanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi na regionalni, nacionalni ali 
nadnacionalni ravni v skladu z dogovorjenimi merili in kazalniki (s konference Forest 
Europe), ob upoštevanju ciljev nove gozdarske strategije EU in strategije EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020. To vključuje tudi projekte, ki na podlagi novih informacij o 
gozdovih povečajo njihovo odpornost proti grožnjam zaradi demografskih sprememb, 
povezanih z urbanizacijo, opuščanjem zemljišč ali izgubo spretnosti tradicionalnega 
gospodarjenja z zemljišči. 

                                                 
19 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE). 
20 http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf.  

http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf.
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V okviru prednostnega področja „okoljsko upravljanje in informacije“: 
• akcije za povečanje zmogljivosti, ki bodo omogočile usklajevanje in usmerjanje glede 

ustreznih informacij o gozdovih in gozdnih požarih, reprezentativnih za EU;  
• projekti, ki podpirajo izmenjavo dobrih praks in razvoj spretnosti upravljavcev območij 

Natura 2000 na podlagi priporočil novih biogeografskih seminarjev omrežja Natura 2000. 
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2. DIREKTIVI EU O PTICAH IN HABITATIH 

 
2.1  Zaveza EU za ohranjanje biotske raznovrstnosti Evrope 
 
Kot je navedeno v prejšnjem poglavju, je „varstvo gozdov in izboljšanje ekosistemskih 
storitev“ opredeljeno kot ena od prednostnih nalog nove gozdarske strategije EU, pri čemer je 
navedeno, da bi morale države članice „s celovitim izvajanjem naravovarstvene zakonodaje 
EU in zagotovitvijo, da nacionalni načrti za gozdove prispevajo k ustreznemu upravljanju 
omrežja Natura 2000, do leta 2020 doseči znatno in izmerljivo izboljšanje stanja ohranjenosti 
gozdnih vrst in habitatov“. 
 
To je neposredno v skladu z zavezami držav članic EU iz leta 2010, „da se do leta 2020 
zaustavita izgubljanje biotske raznovrstnosti in degradacija ekosistemskih storitev v EU, ki naj 
se ob pospešenih prizadevanjih EU za ustavitev izgubljanja biotske raznovrstnosti po vsem 
svetu kolikor se le da obnovijo“21. 

Strategija EU za biotsko raznovrstnost22, sprejeta maja 2011, določa okvir politike za 
izpolnitev tega splošnega cilja. Več ciljev iz strategije je neposredno pomembnih za gozdove, 
vključno s ciljem 1, v skladu s katerim so države članice pozvane k popolnemu izvajanju 
direktiv o pticah in habitatih ter ki je usmerjen v „[z]austavitev slabšanja stanja vseh vrst in 
habitatov, ki jih zajema zakonodaja EU o varovanju narave, ter opazno in izmerljivo 
izboljšanje njihovega stanja [...] v primerjavi s sedanjimi ocenami do leta 2020“. 
 
V okviru strategije EU za biotsko raznovrstnost je bil določen naslednji ambiciozni cilj: 

zaustavitev slabšanja stanja vseh vrst in habitatov, ki jih zajema zakonodaja EU o varovanju 
narave, ter opazno in izmerljivo izboljšanje njihovega stanja, tako da bo v primerjavi s 
sedanjimi ocenami do leta 2020:  
(i) 100 % več ocen habitatov in 50 % več ocen vrst v skladu z direktivo o habitatih 

pokazalo izboljšanje stanja ohranjenosti ter 
(ii) 50 % več ocen vrst v skladu z direktivo o pticah pokazalo varno ali izboljšano stanje. 

Gozdovi imajo posebej pomembno vlogo pri izpolnjevanju tega cilja. Poleg tega da dajejo 
zatočišče zelo pomembnemu deležu ogrožene biotske raznovrstnosti Evrope, pokrivajo tudi 
približno polovico celotne površine evropskega omrežja Natura 2000. Zato je pomembno, da 
lastniki in upravljavci gozdov dobro poznajo cilje in pravne zahteve direktiv o habitatih in 
pticah, zlasti kar zadeva varstvo in upravljanje območij Natura 2000, da lahko pozitivno 
prispevajo k uresničevanju ciljev. 

Kot je pojasnjeno v tem poglavju, to zahteva več kot zgolj preprosto uporabo splošnih načel 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Na ravni posameznih območij so morda potrebni 
dodatni ukrepi za obravnavo določenih potreb po ohranjanju vrst in habitatnih tipov, 
pomembnih za EU, ki so navzoči na posameznem območju. 
 

                                                 
21 Sklepi Sveta za okolje z dne 15. marca 2010. Na voljo na spletnem naslovu: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SL&f=ST%207536%202010%20INIT. 
22 Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do 
leta 2020, COM(2011) 244, 3.5.2011; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final
%20lowres.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5B1%5D.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5B1%5D.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf.
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf.
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V nadaljevanju so predstavljeni posebne pravne določbe obeh direktiv EU o naravi ter drugi 
vidiki direktiv in politike EU o biotski raznovrstnosti, ki so neposredno pomembni za lastnike 
in upravljavce gozdov. Namen je zagotoviti osnovne informacije in pravno ozadje, ki so 
potrebni za del 2, v katerem so podrobnejša vprašanja in odgovori.  
 
 
2.2  Direktivi o pticah in habitatih 
 
Direktivi o pticah23 in habitatih24 predstavljata temelj politike EU o biotski raznovrstnosti. 
Omogočata, da vseh 28 držav članic EU sodeluje v skupnem zakonodajnem okviru ter da se 
ohranijo najbolj ogrožene in dragocene vrste in habitati Evrope po njihovem celotnem 
naravnem območju razširjenosti v EU. 
 
Direktiva o pticah zajema vse vrste ptic, naravno prisotnih v EU (približno 500 vrst), medtem 
ko direktiva o habitatih zadeva podsklop približno 2 000 vrst, ki jih je treba zavarovati, da se 
prepreči njihovo izginotje ali ker so značilni predstavniki pomembnih habitatov v Evropski 
uniji. Direktiva o habitatih zagotavlja varstvo še približno 230 habitatnim tipom. Ti so pogosto 
označeni kot vrste ali habitati v interesu Skupnosti (za več podrobnosti glej poglavje 3 in 
Prilogo 2). 
 
Splošni cilj obeh direktiv je zagotoviti ohranitev ali obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti25 
vrst in habitatnih tipov, ki naj bi jih varovali, na njihovem celotnem naravnem območju 
razširjenosti v EU. Države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe za dosego tega cilja, pri 
tem pa upoštevati gospodarske, družbene in kulturne potrebe ter regionalne in lokalne 
značilnosti. 
 
Ta cilj je opredeljen v pozitivnem smislu in usmerjen v ugodno stanje, ki ga je treba doseči in 
ohraniti. Pomeni torej več kot zgolj preprečevanje slabšanja. 
 
Natančneje, v skladu z direktivama EU o naravi se od držav članic zahteva, naj:  
 
• določijo, ohranijo, po potrebi pa tudi obnovijo osrednja območja za varstvo vrst in 

habitatov, naštetih v prilogah I in II k direktivi o habitatih in Prilogi I k direktivi o pticah, 
vključno s pticami selivkami. Ta območja skupaj tvorijo del omrežja Natura 2000 v EU; 
 

• vzpostavijo sistem varstva vrst za vse vrste evropskih prostoživečih ptic in druge 
ogrožene vrste iz prilog IV in V k direktivi o habitatih. Ta sistem varstva se uporablja po 
vsem naravnem območju razširjenosti vrst v EU, tj. na območjih Natura 2000 in zunaj 
njih. 

                                                 
23 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (kodificirana različica Direktive 
Sveta 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic, kakor je bila spremenjena) – glej http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN.  
24 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst, prečiščeno besedilo z dne 1. januarja 2007 – 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm.  
25 Direktiva o pticah ne vsebuje pojma „ugodno stanje ohranjenosti“, vsebuje pa podobne zahteve za 
POV. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&amp;from=EN.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&amp;from=EN.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm.
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2.3  Stanje ohranjenosti zaščitenih vrst in habitatov EU  
 
Države članice Komisiji vsakih šest let poročajo o stanju ohranjenosti zadevnih habitatnih 
tipov in vrst, pomembnih za EU, ki so navzoči na njihovem ozemlju (ne samo na njihovih 
območjih Natura 2000). Pri tem uporabijo standardno metodologijo26, ki Komisiji omogoča 
združevanje podatkov tako na ravni biogeografskih regij kot tudi na ravni EU.  
 
Najnovejše poročilo o stanju narave, ki se nanaša na stanje ohranjenosti vrst in habitatov, 
zaščitenih v skladu z direktivama o naravi, je bilo objavljeno maja 2015 in zajema 
obdobje 2007–2012. Te informacije so zelo koristne pri presojanju, ali direktivi izpolnjujeta 
svoj cilj, pa tudi za določanje novih ciljev ohranjanja in prednostnih nalog ter prilagajanje 
obstoječih na podlagi najnovejših podatkov. Glede na oceno iz leta 2015 stanje ohranjenosti 
gozdnih habitatov na splošno ni dobro in bo treba še veliko storiti, da bi se do leta 2020 
dosegli cilji iz strategije EU za biotsko raznovrstnost in nove gozdarske strategije EU. 
 

Kaj pomeni ugodno stanje ohranjenosti (člen 1 direktive o habitatih) 

Šteje se, da je stanje ohranjenosti naravnega habitata „ugodno“: 
- če so njegovo naravno območje razširjenosti in površine, ki jih na tem območju pokriva, stabilne ali 

se povečujejo, in 
- če obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno še obstajale posebna struktura in funkcije, 

potrebne za njegovo dolgoročno ohranitev, in 
- če je stanje ohranjenosti njegovih značilnih vrst ugodno. 
 
Šteje se, da je stanje ohranjenosti vrste „ugodno“: 
- če podatki o populacijski dinamiki te vrste kažejo, da se sama dolgoročno ohranja kot preživetja 

sposobna sestavina svojih naravnih habitatov, in 
- če se naravno območje razširjenosti vrste niti ne zmanjšuje niti se v predvidljivi prihodnosti 

verjetno ne bo zmanjšalo, in 
- če obstaja in bo verjetno še naprej obstajal dovolj velik habitat za dolgoročno ohranitev njenih 

populacij. 
 
Stanje ohranjenosti je bilo ocenjeno za vse gozdne habitatne tipe v devetih biogeografskih 
regijah za obdobje 2007–2012, rezultati pa kažejo, da jih ima samo 15 % ugodno stanje 
ohranjenosti, 80 % pa „neugodno“ (slika 5). 
 
Primerjava teh rezultatov in rezultatov prejšnje ocene, ki je obravnavala obdobje 2001–2006 
(glej sliko 6 v nadaljevanju), kaže, da se je znanje o stanju ohranjenosti nekoliko izboljšalo. 
Število gozdnih habitatnih tipov, katerih stanje je bilo ocenjeno kot slabo, se je zmanjšalo, 
medtem ko je delež stanj, ocenjenih kot „neugodnih“, večji (80 %) kot v prejšnjem obdobju 
(63 %). Vendar je pri primerjavi rezultatov iz obeh obdobij potrebna previdnost, predvsem 
zaradi izboljšanja znanja in metodologij ocenjevanja. 
 

                                                 
26 Na voljo na spletnem naslovu:  
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal. 
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Slika 5: Stanje ohranjenosti gozdnih habitatov v obdobju 2007–2012. 
Opomba: število ocen je navedeno v oklepajih. 
Vir: lasten pregled, izdelan na podlagi rezultatov poročanja v skladu s členom 17, ki so na voljo na 
portalu Eionet27. 
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Slika 6: Stanje ohranjenosti gozdnih habitatov v obdobju 2001–2006.  
Opomba: število ocen je navedeno v oklepajih. Geografska pokritost je EU-25 (razen Bolgarije in 
Romunije). Vir: ETC/BD, 2008. 
 
 
2.4  Glavni pritiski in nevarnosti za gozdne habitate in vrste, pomembne za EU 
 
V nadaljevanju je predstavljen kratek povzetek glavnih nevarnosti za gozdne habitatne tipe v 
interesu Skupnosti in pritiskov nanje, ki so jih države članice navedle v poročilih na podlagi 
člena 17 za obdobje 2007–2012. Temelji na predhodni analizi nacionalnih poročil, ki so na 
voljo na portalu za poročila na podlagi člena 1728. Seznam nevarnosti in pritiskov, uporabljen 
v tem obdobju poročanja, je tudi na voljo na tem portalu. 
 

                                                 
27 Ta graf temelji na oceni 81 gozdnih habitatnih tipov, vključenih v direktivo o habitatih v skupino 9 – 
Gozdovi. Rezultati ocen so na voljo na spletnem naslovu: http://bd.eionet.europa.eu/article-
ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment. 
28 Glej: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013. 

http://bd.eionet.europa.eu/article-%C3%B117/reports2012/habitat/progress/?period=3&amp;group=Forests&amp;conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/article-%C3%B117/reports2012/habitat/progress/?period=3&amp;group=Forests&amp;conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013
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Države članice so sporočile glavne nevarnosti in pritiske za vsak habitatni tip v vsaki 
biogeografski regiji29, kjer se pojavljajo, in ti se med regijami razlikujejo. Zato so v 
nadaljevanju povzeti za vsako biogeografsko regijo. 
 
Alpska regija 
 
Glavne nevarnosti, sporočene za gozdne habitatne tipe v tej regiji, so povezane s silvikulturo 
in gozdarstvom, predvsem zaradi gospodarjenja z gozdovi in njihove uporabe (vključno z 
odstranjevanjem odmrlih in odmirajočih dreves, ponovno zasaditvijo gozdov s tujerodnimi 
vrstami, krčenjem gozdov itd.) ter izkoriščanja gozdov brez ponovne zasaditve ali naravne 
ponovne rasti. Kot glavne nevarnosti v tej regiji so pogosto navedene tudi motnje zaradi 
človekovih dejavnosti, ki so povezane predvsem z gradnjo smučarske infrastrukture. 
 
Poleg tega je treba upoštevati tudi druge nevarnosti, kot so gradnja cest in avtocest, škoda, ki 
jo povzroči divjad (prevelika gostota populacije), onesnaženost zraka (onesnaževala v zraku), 
gozdni požari, sprememba vrstne sestave (sukcesija) ter premikanje in spreminjanje 
habitatov. 
 
Atlantska regija 
 
Med glavnimi nevarnostmi, sporočenimi za gozdove v atlantski regiji, so nekatere možnosti 
gospodarjenja, povezane s silvikulturo in gozdarstvom, vključno s čezmernim 
odstranjevanjem odmrlih in odmirajočih dreves. Ključna pritiska, sporočena za številne 
gozdne habitate v tej regiji, sta še navzočnost invazivnih tujerodnih vrst in antropogeno 
zmanjšanje povezanosti habitatov. 
 
Kar zadeva obrežne in aluvialne gozdove, se za pomembne nevarnosti štejejo 
onesnaževanje površinskih voda (sladkovodnih in kopenskih), spremembe poplavljanja in 
odvzemanje vode iz podzemnih voda. 
 
Borealna regija 
 
Med glavnimi sporočenimi nevarnostmi so gospodarjenje z gozdovi, kot sta krčenje gozdov in 
redčenje drevesne plasti, pa tudi antropogeno zmanjšanje povezanosti habitatov in razvoj 
(sukcesija) biocenoze. Pomembne so tudi nevarnosti, povezane s spremembo naravnih 
sistemov, kot so spremembe hidroloških pogojev, ki jih povzroči človek (kanalizacija in 
preusmerjanje vode, pomanjkanje poplavljanja itd.). Ti vidiki poleg aluvialnih in obrežnih 
gozdov zadevajo tudi nekatere vrste borealnih gozdov, kot so močvirni gozdovi in tajga. 
 
Poleg tega je kot pomembno nevarnost za gozdne habitate v tej regiji treba upoštevati tudi 
škodo, ki jo povzročijo rastlinojede živali (vključno z vrstami divjadi). 
 
Celinska regija 
 
Glavne sporočene nevarnosti za gozdne habitate v celinski regiji vključujejo onesnaževala v 
zraku, invazivne tujerodne vrste, antropogeno zmanjšanje povezanosti habitatov, spremembo 
vrstne sestave (sukcesija), škodo, ki jo povzročijo rastlinojede živali (vključno z vrstami 
divjadi), ter gradnjo cest in avtocest. Kar zadeva gospodarjenje z gozdovi, so kot glavne 
nevarnosti za gozdne habitate v tej regiji sporočene še ponovna zasaditev gozdov s 

                                                 
29 V Evropski uniji je devet biogeografskih regij, od katerih ima vsaka značilno mešanico vegetacije, 
podnebja in geološke sestave. Glej: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1. 
 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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tujerodnimi vrstami, odstranjevanje gozdne podrasti ter čezmerno odstranjevanje odmrlih in 
odmirajočih dreves. Ena od težav je tudi krčenje gozdov.  
 
Nekatere druge sporočene nevarnosti vključujejo pomanjkanje ali neustrezno izvajanje 
ohranitvenih ukrepov, gozdne požare, naravno evtrofikacijo, bolezni (mikrobne patogene), 
suše ali manjše količine padavin, premikanje in spreminjanje habitatov ter spremembe 
hidroloških pogojev, ki jih povzroči človek (predvsem za aluvialne in obrežne gozdove). 
 
Makaronezijska regija 
 
Glavne nevarnosti za gozdne habitate v makaronezijski regiji so povezane s pašo, vzrejo 
živali in škodo, ki jo povzročijo rastlinojede živali (vključno z vrstami divjadi). Za pomembno 
nevarnost se štejejo tudi invazivne tujerodne vrste. 
 
Poleg tega je treba upoštevati še nekatere druge dejavnike, kot so športi na prostem in 
prostočasne dejavnosti, rekreacijske dejavnosti, spremembe hidroloških pogojev, medvrstno 
tekmovanje (rastlinskih vrst), naravne nesreče (neurja) in temperaturne spremembe (npr. 
povišanje temperature in ekstremni vremenski pojavi). 
 
Sredozemska regija 
 
Požari so eno od glavnih tveganj za sredozemske gozdove. Druge pomembne nevarnosti so 
netrajnostna paša (divjad in živina), invazivne tujerodne vrste, invazivni tujerodni škodljivci in 
bolezni. Druge pomembne težave so krčenje gozdov za spremembe rabe zemljišč 
(urbanizacija, industrijske dejavnosti, gradnja cest, izpusti, objekti za športne in prostočasne 
dejavnosti itd.) in spremembe naravnih sistemov (spremembe hidroloških pogojev, ki jih 
povzroči človek). Nekatere nevarnosti so povezane z gospodarjenjem z gozdovi (npr. 
izkoriščanje gozdov brez ponovne zasaditve ali naravne ponovne rasti itd.). 
 
Panonska regija 
 
Glavne nevarnosti so povezane s silvikulturo in gozdarstvom, predvsem zaradi gospodarjenja 
z gozdovi in njihove uporabe (ponovna zasaditev gozdov, sečnja gozdov, čezmerno 
odstranjevanje odmrlih in odmirajočih dreves itd.). Ena od težav je tudi krčenje gozdov. Za 
pomembni nevarnosti za nekatere gozdne habitate v tej regiji se štejeta škoda, ki jo povzroči 
divjad (prevelika gostota populacije), in invazivne tujerodne vrste. 
 
Poleg tega se spremembe hidrografskega delovanja štejejo za ključno nevarnost za aluvialne 
in obrežne gozdove ter nekatere druge panonske hrastove in gabrove gozdove. 
 
Črnomorska regija 
 
Med glavnimi nevarnostmi, povezanimi z gozdovi v tej regiji, so nekatere možnosti 
gospodarjenja, povezane s silvikulturo in gozdarstvom (ponovna zasaditev gozdov s 
tujerodnimi vrstami, odstranjevanje odmrlih in odmirajočih dreves itd.). Upoštevati bi bilo 
treba še nekatere druge nevarnosti, kot so krčenje gozdov, paša v gozdovih/na gozdnih 
zemljiščih, nabiranje gob, lišajev, jagodičja itd., gozdni požari in sprememba vrstne sestave 
(sukcesija).  
 
Stepska regija 
 
Za glavno nevarnost za gozdne habitate v tej regiji se štejejo paša v gozdovih in na gozdnih 
zemljiščih ter tudi suša in manjša količina padavin. Države članice so sporočile nekatere 
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druge pomembne nevarnosti, kot so premikanje in spreminjanje habitatov, sprememba vrstne 
sestave (sukcesija), zajedavstvo (živalske vrste) in tekmovanje (rastlinske vrste). 
 



28 Omrežje Natura 2000 in gozdovi  

 

 
2.5  Omrežje Natura 2000 
 
Doslej je bilo v omrežje Natura 2000 vključenih več kot 27 000 območij. Skupaj pokrivajo 
približno 18 % kopnega v Evropi in tudi pomembna morska območja. 
 
Velikost posameznih območij Natura 2000 sega od manj kot 1 ha do več kot 5 000 km², 
odvisna pa je od vrst ali habitatov, ki naj bi jih območje ohranjalo. Nekatera so na oddaljenih 
območjih, večina pa jih je sestavni del našega podeželja in so predmet neke oblike 
gospodarjenja ali rabe zemljišč. 
 
Po ocenah je v omrežje Natura 2000 vključenih približno 375 000 km² gozdov. To je 
približno 50 % skupne površine omrežja Natura 2000 in pomeni približno 21 % skupnih 
gozdnih virov v EU (glej preglednico 1). 
 
Velik delež gozdov v omrežju Natura 2000 kaže na veliko razširjenost gozdov po vsej Evropi, 
pa tudi njihov splošni pomen za biotsko raznovrstnost. Številni gozdovi so dragoceni ravno 
zaradi načina, kako se je z njimi gospodarilo – ali ni gospodarilo – doslej, v prihodnje pa bo 
treba ohraniti nespremenjeno stanje, da se bodo lahko v njih ohranile redke in ogrožene vrste 
in habitati, zaradi katerih so bili vključeni v omrežje Natura 2000. Drugi gozdovi, opredeljeni 
kot območja Natura 2000, so zelo dragoceni za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ker niso 
bistveno drugačni od prvotnih gozdov (pragozdov) ali ker je v njih človek s svojim 
posredovanjem pustil le malo sledi (pragozdovi). Nekatera največja območja takih gozdov so 
v borealni biogeografski regiji. 
 

 
 
Biogeografske regije 
V EU, 2012 

      Območja Natura 2000  
      (na podlagi direktiv o 
       pticah in habitatih) 
      Niso zajete v  
      podatkih 

 
  Slika 7: Omrežje Natura 2000 (2012). 

Stanje omrežja 
Natura 2000 v letu 2012
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Preglednica 1: Gozdno območje v omrežju Natura 2000 
 

Država 
članica 

Skupna 
površina 
omrežja 

Natura 2000 
na kopnem 

(km²) (1) 

Skupna 
gozdna* 

površina v 
omrežju 

Natura 2000 
(km²) (2) 

% omrežja 
Natura 2000, 

pokrit z 
gozdovi* 

Gozdovi in 
druga 

gozdna 
površina 
(km²) (3) 

Skupna 
gozdna* 

površina v 
omrežju 

Natura 2000 
(%) 

AT 12 559 4 790 38 40 060 12 
BE 3 883 2 130 55 7 060 30 
BG 38 066 22 220 58 39 270 57 
CY 1 628 880 54 3 870 23 
CZ 11 062 7 510 68 26 570 28 
DE 55 142 26 550 48 110 760 24 
DK 3 584 760 21 5 910 13 
EE 8 076 4 670 58 23 500 20 
ES 137 365 79 780 58 277 470 29 
FI 48 851 28 910 59 232 690 12 
FR 69 127 30 090 44 175 720 17 
GR 35 761 15 550 43 65 390 24 
HR 20 675 9 172 44 24 740 37 
HU 19 950 8 080 41 20 290 40 
IE 9 222 410 4 7 890 5 
IT 57 137 29 300 51 109 160 27 
LT 7 890 4 910 62 22 400 22 
LU 469 280 60 880 32 
LV 7 449 4 030 54 34 670 12 
MT 41 20 49 0 – 
NL 5 563 1 210 22 3 650 33 
PL 61 059 33 470 55 93 370 36 
PT 19 010 7 460 39 36 110 21 
RO 53 788 22 390 42 67 330 33 
SE 57 410 23 530 41 312 470 8 
SI 7 673 4 990 65 12 740 39 
SK 14 442 9 460 66 19 330 49 
UK 20 884 1 290 6 29 010 4 
Skupaj 787 766 383 842 49 1 802 310 21 

Viri:  

(1) Barometer Natura 2000, ki temelji na najnovejših podatkih, ki so jih države članice predložile EU do 
konca decembra 2013. 
(2) Poročilo z naslovom „State of Europe‘s Forests 2011“ (Stanje evropskih gozdov v letu 2011). Forest 
Europe, UNECE in FAO. Podatki, ki jih je predložil GD za okolje, razen za Hrvaško (podatki, ki so jih 
zagotovili nacionalni organi). 
(3) Statistična knjiga Eurostata z naslovom „Agriculture, forestry and fishery statistics“ (Statistični 
podatki za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo), izdaja za leto 2013. 

Opomba: izračuni za gozdno območje temeljijo na podatkih iz podatkovne zbirke Corine Land Cover 
za leti 2006 in 2000 za UK in GR. V zbirki so gozdovi združeni v naslednje skupine: 311 Listopadni 
gozdovi, 312 Iglasti gozdovi, 313 Mešani gozdovi, 323 Sklerofilna vegetacija, 324 Grmičasti gozd. 

 
 



30 Omrežje Natura 2000 in gozdovi  

 

DIREKTIVA O 
HABITATIH

Nacionalni seznam 
predlaganih območij

Območja, pomembna 
za Skupnost

Posebna ohranitvena 
območja (POO)

DIREKTIVA O PTICAH

Posebna območja 
varstva 
(POV)

 
Kako se izberejo območja za omrežje Natura 2000?  
 
Za vključitev v omrežje Natura 2000 se izberejo območja, 
na katerih so najpomembnejša območja za habitatne tipe 
in vrste, ki so pomembni za EU in zaščiteni v skladu z 
direktivama o naravi (glej prilogi 3 in 4).  
V primeru direktive o habitatih se izbira opravi v skladu z 
znanstvenimi merili iz Priloge 3 k Direktivi in v več fazah, in 
sicer najprej na nacionalni ravni, nato pa na biogeografski 
in evropski ravni, da se zagotovi, da lahko izbrana 
območja skupaj zagotovijo ustrezno pokritost za vsak 
habitatni tip in vrsto po vsej EU.  
V primeru direktive o pticah države članice razvrstijo 
območja, in ta se po oceni vključijo neposredno v omrežje 
Natura 2000.   
 
 
PREGLEDOVALNIK NATURA 2000 
 
Pregledovalnik Natura 2000 je spletni sistem za kartiranje z uporabo GIS, s katerim se lahko ugotovi 
natančna lokacija vsakega območja Natura 2000 v omrežju EU. Omogoča preučitev območij v zelo 
velikem merilu ter ogled njihovih meja in ključnih značilnosti krajine v zelo visoki ločljivosti.  
 
Na spletu je za vsako območje na voljo tudi standardni obrazec (SO). V njem so opredeljene vrste in 
habitatni tipi, pomembni za EU, za katere je bilo območje določeno, pa tudi ocenjena velikost 
populacije in stanje ohranjenosti na območju ter splošni pomen, ki ga ima območje za vrste ali 
habitatne tipe v EU kot celoti (http://natura2000.eea.europa.eu/#).   
 
 
2.6 Varstvo in upravljanje območij Natura 2000  
 
Varstvo in upravljanje območij Natura 2000, določenih v skladu z eno od zadevnih direktiv, se 
ureja na podlagi člena 6 direktive o habitatih30. Člen 6 vsebuje tri ključne določbe, v skladu s 
katerimi se od držav članic zahteva, da: 

• za vsako območje določijo potrebne ohranitvene ukrepe, ki ustrezajo ekološkim 
zahtevam zaščitenih habitatnih tipov in vrst, pomembnih za EU, na območju 
(člen 6(1)); 

• sprejmejo ukrepe, da preprečijo slabšanje stanja habitatov ali kakršno koli 
pomembno vznemirjanje vrst, za katere so bila območja določena (člen 6(2)); 

• uvedejo postopek presoje za načrte ali projekte, ki bodo verjetno imeli precejšen 
negativen vpliv na območje Natura 2000 (člen 6(3) in (4)). 

 
V skladu s členom 2(3) direktive o habitatih se pri ukrepih, sprejetih na podlagi te direktive, 
upoštevajo gospodarske, družbene in kulturne potrebe ter regionalne in lokalne značilnosti. 
Direktiva v celoti priznava, da je človek sestavni del narave ter da je najbolje, če se ukrepi za 
ohranjanje narave in družbenogospodarske dejavnosti izvajajo v okviru partnerstev. Cilj 
omrežja Natura 2000 ni preprečiti gospodarske dejavnosti, temveč določiti parametre, v 
okviru katerih se lahko te dejavnosti izvajajo, hkrati pa zagotoviti varstvo najdragocenejših 
vrst in habitatnih tipov Evrope. 
 
 

                                                 
30 Glej smernice EK na spletnem naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
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Izvleček iz direktive o habitatih: 

Člen 2 

1. Cilj te direktive je prispevati k zagotavljanju biotske raznovrstnosti z ohranjanjem naravnih 
habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst na evropskem ozemlju držav članic, za 
katerega se uporablja Pogodba. 

2. Ukrepi, sprejeti na podlagi te direktive, so namenjeni vzdrževanju ali obnovitvi ugodnega 
stanja ohranjenosti naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v interesu 
Skupnosti. 

3. Ukrepi, sprejeti na podlagi te direktive, upoštevajo gospodarske, družbene in kulturne 
potrebe ter regionalne in lokalne značilnosti. 

 

Člen 6 

1. Za posebna ohranitvena območja države članice določijo potrebne ohranitvene ukrepe, ki 
po potrebi vključujejo ustrezne načrte upravljanja, pripravljene posebej za ta območja ali 
zajete v drugih razvojnih načrtih, ter ustrezne zakonske, upravne ali pogodbene ukrepe, ki 
ustrezajo ekološkim zahtevam naravnih habitatnih tipov iz Priloge I in vrst iz Priloge II na teh 
območjih.  

2. Države članice storijo vse potrebno, da na posebnih ohranitvenih območjih preprečijo 
slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst ter vznemirjanje vrst, za katere so bila 
območja določena, kolikor bi tako vznemirjanje lahko pomembno vplivalo na cilje te direktive. 

3 Pri vsakem načrtu ali projektu, ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj 
potreben, pa bi sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti lahko pomembno vplival na 
območje, je treba opraviti ustrezno presojo njegovih posledic glede na cilje ohranjanja tega 
območja. Glede na ugotovitve presoje posledic za območje in ob upoštevanju določb 
odstavka 4 pristojni nacionalni organi soglašajo z načrtom ali projektom šele potem, ko se 
prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega območja, in, če je primerno, ko pridobijo 
mnenje javnosti. 

4. Če je treba kljub negativni presoji posledic za območje izvesti načrt ali projekt iz nujnih 
razlogov prevladujočega javnega interesa, vključno tistih socialne ali gospodarske narave, in 
ni drugih ustreznih rešitev, država članica izvede vse izravnalne ukrepe, potrebne za 
zagotovitev varstva celovite usklajenosti Nature 2000. O sprejetih izravnalnih ukrepih obvesti 
Komisijo. 

Če je zadevno območje območje s prednostnim naravnim habitatnim tipom in/ali prednostno 
vrsto, se lahko upoštevajo le razlogi, povezani z zdravjem ljudi ali javno varnostjo ali 
koristnimi posledicami bistvenega pomena za okolje, ali drugimi, po predhodnem mnenju 
Komisije nujnimi razlogi prevladujočega javnega interesa. 
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2.6.1  Določanje ciljev ohranjanja 
 
Za izvedbo ohranitvenih ukrepov v skladu s členom 6(1) je treba najprej določiti jasne cilje 
ohranjanja za vsako območje Natura 200031. V teh ciljih je (kvantitativno in kvalitativno) 
opisano zaželeno stanje vsake od navzočih vrst in vsakega od navzočih habitatnih tipov, 
pomembnih za EU32, ob upoštevanju njihovih ekoloških zahtev ter nevarnosti in pritiskov, s 
katerimi se soočajo na določenem območju, pa tudi morebitni prispevek območja k 
doseganju ugodnega stanja ohranjenosti na nacionalni ali biogeografski ravni.  
 
Območja se glede ciljev ohranjanja razlikujejo, tudi če vključujejo iste vrste ali habitate. Vzrok 
za to je dejstvo, da se lahko med seboj pomembno razlikujejo glede ekoloških razmer (stanje 
ohranjenosti, nevarnosti itd.) in strateškega pomena, ki ga imajo za navzoče habitate in vrste. 
Vsako območje je vpeto tudi v družbenogospodarski okvir, ki lahko vpliva na izvedljivost 
nekaterih ciljev ohranjanja in ohranitvenih ukrepov. Zato je obveščanje in vključevanje 
ustreznih deležnikov ter posvetovanje z njimi priporočljivo tudi pri opredeljevanju ciljev 
ohranjanja, ne zgolj pri določanju ohranitvenih ukrepov. 
 
Pričakuje se lahko razumna časovna stabilnost ciljev ohranjanja in dejansko naj bi ti 
večinoma temeljili na dolgoročnih ciljih (npr. povečanje populacije črne žolne na območju za 
10 % v 20 letih; časovni razpon je lahko veliko daljši, na primer pri načrtovanju obnovitve 
gozdnega habitata). Po drugi strani so ohranitveni ukrepi povezani s praktičnimi ukrepi, 
potrebnimi za doseganje teh ciljev. Ti ukrepi se lahko prilagodijo ob upoštevanju 
spreminjajočih se nevarnosti in pritiskov, lokalnih interesov in sodelovanja deležnikov ali 
pozitivnih rezultatov prejšnjih ohranitvenih ukrepov. 
 
Ko se za posamezno območje Natura 2000 opredelijo cilji ohranjanja, ostane nekaj 
manevrskega prostora pri določanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov, potrebnih za 
doseganje teh ciljev, ob upoštevanju vseh družbenogospodarskih dejavnosti in interesov na 
tem območju. 
 

2.6.2  Določanje potrebnih ohranitvenih ukrepov 
 
Kot je navedeno zgoraj, so ohranitveni ukrepi dejanski mehanizmi in praktični ukrepi, ki jih je 
treba izvesti, da se dosežejo cilji ohranjanja posameznega območja. Vendar ti ukrepi niso 
neobvezni. V skladu s členom 6(1) je treba sprejeti ohranitvene ukrepe, ki ustrezajo 
ekološkim zahtevam vrst in habitatov na območju. Ohranitveni ukrepi lahko vključujejo 
dejavno upravljanje in dejavnosti obnavljanja ali zgolj zagotavljanje nadaljevanja obstoječih 
praks upravljanja, kadar je to potrebno za ohranitev obstoječih zaščitenih habitatov ali vrst, 
pa tudi pasivno upravljanje (ukrepi brez posredovanja)33. 
                                                 
31 Priporočljivo je, da vsaka država članica/regija najprej opredeli cilje ohranjanja na nacionalni ali 
regionalni ravni za vse habitatne tipe in vrste v interesu Skupnosti, ki so navzoči na njenem ozemlju, 
pri čemer naj upošteva njihovo stanje ohranjenosti, kot se oceni na podlagi člena 17 direktive o 
habitatih, ter potrebo po prispevanju k doseganju ugodnega stanja ohranjenosti za vsak habitat in vrsto 
v vsaki biogeografski regiji. Tako se zagotovi koristna osnova za določitev ciljev ohranjanja na ravni 
območja, ob upoštevanju prispevka, ki ga vsako območje lahko da k doseganju ugodnega stanja 
ohranjenosti (glej primere v Prilogi 2). 
32 Službe Komisije so objavile pojasnjevalno opombo glede določanja ciljev ohranjanja za območja 
Natura 2000. Glej: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf. 
33 Glej pojasnjevalno opombo o določanju ohranitvenih ukrepov za območja Natura 2000, na voljo na 
spletnem naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf.
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Poznejše izvajanje ohranitvenih ukrepov se bo med območji razlikovalo glede na posebne 
pogoje posameznega območja (ekološke dejavnike, družbenogospodarsko ozadje, 
tradicionalno upravljanje itd.). V zvezi s tem je v skladu s členom 6(1) zagotovljena visoka 
stopnja prilagodljivosti, pri čemer vsaka država članica sama pripravlja in izvaja ohranitvene 
ukrepe za svoja območja Natura 2000. Države članice lahko uporabijo zakonske, upravne 
in/ali pogodbene ukrepe glede na to, kaj se jim zdi najustrezneje. 
 

2.6.3  Instrumenti za načrtovanje upravljanja omrežja Natura 2000 
 
Upravljavce območij se spodbuja, naj v sodelovanju z lokalnimi zainteresiranimi stranmi 
pripravijo načrte upravljanja v okviru omrežja Natura 2000, kar naj bi pomagalo zagotoviti 
učinkovito in pregledno upravljanje posameznih območij. Načrti na ravni območja (za 
posamezno območje ali skupino območij) se lahko uporabijo za oblikovanje ciljev ohranjanja 
za območje in ukrepov, potrebnih za izpolnjevanje ciljev. Uporabijo se lahko tudi kot orodje za 
opredelitev posameznih vlog in odgovornosti različnih akterjev (pristojnih organov, lastnikov 
in upravljavcev zemljišč ter drugih deležnikov, vključno z NVO) pri izvajanju potrebnih 
ohranitvenih ukrepov, ki so bili opredeljeni. 
 
Načrti upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 se lahko pripravijo posebej za zadevno 
območje ali vključijo v druge razvojne načrte, kot so načrti za gospodarjenje z gozdovi, če so 
v take načrte jasno vključeni cilji ohranjanja v okviru omrežja Natura 2000. Povedano 
drugače, načeloma lahko en sam dokument zajema splošne določbe za gospodarjenje z 
gozdovi za posamezno območje ter cilje ohranjanja v okviru omrežja Natura 2000 in ukrepe, 
potrebne za navedeno območje. 
 
Načrti upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 običajno vsebujejo tudi podrobno pojasnilo 
razlogov za določitev območja, sedanjega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov, 
pomembnih za Skupnost, ter ključnih nevarnosti in pritiskov. Poleg tega omogočajo tudi 
analizo obstoječih načinov rabe zemljišč in družbenogospodarskih dejavnosti, ki se izvajajo 
na območju, ter odnosa (vključno z možnimi sinergijami) med temi dejavnostmi in cilji 
ohranjanja območja. 
 

2.6.4  Preprečevanje slabšanja in škodljivih učinkov 
 
Od držav članic se poleg določitve potrebnih ohranitvenih ukrepov za območja Natura 2000 
zahteva še, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev slabšanja stanja naravnih habitatov 
in habitatov vrst ter kakršnega koli pomembnega vznemirjanja vrst, za katere je bilo območje 
določeno (člen 6(2) direktive o habitatih). Cilji ohranjanja se uporabijo kot referenca pri 
presojanju, ali bi lahko neka dejavnost povzročila slabšanje stanja območja. 
 
V primeru novih razvojnih dejavnosti se v skladu s členom 6(3) direktive o habitatih uvede 
postopek presoje in z njim zagotovi, da se območja Natura 2000 zavarujejo pred kakršnimi 
koli načrti ali projekti, ki bi jim lahko pomembno škodovali. Zato je treba pri vsakem načrtu ali 
projektu, ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj potreben, pa bi nanj 
lahko pomembno vplival, opraviti presojo (tako imenovano ustrezno presojo) njegovih 
posledic glede na cilje ohranjanja tega območja.  
 

                                                                                                                                                         
measures.pdf, in smernice za določanje ohranitvenih ukrepov za območja Natura 2000, na voljo na 
spletnem naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf. 
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Pristojni organi lahko soglašajo z načrtom ali projektom šele potem, ko se prepričajo, da ne 
bo škodoval celovitosti zadevnega območja. To lahko v nekaterih primerih zahteva izvedbo 
blažilnih ukrepov, da se kakršen koli morebiten negativen vpliv odpravi ali zmanjša na 
nepomembno raven. 

 
Sodelovanje v okviru omrežja Natura 2000 – biogeografski proces omrežja Natura 2000 
 
Komisija je po letu 2011 določila proces za spodbujanje mreženja in sodelovanja med vsemi 
akterji, vključenimi v upravljanje območij Natura 2000. Namen tega je doseči usklajenost pri 
upravljanju omrežja na biogeografski ravni in po vsej EU. Proces omogoča tudi spodbujanje 
čezmejnega sodelovanja, izmenjavo dobrih praks ter izboljšanje enotnega razumevanja 
stanja ohranjenosti, ciljev in ukrepov. Vse podrobnosti so na voljo na komunikacijski platformi 
omrežja Natura 2000 na spletnem naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm.  
 
 

2.6.5  Izboljšanje povezanosti omrežja Natura 2000  
 
Zaradi krčenja gozdov ter drugih preteklih in sedanjih dogodkov, sprememb rabe zemljišč in 
pokrovnosti tal so v Evropi številni habitati, vključno z gozdovi, zelo razdrobljeni. To bistveno 
zmanjša njihovo sposobnost, da družbi zagotavljajo dragocene ekosistemske storitve. V 
členu 10 direktive o habitatih je predvideno, da države članice spodbujajo ravnanje z 
značilnostmi krajine, ki so zelo pomembne za prostoživeče živalske in rastlinske vrste, zlasti 
zato, da okrepijo ekološko usklajenost omrežja Natura 2000. 
 
Evropska komisija je maja 2013 sprejela novo strategijo za spodbujanje zelene 
infrastrukture po vsej Evropi34, ki bo med drugim prispevala k navedenemu cilju. V skladu s 
strategijo se z obstoječimi pravnimi, političnimi in finančnimi instrumenti oblikuje okvir za 
spodbujanje projektov zelene infrastrukture. 
 
Izboljšanje povezanosti gozdnih habitatov je zelo pomemben cilj glede na to, da je 
razdrobljenost ena največjih nevarnosti zanje. To je mogoče doseči na primer s povečanjem 
območja nekaterih gozdnih habitatnih tipov na ustreznih območjih s ponovnim 
pogozdovanjem ali izboljšanjem ekološke kakovosti obstoječih gozdnih habitatov. 
 

2.7 Financiranje upravljanja območij Natura 2000 
 
Čeprav so za financiranje omrežja Natura 2000 odgovorne predvsem države članice, je v 
skladu s členom 8 direktive o habitatih zagotavljanje potrebnih ohranitvenih ukrepov 
povezano s sofinanciranjem, ki ga zagotovi EU. Oddelek 1.2.2 vsebuje pregled 
najpomembnejših skladov EU za gozdove in omrežje Natura 2000. 
 
Ti so dodatno opisani v priročniku s smernicami o financiranju omrežja Natura 2000, ki je bil 
pripravljen, da bi organom, upravljavcem in lastnikom pomagal izkoristiti številne možnosti, ki 
so na voljo v sedanjem obdobju financiranja (2014–2020) za ukrepe upravljanja območij 
Natura 2000, vključno z ukrepi za gozdove v omrežju Natura 200035. 

                                                 
34 Sporočilo Komisije z naslovom Zelena infrastruktura (COM(2013) 249 final), http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=SL.  
35 Glej novi priročnik s smernicami o financiranju omrežja Natura 2000, na voljo na spletnem naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&amp;from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&amp;from=SL
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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Da bi se zagotovila kar najboljša uporaba razpoložljivih skladov EU, Komisija spodbuja 
države članice, naj za financiranje omrežja Natura 2000 sprejmejo bolj strateški pristop z 
večletnim načrtovanjem. Ta ima obliko prednostnih okvirov ukrepanja, s katerimi se za 
obdobje 2014–2020 opredelijo potrebe po financiranju in strateške prednostne naloge za 
omrežje Natura 2000 na nacionalni ali regionalni ravni. Ti prednostni okviri ukrepanja so 
namenjeni zlasti olajšanju vključevanja ustreznih ohranitvenih ukrepov v nove operativne 
programe za različne instrumente financiranja EU36. Novi program LIFE za obdobje 2014–
2020 omogoča financiranje integriranih projektov za omogočanje dolgoročnega popolnega 
izvajanja prednostnih okvirov ukrepanja. 
 
Na ravni posameznega območja je treba ob opredelitvi potrebnih ohranitvenih ukrepov (npr. 
načrtov upravljanja in drugih instrumentov) oceniti tudi finančna sredstva, potrebna za njihovo 
izvedbo. V zvezi s tem je pomembno, da se poleg stroškov ukrepov upoštevajo tudi posledice 
njihovega izvajanja, zlasti kadar se predlaga omejitev ali prilagoditev obstoječih praks 
gospodarjenja z gozdovi, ki lahko v nekaterih primerih povzroči izgubo prihodkov37. 
 

2.8  Varstvo vrst na celotnem ozemlju EU 
 
Drugi glavni sklop določb obeh direktiv EU o naravi zadeva varstvo nekaterih vrst po vsej EU, 
tj. na območjih Natura 2000 in zunaj njih. Določbe o varstvu vrst zajemajo vse vrste 
prostoživečih ptic, ki so naravno prisotne v EU, pa tudi druge vrste, naštete v prilogah IV in V 
k direktivi o habitatih. 
 
V bistvu se v skladu z njimi38 od držav članic zahteva, naj prepovejo: 
- namerno ubitje ali ujetje zaščitenih vrst na kakršen koli način; 
- namerno uničevanje ali odvzem jajc ali gnezd ter trganje, zbiranje, rezanje, ruvanje ali 

uničevanje zaščitenih rastlin; 
- poškodovanje ali uničenje razmnoževališč ali počivališč; 
- namerno vznemirjanje, zlasti med razmnoževanjem, vzrejo mladičev, zimskim spanjem in 

selitvijo; 
- posedovanje, prodajo in prevoz osebkov, vzetih iz narave. 
 
V nekaterih okoliščinah so dovoljena odstopanja od teh določb (npr. za preprečitev resne 
škode na posevkih, živini, gozdovih, ribištvu in vodi), če ni na voljo druge zadovoljive rešitve 
(npr. odložitve načrtovanih del) in če posledice teh odstopanj niso nezdružljive s splošnimi 
cilji direktiv. Pogoji za odstopanja so določeni v členu 9 direktive o pticah in členu 16 direktive 
o habitatih. 
 

2.9  Spopadanje s tujerodnimi vrstami po vsej EU 
 

                                                 
36 SEC(2011) 1573 final. Glej: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf. 
37 Vsake morebitne izgube prihodkov ni treba oziroma ni mogoče nadomestiti, na primer kadar je ta 
posledica izvedbe pravne zahteve, katere namen je preprečiti slabšanje zaradi novega načina 
gospodarjenja (člen 6(2)) (npr. nadomestilo se ne zagotovi za obveznost, da se ohrani bukov sestoj, in 
prepoved njegovega preoblikovanja v sestoj iglavcev).  
38 Točni pogoji so določeni v členu 5 direktive o pticah (za ptice) ter členih 12 (za živali) in 13 (za 
rastline) direktive o habitatih – glej Smernice o strogem varstvu živalskih vrst v interesu Skupnosti na 
podlagi direktive o habitatih: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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V členu 22(b) direktive o habitatih je navedeno, da države članice zagotovijo, da je namerno 
naseljevanje katerih koli tujerodnih vrst v naravo urejeno, tako da to ne škoduje naravnim 
habitatom na njihovem naravnem območju razširjenosti ali domorodnim prostoživečim 
živalskim in rastlinskim vrstam, če pa menijo, da je to potrebno, tako naseljevanje prepovejo. 
 
Omeniti je treba vse večjo težavo zaradi invazivnih tujerodnih vrst, ki pomenijo veliko 
nevarnost za domorodne prostoživeče živali in rastline ter habitate v Evropi in vsako leto 
povzročijo več milijonov evrov škode. 
 
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta leta 2014 sprejela novo uredbo EU o 
invazivnih tujerodnih vrstah39, katere namen je za celotno EU vzpostaviti usklajen pravni okvir 
za ukrepe za preprečevanje, zmanjševanje in blažitev škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih 
vrst na biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve ter omejevanje škode, ki jo povzročajo 
gospodarstvu in zdravju ljudi. 
 
Uredba vsebuje tri vrste ukrepov, ki temeljijo na mednarodno dogovorjenem hierarhičnem 
pristopu k boju proti invazivnim tujerodnim vrstam: 

• preprečevanje: predvidenih je več strogih ukrepov za preprečevanje namernega ali 
nenamernega vstopa novih invazivnih tujerodnih vrst v EU; 

• zgodnje opozarjanje in hitro odzivanje: države članice morajo uvesti sistem zgodnjega 
opozarjanja, da čim hitreje odkrijejo navzočnost invazivnih tujerodnih vrst in sprejmejo 
hitre ukrepe, da preprečijo njihovo naselitev; 

• obvladovanje že naseljenih invazivnih tujerodnih vrst: nekatere invazivne tujerodne vrste 
so že naseljene na ozemlju EU; potrebno je usklajeno ukrepanje za njihovo obvladovanje, 
da se prepreči nadaljnje širjenje in čim bolj zmanjša škoda, ki jo povzročajo.  

 
Ta zadnji ukrep je zlasti pomemben za gozdne ekosisteme, v katerih imajo lahko invazivne 
tujerodne vrste zelo pomembne gospodarske, družbene in ekološke posledice. 

                                                 
39 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm.
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3. GOZDOVI V OMREŽJU NATURA 2000: PREGLED 

 
 
 
3.1  Evropski gozdovi in njihov pomen za biotsko raznovrstnost  
 
Evropski gozdovi so po biotski raznovrstnosti med najbogatejšimi kopenskimi habitati v EU. 
Zaradi svoje strukturne zapletenosti, raznovrstnosti in dinamičnosti so že več stoletij 
pomembno nahajališče velikega dela biotske raznovrstnosti Evrope. To ne velja zgolj za 
vrste, ki bivajo izključno v „sklenjenih“ gozdovih, temveč tudi za druge, zlasti nevretenčarje in 
ptice, ki potrebujejo mozaično ozemlje, sestavljeno iz sklenjenih gozdov in drugih gozdnih 
površin, vključno z odprtimi grmišči in gozdnimi vrzelmi. 
 
Posamezne evropske regije so razvile svoje vrste gozdov, ki so prilagojeni lokalnim okoljskim 
razmeram. Bukovi gozdovi praviloma prevladujejo v srednji Evropi, na gorskih območjih in 
severu Evrope pa so najpogostejši iglasti gozdovi. V Sredozemlju prevladujejo mešani 
hrastovi in iglasti gozdovi. Po ocenah je v EU skupno 14 kategorij in 79 tipov gozdnih 
habitatov (Barbati in drugi, 2014)40. 
 
V večini evropskih regij so naravno gozdno vegetacijo skozi stoletja nadomestile druge rabe 
zemljišč ali polnaravni gozdovi, s katerimi se je gospodarilo oz. ki so se v večji ali manjši meri 
uporabljali za različne namene, kot je pridobivanje lesa, paša itd. Do danes se je v Evropi 
ohranilo zgolj malo popolnoma nedotaknjenih gozdov (približno 5 %) v primerjavi z drugimi 
deli sveta (EEA, 2010)41. V bolj razširjenih polnaravnih gozdovih je časovni cikel za 
zaporedno menjavo generacij tudi ob gospodarjenju, ki posnema nekatere vzorce naravne 
dinamike, krajši za približno polovico, pri čemer se zmanjša tudi navzočnost starih dreves, 
sestojev in povezanih mikrohabitatov, prizadeti pa so tudi nekateri elementi biotske 
raznovrstnosti. Ne glede na to so nekateri gozdovi še naprej bistveni za biotsko 
raznovrstnost, pogosto ravno zaradi načina, na katerega se je z njimi doslej gospodarilo. Na 
voljo je veliko izkušenj z vključevanjem ohranjanja biotske raznovrstnosti v evropsko 
gozdarstvo42. 
 
 
3.2  Gozdovi, določeni za omrežja Natura 2000 
 
Glede na navedeno tako ni presenetljivo, da gozdovi sestavljajo več kot polovico omrežja 
Natura 2000, čeprav so med državami in biogeografskimi regijami precejšnje razlike. Gozdna 

                                                 
40 Tehnično poročilo Evropske agencije za okolje 9/2006 z naslovom „European forest types - 
Categories and types for sustainable forest management reporting and policy“ (Evropski tipi gozdov – 
kategorije in tipi za poročanje in politiko trajnostnega gospodarjenja z gozdovi). Poročilo je bilo 
revidirano s člankom Barbatija in drugih z naslovom „European Forest Types and Forest Europe SFM 
indicators: Tools for monitoring progress on forest biodiversity conservation“ (Evropski tipi gozdov in 
kazalniki Forest Europe za trajnostno gospodarjenje z gozdovi: orodja za spremljanje napredka pri 
ohranjanju biotske raznovrstnosti gozdov), Forest Ecology and Management, št. 321, 1. junij 2014. 
41 Publikacija z naslovom „10 messages for 2010 Forest ecosystems“ (10 sporočil za leto 2010 – 
gozdni ekosistemi), Evropska agencija za okolje, 2010. Na voljo na spletnem naslovu: 
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3. 
42 Glej Kraus, D. in Krumm, F. (ur.), 2013, „Integrative approaches as an opportunity for the 
conservation of forest biodiversity“ (Celoviti pristopi kot priložnost za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti), Evropski inštitut za gozdove, 284 str. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/321/supp/C.
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površina v omrežju Natura 2000 se giblje od 6,4 % v Združenem kraljestvu do 53,1 % v 
Bolgariji. 
 
 

 
  gozd   gozd, vključno z grmičastim gozdom 

 
Slika 8: Delež gozdov v omrežju Natura 2000 po navedbah držav članic (2012). 
Opomba: deleži gozdov v omrežju Natura 2000 so ocenjeni na podlagi razredov po podatkovni zbirki 
Corine Land Cover. Vsa gozdna območja se ne ujemajo s habitatnimi tipi iz Priloge I. 
Vir: Poročilo za leto 2013 z naslovom „Rural Development in the EU – Statistical and economic 
information“ (Razvoj podeželja v EU – statistični in ekonomski podatki). 
 
 
Gozd se lahko vključi v omrežje Natura 2000 iz treh glavnih razlogov: 
 
• Območje vključuje pomembno območje za enega ali več gozdnih habitatnih tipov v 

interesu Evrope, ki so navedeni v Prilogi I k direktivi o habitatih. Priloga I vsebuje 
skupno 85 gozdnih habitatnih tipov43, vključno z 29 prednostnimi habitati44 (za dodatne 
podrobnosti glej Prilogo 2). V Prilogi I k Direktivi so gozdni habitatni tipi opredeljeni kot: 
[n]aravne in naravnim podobne gozdne združbe z domorodnimi vrstami v gozdovih z 
visokimi drevesi in značilno podrastjo, ki izpolnjujejo naslednja merila: so redke ali 
reliktne in/ali vključujejo vrste v interesu Skupnosti. 
 
Veliko število gozdnih habitatnih tipov v interesu Skupnosti ne pomeni nujno, da je vir 
številčen. Dejansko se zdi, da so številni habitatni tipi redki in reliktni, več kot polovica pa 
jih ima razmeroma majhno območje razširjenosti v eni ali dveh državah, kot apeninski 
bukovi gozdovi (9210*, 9220*), palmovi gozdovi z vrstami rodu Phoenix (9370*), 
kaledonski gozdovi (91C0*) in makaroneški lovorjevi gozdovi (9360*).  Obstajajo pa tudi 
nekateri bolj razširjeni gozdovi, kot so zahodna tajga (9010*), bukovi gozdovi Asperulo-

                                                 
43 81 habitatnih tipov, uvrščenih v skupino 9 – Gozdovi Priloge I k direktivi o habitatih, in štirje drugi 
habitatni tipi iz Direktive, ki se v tem dokumentu obravnavajo kot gozdni habitati (vključno z gozdnatimi 
travniki in sipinami). 
44 „Prednostni“ pomeni naravne habitatne tipe, ki so v nevarnosti, da izginejo, in za katere je Skupnost 
še posebej odgovorna; ti prednostni naravni habitatni tipi so v Prilogi I označeni z zvezdico (*). 
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Fagetum (9130) ter gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus 
rotundifolia (9340).  

• Območje vsebuje enega ali več pomembnih habitatov (npr. za razmnoževanje, počivanje 
ali iskanje hrane) za eno ali več vrst, pomembnih za Evropo, iz Priloge II k direktivi o 
habitatih ali Priloge I k direktivi o pticah (Priloga II k direktivi o habitatih vsebuje skupno 
121 vrst, povezanih z gozdovi, vključno z  11 vrstami dvoživk, 23 vrstami sesalcev, 44 
vrstami nevretenčarjev in 43 vrstami rastlin)45. Tudi za 63 vrst iz Priloge I k direktivi o 
pticah velja, da so tesno povezane z gozdovi (za dodatne podrobnosti glej Prilogo II k 
temu dokumentu); tudi v tem primeru je razširjenost številnih vrst majhna zaradi 
njihovega statusa resne ogroženosti ali omejenega območja razširjenosti habitata. 

• Gozd sam po sebi ni osrednji habitat za zaščiteno vrsto ali habitatni tip EU, vendar je 
pomemben za celovito ekološko usklajenost območja Natura 2000 (npr. ekološki 
koridor, ki povezuje osrednje habitate za zaščitene vrste na območju, varovalni pas 
okrog osrednjega območja itd.).  

 
Opozoriti je treba, da bo motivacija za vključitev gozda na območje Natura 2000 
neposredno vplivala na vrsto ohranitvenih ukrepov, ki bodo morda potrebni v skladu s 
členom 6(1) direktive o habitatih.   
 
Primeri gozdnih habitatnih tipov iz Priloge I

 

 

Fenoskandijski gozdnati pašnik (9070) na jugu 
Švedske. Fotografija: Vikki Bengtsson 

 

Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum (9110), narodni park 
Söderåsens, Švedska. Fotografija: Oddvar Fiskesjö 

 

 

 

Makaroneški lovorjevi gozdovi (9360*) v Barrancu de 
Nietu, Tenerife (Španija). Fotografija: Andy Gillison 

 

 

(Sub)mediteranski gozdovi črnega bora (9530*) v Alpah 
(Italija). Fotografija: P. Susmel 

 

 
 

                                                 
45 Referenčno poročilo o biotski raznovrstnosti v EU iz leta 2010 (EEA, 2010), Dodatek III – 
Razvrščanje vrst za vsak ekosistem. Podatki ne zajemajo vrst , ki so bile naknadno dodane po 
pristopu Bolgarije, Romunije in Hrvaške. 
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DEL II: 
 
 

Pogosto zastavljena vprašanja 
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4.  POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA 

4.1  Uvod 
 
Namen tega poglavja je odgovoriti na številna pogosto zastavljena vprašanja o gozdovih v 
omrežju Natura 2000. Vprašanja so bila opredeljena ob pomoči ad hoc delovne skupine, ki jo 
je Komisija ustanovila za pripravo tega dokumenta. Priporočljivo je, da tisti, ki ne poznajo 
omrežja Natura 2000, najprej preberejo del I tega dokumenta, da dobijo jasen pregled nad 
cilji in pravnimi obveznostmi iz direktiv o habitatih in pticah ter zlasti varstvom območij 
Natura 2000.  
 
Za preprosto uporabo so pogosto zastavljena vprašanja združena pod naslednjimi naslovi:  

• Določanje območij za omrežje Natura 2000;  
• Določanje ciljev ohranjanja za območja Natura 2000; 
• Izvajanje ohranitvenih ukrepov za gozdove v omrežju Natura 2000; 
• Preprečevanje slabšanja stanja gozdov v omrežju Natura 2000; 
• Prakse gospodarjenja z gozdovi in zahteve za omrežje Natura 2000; 
• Možnosti financiranja za podporo dejavnostim v zvezi z gozdovi v okviru omrežja 

Natura 2000; 
• Nove dejavnosti v omrežju Natura 2000: postopek za izdajo dovoljenja; 
• Spremljanje in ocenjevanje napredka ohranitvenih ukrepov; 
• Komuniciranje, sodelovanje in dejavno vključevanje deležnikov; 
• Ukrepi zunaj območij Natura 2000.  
 
Na začetku vsakega vprašanja je navedeno: 
• ali vprašanje pomeni pravno obveznost (v skladu z direktivama o habitatih in pticah), 

priporočilo ali zgolj informacije; 
• glavna ciljna javnost (npr. lastniki gozdov, upravljavci gozdov, organi, širša javnost, 

vključno z nevladnimi organizacijami); 
• referenčna številka povezanih študij primerov, opisanih v delu III. 

 
Pravne obveznosti (O) se nanašajo na posebne obveznosti na podlagi direktiv. Veljajo lahko 
za organe in/ali lastnike ali upravljavce gozdov. Države članice morajo določbe direktiv 
prenesti v svoje pravne sisteme. Po prenosu navedenih določb morajo nekatere od njih 
izvajati zadevni akterji (npr. upravljavci ali lastniki gozdov). Namen besedila je pojasniti 
posledice pravnih obveznosti ob sklicevanju na sodno prakso, če je ta na voljo. 
Namen priporočil (P) je predstaviti možnosti za obravnavo nekaterih vidikov direktiv. So 
zgolj informativna in ne prinašajo nobene obveznosti. 

Besedilo, označeno kot informacije (I), je namenjeno izboljšanju razumevanja omrežja 
Natura 2000 ter direktiv o pticah in habitatih.  Vsi primeri, navedeni v besedilu, spadajo v to 
kategorijo.  
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4.2  Določanje območij za omrežje Natura 2000 
 
 
Vprašanja:  
1. Zakaj gozdovi tvorijo skoraj polovico omrežja Natura 2000?  
2. Kateri tipi gozdov so vključeni v omrežje Natura 2000? 
3. Kje lahko dobim dodatne informacije o območjih, ki so vključena v omrežje Natura 2000? 
 
 
1. Zakaj gozdovi tvorijo skoraj 50 % omrežja Natura 2000?  

Informacije 
Ciljna skupina: širša javnost, 
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.):  

Gozdovi vsebujejo zelo pomemben delež biotske raznovrstnosti Evrope. To vključuje številne 
redke in ogrožene vrste in habitatne tipe, navedene v direktivah o habitatih in pticah. 
Najustreznejša območja so bila vključena v omrežje Natura 2000, da bi se zagotovilo njihovo 
dolgoročno preživetje v EU. Zato omrežje Natura 2000, ki zajema 28 držav, zdaj vključuje 
približno 375 000 km2 gozdov.  Država članica z največjo gozdno površino, vključeno v 
omrežje Natura 2000, je Španija (približno 79 800 km2), sledita pa Poljska (približno 
33 500 km2) in Francija (30 090 km2). 
Velik delež, ki ga gozdovi zajemajo v omrežju Natura 2000, izraža tudi dejstvo, da gozdovi 
pokrivajo približno 42 % ozemlja EU in tvorijo znaten del pokrovnosti tal Evrope. Poleg tega 
se je s številnimi gozdovi gospodarilo tako, da so se ohranili zaščiteni habitati in vrste iz 
direktiv o pticah in habitatih, kar pojasnjuje njihov razmeroma velik pomen za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti v primerjavi z drugimi rabami zemljišč. Poleg takih gozdov, s katerimi 
se gospodari, omrežje Natura 2000 vsebuje tudi pomembna območja pragozdov. Z določitvijo 
gozda za območje Natura 2000 se prizna velika vrednost navedenega gozda za cilje direktiv 
o pticah in habitatih. To pa ne pomeni nujno, da je na posameznem območju stanje vseh 
habitatnih tipov ali vrst, za katere je bilo območje določeno, dobro. V nekaterih primerih velja 
ravno nasprotno, zato so morda potrebni določeni ohranitveni ukrepi za izboljšanje stanja. Ti 
ukrepi lahko vključujejo strogo varovanje in aktivno gospodarjenje, na primer s pašo, 
ohranjanjem starih dreves, odstranjevanjem nezaželenih vrst dreves itd. 
 

2. Kateri tipi gozdov so vključeni v omrežje Natura 2000?  

Informacije 
Ciljna skupina: širša javnost, 
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 

Gozdna območja se vključijo v omrežje Natura 2000, ker obsegajo najboljša območja v EU 
za vrste in gozdne habitatne tipe, zaščitene na podlagi obeh direktiv EU o naravi. Izbira 
območij temelji na znanstvenih razlogih. 
V primeru direktive o habitatih postopek izbire obsega več korakov, začenši z opredelitvijo 
najustreznejših območij na nacionalni ravni, kot je opisano v Prilogi III k Direktivi. Komisija ob 
sodelovanju z državami članicami in znanstveniki nato pregleda nacionalne sezname, da se 
zagotovi, da ti skupaj zagotavljajo ustrezno pokritost za vsak habitatni tip in vrsto na celotnem 
naravnem območju razširjenosti v EU ter tvorijo usklajeno omrežje. V primeru direktive o 
pticah države članice razvrstijo območja, in ta se po znanstveni oceni vključijo neposredno v 
omrežje Natura 2000.  



Omrežje Natura 2000 in gozdovi  43 

 

Države članice morajo pri izbiri območij Natura 2000 za 85 gozdnih habitatnih tipov46, 
zaščitenih na podlagi direktive o habitatih, uporabiti merila iz Priloge III k Direktivi. V skladu s 
temi merili se območja med drugim izberejo, ker vsebujejo dober primer zadevnega 
habitatnega tipa na območju ter ker so zanj značilne dobra stopnja ohranjenosti strukture in 
funkcij zadevnega habitatnega tipa ali dobre možnosti za obnovitev. To veliko število 
habitatnih tipov ponazarja zelo raznovrstno naravo gozdov po vsej EU.  
Gozdovi se kot območja Natura 2000 določijo tudi, če vsebujejo pomembne habitate za 
razmnoževanje, počivanje ali iskanje hrane za eno ali več vrst, pomembnih za Evropo, iz 
Priloge II k direktivi o habitatih ali Priloge I k direktivi o pticah ali za redno pojavljajoče se 
selitvene vrste ptic, ki niso navedene v Prilogi I. Direktiva o habitatih zajema naslednje vrste, 
povezane z gozdovi: 43 vrst rastlin, 44 vrst nevretenčarjev, 23 vrst sesalcev in 11 vrst 
dvoživk, direktiva o pticah pa zajema 63 vrst ptic, ki so tesno povezane z gozdovi. 
Razširjenost številnih od njih je majhna zaradi njihovega statusa resne ogroženosti ali 
omejenega območja razširjenosti habitata. 
Določeno območje se lahko izbere tudi zaradi velikosti in gostote populacij vrst na njem ter 
njegove splošne vrednosti za ohranitev zadevnih habitatnih tipov ali vrst. V skladu z direktivo 
o pticah se območja izberejo, ker so bila opredeljena kot najprimernejša ozemlja glede števila 
in velikosti za ohranjanje vrst iz Priloge I k Direktivi ali za redno pojavljajoče se selitvene 
vrste. 
Nazadnje, gozd se lahko vključi v omrežje Natura 2000, čeprav ni osrednji habitat za 
zaščiteno vrsto ali habitatni tip EU, če je kljub temu ključen za celovito ekološko usklajenost 
območja ali omrežja (npr. ekološki koridor, ki povezuje osrednje habitate za zaščitene vrste 
na območju, varovalni pas okrog razmnoževališča itd.). 
V omrežje Natura 2000 se ne vključi vsako območje, ki vključuje habitatni tip ali vrsto, 
pomembno za EU. Namen je določiti samo najustreznejša in najpomembnejša območja, da 
se zagotovi njihova ohranitev. Tako je za nekatere bolj razširjene gozdne habitate, zaščitene 
na podlagi direktive o habitatih, kot so zahodna tajga (koda habitata 9010), bukovi gozdovi 
Asperulo-Fagetum (9130) ali gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus 
rotundifolia (9340), v omrežje Natura 2000 vključen samo del celotnega gozdnega habitata. 
Podobno velja za številne gozdne vrste, kot sta črna žolna (Dryocopus martius) ali gozdni 
jereb (Bonasia bonasia)47.  
Ne glede na to je v nekaterih okoliščinah morda treba določiti vsa preostala območja za 
določeno vrsto ali habitatni tip, da se zagotovi njegova ohranitev. To velja zlasti za vrste in 
tipe, ki so izjemno redki ali imajo omejeno območje razširjenosti, kot so mezijski jelovi 
gozdovi (91BA) (18 območij, ki pokrivajo približno 15 000 km2).  

Zavedati se je treba motivacije za vključitev gozda v omrežje Natura 2000, saj bo ta 
neposredno vplivala na cilje ohranjanja in vrsto ohranitvenih ukrepov, ki bodo morda potrebni, 
pa tudi na oceno morebitnih vplivov načrtov ali projektov na območje (člen 6 direktive o 
habitatih). 

                                                 
46 Vključno z gozdnimi habitatnimi tipi, gozdnatimi travniki, pašnimi gozdovi (dehezami) in gozdnatimi 
sipinami. S pristopom Bolgarije in Romunije je bilo v Prilogo I k direktivi o habitatih vključenih devet 
novih gozdnih habitatnih tipov (v kategorijo 9 – Gozdovi). S pristopom Hrvaške se v direktivo o 
habitatih ni vključil noben nov gozdni habitatni tip. 
47 Zahodna tajga (9010): 2 848 območij Natura 2000, ki pokrivajo skoraj 2 milijona ha oziroma 49 % 
celotne površine habitata; bukovi gozdovi Asperulo-Fagetum (9130): 2 236 območij, ki pokrivajo 
približno 800 000 ha oziroma 54 % celotne površine; gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in 
Quercus rotundifolia (9340): 1 163 območij, ki pokrivajo približno 1 milijon ha oziroma 64 % skupne 
površine habitata. Podatki so povzeti iz Referenčnega poročila o biotski raznovrstnosti EU iz leta 2010, 
EEA, 2010. Ne zajemajo habitatnih tipov, ki so bili naknadno dodani po pristopu Romunije, Bolgarije ali 
Hrvaške. 
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3. Kje lahko dobim dodatne informacije o območjih, ki so vključena v omrežje 
Natura 2000? 

Informacije Ciljna skupina: širša javnost, 
upravljavci/lastniki gozdov 

Povezane študije primerov 
(št.): 

Za vsako območje Natura 2000 je na voljo standardni obrazec (SO), na katerem se 
evidentirajo vrste in habitatni tipi, pomembni za EU, za katere je bilo območje določeno, pa 
tudi ocena velikosti populacije in stopnja ohranjenosti na navedenem območju ob določitvi ali 
pozneje, ko se ugotovi pojav novih vrst ali habitatnih tipov na območju in se standardni 
obrazec ustrezno posodobi. Ti standardni obrazci so javno dostopni dokumenti. Ogledati si jih 
je mogoče s pregledovalnikom Natura 200048: http://natura2000.eea.europa.eu/.  
Pregledovalnik Natura 2000 je spletni sistem za kartiranje z uporabo GIS, s katerim se lahko 
ugotovi natančna lokacija vsakega območja Natura 2000 v omrežju EU. Uporabniku 
omogoča iskanje katerega koli območja kjer koli v EU in poizvedovanje o njem. Zaradi 
velikega merila zemljevidov so meje območij in ključne značilnosti krajine dobro vidne. 
Podrobnejše informacije o območju so na voljo tudi v načrtih upravljanja v okviru omrežja 
Natura 2000, če ti obstajajo, ali drugih ustreznih dokumentih (tj. dokumentih o ciljih 
ohranjanja, aktih o določitvi območij itd.).  
Države članice običajno zagotovijo podrobne informacije o svojih območjih Natura 2000, 
vključno z razlogi za njihovo določitev, cilji ohranjanja, načrti upravljanja in ohranitvenimi 
ukrepi, te informacije pa se dajo na voljo javnosti prek spletnih mest in drugih sredstev (npr. 
prek lokalnih uprav). Nekatere države zagotovijo tudi posebne in podrobne informacije 
lastnikom in ključnim uporabnikom zemljišč na vsakem območju Natura 2000 (npr. z 
določenimi obvestili, kot v Združenem kraljestvu, ali ustanavljanjem lokalnih skupin ali 
odborov, v katerih ključni deležniki od začetka sodelujejo pri upravljanju območij, kot v 
Franciji in drugih državah članicah EU). Lastniki in uporabniki zemljišč se lahko za dodatne 
informacije o posebnih območjih Natura 2000 obrnejo tudi na lokalne organe za ohranjanje. 

 
 
 
4.3  Določanje ciljev ohranjanja za območja Natura 2000 
 
Vprašanja:  
4. Zakaj in kako se določijo cilji ohranjanja za območja Natura 2000?  
5. Kdo je pristojen za določanje ciljev ohranjanja? Ali se o tem posvetuje z 

lastniki/upravljavci zemljišč?  
6. Kje lahko dobim več informacij o ciljih ohranjanja posameznega območja? 
7. Kako naj vem, katere dejavnosti so združljive z omrežjem Natura 2000 in katere ne, če 

cilji ohranjanja niso določeni? 

                                                 
48 Standardni obrazci, prikazani v javnem pregledovalniku, so lahko nepopolni, saj se lahko informacije 
o nekaterih občutljivih vrstah izpustijo. Če lastnik ali upravljavec zemljišča potrebuje podrobne 
informacije, se mora obrniti na pristojni organ za ohranjanje narave v svoji regiji ali državi. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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4. Zakaj in kako se določijo cilji ohranjanja za območja Natura 2000?  

Informacije Ciljna skupina: organi Povezane študije primerov 
(št.): 1, 2, 5, 6, 8, 10, 18 

V skladu s členom 6(1) je treba določiti ohranitvene ukrepe za habitatne tipe in vrste na 
območju. Zato je pomembno, da se določijo tudi jasni cilji ohranjanja za vsak zadeven 
habitatni tip in vrsto na navedenem območju. Namen ciljev ohranjanja je čim natančneje 
opredeliti zaželeno stanje ali stopnjo ohranjenosti, ki jo je treba doseči na določenem 
območju. 

Pogosto so predstavljeni kot kvantitativni cilji, npr. ohranjanje populacije vrste x pri 
določenem najmanjšem številu osebkov ali izboljšanje stopnje ohranjenosti habitata y s 
kategorije C na kategorijo B v desetih letih. 
Določitev jasnih ciljev ohranjanja za omrežje Natura 2000 je ključna za zagotovitev, da vsako 
območje v omrežju kar najučinkoviteje prispeva k splošnemu cilju obeh direktiv o naravi, tj. 
doseganju ugodnega stanja ohranjenosti za vse habitatne tipe in vrste, ki jih varujeta49, na 
njihovem celotnem območju razširjenosti v EU. 
Vsako območje ima posebne cilje ohranjanja, ki morajo temeljiti na dobrem poznavanju 
območja in navzočih vrst/habitatov, njihovih ekoloških zahtev ter nevarnosti in pritiskov v 
zvezi z njihovo nadaljnjo navzočnostjo na območju. Vzrok za to je dejstvo, da ima vsako 
območje Natura 2000 svoj edinstven sklop biotskih, abiotskih in družbenogospodarskih 
razmer, ki se lahko med posameznimi območji bistveno razlikujejo tudi, če so na njih iste 
vrste in habitati. 
Priporočljivo je še, da se določijo širši cilji ohranjanja za celo skupino območij ali za nekatere 
vrste ali habitate v določeni regiji ali državi (nacionalni ali regionalni cilji ohranjanja). To bo 
pomagalo pri določanju ciljev ohranjanja na ravni posameznih območij, pa tudi pri 
opredeljevanju strateških prednostnih nalog za ohranjanje na posameznih območjih in 
skupinah območij. Tako se lahko prednostno razvrstijo ukrepi z največjimi možnostmi za 
izboljšanje ali ohranjanje stanja ohranjenosti določene vrste ali habitata v navedeni regiji ali 
državi. 
Komisija je objavila pojasnjevalno opombo z dodatnimi pojasnili, da bi zagotovila smernice za 
določanje ciljev ohranjanja za omrežje Natura 200050. 
Glej tudi prvi dve vprašanji v oddelku 4.4. 
 
 
5. Kdo je pristojen za določanje ciljev ohranjanja in ali se o tem posvetuje z 
lastniki/upravljavci zemljišč/drugimi interesnimi skupinami? 

Informacije Ciljna skupina: organi Povezane študije primerov 
(št.): 1, 8, 10 

Za določanje ciljev ohranjanja so odgovorni pristojni organi v vsaki državi članici. Direktivi o 
naravi ne predpisujeta, kako bi bilo treba to storiti, saj države članice same odločajo o obliki 
in načinih izvajanja določb direktiv. Vendar je cilj direktiv o naravi doseči ugodno stanje 
ohranjenosti za vrste in habitate v interesu Skupnosti ter za to uporabiti omrežje Natura 2000.

Poleg zagotovitve, da cilji ohranjanja temeljijo na dobrem poznavanju, je priporočljivo v 
postopek določanja ciljev ohranjanja vključiti vse zainteresirane strani: upravljavce, lastnike 
                                                 
49 Cilj direktive o pticah je oblikovan nekoliko drugače, vendar je v bistvu isti.  
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
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gozdov ali naravovarstvene NVO. To bo pomagalo pri opredelitvi realističnih in dosegljivih 
ciljev ohranjanja.  
Lastniki in upravljavci gozdov na splošno zelo dobro razumejo, kateri načini gospodarjenja z 
gozdovi so v preteklosti privedli do uspehov na področju ohranjanja in kateri ne, poleg tega 
pa je pomembno, da se omogoči široka razprava med njimi in pristojnimi organi o tem, kako 
najbolje opredeliti posebne cilje ohranjanja in ohranitvene ukrepe za neko območje. 
Razprava in jasno obveščanje o pomenu, vlogi in ciljih ohranjanja določenega območja bosta 
prispevali k izboljšanju ozaveščenosti in vključevanja vseh sodelujočih.  
 
 
6. Kje lahko dobim informacije o ciljih ohranjanja posameznega območja? 

Informacije Ciljna skupina:  širša javnost, 
upravljavci/lastniki gozdov 

Povezane študije primerov 
(št.): 1 

Vsaka država ima svoj mehanizem za objavljanje ciljev ohranjanja za svoja območja. Ti so 
lahko navedeni v pravnih sklepih ali aktih o določitvi območij ali spremnih dokumentih. 
Objavijo se lahko tudi na spletnem mestu organov, pristojnih za naravo. Običajno se vključijo 
in dodatno pojasnijo tudi v načrtih upravljanja območij Natura 2000 ali podobnih instrumentih, 
če ti obstajajo. Priporoča se, naj države članice zagotovijo informacije o ciljih ohranjanja v 
okviru omrežja Natura 2000 tako, da bodo zlahka dostopne, ustrezne in preprosto razumljive 
lastnikom in upravljavcem gozdov. 
 
 

7. Kako naj vem, katere dejavnosti so združljive z omrežjem Natura 2000 in katere ne, 
če cilji ohranjanja niso določeni? 

Informacije Ciljna skupina:  širša javnost, 
upravljavci/lastniki gozdov 

Povezane študije primerov 
(št.): 

Cilje ohranjanja za vsa območja Natura 2000 bi morali določiti pristojni organi. Ne glede na to 
se lahko zgodi, da pride v postopku do zamude in da cilji ohranjanja še vedno manjkajo.  
V takem primeru morajo pristojni organi deležnike obvestiti o posledicah določitve območja 
kot območja Natura 2000. Pojasniti bi jim morali zlasti, ali bi bilo treba določene ukrepe na 
področju silvikulture ali druge dejavnosti prilagoditi ali po potrebi izključiti, da bi se preprečilo 
slabšanje stanja območja, ali katere dejavnosti bi bilo treba spodbujati, da bi se izboljšalo 
stanje ohranjenosti območja. Standardni obrazec (SO) je koristen vir informacij, ki pomaga pri 
razumevanju razlogov za določitev posameznega območja. Uporabiti bi ga bilo treba vsakič, 
ko se sprejemajo odločitve o upravljanju (npr. pri pripravi dokumentov o upravljanju ali 
načrtovanju novih naložb).  
Za države članice velja minimalna zahteva, da v skladu s standardnim obrazcem sprejmejo 
ustrezne ukrepe, da preprečijo slabšanje stanja vseh pomembnih habitatov in vrst na 
območju. Kadar znanstvene informacije niso na voljo, bi moral prevladati previdnostni pristop 
(glej tudi vprašanje št. 3). 
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4.4 Izvajanje ohranitvenih ukrepov za gozdne habitate in vrste na območjih 
Natura 2000 
 
Vprašanja: 
8. Kako se opredelijo in določijo ohranitveni ukrepi za posamezno območje Natura 2000? 

Do kdaj bi jih bilo treba uvesti? 
9.  Kaj so načrti upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 in ali so obvezni? 
10. Ali so na voljo orodja za pomoč pri pripravi načrtov upravljanja v okviru omrežja 

Natura 2000? 
11. Kako se opredelijo ekološke zahteve habitatnih tipov in vrst?  
12. Ali že zgolj navzočnost vrste/habitatnega tipa, pomembnega za EU, pomeni, da so 

potrebne spremembe pri gospodarjenju?  
13. Gozdovi na območjih Natura 2000 pogosto vključujejo vrste in habitate, ki niso zajeti z 

direktivama o pticah in habitatih. Ali bi bilo treba tudi za take vrste in habitate določiti 
posebne ohranitvene ukrepe?   

14. Ali so ohranitveni ukrepi na območjih Natura 2000 obvezni? 
15. Kako se ohranitveni ukrepi oblikujejo? 
16. Kdo odloča o tem, kateri ohranitveni ukrepi so potrebni? Ali se o tem posvetuje z 

deležniki? 
17. Kakšni ohranitveni ukrepi so v okviru omrežja Natura 2000 potrebni za gozdove? 
18. Kako se je treba odločiti v primeru ohranitvenih ukrepov, ki bodo verjetno pozitivno 

vplivali na določen habitat ali vrsto, vendar bodo morda sočasno prispevali k poslabšanju 
stanja drugega habitatnega tipa ali vrste? 

19. Ali se lahko za različna območja Natura 2000 sprejmejo podobni ohranitveni ukrepi?   
20. Zakaj sta odmrli les in raznovrstna starostna struktura dreves tako pomembna v omrežju 

Natura 2000? 
21. Ali možni ohranitveni ukrepi za doseganje ciljev ohranjanja na območjih Natura 2000 

vključujejo upravljanje brez posredovanja?   
22. Kako je treba izvajati potrebne ohranitvene ukrepe in kdo je za to pristojen? 
23. Ali lastništvo in velikost gozda vplivata na gospodarjenje z njim v okviru omrežja 

Natura 2000? 
24. Kako se lahko vključijo ali prispevajo lastniki/upravljavci gozdnih posesti?  
25. Ali so na voljo orodja za podporo izvajanju ohranitvenih ukrepov, ozaveščanje ali 

povečanje zmogljivosti med deležniki? 
 
 
8. Kako se opredelijo in določijo ohranitveni ukrepi za posamezno območje 
Natura 2000? Do kdaj bi jih bilo treba uvesti?  
Pravna obveznost 

Ciljna skupina: organi 
Povezane študije primerov 
(št.): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 
18, 19, 20, 22, 23 

Ohranitveni ukrepi so praktični ukrepi, ki jih je treba izvesti, da se dosežejo cilji ohranjanja 
posameznega območja. Ustrezati morajo ekološkim zahtevam habitatnih tipov in vrst na 
območju. Pri določanju ohranitvenih ukrepov je treba upoštevati še gospodarsko, družbeno in 
kulturno ozadje, pa tudi regionalne in lokalne značilnosti. To načelo je določeno v direktivi o 
habitatih (člen 2). 
Za opredelitev potrebnih ohranitvenih ukrepov je nujno ustrezno osnovno znanje o obstoječih 
razmerah na območju, stanju ohranjenosti, nevarnostih, pritiskih in potrebah vrst in habitatnih 
tipov na območju ter splošnem družbenogospodarskem ozadju (obstoječa raba zemljišč in 
lastništvo, interesi deležnikov, tekoče gospodarske dejavnosti itd.).  
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Tako kot cilji ohranjanja so tudi ohranitveni ukrepi na splošno specifični za vsako območje in 
jih je treba določiti za vsako območje posebej. Vzrok za to je dejstvo, da ima vsako območje 
Natura 2000 svoj edinstven sklop biotskih, abiotskih in družbenogospodarskih razmer, ki se 
lahko med posameznimi območji bistveno razlikujejo tudi, če so na njih iste vrste in habitati. 

Ko je neko območje sprejeto kot območje, pomembno za Skupnost, ima zadevna država 
članica na voljo šest let, da določi potrebne ohranitvene ukrepe in območje določi za 
posebno ohranitveno območje (POO). To obdobje bi bilo treba izkoristiti za to, da se zberejo 
vse potrebne informacije o območju, pa tudi za obveščanje vseh interesnih skupin o tem, 
katere ukrepe bi bilo najustrezneje izvesti za dosego ciljev ohranjanja, določenih za območje, 
ter razprave in pogajanja o ukrepih.
 
 
9. Kaj so načrti upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 in ali so obvezni? 

Priporočilo  Ciljna skupina: organi Povezane študije primerov 
(št.): 10, 17 

Države članice se spodbuja, naj v tesnem sodelovanju z lokalnimi deležniki izdelajo načrte 
upravljanja v okviru omrežja Natura 2000, da se zagotovi jasno in pregledno upravljanje 
posameznih območij. Za določitev načrtov upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 so 
odgovorni pristojni organi za omrežje Natura 2000. Načrt upravljanja pomeni trden in 
učinkovit okvir za izvajanje in nadaljnje spremljanje ohranitvenih ukrepov.  
Načrti upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 na podlagi direktive o habitatih sicer niso 
obvezni, so pa zelo koristno orodje, saj: 
• vsebujejo popolno evidenco ciljev ohranjanja ter ekoloških razmer in zahtev habitatov in 

vrst na območju, tako da je vsem jasno, kaj se ohranja in zakaj;  
• analizirajo družbenogospodarsko in kulturno ozadje območja ter interakcije med 

različnimi načini rabe zemljišč ter vrstami in habitati na območju;  
• zagotavljajo okvir za odprto razpravo med vsemi interesnimi skupinami in prispevajo k 

oblikovanju soglasja v zvezi z dolgoročnim upravljanjem območja, poleg tega pa 
ustvarjajo občutek skupne odgovornosti za končni rezultat; 

• pomagajo pri iskanju praktičnih rešitev za upravljanje, ki so trajnostne in bolje vključene v 
druge prakse rabe zemljišč; 

• omogočajo določitev ustreznih odgovornosti različnih družbenogospodarskih deležnikov, 
organov in NVO pri izvajanju potrebnih ohranitvenih ukrepov, ki so bili opredeljeni. 

Načrti upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 se lahko pripravijo posebej za posamezno 
območje ali vključijo v druge razvojne načrte, kot so načrti za gospodarjenje z gozdovi, če so 
v take načrte jasno vključeni cilji ohranjanja v okviru omrežja Natura 2000. Povedano 
drugače, načeloma lahko en sam dokument zajema splošne določbe za gospodarjenje z 
gozdovi za posamezno območje, pa tudi cilje ohranjanja v okviru omrežja Natura 2000 in 
ukrepe, potrebne za navedeno območje. To je dodatno pojasnjeno v vprašanju št. 34. 
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10. Ali so na voljo orodja za pomoč pri pripravi načrtov upravljanja v okviru omrežja 
Natura 2000? 

Informacije Ciljna skupina:  organi Povezane študije primerov 
(št.): 10, 18, 19 

Smernice za pripravo načrtov upravljanja v okviru omrežja Natura 2000, oblikovanje 
ohranitvenih ukrepov in izvajanje postopka načrtovanja upravljanja na območjih Natura 2000 
so na voljo na spletnem mestu Evropske komisije51 ter v številnih državah.  
Glede na nacionalne programe za izvajanje je lahko za pripravo in posodabljanje načrtov za 
območja Natura 2000 na voljo tudi finančna podpora strukturnih skladov EU (Evropski sklad 
za regionalni razvoj, Kohezijski sklad) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) (člen 20 Uredbe (EU) št. 1305/2013), pa tudi v okviru programa LIFE.  

V preteklosti so se ti evropski skladi veliko uporabljali za pripravo načrtov upravljanja v okviru 
omrežja Natura 2000, npr. EKSRP v Franciji, Italiji, Španiji, na Portugalskem in v nekaterih 
nemških zveznih deželah, ESRR v Grčiji, na Poljskem, Madžarskem in v Italiji, Kohezijski 
sklad v Litvi ter program LIFE na Cipru, Madžarskem, v Litvi in številnih drugih državah. Ti 
skladi se bodo verjetno še naprej uporabljali tudi v prihodnje za revizijo in posodabljanje 
načrtov upravljanja (glej oddelek 1.2.2 dela I dokumenta za pregled možnih virov financiranja 
EU). 
 
 
11. Kako se opredelijo ekološke zahteve habitatnih tipov in vrst? 

Informacije Ciljna skupina: organi Povezane študije primerov 
(št.): 12, 13 

Ekološke zahteve habitatnih tipov in vrst obsegajo vse ekološke potrebe, vključno z 
abiotskimi in biotskimi dejavniki, za katere se šteje, da so potrebni za zagotovitev ohranitve 
habitatnih tipov (tj. posebna struktura in funkcije habitata, potrebne za njegovo dolgoročno 
ohranitev, značilne vrste habitata itd.) in vrst na območju, vključno z njihovimi odnosi s 
fizičnim okoljem (zrak, voda, tla, vegetacija itd.).  
Te zahteve temeljijo na znanstvenem znanju in bi jih bilo treba opredeliti za vsak primer 
posebej, kar pomeni, da imajo lahko različne vrste ali habitatni tipi na enem območju različne 
ekološke zahteve, pa tudi, da imajo lahko iste vrste ali habitatni tipi na različnih območjih 
različne ekološke zahteve. Te so neodvisne od družbenogospodarskih vidikov.  
Za zbiranje ustreznih in podrobnih informacij o ekoloških zahtevah habitatnih tipov in vrst, 
pomembnih za EU, ter podporo pri njihovem upravljanju se lahko uporabijo razpoložljivi 
nacionalni in regionalni viri. Komisija je objavila tudi smernice za upravljanje za nekatere 
habitate in vrste, ki vsebujejo ustrezne informacije v zvezi s tem (npr. za fenoskandijske 
gozdnate pašnike – 9070, bukove gozdove Luzulo-Fagetum – 9110, makaroneške lovorjeve 
gozdove (Laurus, Ocotea) – 9360*, (sub-)mediteranske gozdove črnega bora – 9530* ter za 
vrsti Cerambyx cerdo in Tetrao urogallus52.
 
12. Ali že zgolj navzočnost vrste/habitatnega tipa, pomembnega za EU, pomeni, da so 

                                                 
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
52 Glej: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm; glej 
tudi: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx cerdo factsheet 
– SWIFI.pdf in http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao urugallus 
factsheet – SWIFI.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
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potrebne spremembe pri gospodarjenju z gozdom v omrežju Natura 2000?  

Informacije  
Ciljna skupina:  pristojni 
organi, upravljavci/lastniki 
gozdov 

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 8, 9, 19, 20 

Ne nujno, saj je lahko stopnja ohranjenosti vrste ali habitatnega tipa na določenem območju 
dobra ravno zaradi načina, kako se je upravljal doslej, in v takih primerih je pomembno, da se 
tudi v prihodnje zagotovi nadaljevanje obstoječih praks upravljanja.  
V nekaterih primerih pa se vrsta ali habitatni tip nahaja na območju, vendar njena oziroma 
njegova stopnja ohranjenosti ni dobra. Če so cilji ohranjanja za navedeno območje usmerjeni 
v izboljšanje te stopnje, so morda potrebne nekatere spremembe pri upravljanju. Tako je 
morda treba na primer izboljšati strukturo in funkcije gozdnega habitata, vključno z vrstno 
sestavo, razširiti površino habitatnega tipa z neugodnim stanjem, izboljšati habitat za 
določeno vrsto ali povečati območje, ki ga naseljuje vrsta z neugodnim stanjem.  
Za doseganje teh ciljev so morda potrebni nekateri ukrepi, kot so ohranitev ali obnovitev 
nekaterih ključnih značilnosti gozda, na primer raznolikosti vrst, sestojev z neenakomerno 
starostno strukturo, mikrohabitatov, ohranitev ustreznega števila starih in propadajočih 
dreves ter ustrezne količine odmrlega lesa, dodatna zasaditev ali ponovno pogozdovanje, 
ohranitev odprtih območij za naravno obnavljanje, odstranitev tujerodnih vrst dreves, 
selektivno redčenje, zaščita plasti mineralnih tal, prepoved uporabe pesticidov in biocidov, 
ohranjanje starih in/ali votlih dreves, ohranjanje glavnih korenin in štorov, zaščita gozdnih 
robov itd. V določenih primerih je morda potrebno tudi strogo varovanje. Tudi v takih primerih 
je treba natančno naravo ukrepov ugotoviti za vsako območje posebej, da lahko ukrepi 
ustrezajo ekološkim zahtevam vrst in habitatnih tipov na območju (glej tudi vprašanji št. 8 in 
11).  
 
 
13. Gozdovi na območjih Natura 2000 pogosto vključujejo vrste in habitate, ki niso 
zajeti z direktivama o pticah in habitatih. Ali bi bilo treba tudi za take vrste in habitate 
določiti posebne ohranitvene ukrepe?   

Informacije 
Ciljna skupina:  
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 12 

Običajno ne. Kar zadeva skladnost z določbami direktiv o pticah in habitatih, je treba 
ohranitvene ukrepe določiti samo za vrste in habitatne tipe, ki so zaščiteni na podlagi teh 
dveh direktiv in navzoči na območju Natura 2000. Ne glede na to pa je morda treba nameniti 
pozornost tudi vrstam, ki kot take sicer niso zaščitene na podlagi direktive o habitatih, a so 
značilne za določen habitatni tip iz Priloge I ali potrebne za ohranjanje vrste, pomembne za 
Skupnost (npr. varstvo mravljišč za ptice). Pristojni organi bi morali biti sposobni zagotoviti 
ustrezne informacije. 
Poleg tega se lahko pri gospodarjenju z gozdovi upoštevajo tudi druge vrste in habitati, ki na 
podlagi direktiv EU o naravi niso zaščiteni. Države članice in dejansko tudi posamezni lastniki 
in upravljavci gozdov lahko pripravijo cilje ohranjanja in/ali ohranitvene ukrepe tudi za vrste in 
habitate, ki niso zajeti s tema dvema direktivama, npr. za habitate in vrste, ki so zaščiteni ali 
ogroženi na nacionalni ali regionalni ravni. 
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14. Ali so vsi ohranitveni ukrepi na območjih Natura 2000 obvezni? 

Pravna 
obveznost/priporočilo/informacije

Ciljna skupina:  organi, 
upravljavci/lastniki gozdov 

Povezane študije primerov 
(št.): 4, 5, 7 

(O) Postopek za določanje potrebnih ohranitvenih ukrepov za vsako območje Natura 2000 ni 
neobvezna določba; obvezen je za vse države članice. To pomeni, da je treba za vsako 
območje Natura 2000 določiti in izvesti tiste ukrepe, za katere se šteje, da so potrebni (sodba 
Sodišča v zadevi C-508/04)53. 
(P) Vendar je koristno razločevati med ukrepi, za katere se šteje, da so potrebni za ohranitev 
in obnovitev vrst in habitatnih tipov na območju, in ukrepi, ki veljajo za zaželene in „bi bilo 
dobro, da bi se izvedli, če obstajajo sredstva in možnosti za to“. Najboljše je, da se zaželeni 
ukrepi opredelijo kot taki v načrtu upravljanja v okviru omrežja Natura 2000, pri čemer se 
obravnavajo kot ukrepi dobre prakse, ki so usmerjeni v izboljšanje splošne stopnje biotske 
raznovrstnosti na območju in presegajo obvezne zahteve za območje. 
(I) Izvajanje ohranitvenih ukrepov ne pomeni nujno, da se izvajajo ukrepi dejavnega 
gospodarjenja ali obnavljanja, kot sta odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst ali 
diverzifikacija starostne strukture gozdnih sestojev. Vključuje lahko tudi varstvene ukrepe, kot 
je preprečevanje vznemirjanja vrst med razmnoževanjem.  
 
 
15. Kako se ohranitveni ukrepi oblikujejo? 

Priporočilo Ciljna skupina:  organi Povezane študije primerov 
(št.): 2, 9, 11, 17, 18 

Priporočljivo je ohranitvene ukrepe opisati dovolj podrobno, da se zagotovi njihovo učinkovito 
izvajanje. Običajno se opredeli njihova lokacija ter opišejo sredstva in orodja, potrebna za 
njihovo izvajanje, zagotovijo pa se tudi informacije o vlogah in odgovornostih različnih 
vključenih akterjev. Priporočljivo je, da se pri opisovanju ohranitvenih ukrepov uporabi jasen 
jezik, da se omogoči splošno razumevanje. 
Priporočljivo je, da se ohranitveni ukrepi po potrebi pregledajo in prilagodijo, npr. na podlagi 
dejanskih rezultatov ukrepov, ki so že bili izvedeni. Pomembno je tudi, da se navedejo 
ocenjeni stroški in razpoložljiva sredstva ter določi časovni okvir za pregled sprejetih 
ohranitvenih ukrepov v smislu njihovega dejanskega izvajanja in primernosti za doseganje 
ciljev ohranjanja. 
 
 
16. Kdo odloča o tem, kateri ohranitveni ukrepi so potrebni? Ali se o tem posvetuje z 
deležniki?  

Priporočilo 
Ciljna skupina:  širša javnost, 
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 
20, 24 

Za odločanje o tem, kateri ohranitveni ukrepi so potrebni, so odgovorni pristojni organi v vsaki 
državi. Direktivi o naravi določata zgolj, da morajo ohranitveni ukrepi ustrezati ekološkim 
zahtevam vrst in habitatnih tipov na območju, ne predpisujeta pa, katero vrsto ohranitvenih 
ukrepov bi bilo treba izvesti. Vsaka država članica sama pripravi in izvede vrsto ukrepov, ki 

                                                 
53 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-508/04. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-508/04
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se ji zdijo najustreznejši in najučinkovitejši za njena območja Natura 2000.  
Poleg zagotovitve, da ohranitveni ukrepi temeljijo na dobrem poznavanju, je priporočljivo, da 
upravljavci ali lastniki gozdov ter druge zadevne zainteresirane strani – bodisi predstavniki 
lokalnih skupnosti bodisi naravovarstvenih NVO – dejavno sodelujejo pri postopku 
opredeljevanja potrebnih ohranitvenih ukrepov in priprave načrtov upravljanja v okviru 
omrežja Natura 2000.  
Priporočljivo je zlasti, da se lastniki in upravljavci gozdov že zgodaj vključijo v razvoj posebnih 
ohranitvenih ukrepov za posamezno območje. Zaradi njihovega sodelovanja pri načrtovanju 
in pripravi ohranitvenih ukrepov za območje Natura 2000 se lahko izkoristi njihovo strokovno 
znanje, poleg tega to pomeni izvrstno priložnost za to, da se dejavno vključijo v izvajanje teh 
ohranitvenih ukrepov. S sedanjo dobro prakso se zagotovi dejavno prispevanje vseh 
zadevnih deležnikov, npr. z ustanovitvijo usmerjevalnih skupin ali odborov. 
Tudi dobra komunikacija od samega začetka bo pomagala pri iskanju kompromisov in sinergij 
med tem, kar je že bilo storjeno, in tem, kar je mogoče izboljšati. To bo najverjetneje privedlo 
do bolj stroškovno učinkovitega in hitrejšega postopka. Z dobro komunikacijo se bo okrepila 
moč različnih deležnikov, poleg tega pa jih bo to spodbudilo k dejavnejšemu sodelovanju pri 
upravljanju območij Natura 2000 in prizadevanju za to, s čimer se bo bistveno povečala 
verjetnost uspeha. 
Potem ko se ohranitveni ukrepi določijo, je priporočljivo o njih obvestiti širšo javnost (npr. z 
objavami na spletnih mestih, v lokalnih medijih ali uradnih registrih pri lokalnih organih).  
 
 
17. Kakšni ohranitveni ukrepi so v okviru omrežja Natura 2000 potrebni za gozdove? 

Priporočilo 
Ciljna skupina:  
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 
19, 20, 21, 23 

Kot je navedeno zgoraj, ima vsako območje posebno vrsto ohranitvenih ukrepov, ki je 
odvisna od posebnih okoliščin na območju ter ekoloških zahtev vrst in habitatnih tipov na 
njem. 
Zato ni mogoče posploševati, katera vrsta ukrepov je morda potrebna. Ti lahko segajo od 
„neukrepanja“, pri čemer niso potrebni dodatni ukrepi, temveč se zgolj nadaljuje dosedanji 
način upravljanja območja, prek „preprostih“ ukrepov, kot so preprečevanje vznemirjanja v 
bližini nekaterih dreves med razmnoževanjem ali delanje malih odprtin v krošnjah, da se 
poveča prehod sončne svetlobe, ali povečanje količine odmrlega lesa v gozdu, do „obsežnih“ 
obnovitvenih dejavnosti, ki vključujejo celovito odstranitev tujerodnih vrst ali prestrukturiranje 
gozdnate površine, da se zagotovi raznovrstnejša starostna struktura in ponovno povežejo 
razdrobljeni habitati. V nekaterih primerih se lahko tudi neposredovanje in strogo varovanje 
obravnavata kot ohranitvena ukrepa, zlasti v primeru pragozdov z visoko stopnjo naravnosti 
(glej tudi vprašanje št. 21). 

Študije primerov v delu III tega dokumenta pa tudi drugi obstoječi pregledi54 zagotavljajo 
številne primere različnih ohranitvenih ukrepov, ki so bili izvedeni v različnih okoliščinah po 
vsej EU.  
 
 

                                                 
54 Na primer: Kraus, D. in Krumm, F. (ur.), 2013, „Integrative approaches as an opportunity for the 
conservation of forest biodiversity“ (Celoviti pristopi kot priložnost za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti), Evropski inštitut za gozdove, 284 str.  
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18. Kako se je treba odločiti v primeru ohranitvenih ukrepov, ki bodo verjetno 
pozitivno vplivali na določen habitat ali vrsto, vendar bodo morda sočasno prispevali k 
poslabšanju stanja drugega habitatnega tipa ali vrste? 

Priporočilo 
Ciljna skupina: 
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.):    

Lahko se zgodi, da bo določen ohranitveni ukrep eni vrsti ali habitatu koristil, medtem ko bo 
imel na druge nekatere negativne učinke. Tako lahko odločitev, da se del gozda opusti, 
prispeva k širjenju invazivne vrste, obnovitev zaplat hrastovih habitatov pa lahko negativno 
vpliva na habitat nekaterih ptic. Manjši kompromisi so pogosti, vendar bodo dobro premišljeni 
cilji ohranjanja pomagali pri sprejemanju pravilnih odločitev. Priporočljiva sta sklicevanje 
nanje, da se ugotovi, katere so posebne prednostne naloge pri ohranitvenih ukrepih za 
območje, ter presoja verjetnih pozitivnih in negativnih učinkov predvidenih ukrepov na 
navedene prednostne naloge.   

Kompromisom se je pogosto mogoče izogniti ali jih zmanjšati s pametnim časovnim 
razporejanjem ukrepov in njihovim usmerjanjem v nekatere dele območja ali tako, da se 
učinek na enem delu območja izravna z ohranitvenimi ukrepi za isti habitat ali vrsto na 
drugem delu. 
 
 
19. Ali se lahko za različna območja Natura 2000 sprejmejo podobni ohranitveni 
ukrepi?   

Priporočilo 
Ciljna skupina:  
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 4, 19, 21 

Ohranitveni ukrepi ustrezajo ciljem ohranjanja, določenim za vsako območje, in so običajno 
specifični za območje. Lahko pa so na različnih območjih Natura 2000, ki imajo podobne 
značilnosti in cilje, potrebni podobni ukrepi. V takih primerih se lahko ohranitveni ukrepi 
izvajajo tudi skupno (npr. načrt upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 lahko zajema več 
območij, za katere so potrebni podobni ukrepi).  
 
 
20. Zakaj so odmrli les, stara drevesa, pragozdovi in raznovrstna struktura na gozdnih 
območjih Natura 2000 tako pomembni?   

Informacije Ciljna skupina:  širša javnost, 
upravljavci/lastniki gozdov 

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 
17, 19 

Odmrli les zagotavlja ustrezen habitat številnim ogroženim gozdnim vrstam. Odmrli les in 
propadajoča drevesa so zlasti pomembni za saproksilne žuželke (vrste, ki se hranijo z lesom) 
in vrste, ki ta vir uporabljajo za gradnjo zavetišč ali lukenj za gnezdenje (tj. žolne ali nekateri 
mali sesalci). Na podlagi direktiv o habitatih in pticah je zaščitenih veliko saproksilnih vrst in 
vrst, odvisnih od odmrlega lesa in propadajočih dreves, kot so Cerambyx cerdo, Lucanus 
Cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Dendrocopos major itd. V zvezi s tem 
vprašanjem so na voljo znanstvena dela55, 56. Ohranjanje odmrlega lesa je pogosto zelo 

                                                 
55 Npr. Stockland, J. N., Siitonen, J., Jonsson, B. G., 2012, „Biodiversity in dead wood“ (Biotska 
raznovrstnost v odmrlem lesu), Cambridge University Press, 509 str. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=J%C3%B6rg+M%C3%BCller
http://www.springerlink.com/content/?Author=Rita+B%C3%BCtler
http://www.springerlink.com/content/1612-4669/


54 Omrežje Natura 2000 in gozdovi  

 

pomembno, vendar je treba pri vsaki odločitvi v zvezi s tem upoštevati tudi tveganje požarov 
na občutljivih območjih.  
Starih dreves (tj. dreves, starih več kot 160–200 let) v gozdovih, s katerimi se gospodari, 
pogosto ni, ker je običajna gozdarska obhodnja večinoma krajša od naravne življenjske dobe 
dreves in naravnih gozdnih ciklov. Stara drevesa zagotavljajo ključne mikrohabitate za 
nekatere ogrožene hrošče, lišaje, gobe itd. Zato lahko ohranjanje takih dreves v gozdovih in 
omogočanje doseganja take starosti vsaj za posamezna drevesa ali skupine dreves prispeva 
k izboljšanju ohranjanja navedenih vrst. 
Raznovrstna struktura gozda, ki vključuje sestoje različnih starosti, svetlejše in temnejše 
zaplate, propadajoča drevesa in odmrli les itd., zagotavlja različne habitate za številne vrste. 

Območjem pragozdov se v omrežju Natura 2000 praviloma namenja posebna pozornost. 
Vsebujejo številne značilne gozdne vrste z majhno sposobnostjo migracij ali ponovne 
naselitve novih zaplat gozda na nekdanjih kmetijskih površinah (npr. številne skupine 
nevretenčarjev, nekatere rastline in mahi). Gozdovi z visoko stopnjo naravnosti še vedno 
obstajajo v nekaterih delih Evrope (npr. pragozdna tajga v severni Evropi). V drugih deli EU 
pa so taki gozdovi omejeni na majhna območja, ki so del večjih gozdov, s katerimi se 
gospodari, ali na nekatera območja s posebnimi ekološkimi in družbenimi razmerami, kot so 
gorska območja Karpatov ali Alp. Zlasti so pomembni za varstvo gozdnih habitatnih tipov in 
vrst v interesu Skupnosti. Zato se organe ter lastnike in upravljavce gozdov spodbuja k 
dejavnim prizadevanjem za varstvo teh območij, pri čemer se morajo osredotočiti na njihove 
koristi, ki niso povezane z lesom, in po potrebi v celoti uporabiti obstoječe finančne spodbude 
za varstvo območij. Tako kot pri vseh odločitvah v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi v 
omrežju Natura 2000 je priporočljivo, da so tudi odločitve, ki vplivajo na navzočnost odmrlega 
lesa, starih dreves itd., v skladu z ustrezno opredeljenimi in posebnimi cilji ohranjanja za 
posamezna območja Natura 2000 ter z ekološkimi zahtevami habitatov in vrst na 
posameznem območju. 
 
 
21. Ali možni ohranitveni ukrepi za doseganje ciljev ohranjanja na območjih 
Natura 2000 vključujejo upravljanje brez ukrepanja? 

Priporočilo 
Ciljna skupina:  širša javnost, 
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 4, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 
22 

Upravljanje brez ukrepanja je eden od možnih načinov upravljanja, ki lahko koristi v posebnih 
okoliščinah. Opustitev osrednjih območij izključno za ohranjanje narave bi bilo treba 
obravnavati za vsak primer posebej, če so na primer na območju posebno redki ali dragoceni 
habitati in resno ogrožene vrste, upravljanje brez ukrepanja pa bi prispevalo k njihovi 
ohranitvi. Tako kot velja za vse druge možne ohranitvene ukrepe v okviru omrežja 
Natura 2000, mora biti tudi upravljanje brez ukrepanja v skladu z ustrezno opredeljenimi 
posebnimi cilji ohranjanja posameznega območja.  
Načeloma je upravljanje brez ukrepanja primerno samo za gozdne habitate, v katerih je za 
dejansko gozdno vegetacijo značilna visoka stopnja naravnosti in ki pomeni pozni stadij 
sukcesijskega niza. Gozdni habitati v interesu Skupnosti, ki so nastali zaradi preteklega in 
sedanjega gospodarjenja ter bi ob upravljanju brez ukrepanja izginili ali se spremenili v druge 

                                                                                                                                                         
56 Celovit evropski pregled mejnih vrednosti za odmrli les je na voljo v Müller, J., Bütler, R., 2010, „A 
review of habitat thresholds for dead wood: a baseline for management recommendations in European 
forests“ (Pregled mejnih vrednosti habitatov za odmrli les: izhodišče za priporočila glede gospodarjenja 
z evropskimi gozdovi), European Journal of Forest Research 129, str. 6. 
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gozdne tipe, zahtevajo nadaljevanje dejavnega gospodarjenja. 

Če se upravljanje brez ukrepanja obdrži kot ohranitveni ukrep, je treba dobro oceniti 
posledice, vključno z gospodarskimi.  
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22.  Kako je treba izvajati potrebne ohranitvene ukrepe in kdo je za to pristojen?  

Priporočilo 
Ciljna skupina:  
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 
14, 17, 18, 20, 21, 22, 23 

Pristojni organi določijo najboljši način izvajanja potrebnih ohranitvenih ukrepov, ki so bili 
opredeljeni za njihova območja Natura 2000. V Direktivi je navedeno zgolj, da to lahko 
vključuje ustrezne zakonske, upravne ali pogodbene ukrepe. V skladu z načelom 
subsidiarnosti države članice same izbirajo med temi ukrepi.  
Države članice lahko z izbiro vsaj ene od teh treh kategorij ukrepov zagotovijo izpolnitev ciljev 
ohranjanja za svoja območja Natura 2000:  
- zakonski ukrepi: običajno ustrezajo vzorcu, določenemu v postopkovnem pravu, z njimi 

pa se lahko določijo posebne zahteve v zvezi z dejavnostmi, ki se lahko na območju 
dovolijo, omejijo ali prepovejo;  

- upravni ukrepi: z njimi se lahko določijo ustrezne določbe v zvezi z izvajanjem 
ohranitvenih ukrepov ali odobritvijo drugih dejavnosti na območju; 

- pogodbeni ukrepi: vključujejo določitev pogodb ali sporazumov, ki se običajno sklenejo 
med organi upravljanja in lastniki ali uporabniki zemljišč na območju.  

Te tri kategorije niso hierarhično določene. Države članice lahko torej za območje 
Natura 2000 uporabijo samo eno kategorijo ukrepov (npr. samo pogodbene ukrepe) ali 
kombinacijo ukrepov (npr. zakonske in pogodbene ukrepe). Edini zavezujoči pogoj je, da so 
ukrepi ustrezni v smislu preprečevanja slabšanja stanja habitatov ali pomembnega 
vznemirjanja vrst, za katere je bilo območje določeno (v skladu s členom 6(2) direktive o 
habitatih), ter da ustrezajo ekološkim zahtevam habitatov in vrst na območju (v skladu s 
členom 6(1) direktive o habitatih). Takšne ekološke zahteve lahko segajo od preprostega 
varstva pred slabšanjem stanja do dejavnega obnavljanja ugodnih struktur in funkcij 
ekosistema ter so odvisne od dejanske stopnje ohranjenosti zadevnih vrst in habitatov. 
Proaktivne ohranitvene ali obnovitvene ukrepe je mogoče uresničiti na podlagi pogodbenih 
sporazumov z lastniki in upravljavci gozdov, vključno s sporazumi o kritju stroškov ukrepov, ki 
presegajo pravne obveznosti. Dodatni stroški se, kolikor je mogoče, lahko krijejo z ustreznimi 
sredstvi, za izpad dohodka zaradi naloženih omejitev glede uporabe pa se lahko zagotovi 
nadomestilo. Stopnja nadomestila je odvisna od narave naloženih omejitev in dejanske 
izgube, pa tudi od lokalnih okoliščin. 
Ukrepi v okviru omrežja Natura 2000 in gozdarsko-okoljski ukrepi v okviru politike razvoja 
podeželja so dober primer tega, kako se lahko določijo pogodbe in sporazumi o 
gospodarjenju z gozdovi z lastniki gozdov, da se zagotovi ohranjanje habitatov in vrst. 
Medtem ko ukrepi v okviru omrežja Natura 2000 vključujejo plačilo za dodatne stroške in 
izpad dohodka zaradi obveznosti v zvezi z omrežjem Natura 2000, se lahko z gozdarsko-
okoljskimi ukrepi zagotovi plačilo za dodatne obveznosti, ki presegajo to izhodišče. 
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23. Ali lastništvo in velikost gozdnih posesti vplivata na gospodarjenje z njimi na 
območju Natura 2000? 

Obveznost/priporočilo/informacije
Ciljna skupina:  
lastniki/upravljavci gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
20 

(O) Obveznosti, ki izhajajo iz direktiv, posredno veljajo za vse vrste lastnikov in upravljavcev 
gozdov, ne glede na njihov status in velikost njihovega zemljišča v omrežju Natura 2000, 
razen če ni drugače določeno v nacionalni zakonodaji, s katero se direktivi prenašata.  
(I) Vrsta ohranitvenega ukrepa, ki se uporabi, pa se lahko prilagodi, da se upoštevata 
lastništvo in velikost. Države članice lahko na primer prednostno uporabljajo pogodbene 
sporazume za zasebne lastnike zemljišč ter upravne ukrepe ali ukrepe politike za javne 
gozdove, pri čemer je pomembno le, da se lahko izpolnijo cilji ohranjanja. 
(I) V nekaterih primerih lahko velikost gozdnih območij v omrežju Natura 2000 vpliva na vrsto 
ciljev ohranjanja, ki jih je treba doseči, in stopnjo njihove ambicioznosti. Veliko verjetneje je 
na primer, da so pravna sredstva in načini za prilagoditev praks gospodarjenja ter izvedbo 
ambicioznejših ohranitvenih ukrepov na voljo za velike gozdove v državni lasti. V primerjavi z 
lastniki malih gozdov lahko javni organi v okviru politike pripišejo večji pomen večnamenski 
vlogi državnih gozdov.  
(I) Velika območja tudi pogosto omogočajo več prožnosti pri izvajanju ohranitvenih ukrepov, 
saj je na splošno na voljo več manevrskega prostora pri odločanju o tem, kje je treba izvesti 
določene ohranitvene ukrepe in kako intenzivno. 
(P) Po drugi strani sodelovanje z malimi zasebnimi in javnimi (npr. občinami) lastniki zemljišč 
zahteva uporabo ustreznih sredstev za obveščanje, ozaveščanje in njihovo vključevanje v 
izvajanje ustreznih ukrepov in gozdarskih praks. Z usklajenim ukrepanjem skupine lastnikov 
malih zemljišč se lahko zagotovijo priložnosti za sinergije in omogočijo prihranki. 
 
 
24. Kako se lahko vključijo ali prispevajo lastniki/upravljavci gozdnih posesti?  

Priporočilo 
Ciljna skupina:  
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 
20, 21, 23 

Lastniki gozdov in upravljavci lokalnih gozdov imajo ključno vlogo pri izvajanju omrežja 
Natura 2000. Dobro poznajo svoja zemljišča in imajo veliko izkušenj z izvajanjem praktičnih 
ukrepov na terenu. Zato so ključni partnerji pri razvoju in uspešnem izvajanju omrežja 
Natura 2000.  
V okviru omrežja Natura 2000 se priznava, da so ljudje sestavni del narave in da so 
partnerstva nujna za doseganje ciljev ohranjanja. Vsakdo ima vlogo pri zagotavljanju uspeha 
omrežja Natura 2000, od javnih organov, prek zasebnih lastnikov in uporabnikov zemljišč, 
razvijalcev, naravovarstvenih NVO, znanstvenikov in lokalnih skupnosti pa do državljanov na 
splošno. 
Sklepanje partnerstev in združevanje ljudi je smiselno tudi s praktičnega vidika. Na številnih 
območjih Natura 2000 se že dolgo izvaja neka oblika dejavne rabe zemljišč, ki je sestavni del 
širšega podeželja. Številna območja so dragocena za naravo ravno zaradi načina, kako so se 
upravljala doslej, zato bo pomembno zagotoviti, da se te dejavnosti ohranijo tudi v prihodnje. 
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Direktiva o habitatih tako podpira načelo trajnostnega razvoja in celovitega upravljanja. Njen 
namen ni z območij Natura 2000 izvzeti družbenogospodarske dejavnosti, temveč zagotoviti, 
da se izvajajo tako, da se zavarujejo in spodbujajo dragocene vrste in habitati na območjih ter 
ohrani splošno zdravje naravnih ekosistemov. 

Opozoriti pa je treba tudi, da so nekatere gozdove, vključene v omrežje Natura 2000, 
oblikovali naravni procesi, medtem ko je imel človek zelo majhen vpliv ali ga sploh ni imel, 
gospodarjenje s takimi gozdovi pa bi moralo biti usmerjeno v ohranjanje njihove visoke 
stopnje naravnosti. 

Direktiva o habitatih določa okvir za ukrepanje in splošne cilje, ki jih je treba doseči, pri čemer 
pa se lahko države članice ob posvetovanju z lokalnimi zainteresiranimi stranmi same 
odločijo, kako najbolje upravljati posamezna območja Natura 2000. Poudarjeno je zlasti 
iskanje lokalnih rešitev za lokalna vprašanja upravljanja ob sočasnem prizadevanju za 
doseganje skupnega splošnega cilja, tj. ohranitve ali obnovitve ugodnega stanja ohranjenosti 
habitatnih tipov in vrst v interesu Skupnosti. 
 
 
25. Ali so na voljo orodja za podporo izvajanju ohranitvenih ukrepov, ozaveščanje ali 
povečanje zmogljivosti med deležniki? 

Priporočilo Ciljna skupina:  organi 
Povezane študije primerov 
(št.): 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 
17, 18, 19, 21, 23, 24 

Postopki za povečanje lokalnih zmogljivosti za upravljanje območij Natura 2000 so pomembni 
za uspešno izvajanje omrežja Natura 2000. Priporoča se, naj pristojni nacionalni ali regionalni 
organi zagotovijo svetovalne storitve, dostopne vsem stranem, vključenim v izvajanje načrtov 
upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 ali ohranitvenih ukrepov. Nekatere države članice 
take storitve že zagotavljajo. 
Participativno načrtovanje vključuje zagotavljanje ustreznih informacij vsem zainteresiranim 
stranem ter omogočanje interdisciplinarnih in tehnično dobro utemeljenih ukrepov. Dojemanje 
temelji na razpoložljivi količini in kakovosti informacij. To zajema opredelitev ciljnih skupin in 
ad hoc načrtovanje obveščanja z različnimi orodji in gradivi, ki ustrezajo posamezni skupini. 
Pomembno je, da se upošteva njihovo razumevanje omrežja Natura 2000 in gozdov ter 
popravi morebitno napačno razumevanje. 
Biogeografski proces omrežja Natura 2000, imenovan Sodelovanje v okviru omrežja 
Natura 2000, je bil vzpostavljen, da bi se olajšala izmenjava informacij in dobre prakse v 
zvezi z upravljanjem omrežja Natura 2000 ter razvilo sodelovanje v državah članicah in 
regijah57. V okviru skladov EU, zlasti EKSRP, pa tudi v okviru programa LIFE in drugih 
programov financiranja so na voljo finančna sredstva za povečanje zmogljivosti za izvajanje 
ustreznih ohranitvenih ukrepov, ki vključujejo ključne lokalne deležnike, kot so kmeti in 
lastniki gozdov.  
 
 

                                                 
57 Več informacij o tem procesu je na voljo na komunikacijski platformi omrežja Natura 2000 na 
spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
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4.5 Preprečevanje slabšanja stanja območij Natura 2000 
 
Vprašanja:  
26.  Kaj to, da se ne sme dopustiti slabšanje stanja območja, pomeni v praksi?  
27. Ali mora biti obstoječe gospodarjenje z gozdovi v skladu s cilji ohranjanja območja 

Natura 2000? 
28. Kdo je pristojen za izpolnjevanje in preverjanje te obveznosti preprečevanja slabšanja 

stanja?  
 
 
26. Kaj to, da se ne sme dopustiti slabšanje stanja območja, pomeni v praksi? 

Pravna 
obveznost/priporočilo/informacije 

Ciljna skupina:  
lastniki/upravljavci gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 7, 13, 17, 19, 20, 22 

(O) V skladu z direktivo o habitatih (člen 6(2)) morajo države članice sprejeti ustrezne ukrepe, 
da preprečijo slabšanje stanja naravnih habitatov in pomembno vznemirjanje vrst, za katere 
je bilo območje določeno. V skladu z direktivo o pticah (člen 4(4)) se zahteva splošno 
preprečevanje slabšanja stanja habitatov vrst ptic. 

Seveda morajo lastniki in upravljavci gozdov spoštovati vsako pravno zavezujočo določbo, 
sprejeto v zvezi s tem na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni (npr. postopke za izdajo 
dovoljenja). 

• „Ustrezni ukrepi“, ki jih morajo sprejeti države članice, niso nujno omejeni na obravnavo 
namernih dejanj, temveč običajno tudi vsakega dogodka, ki se lahko zgodi naključno 
(požar, poplava itd.), če je tak dogodek predvidljiv in se lahko sprejmejo previdnostni 
ukrepi, da se čim bolj zmanjšajo tveganja za območje. Vznemirjanja, ki so del naravne 
dinamike ekosistema, se ne bi smela razlagati kot slabšanje stanja. 

• Zahteva po sprejetju „ustreznih ukrepov“ v državah članicah prav tako ni omejena zgolj 
na obravnavo človekovih dejavnosti, temveč zajema tudi nekatere naravne dogodke, ki 
lahko povzročijo slabšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatov na območju. Na primer v 
primeru naravne sukcesije v polnaravnih habitatnih tipih bi bilo treba sprejeti ukrepe za 
zaustavitev tega procesa, če bo verjetno negativno vplival na vrste ali habitatne tipe, za 
katere je bilo območje določeno (sodba Sodišča v zadevi C-6/0458). Določba se ne 
uporablja, če na proces ni mogoče vplivati z dejavnim upravljanjem (npr. v primeru 
slabšanja stanja, ki ga povzročijo podnebne spremembe). 

• Zahteva velja tudi za dejavnosti, ki so se na območju izvajale, preden je bilo vključeno v 
omrežje Natura 2000. To pomeni, da je morda treba prepovedati ali spremeniti tekoče 
dejavnosti, če škodljivo vplivajo na območje (sodba Sodišča v zadevi C-404/0959). 

• Pričakuje se, da države članice po potrebi zagotovijo, da se ustrezni ukrepi za 
preprečevanje slabšanja stanja izvajajo tudi zunaj območij, če obstaja tveganje za 
škodljiv vpliv na habitate ali vrste na območjih. 

• Ukrepe, potrebne za preprečevanje slabšanja stanja območja, bi bilo treba izvesti, preden 
se pojavijo očitni znaki slabšanja (sodbi Sodišča v zadevah C-355/9060 in C-117/0061).

                                                 
58 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-6/04. 
59 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-404/09. 
60 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355. 
61 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-117/00. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-6/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-6/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-404/09
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-404/09
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355.
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-117/00.
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To v praksi pomeni, da je treba v gozdovih v omrežju Natura 2000 preprečiti vsa dejanja, ki 
bodo negativno vplivala na ekološko strukturo in funkcije zaščitenih habitatov ali primernost 
habitatov za zaščitene vrste (npr. kot so kraji za hranjenje, počivališča ali razmnoževališča), 
pa tudi vsa dejanja, ki lahko povzročijo pomembno vznemirjanje zaščitenih vrst, zlasti med 
razmnoževanjem, počivanjem ali hranjenjem.  
(I)/(P) Ali posebna dejavnost dejansko povzroči slabšanje stanja območja, je odvisno tudi od 
splošnih ekoloških razmer na območju ter stopnje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov na 
območju. Če bo nanje verjetno negativno vplivala, je treba sprejeti preventivne ukrepe. Če 
obstajajo dvomi o vplivu določenega ukrepa, bi bilo treba uporabiti previdnostni pristop. 
(P) Zato se vedno priporoča analiza vsakega primera posebej.  
Na primer posek na golo na majhnem območju Natura 2000, ki je bilo določeno zaradi 
hrastovega gozda na njem, bi se najverjetneje obravnaval kot slabšanje stanja, medtem ko 
enako dejanje, izvedeno na velikem območju Natura 2000, sestavljenem predvsem iz velikih 
hrastovih sestojev, morda ne bi povzročilo pomembne škode, lahko pa bi bilo celo ugodno za 
nekatere vrste, za katere je bilo območje določeno.  
Upoštevati je treba tudi možne posredne učinke gozdarskih ukrepov. Sečnja ima lahko na 
enem kraju pozitivne učinke, na primer tako, da omogoči, da več svetlobe doseže tla, ali da 
se odstranijo nezaželene vrste, lahko pa pomeni težavo na drugem kraju, kjer bi lahko 
povzročila slabšanje strukture in funkcij zaščitenega habitatnega tipa (saj lahko povzroči 
zbijanje tal, vpliva na hidrološke pogoje ali naravne procese obnavljanja ali propadanja itd.). 
(I) Primeri dejanj, ki jih je treba preprečiti, so posek drevesa, na katerem je gnezdo črne 
štorklje, izsuševanje barjanskega gozda in pomladanska sečnja v neposredni bližini orlovega 
gnezda.  

(P) Ustrezni ukrepi ali omejitve se lahko na primer vključijo pri izdelavi načrtov za 
gospodarjenje z gozdovi, da se zagotovi izvajanje gozdarskih dejavnosti na način, s katerim 
se prepreči vznemirjanje vrst ali slabšanje stanja habitatov, pomembnih za EU.  
(I) Nadalje so morda potrebni nekateri preventivni ukrepi, da se prepreči slabšanje stanja, ki 
ga povzročajo zunanji dejavniki ali tveganja, kot so gozdni požari ali bolezni. V nekaterih 
borealnih gozdovih imajo požari posebno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, zato se 
ne bi smeli šteti za slabšanje stanja. 
(I) V nekaterih državah in regijah v EU so na voljo smernice v zvezi s preprečevanjem možnih 
negativnih vplivov gozdarskih ukrepov na habitate in vrste, pomembne za EU. Takšne 
smernice so koristne za gospodarjenje z gozdovi na območjih Natura 2000 in zunaj njih (glej 
na primer nekatere od zgoraj navedenih študij primerov). 

(P) Pristojni lokalni, regionalni in nacionalni organi bi morali zagotoviti, da so lastniki in 
upravljavci gozdov temeljito seznanjeni z ukrepi, ki so bili načrtovani za posamezno območje 
ali uvedeni na njem. Lastniki in upravljavci gozdov v omrežju Natura 2000 bi morali biti 
seznanjeni s tem, da se nekatere dejavnosti lahko urejajo. Z veljavnimi ukrepi bi se morali 
seznaniti sami. V primeru dvomov bi morali navezati stik s pristojnimi organi.   
 
27. Ali mora biti obstoječe gospodarjenje z gozdovi v skladu s cilji ohranjanja območja 
Natura 2000? 

Pravna obveznost/priporočilo  
Ciljna skupina:  
lastniki/upravljavci gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 20 

(O) Da. V skladu s členom 6(2) direktive o habitatih je treba preprečiti vsako slabšanje stanja 
habitatov in pomembno vznemirjanje vrst, za katere je bilo območje določeno. To velja tudi 
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za dejavnosti, ki so se izvajale, ko je bilo območje vključeno v omrežje Natura 2000. Če 
takšna obstoječa dejavnost na območju Natura 2000 povzroča slabšanje stanja naravnih 
habitatov ali vznemirjanje vrst, za katere je bilo območje določeno, jo je treba obravnavati z 
ustreznimi ukrepi za zaustavitev slabšanja stanja v skladu s členom 6(2) in/ali proaktivnimi 
ohranitvenimi ukrepi, določenimi v skladu s členom 6(1) direktive o habitatih. V skladu s tem 
se lahko po potrebi zahteva, da se negativen vpliv konča bodisi z zaustavitvijo dejavnosti 
bodisi s sprejetjem blažilnih ukrepov. Kadar prizadevanja, ki se naložijo lastnikom gozdov, 
presegajo običajno prakso trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, se lahko predvidijo 
nekatere gospodarske spodbude ali nadomestila. 
Na primer zaradi nekaterih vrst ptic, ki gnezdijo na območju, je morda treba prilagoditi 
časovno razporeditev gozdarskih operacij, da se prepreči vznemirjanje vrste v občutljivih 
obdobjih, ali pa je potrebna omejitev nekaterih gozdarskih dejavnosti na posebno občutljivih 
območjih, da se prepreči slabšanje stanja posebnih habitatov ali naravnih značilnosti na 
območju. 
(P) Po drugi strani bi bilo treba obstoječe gospodarjenje z gozdovi, ki ima pozitiven vpliv, 
okrepiti ali optimizirati, da se do konca izkoristi morebiten prispevek gospodarjenja z gozdovi 
k doseganju ciljev ohranjanja. 
 
 
28. Kdo je pristojen za izpolnjevanje in preverjanje obveznosti preprečevanja slabšanja 
stanja? 

Pravna obveznost Ciljna skupina: organi Povezane študije primerov 
(št.): 

Države članice so pristojne za sprejemanje ustreznih ukrepov za preprečevanje slabšanja 
stanja habitatnih tipov in pomembnega vznemirjanja vrst na območjih Natura 2000 v skladu s 
členom 6(2) direktive o habitatih. Od njih se pričakuje določitev posebne, usklajene in 
popolne pravne ureditve, ki lahko zagotovi učinkovito varstvo zadevnih območij. Zato zgolj 
upravni ali prostovoljni ukrepi za ta namen morda ne zadostujejo. 
Nacionalni ali regionalni pristojni organi so odgovorni tudi za preverjanje, ali se ukrepi za 
preprečevanje slabšanja stanja in pomembnega vznemirjanja ustrezno izvajajo. Izhodišče za 
oceno slabšanja stanja ali vznemirjanja je stopnja ohranjenosti habitatov in vrst takrat, ko se 
predlaga, naj se območje opredeli kot območje, pomembno za Skupnost. Oceno je treba 
opraviti ob upoštevanju navedenih prvotnih razmer, ki so opisane v standardnem obrazcu 
omrežja Natura 2000. Po potrebi lahko države članice obvestijo Evropsko komisijo, da je 
treba iz nekaterih razlogov (npr. boljšega znanstvenega znanja ali naravnega razvoja 
dogodkov) standardni obrazec območja posodobiti. Če Komisija to sprejme, razmere, kot so 
izražene v posodobljenem standardnem obrazcu, postanejo novo izhodišče za ocenjevanje 
vsakega morebitnega slabšanja stanja ali vznemirjanja. V primeru poslabšanja stanja je 
potrebno obnavljanje. 
 
 
4.6  Prakse gospodarjenja z gozdovi in zahteve za omrežje Natura 2000  
 
Vprašanja:  
29.  Ali je treba z gozdovi v omrežju Natura 2000 gospodariti samo za namene ohranjanja 

narave? 
30. Ali so zahteve za omrežje Natura 2000 izpolnjene, če se gospodarjenje z gozdovi izvaja 

v skladu z merili trajnostnega gospodarjenja z gozdovi?  
31. Ali določitev območja Natura 2000 vedno pomeni, da so potrebne spremembe obstoječih 

praks gospodarjenja z gozdovi?  
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32. Ali so zahteve za omrežje Natura 2000 izpolnjene, če je gozd certificiran? 
33.  Ali lahko načrt upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 zajema tudi ukrepe na področju 

silvikulture?  
34. Ali se lahko v veljavne načrte za gospodarjenje z gozdovi vključijo cilji ohranjanja in 

ohranitveni ukrepi v okviru omrežja Natura 2000? 
35. Katere koristi zagotavlja povezovanje načrtov upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 

in načrtov za gospodarjenje z gozdovi? 
36. Ali bi bilo treba veljavne načrte za gospodarjenje z gozdovi prilagoditi, da bi se upoštevali 

veljavni načrti upravljanja v okviru omrežja Natura 2000? 
37. Načrti za gospodarjenje z gozdovi ali enakovredni instrumenti se ne pripravijo za vse 

gozdove. Ali je načrt za gospodarjenje z gozdovi, ki ga potrdi organ, za območje 
Natura 2000 obvezen? 

38. Gozdovi so dinamični ekosistemi, gospodarjenje z njimi pa je dolgoročna dejavnost. 
Kako je lahko ta posebni vidik združljiv s cilji ohranjanja v okviru omrežja Natura 2000? 

39. Gospodarjenje z gozdovi se občasno zanaša tudi na tujerodne vrste. Ali je to združljivo z 
zahtevami omrežja Natura 2000? 

40. Podnebne spremembe bodo najverjetneje pomembno vplivale na gozdove. Ali se lahko 
sprejmejo ukrepi na področju gospodarjenja z gozdovi za ublažitev vpliva podnebnih 
sprememb, če to zadeva habitat v omrežju Natura 2000? 

41. Kako bi bilo treba obravnavati navzočnost „drugih gozdnih površin“ (grmišč, skalnatih 
območij itd.) ali negozdnih habitatov? 

42.  Kaj se zgodi, če se za različne habitatne tipe ali vrste, pomembne za EU, na istem 
območju določijo nasprotujoči si cilji ohranjanja? 

43. Kako se spopasti z izbruhi bolezni na območjih Natura 2000, ki imajo lahko pomemben 
gospodarski vpliv (npr. podlubniki, borove ogorčice)?  

44. Ali se lahko na območju Natura 2000 gradijo gozdne ceste? 
45. Ali so na območjih Natura 2000 dovoljeni poseki na golo?  
46. Kako obravnavati nastanek novih habitatov iz Priloge I na območju Natura 2000? 
47. Kako obravnavati sekundarne habitate iz Priloge I, ki jih naravno nadomesti gozdni 

habitat, ki je bližje klimaksni vegetaciji? 
 
 
29. Ali je treba z gozdovi v omrežju Natura 2000 gospodariti samo za namene 
ohranjanja narave?  
Informacije Ciljna skupina: širša javnost, 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 

Ne, poleg varstva narave je lahko gospodarjenje z gozdovi v omrežju Natura 2000 dejansko 
usmerjeno v zagotavljanje več funkcij, npr. proizvodnjo lesa, lov, rekreacijo itd. Vsekakor pa 
je treba pri gospodarjenju z gozdovi na območjih Natura 2000 vedno spoštovati posebne cilje 
ohranjanja območja in dejavno prispevati k njihovemu izpolnjevanju. V primeru prekrivanja 
območja Natura 2000 in nacionalnega naravnega rezervata ali narodnega parka je 
gospodarjenje z gozdovi običajno usmerjeno predvsem v ohranjanje v skladu z ustrezno 
nacionalno zakonodajo. 

Učinkovito upravljanje območij Natura 2000 zahteva tesno sodelovanje med pristojnimi 
organi za ohranjanje narave in gozdove, javnimi in zasebnimi lastniki gozdov, drugimi 
interesnimi skupinami in NVO. Za uspešno gospodarjenje z gozdovi v omrežju Natura 2000 
je bistveno, da se dosežejo ustrezni dogovori, pri čemer je treba spoštovati legitimne interese 
deležnikov in nagraditi vsak prostovoljni prispevek k doseganju ciljev ohranjanja. 
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30. Ali so zahteve za omrežje Natura 2000 izpolnjene, če se gospodarjenje z gozdovi 
izvaja v skladu z merili trajnostnega gospodarjenja z gozdovi?  
Priporočilo Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 

Ne nujno. Tudi če merila konference Forest Europe za poročanje o trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi vključujejo ohranjanje in ustrezno izboljšanje biotske raznovrstnosti 
v gozdnih ekosistemih, ta morda niso dovolj podrobna, da bi zajela posebne cilje ohranjanja 
za posamezna območja Natura 2000. V takih primerih je morda treba splošna načela in 
merila trajnostnega gospodarjenja z gozdovi dopolniti s posebnimi zahtevami omrežja 
Natura 2000, te pa podrobneje določiti.
 
 
31. Ali določitev območja Natura 2000 pomeni, da so potrebne spremembe obstoječih 
praks gospodarjenja z gozdovi?  
Priporočilo Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 8, 9, 19, 20 

Ni nujno, saj določitev območja Natura 2000 ne vključuje sistematične zahteve po spremembi 
obstoječih gozdarskih dejavnosti. To je odvisno predvsem od območja.  

Na številnih območjih je lahko stopnja ohranjenosti določenega habitata ali vrste dobra ravno 
zaradi obstoječih praks gospodarjenja z gozdovi. V takih primerih je pomembno zagotoviti 
nadaljevanje teh praks v prihodnosti, po možnosti pa tudi njihovo širitev na druga območja. 
Zaradi tradicionalnih praks gospodarjenja so nastali številni polnaravni gozdni habitati, kot so 
deheze ali skandinavski gozdnati pašniki, zato bi bilo treba te prakse ohraniti. 
V drugih primerih pa so morda potrebne nekatere prilagoditve ali omejitve obstoječih 
dejavnosti, da se izpolnijo posebni cilji ohranjanja območja. Spremembe pri gospodarjenju z 
gozdovi so lahko na primer potrebne, da se izboljša ekološka kakovost habitatov (količina 
odmrlega lesa, število starih dreves itd.) ali da se z obnavljanjem poveča območje, ki ga 
pokriva zadevni habitatni tip (glej tudi vprašanji št. 12 in 27).  

Zdaj je za številne gozdne habitatne tipe značilno slabo stanje ohranjenosti (glej Prilogo 2), 
zato je morda treba spremeniti prakse gospodarjenja z gozdovi, da se to izboljša. Območja 
Natura 2000 so osrednja območja za doseganje ugodnega stanja ohranjenosti habitatnih 
tipov in vrst v EU, zelo pomembno pa je, da se upravljajo na način, ki omogoča dosego tega 
cilja. Zato so potrebni posebni cilji ohranjanja in ohranitveni ukrepi za posamezna območja, 
da se zagotovi, da vsako območje kar najbolje prispeva k izpolnjevanju tega cilja. 
 
 
32. Ali so zahteve za omrežje Natura 2000 izpolnjene, če je gozd certificiran? 
Informacije  Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

 Povezane študije primerov 
(št.): 

Merila za certificiranje gozdov (FSC, PEFC) kot prostovoljno tržno orodje zahtevajo 
ohranjanje in/ali izboljšanje biotske raznovrstnosti v gozdovih in visokih vrednosti gozdov za 
ohranitev, ob upoštevanju navzočnosti zaščitenih vrst in izvajanju ustreznih ukrepov (npr. 
puščanje odmrlega lesa in starih dreves v gozdovih). Ker se v skladu z njimi zahteva 
usklajenost z drugimi načrti rabe zemljišč ter orodji in zakonodajo za ohranjanje, lahko tudi 
prispevajo k spodbujanju ciljev ohranjanja posameznega območja Natura 2000. Vendar so 
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taka merila običajno opredeljena zelo splošno (in ne posebej za posamezna območja). Zato 
ne zagotavljajo sistematično, da se izpolnijo posebni cilji ohranjanja posameznih območij 
Natura 2000. 

 
 
33. Ali lahko načrt upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 zajema tudi ukrepe na 
področju silvikulture?  
Priporočilo  Ciljna skupina:  

lastniki/upravljavci gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 8, 10, 11  

Da, kadar načrt za gospodarjenje z gozdovi ne obstaja, kot na primer pri gozdnih območjih, 
razdeljenih na več zemljišč, lahko načrt upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 zajema 
nekatere ukrepe na področju silvikulture, pa tudi druge funkcije in storitve na območju, kot so 
rekreacija, varstvo vode, vidiki krajine itd. V tem primeru je treba vse ukrepe, ki niso nujno 
potrebni za upravljanje za ohranitev območja, a so vključeni v načrt upravljanja, načrtovati 
tako, da verjetno ne bodo imeli pomembnega negativnega vpliva na območje. V najboljšem 
primeru bi jih bilo treba v zvezi s tem temeljito preveriti, rezultate preverjanja pa navesti v 
načrtu upravljanja. 

Po drugi strani se lahko načrt za gospodarjenje z gozdovi uporabi tudi kot načrt upravljanja v 
okviru omrežja Natura 2000, če se vanj vključijo cilji v okviru omrežja Natura 2000 (glej 
vprašanje št. 34). Tudi v tem primeru bi bilo treba preveriti tiste gozdarske ukrepe, ki niso 
potrebni za upravljanje za ohranitev območja, da bi se izključila verjetnost negativnih vplivov 
na območje, rezultate tega preverjanja pa bi bilo treba navesti v načrtu za gospodarjenje. Za 
načrte upravljanja v okviru omrežja Natura 2000, v katere se vključijo „običajni“ ukrepi za 
gospodarjenje z gozdovi, in načrte za gospodarjenje z gozdovi, v katere se vključijo 
ohranitveni ukrepi v okviru omrežja Natura 2000, je potrebno tesno sodelovanje med 
pristojnimi organi za naravo in gozdove ter zainteresiranimi lastniki in upravljavci gozdov. 
 
 
34. Ali se lahko v veljavne načrte za gospodarjenje z gozdovi vključijo cilji ohranjanja 
in ohranitveni ukrepi v okviru omrežja Natura 2000? 
Priporočilo  Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 
20 

Načrti za gospodarjenje z gozdovi in načrti upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 nimajo 
vedno istih namenov in ciljev, običajno pa imajo tudi različne pravne podlage. Za pripravo 
načrtov upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 so odgovorni pristojni organi za ohranjanje 
narave, medtem ko so za pripravo načrtov za gospodarjenje z gozdovi odgovorni lastniki ali 
upravljavci gozdov. V skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo se lahko zahteva, da pristojni 
organi uradno potrdijo načrte za gospodarjenje z gozdovi. Kadar načrt za gospodarjenje z 
gozdovi že obstaja ali se zahteva za gozd, ki je bil delno ali v celoti določen za območje 
Natura 2000, ter kadar je to pravno in praktično mogoče, je lahko zelo koristno in učinkovito, 
da se v ta načrt vključijo ustrezni cilji ohranjanja in ohranitveni ukrepi v okviru omrežja 
Natura 2000. 
Načrt za gospodarjenje z gozdovi načeloma vključuje strateške in operativne oddelke ter 
lahko zajema številne vidike, od gospodarskih, kot je proizvodnja lesa in drugih izdelkov, do 
rekreacije in ohranjanja narave. Ta širok in prilagodljiv spekter ciljev in dejavnosti na splošno 
zagotavlja dovolj prostora za vključitev ciljev in ukrepov v okviru omrežja Natura 2000, zlasti 
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pri obravnavi velikih državnih gozdov ali posesti v lasti enega subjekta.  

Načrti za gospodarjenje z gozdovi se lahko uporabljajo tudi kot poslovni načrti za gozdne 
posesti in lahko vsebujejo zasebne informacije, ki se ne smejo razkriti. V takem primeru se 
lahko ustrezne informacije v zvezi z omrežjem Natura 2000 vključijo v ločeno prilogo k načrtu 
za gospodarjenje z gozdovi. 

Vključevanje je zahtevnejše v primeru velikega števila (malih) gozdnih posesti z različnimi 
oblikami lastništva (pri čemer se morda za številne od njih ne zahteva načrt za gospodarjenje 
z gozdovi) ali kadar se meje v okviru omrežja Natura 2000 in meje posesti ne ujemajo. 
Vsekakor mora biti gospodarjenje z gozdom združljivo s cilji ohranjanja in ohranitvenimi 
ukrepi, ki so bili določeni za območje in razviti v načrtu upravljanja v okviru omrežja 
Natura 2000, če ta obstaja, da se prepreči slabšanje stanja območja. 
Številne države članice so določile smernice, pravila ali druga orodja za usmerjanje, da bi 
olajšale vključevanje potreb omrežja Natura 2000 v načrtovanje gospodarjenja z gozdovi (glej 
tudi vprašanje št. 33 in povezane študije primerov). 
 
 
35. Kakšne koristi zagotavlja povezovanje načrtov upravljanja v okviru omrežja 
Natura 2000 in načrtov za gospodarjenje z gozdovi? 
Priporočilo  Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi  

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 
20 

Z vključitvijo ciljev ohranjanja in ohranitvenih ukrepov v okviru omrežja Natura 2000 v načrt 
za gospodarjenje z gozdovi se lahko za vključene strani zagotovijo številne prednosti, čeprav 
lahko to na začetku zahteva dodatne preiskave in posvetovanja. Najpomembnejša prednost 
je ta, da lahko zaradi take vključitve lastniki in upravljavci gozdov pri vsakodnevnem 
gospodarjenju s svojimi gozdovi uporabljajo en sam dokument, namesto da bi morali 
uporabljati načrt upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 in načrt za gospodarjenje z 
gozdovi. Sočasno bo vključitev pomagala zagotoviti boljšo usklajenost različnih ciljev politike, 
pri čemer se bodo preprečili morebitna navzkrižja v fazi izvajanja in nepotrebni stroški. 
Vprašanje, ali naj se uporablja en načrt, ki zajema vse vidike, ali dva, je nadalje obravnavano 
v nadaljevanju. 
Načrti za gospodarjenje z gozdovi, v katere so vključeni cilji v okviru omrežja Natura 2000, so 
tudi zelo koristno orodje za privabljanje zelo potrebnih finančnih virov za njihovo izvajanje, saj 
se lahko z enim samim načrtom izpolni več ciljev politike. To lahko velja zlasti pri uporabi 
možnosti financiranja EU, ki so na voljo v okviru strukturnih skladov, skladov za razvoj 
podeželja ali programa LIFE (glej oddelek 1.2.2 dela I dokumenta za pregled možnih virov 
financiranja EU). 
Druga pomembna prednost celovitega načrta za gospodarjenje je, da prispeva k 
preprečevanju verjetnih pomembnih negativnih vplivov na zadevno območje Natura 2000. Če 
se to lahko uspešno doseže, dokaže in evidentira na podlagi objektivnega preverjanja 
ukrepov, vključenih v načrt, se zagotovi pomembna korist, saj niti za načrt niti za noben 
posamezen ukrep za gospodarjenje, ki ga zajema načrt, ne bo treba opraviti popolne 
ustrezne presoje njegovega vpliva v skladu s členom 6(3) direktive o habitatih. 

Če na primer projekt za pridobivanje lesa ni nujno potreben za upravljanje za ohranitev 
območja, bi lahko sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti pomembno negativno vplival 
na območje, in če verjetnosti takega vpliva ni mogoče izključiti, je treba pri navedenem 
projektu opraviti ustrezno presojo v skladu s členom 6(3) direktive o habitatih. Celoviti načrti 
za gospodarjenje z gozdovi običajno vključujejo dejavnosti za pridobivanje lesa, ki morda 
niso potrebne za doseganje ciljev ohranjanja območja, so pa potrebne za doseganje drugih 
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ciljev (npr. proizvodnja lesa, upravljanje lova, rekreacija, preprečevanje požarov, varstvo tal). 
Pričakuje se, da so taki ukrepi, ki se vključijo v celovit načrt za gospodarjenje z gozdovi, 
načrtovani tako, da se vsak možen negativen vpliv na območje prepreči ali zmanjša na 
nepomembno raven. Običajno je ob teh previdnostnih ukrepih zelo majhna možnost, da se 
možen negativen vpliv, vključno z vplivom v povezavi z drugimi načrti ali projekti, ne more 
izključiti pri preverjanju in je vseeno potrebna popolna ustrezna presoja v smislu člena 6(3). V 
nekaterih primerih lahko pridobivanje lesa celo pozitivno prispeva k doseganju ciljev 
ohranjanja območja (npr. olajšanje naravnega obnavljanja habitatnega tipa v interesu 
Skupnosti, odstranjevanje nezaželenih vrst dreves itd.). 

Pomembno je poudariti, da bi bilo treba vse ukrepe, ki niso nujno potrebni za upravljanje za 
ohranitev območja, vendar so vključeni v celovit načrt za gospodarjenje, oblikovati tako, da 
niti sami niti v povezavi z drugimi načrti ali projekti verjetno ne bodo imeli nobenega 
pomembnega negativnega vpliva na območje, ter da jih je treba v zvezi s tem temeljito 
preveriti, rezultate preverjanja pa navesti v načrtu za gospodarjenje (glej vprašanji št. 33 in 
34). 

V najboljšem primeru bi se pripravil en celovit načrt, ki zajema upravljanje območja 
Natura 2000 in gospodarjenje z gozdom. V izjemnih primerih (npr. ko eno gozdno posestvo 
ustreza enemu območju Natura 2000) se lahko načrt upravljanja v okviru omrežja 
Natura 2000 in načrt za gospodarjenje z gozdovi brez težav združita v en sam dokument. Če 
takšen dokument nato potrdi pristojni organ za ohranjanje narave, se uporablja kot načrt 
upravljanja v okviru omrežja Natura 2000. V večini primerov pa je treba pripraviti dva ločena 
dokumenta, in sicer po eni strani načrt upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 (ki zajema 
celotno območje Natura 2000), ki načeloma zajema več gozdnih posesti, po drugi strani pa 
več načrtov za gospodarjenje z gozdovi za več posesti. Vsekakor morajo navedeni načrti za 
gospodarjenje z gozdovi spoštovati zahteve za preprečevanje slabšanja stanja iz člena 6(2) 
direktive o habitatih. V najboljšem primeru se vanje vključijo tudi bolj proaktivni cilji ohranjanja 
območja Natura 2000 (celoviti načrti za gospodarjenje z gozdovi). Posamezne projekte za 
pridobivanje lesa na območjih Natura 2000 bi bilo treba vedno načrtovati tako, da se vsak 
možen negativen vpliv na območje prepreči ali zmanjša na nepomembno raven. Če 
pomembnih negativnih vplivov na območje ni mogoče izključiti, je vedno treba opraviti 
ustrezno presojo. 
 
 
36. Ali bi bilo treba veljavne načrte za gospodarjenje z gozdovi prilagoditi, da bi se 
upoštevali veljavni načrti upravljanja v okviru omrežja Natura 2000?  
Priporočilo  Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi  

Povezane študije primerov 
(št.): 4, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20

Načeloma ne obstaja nobena obveznost, da je treba veljavne načrte za gospodarjenje z 
gozdovi prilagoditi, če ukrepi, zajeti z načrtom, ne povzročajo slabšanja stanja habitatov ali 
habitatov vrst, za katere je bilo določeno območje Natura 2000, ali pomembnega 
vznemirjanja takih vrst. 

Veljavne načrte pa je morda treba prilagoditi, kadar vključujejo ukrepe na področju 
silvikulture ali druge ukrepe, ki niso združljivi s posebnimi cilji ohranjanja območja. Če 
veljaven načrt za gospodarjenje z gozdovi ne upošteva ciljev ohranjanja in ohranitvenih 
ukrepov, sprejetih v okviru načrta upravljanja v okviru omrežja Natura 2000, ki zajema isti 
gozd, bi ga bilo treba spremeniti. Kadar je možno, bi bilo treba izkoristiti sinergije, tako da 
lahko ukrepi na področju silvikulture prispevajo k doseganju ciljev ohranjanja v okviru 
omrežja Natura 2000. Kljub temu se lahko vključitev ciljev in ukrepov v okviru omrežja 
Natura 2000 v veljavne načrte za gospodarjenje z gozdovi odloži do naslednje načrtovane 
posodobitve teh načrtov, če dejavnosti, ki so v njih predvidene, ne povzročajo slabšanja 
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stanja zaščitenih habitatov ali vznemirjanja zaščitenih vrst na območju Natura 2000.

Kadar so v načrt za gospodarjenje z gozdovi v celoti vključene ustrezne zahteve za 
ohranjanje v skladu s cilji ohranjanja območja tako, da se prepreči kakršen koli možen 
negativen vpliv na zaščitene vrste in habitate, in če po možnosti gozdarski ukrepi, zajeti z 
načrtom, celo proaktivno prispevajo k doseganju ciljev ohranjanja območja, bi se lahko 
običajno sklenilo, da načrt verjetno ne bo imel pomembnega negativnega vpliva na območje. 
Takšna sklepna ugotovitev se lahko izpelje samo na osnovi objektivnih argumentov in 
preverjanja vseh možnih vplivov načrta na območje Natura 2000. Priporoča se, da se 
rezultati preverjanja navedejo v prilogi k načrtu za gospodarjenje. V takih okoliščinah ne bo 
treba opraviti ustrezne presoje načrta. Glej tudi vprašanje št. 57 za več informacij o tem, ali 
je treba za načrt za gospodarjenje z gozdovi opraviti postopek iz člena 6(3).  

 
 
37. Načrti za gospodarjenje z gozdovi ali enakovredni instrumenti se ne pripravijo za 
vse gozdove. Ali je načrt za gospodarjenje z gozdovi, ki ga potrdi organ, za območje 
Natura 2000 obvezen?  
Priporočilo Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.):  

V skladu z direktivama EU priprava načrta za gospodarjenje z gozdovi za gozdove v omrežju 
Natura 2000 ni obvezna. Odvisna je predvsem od nacionalnih pravil, ki veljajo v posameznih 
državah članicah. V številnih državah članicah jih je treba pripraviti za gozdove nad določeno 
velikostjo ali nekatere tipe gozdov. 
Kljub temu so v skladu s strategijo EU za biotsko raznovrstnost države članice spodbujene, 
naj zagotovijo, da so „do leta 2020 [...] vzpostavljeni načrti za gospodarjenje z gozdovi ali 
enakovredni instrumenti v skladu s trajnostnim upravljanjem gozdov (TUG) za vse gozdove, 
ki so v javni lasti, in gozdna gospodarstva nad določeno velikostjo (določile jo bodo države 
članice ali regije in jo vključile v svoje programe razvoja podeželja), ki prejemajo sredstva v 
okviru politike EU za razvoj podeželja, da bi dosegli izmerljivo izboljšanje stanja ohranjenosti 
vrst in habitatov, ki so odvisni od gozdarstva ali to nanje vpliva, in pri zagotavljanju 
ekosistemskih storitev v primerjavi z referenčnim poročilom EU iz leta 2010“62.  
Poleg tega je v skladu z uredbo o EKSRP za obdobje 2014–2020 (Uredba (EU) 
št. 1305/2013) za gozdne posesti nad določeno velikostjo pogoj za podporo za nekatere 
gozdarske ukrepe predložitev ustreznih informacij iz načrta za gospodarjenje z gozdovi ali 
enakovrednega instrumenta, ki je v skladu s trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi (kot je 
navedeno zgoraj). 
 

                                                 
62 Kakor je opredeljeno v delovnem dokumentu služb Komisije SEC(2006) 748. 



68 Omrežje Natura 2000 in gozdovi  

 

 
 
38. Gozdovi so dinamični ekosistemi, gospodarjenje z njimi pa je dolgoročna 
dejavnost. Kako je lahko ta posebni vidik združljiv s cilji ohranjanja v okviru omrežja 
Natura 2000?   
Priporočilo  Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov 
Povezane študije primerov 
(št.): 22 

Na splošno se cilji ohranjanja v okviru omrežja Natura 2000 določijo ob ustreznem 
upoštevanju dinamičnega značaja gozdnih ekosistemov. Dejansko je pogosto ta dinamični 
značaj tisti, ki pomaga zagotoviti nadaljnje preživetje številnih različnih vrst, povezanih z 
gozdovi, zlasti na velikih območjih z neprekinjenimi gozdovi.  
Zato se z določitvijo območja Natura 2000 ne poskuša sistematično ohranjati obstoječega 
stanja v določenem gozdu in na določen datum, čeprav so nekateri polnaravni gozdovi 
odvisni od dejavnega gospodarjenja za preprečevanje naravne sukcesije. Cilji ohranjanja 
niso usmerjeni v ohranjanje določenega stanja za vsako ceno in ne glede na naravni razvoj. 
Tak naravni razvoj mora biti sestavni del ekoloških dejavnikov, na osnovi katerih se določijo 
cilji ohranjanja in ohranitveni ukrepi. S takim dinamičnim pristopom je lahko združljiv „cikel 
silvikulture“ (obnavljanje, redčenje in sekanje odraslih dreves ali sestojev). Kljub temu so 
pogosto zaželene nekatere prilagoditve sedanjih praks (npr. ohranjanje starih dreves ali 
sestojev).  

Ne glede na to je občasno morda treba „zamrzniti“ stanje, da bi se dolgoročno ohranil 
polnaravni habitat, ki je odvisen od posebnih ukrepov za gospodarjenje.  

Redno spremljanje in ocenjevanje teh ekoloških dejavnikov ter stopnje ohranjenosti ciljnih 
vrst in habitatov bosta omogočila, da se cilji ohranjanja in ohranitveni ukrepi za območje po 
potrebi prilagodijo. 

Dinamičen pristop h gospodarjenju pa se lahko veliko lažje uporabi na velikih območjih 
Natura 2000 kot na malih, ki so pogosto omejeni okrog dejanskih območij zaščitenih 
habitatnih tipov. Pomemben je tudi sistem spremljanja na ravni krajine, s katerim se lahko 
težavne težnje pri teh naravnih procesih sočasno odkrijejo na vseh zadevnih območjih 
Natura 2000 v določeni regiji. 
 
 
39. Gospodarjenje z gozdovi se občasno zanaša tudi na tujerodne vrste. Ali je to 
združljivo z zahtevami omrežja Natura 2000? 
Priporočilo Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 4, 11, 14, 15 

Izbira vrst dreves na območju Natura 2000 ter stopnja zaželenosti ali nezaželenosti 
navzočnosti nekaterih vrst sta odvisni od ekoloških zahtev vrst in habitatnih tipov, za katere je 
bilo območje določeno, in od ciljev ohranjanja območja. Na območjih, za katera je cilj 
ohranjanja izboljšati stopnjo ohranjenosti določenega habitatnega tipa ali vrste, lahko možen 
ohranitveni ukrep vključuje na primer zmanjšanje območja, ki ga zavzemajo tujerodne vrste, 
da se obnovi neprekinjenost naravnega habitata ali njegova struktura. 
Po drugi strani se lahko morda na območjih, na katerih je cilj ohraniti gozdove v sedanjem 
stanju in razporeditvi, obdržijo obstoječe tujerodne vrste, če to ne ovira izpolnjevanja ciljev 
ohranjanja območja. To je mogoče na primer na velikih območjih Natura 2000 z 
neprekinjenimi površinami domorodnih gozdov, ki so dovolj dinamični in strukturno zapleteni, 
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da se lahko ohrani dobro stanje vrst in habitatnih tipov v interesu Skupnosti. 

Na splošno pa bi bilo treba pri vnosu tujerodnih vrst dreves na območja Natura 2000 ravnati 
previdno in oceniti njihove možne vplive. Nadomestitev gozdnega habitata dobre kakovosti z 
nasadom tujerodnih dreves verjetno ni v skladu s cilji ohranjanja območja. 
 
 
40. Podnebne spremembe bodo najverjetneje pomembno vplivale na gozdove. Ali se 
lahko sprejmejo ukrepi na področju gospodarjenja z gozdovi za prilagajanje gozda 
vplivu podnebnih sprememb, če to zadeva habitat v omrežju Natura 2000? 
Priporočilo Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 

Izboljšanje stopnje ali stanja ohranjenosti gozdnih habitatov z ustreznim gospodarjenjem z 
gozdovi bo imelo neposreden pozitiven vpliv tudi na odpornost gozdnih ekosistemov in 
njihovo sposobnost, da prenesejo vplive podnebnih sprememb (prilagajanje). V ta namen so 
prilagodljive strategije gospodarjenja usmerjene v povečanje odpornosti gozdov proti 
prihodnjim spremembam, na primer z izboljšanjem strukture gozdov, odpravljanjem 
razdrobljenosti in v nekaterih primerih dajanjem prednosti vrstam dreves, ki so najprimernejše 
za predvidene razmere. Gozdovi lahko s shranjevanjem ogljika prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb. To je mogoče doseči s povečanjem lesne zaloge, navzočnosti 
odmrlega lesa in količine ogljika v tleh. Varstvo ali po potrebi obnovitev vodnih razmer v 
barjanskih gozdovih bo pomagalo pri preprečevanju slabšanja stanja šote in emisij 
ogljikovega dioksida iz šotnih tal pod gozdovi. Vendar bi bilo treba te strategije gospodarjenja 
vedno izvajati previdno, da ne povzročijo sprememb naravnih značilnosti in sestave gozdnih 
habitatov, ki jih je treba ohraniti.  

Nov poudarek na blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje je zagotovljen v okviru 
skladov EU, kot sta EKSRP ter novi program LIFE za okolje in podnebje, ki spodbujajo 
tovrstne ukrepe v zvezi z gozdovi. V okviru EKSRP bi morale države članice vsaj 30 % 
skupnega prispevka iz sklada za vsakega od programov razvoja podeželja porabiti za 
blažitev posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter za druge okoljske probleme. 
Ta namenska sredstva se morajo izvesti prek kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in plačil za 
ekološko kmetovanje ter plačil za območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, 
plačil za gozdarstvo, plačil za območja Natura 2000 ter prek podpore za naložbe, povezane s 
podnebjem in okoljem. 
 
 
41. Kako bi bilo treba obravnavati navzočnost „drugih gozdnih površin“ (grmišč, 
skalnatih območij itd.) ali negozdnih habitatov?  
Priporočilo Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi  

Povezane študije primerov 
(št.): 4, 18 

Gozdovi v omrežju Natura 2000 pogosto vključujejo tudi „druge gozdne površine“ (gozdnate 
pašnike, grmišča, resave itd.), od katerih so nekatere opredeljene tudi kot habitatni tipi iz 
Priloge I, ki zahtevajo določitev območij Natura 2000. Če je bilo območje določeno za takšen 
habitatni tip ali je habitat, pomemben za druge vrste, ki so pomembne za EU in niso 
povezane z gozdovi, je treba tudi zanje določiti posebne cilje ohranjanja in ohranitvene 
ukrepe. 

V nasprotnem primeru ni nujno, da je upravljanje teh habitatov usmerjeno v ohranjanje ali 
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izboljšanje njihove stopnje ohranjenosti na območju, če ne posega v cilje ohranjanja območja 
ali katero koli varstveno ureditev na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.  
 
 
42. Kaj se zgodi, če se za različne habitatne tipe ali vrste, pomembne za EU, na istem 
območju določijo nasprotujoči si cilji ohranjanja? 
Priporočilo Ciljna skupina: upravljavci/lastniki 

gozdov, organi 
Povezane študije primerov 
(št.): 

Lahko se zgodi, da so cilji ohranjanja za en habitatni tip ali vrsto v nasprotju s cilji ohranjanja 
za drug habitat ali vrsto, pomembno za EU, na območju. Lahko je na primer zaželeno, da se 
razširi območje razširjenosti gozdnega habitatnega tipa, vendar bi to lahko povzročilo izgubo 
določene resave. 

Takšna morebitna nasprotja je treba obravnavati in rešiti, ko se določajo cilji ohranjanja za 
območje, pri čemer je treba upoštevati relativno pomembnost vsakega habitatnega tipa ali 
vrste na območju za izpolnjevanje splošnega cilja, tj. doseganja ugodnega stanja 
ohranjenosti v EU in biogeografskih regijah držav članic. Preučiti bi bilo treba vsako možnost 
za opredelitev primernih kompromisov, ki koristijo obema stranema (glej tudi vprašanje 
št. 18). 
 
 
43. Kako se spopasti z izbruhi bolezni na območjih Natura 2000, ki imajo lahko 
pomemben gospodarski vpliv (npr. podlubniki, borove ogorčice)? 
Pravna 
obveznost/priporočilo/informacije 

Ciljna skupina:  
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 

(P) Pri načrtovanju fitosanitarnih ukrepov na območjih Natura 2000 bi bilo treba upoštevati 
cilje ohranjanja območij, ukrepe pa načrtovati tako, da se negativni vplivi na zaščitene vrste in 
habitate preprečijo ali zmanjšajo na nepomembno raven. 

(O) Za vsak fitosanitarni ukrep, ki ni potreben za upravljanje za ohranitev območja, bi pa 
verjetno pomembno vplival nanj, je treba opraviti ustrezno presojo v skladu s členom 6(3) 
direktive o habitatih (glej tudi vprašanje št. 57). V primeru negativne presoje se lahko ukrep 
dovoli samo v skladu z določbami člena 6(4) direktive o habitatih (ni drugih ustreznih rešitev, 
nujni razlogi prevladujočega javnega interesa, izravnalni ukrepi, obveščanje Evropske 
komisije, mnenje Komisije, če so na območju prednostne vrste ali habitatni tipi). 
(I) V naravnih gozdovih so lahko nekateri izbruhi bolezni ali epidemije žuželk del pomembnih 
ekoloških procesov v gozdu ter lahko zagotavljajo strukture in funkcije, ki so nujne za vrste v 
gozdu. Takšni dejavniki se ne smejo vedno sistematično preprečevati, zlasti na velikih 
območjih Natura 2000, razen če ni očitno, da njihovi negativni ekološki ali 
družbenogospodarski učinki prevladajo nad morebitnimi pozitivnimi ekološkimi učinki. 
Opozoriti je treba še, da naravne motnje načeloma prizadenejo veliko območje in imajo lahko 
negativen lokalen vpliv, tudi če so na ravni krajine zaželene. 

(O) Kadar je treba v gozdu v omrežju Natura 2000 v skladu z Direktivo Sveta 2000/29/ES z 
dne 8. maja 200063 in zlasti četrtim stavkom člena 16(3) Direktive sprejeti nujne ukrepe za 
preprečevanje širjenja organizmov, škodljivih za rastline in rastlinske proizvode, v Uniji, je 
treba uporabiti ustrezne možnosti za obvladovanje tveganja, ki lahko vključujejo zmanjšanje 

                                                 
63 UL L 169, 10.7.2000, str. 1. 
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sečnje občutljivih rastlin. V takem primeru je treba vedno predvideti varstvene ukrepe za 
zagotovitev enakovredne ravni zmanjšanja tveganja širjenja zadevnih škodljivih organizmov v 
primerjavi z ravnijo, predvideno v okviru ustreznega izvedbenega ukrepa64. 

(P) O obliki fitosanitarnih ukrepov in morebitnih izravnalnih ukrepov bi se bilo treba vnaprej 
posvetovati s pristojnimi nacionalnimi organi. V izrednih primerih, ko je treba fitosanitarne 
ukrepe izvzeti zaradi ciljev ohranjanja v okviru omrežja Natura 2000, kar pa povzroči 
pomembne gospodarske izgube za lastnika gozda, je priporočljivo, da država članica preuči 
možnost ustreznega finančnega nadomestila iz ustreznih skladov EU ali nacionalnih skladov, 
ki so na voljo. 
 
 
44. Ali se lahko na območju Natura 2000 gradijo gozdne ceste?
Informacije/pravna obveznost Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.):19 

(I) Gozdne ceste so pogosto ključni element za omogočanje gospodarsko uspešnega 
gospodarjenja z gozdovi. V nekaterih primerih lahko celo prispevajo k ohranjanju območja 
(zagotavljanje dostopa za izvajanje ohranitvenih ukrepov, zaščito pred požari itd.). Občasno 
pa lahko pomembno neposredno ali posredno vplivajo na vrste in/ali habitate, za katere je 
bilo območje določeno. 

(O) Kar zadeva druge podobne projekte, se je treba sklicevati na cilje ohranjanja območja. 
Zelo priporočljivo je, da se vsaka gradnja cest od samega začetka načrtuje tako, da se 
prepreči ali ublaži vsak možen negativen vpliv na habitate in vrste, za katere je bilo območje 
določeno. Če se lahko po sprejetju navedenih previdnostnih ukrepov razumno domneva, da 
gradnja ceste ne bo pomembno vplivala na celovitost območja glede na njegove cilje 
ohranjanja ali da bo celo pozitivno prispevala k njihovemu doseganju, se lahko zgradi brez 
popolne ustrezne presoje. Takšna sklepna ugotovitev se lahko izpelje samo na osnovi 
objektivnih argumentov in preverjanja vseh možnih vplivov projekta na območje Natura 2000. 

(P) Priporočljivo je evidentirati rezultate preverjanja, da se po potrebi omogoči sklicevanje 
nanje. Enaki previdnostni ukrepi so potrebni tudi pri vsakem projektu v zvezi z gozdnimi 
cestami, ki je del načrta za gospodarjenje z gozdovi (celovitega ali ne), pri katerem še ni bilo 
opravljeno preverjanje ali ustrezna presoja vpliva celotnega načrta na območje Natura 2000. 

(O) Ustrezna presoja v skladu s členom 6(3) direktive o habitatih je vedno potrebna, če ni 
mogoče izključiti verjetnega pomembnega vpliva ceste na območje (glej tudi vprašanje 
št. 57). 
 
 
45. Ali so na območjih Natura 2000 dovoljeni poseki na golo?
Priporočilo Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 4, 19 

Tudi v zvezi s tem se je treba sklicevati na cilje ohranjanja območja. Poseki na golo lahko 
škodujejo nekaterim posebnim habitatom ali gozdnim vrstam, zlasti tistim, ki so odvisni od 
trajne pokritosti, lahko pa tudi omogočijo uspevanje drugih vrst ali habitatov, ki so zaščiteni 

                                                 
64 Glej na primer Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. septembra 2012 o nujnih ukrepih za 
preprečevanje širjenja v Uniji borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et 
al., UL L 266, 2.10.2012, str. 42. 
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na podlagi direktive o pticah ali habitatih. Potrebna je analiza vsakega primera posebej. Pri 
analizi bi bilo treba upoštevati posebne cilje ohranjanja območja, habitate in vrste, na katere 
bo vplival načrtovani posek na golo, nove habitatne tipe, ki bodo nadomestili odstranjene 
(vključno z morebitno drugačno razvojno fazo ali strukturo obstoječih habitatov), relativno 
pomembnost območja poseka itd. Na območjih s habitati v interesu Skupnosti, katerih 
sedanje stanje ohranjenosti je glede na poročilo, ki se zahteva v skladu s členom 17, že zdaj 
pod referenčnimi vrednostmi za ugodno stanje ohranjenosti na nacionalni ali biogeografski 
ravni, so poseki na golo verjetno v nasprotju s posebnimi cilji ohranjanja območja, ki bi morali 
v takem primeru praviloma izražati splošni cilj, da se doseže ugodno stanje ohranjenosti na 
širši ravni. 
S postopkovnega vidika je treba opraviti ustrezno presojo iz člena 6(3), tako kot za druge 
načrte ali projekte, če ni mogoče izključiti verjetnosti pomembnih vplivov na območje 
Natura 2000 (glej vprašanji št. 44 in 57). 
 
 
46. Kako obravnavati nastanek novih habitatov iz Priloge I na območju Natura 2000?
Priporočilo Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.):  

Gospodarjenje z gozdovi je dolgoročen dinamičen proces. Po nekaterih ukrepih za 
gospodarjenje z gozdovi se lahko pojavi nov habitat iz Priloge I. Če se na primer sestoj jelke 
na kislih tleh na območju Natura 2000 poseka na golo, se lahko razvije evropska suha resava 
(habitat 4030). Ali bi bilo treba novi habitat zaščititi ali se lahko v nekaj letih razvije v nov 
gozdni sestoj (npr. sestoj breze ali nasad jelke)? Na zadevno vprašanje je mogoče odgovoriti 
ob sklicevanju na cilje ohranjanja območja.  

Če je bilo to prvotno določeno tudi zaradi ohranjanja suhih resav, je treba dodatni pojav 
habitata obravnavati ob upoštevanju ustreznih ciljev ohranjanja, bodisi dinamično, tj. v okviru 
ustreznega načrtovanja posekov na golo za zagotovitev ustrezne površine navedenega 
habitata na območju, bodisi statično (sprejetje posebnih ukrepov za preprečevanje 
pogozdovanja in ohranitev suhe resave na navedenem kraju) v primeru pomembnega 
pomanjkanja navedenega habitata. Če novi habitatni tip ni med habitati, za katere je bilo 
območje prvotno določeno (bodisi kot habitat ali habitat vrste), bi bilo treba tega (ali ustrezne 
vrste) vključiti na standardni obrazec območja ter zanj ali za ustrezne vrste opredeliti 
posebne cilje ohranjanja. Od narave teh ciljev je odvisno, ali bodo potrebni posebni 
ohranitveni ukrepi. Kadar novi habitatni tip ali habitat vrste ni pomemben glede na glavne cilje 
območja ali usklajenost omrežja Natura 2000, se to izrazi v ciljih ohranjanja območja. V 
takem primeru za novi habitat ne bodo potrebni posebni ohranitveni ukrepi (glej tudi vprašanji 
št. 18 in 42). 
 
 
47. Kako obravnavati sekundarne habitate iz Priloge I, ki jih naravno nadomesti drug 
gozdni habitat? 
Priporočilo Ciljna skupina:  

lastniki/upravljavci gozdov, 
organi

Povezane študije primerov 
(št.): 

Številni habitati v omrežju Natura 2000 so odvisni od človekovega posredovanja. Če tega ni, 
se takšni sekundarni habitati spontano razvijejo v drug habitatni tip (v interesu Skupnosti ali 
ne), ki je morda bolj podoben morebitni naravni vegetaciji, vendar ne ustreza habitatu, ki je 
obstajal, ko je bilo območje določeno. Nekateri habitati iz Priloge I (npr. nekateri hrastovi 
gozdovi – habitati 9160, 9170, 9190 iz Priloge I) so se tako razvili po nekaterih dejavnostih 
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silvikulture (npr. panjevski sečnji). Zaradi spremenjenih praks gospodarjenja (npr. opustitvi 
panjevske sečnje) se lahko zgodi, da bo nov habitat (npr. bukov gozd) postopoma nadomestil 
prvotnega. Poleg tega se lahko nekateri gozdnati pašniki po ukinitvi paše razvijejo v gozdove.

Odločitev v zvezi z obravnavo takšnih habitatov je treba sprejeti ob upoštevanju ciljev 
ohranjanja, ki so bili določeni za zadevno območje. V najboljšem primeru bi se morali ti cilji 
določiti po analizi relativne pomembnosti in možnosti navedenega območja za ohranjanje 
habitatnih tipov, ki so dejansko na njem, ob upoštevanju njihovega stanja ohranjenosti na 
regionalni, nacionalni ali biogeografski ravni.  

Če se ugotovi, da je treba ohraniti ali celo obnoviti določen habitatni tip na območju, morajo 
pristojni organi določiti potrebne ohranitvene ukrepe ter tako preprečiti razvoj drugega 
habitatnega tipa. 

Če cilji ohranjanja vključujejo razvoj proti drugemu habitatnemu tipu, na primer zato, ker ta 
ustreza naravni vegetaciji na območju, potem ni treba posredovati in ustaviti razvoja 
navedenega habitatnega tipa, ki je lahko v nekaterih primerih celo habitat iz Priloge I. 
Povedano drugače, če je razvoj novega habitatnega tipa v skladu s posebnimi cilji ohranjanja 
območja, se običajno ne šteje, da pomeni slabšanje stanja v smislu člena 6(2) direktive o 
habitatih (glej tudi vprašanja št. 18, 26, 42 in 46). 
 
 
 
4.7  Financiranje ohranjanja in upravljanja območij Natura 2000 
 
Vprašanja:  
48.  Ali ohranitveni ukrepi v okviru omrežja Natura 2000 vedno vključujejo stroške?  
49. Kakšni so skupni stroški omrežja Natura 2000?  
50.  Kdo je pristojen za zagotavljanje financiranja omrežja? Ali so na voljo kakšni skladi EU 

za podporo upravljanju za ohranitev območij Natura 2000? 
51.  Ali uredba EU o razvoju podeželja vsebuje posebne ukrepe za podporo omrežju 

Natura 2000? 
52.  Ali so v okviru razvoja podeželja v EU predvideni drugi ukrepi, ki bi prav tako lahko 

prispevali k financiranju omrežja Natura 2000? 
53.  Ali bi morali nastale dodatne stroške ali izpad dohodka nositi samo lastniki/upravljavci 

gozdov? 
54.  Ali bi bilo vedno treba zagotoviti finančno nadomestilo za stroške ukrepov upravljanja 

omrežja Natura 2000? 
55.  Kateri ukrepi so na voljo v okviru programa EU LIFE za podporo financiranju ohranitvenih 

ukrepov za gozdove na območjih Natura 2000? 
56.  Ali obstajajo še druge možnosti financiranja in spodbude za omrežje Natura 2000 na 

nacionalni ali regionalni ravni? 
 
!!OPOMBA: Za celoten pregled možnosti financiranja EU za območja Natura 2000 glej 

tudi oddelek 1.2.2 dela I tega dokumenta!! 
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48. Ali ohranitveni ukrepi v okviru omrežja Natura 2000 vedno vključujejo stroške? 
Priporočilo Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 
18, 20, 21, 22, 23 

Ne vedno. To je odvisno predvsem od vrste ukrepa in določenega območja, na katerem se 
ukrepi izvajajo. Nekateri ohranitveni ukrepi ne vključujejo stroškov ali znižanja dohodka ali pa 
se lahko z lahkoto vključijo v vsakodnevne dejavnosti upravljanja brez dodatnih stroškov ali 
izgube dohodka (npr. spreminjanje vrstne sestave gozdnih sestojev, če je ta gospodarsko in 
ekološko nevzdržna, z naseljevanjem produktivnih vrst dreves, ki ustrezajo naravni vegetaciji, 
ali preprosto z zagotovitvijo, da se obstoječe prakse gospodarjenja z gozdovi nadaljujejo, če 
se je izkazalo, da koristijo pri vzpostavljanju ali ohranjanju dobre stopnje ohranjenosti vrst in 
habitatnih tipov na območju). 
Nekateri ohranitveni ukrepi lahko kratkoročno ali dolgoročno celo privedejo do nekaterih 
gospodarskih koristi (npr. ustvarjanje boljših pogojev za lov na vrste divjadi, zmanjšanje 
škode, ki jo povzroči divjad, izboljšanje možnosti za trnkarjenje zaradi rekam prijaznejše 
silvikulture, večje zanimanje turistov, naravi prijaznejše in cenejše metode silvikulture, 
izboljšano stanje tal itd.).  
Vsekakor pa številni ohranitveni ukrepi vključujejo stroške, saj je za njihovo izvajanje 
potrebna dodatna delovna sila, ali so potrebne nove naložbe v novo infrastrukturo ali opremo 
ali pa se zaradi njih zmanjšajo poslovne priložnosti, ki so na voljo lastniku. To je treba preučiti 
za vsak primer posebej. 
Zelo priporočljivo je, da se v načrtih upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 navede ocena 
stroškov izvajanja vsakega od ohranitvenih ukrepov, opredeljenih za zadevno območje, ter 
preučijo vsi možni javni in zasebni viri financiranja na lokalni in nacionalni ravni ter ravni EU. 
Priporočljivo je tudi preučiti možnost uporabe inovativnih shem samofinanciranja (npr. s 
prodajo izdelkov z območij Natura 2000, ekoturizmom, plačili za ohranjanje kakovosti vode 
itd. – glej primere pri vprašanju št. 49). 
 
 
49. Kakšni so skupni stroški upravljanja omrežja Natura 2000?  
Informacije Ciljna skupina: širša javnost, 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi  

Povezane študije primerov 
(št.): 

Učinkovito upravljanje in obnavljanje območij v omrežju Natura 2000 po vsem ozemlju EU-28 
zahteva znatne finančne naložbe. Komisija je leta 2007 ocenila, da bo EU-27 na leto 
potrebovala približno 5,8 milijarde EUR za upravljanje in obnovo območij v omrežju. Vendar 
pa je bila doslej uporaba različnih instrumentov EU precej pod finančnimi potrebami omrežja 
Natura 2000, kot so jih opredelile države članice, saj je bilo z njimi pokritih samo 20 % 
navedenih potreb65. 
Vendar številne družbenogospodarske koristi, ki jih zagotavljajo območja, vključena v 
omrežje, bistveno presegajo stroške. Poleg ključne vloge, ki jo imajo pri varstvu evropske 
biotske raznovrstnosti, družbi zagotavljajo še številne druge koristi ekosistemov in 

                                                 
65 Delovni dokument služb Komisije z naslovom „Financing Natura 2000“ (Financiranje omrežja 
Natura 2000). Na voljo na spletnem naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf. 
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ekosistemske storitve. Po nedavnih študijah Komisije so koristi, ki jih zagotavljajo območja, 
določena za območja Natura 2000, ocenjene na 200–300 milijard EUR na leto66. 
Čeprav ti podatki dajejo šele prvo oceno, predhodni rezultati že kažejo, da so gospodarske 
koristi, ki jih družbi zagotavlja omrežje Natura 2000, zelo ugodne v primerjavi s stroški, 
povezanimi z upravljanjem in varstvom tega pomembnega vira, pomenijo pa samo delček 
vseh morebitnih koristi. 
Seveda je točno razmerje med stroški in koristmi odvisno od različnih dejavnikov, vključno z 
lokacijo območij in rabo zemljišč na njih, vendar vsi dosedanji dokazi nakazujejo, da bo 
omrežje Natura 2000 ob dobrem upravljanju več kot povrnilo stroške, povezane z njegovim 
ohranjanjem. 

Primeri gospodarskih koristi omrežja Natura 2000:  
TURIZEM:  

Omrežje Natura 2000 je že zdaj pomembna gonilna sila številnih lokalnih gospodarstev, saj privablja turiste, 
katerih potrošnja podpira ta gospodarstva. Po ocenah znašajo izdatki obiskovalcev območij Natura 2000 približno 
50–85 milijard EUR na leto (za leto 2006). V letu 2006 so samo izdatki obiskovalcev, ki so izrecno naklonjeni 
območjem Natura 2000 (ne naravnim območjem na splošno) in so ustvarili približno 350 milijonov obiskov, znašali 
9–20 milijard EUR na leto. 

Skupni izdatki iz turizma in rekreacije podpirajo približno 4,5–8 milijonov delovnih mest z ekvivalentom polnega 
delovnega časa. Koristi, ki jih ustvarjajo obiskovalci, ki so izrecno naklonjeni omrežju Natura 2000, bi podpirale 
800 000–2 milijona delovnih mest z ekvivalentom polnega delovnega časa. Za primerjavo, skupno število delovnih 
mest z ekvivalentom polnega delovnega časa v turizmu v EU-27 je bilo v letu 2008 približno 13 milijonov. Poleg 
tega lahko zaščitena območja zagotavljajo dodatne koristi za lokalno in regionalno gospodarstvo s privabljanjem 
vhodnih naložb ter izboljševanjem ugleda lokalnih območij in kakovosti življenja. 

VODA:  

Prihranke je mogoče zagotoviti z delom z naravnim kapitalom, s čimer se prihranijo stroški čiščenja in 
zagotavljanja vode. Čiščenje in zagotavljanje vode sta pomembni ekosistemski storitvi, ki ju zagotavljajo naravni 
ekosistemi, vključno z zaščitenimi območji, kot so območja Natura 2000. Naravno filtriranje različno koristi 
številnim velikim evropskim mestom, kot so München, Berlin, Dunaj, Oslo, Madrid, Sofija, Rim in Barcelona. Te 
občine prihranijo sredstva za čiščenje vode zaradi naravnega čiščenja vode, ki ga zagotavljajo ekosistemi. 
Prihranki se lahko prenesejo na potrošnike, tako da imajo prebivalci EU nižje komunalne stroške. 

Informacije iz štirih evropskih mest – Berlina, Dunaja, Osla in Münchna – ponazarjajo koristi, ki jih prinašajo 
zaščitena območja pri čiščenju in zagotavljanju vode. Ob uporabi metode prenosa koristi se lahko oceni, da letne 
gospodarske koristi čiščenja vode za posamezno mesto znašajo 7–16 milijonov EUR, koristi zagotavljanja vode 
pa 12–91 milijonov EUR. V štirih analiziranih evropskih mestih povprečne koristi čiščenja in zagotavljanja vode 
letno znašajo skupaj 15–45 EUR na prebivalca. Za primerjavo, v Nemčiji povprečni računi gospodinjstva za vodo 
znašajo 200 EUR na leto. 

 
 
50. Kdo je pristojen za zagotavljanje financiranja omrežja?  Ali so na voljo kakšni 
skladi EU za podporo upravljanju za ohranitev območij Natura 2000? 
Informacije, priporočilo Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 
20, 21, 22, 23 

(I) Omrežje Natura 2000 kot omrežje za vso EU temelji na načelu solidarnosti med državami 
članicami. Je pomemben skupen vir, ki lahko zagotavlja številne koristi za družbo in evropsko 
gospodarstvo. Pomeni pa tudi skupno odgovornost in za polno delovanje zahteva ustrezne 
finančne naložbe. 
Čeprav so za financiranje omrežja Natura 2000 odgovorne predvsem države članice, se v 

                                                 
66 Več informacij je na voljo na domači strani Enote za naravo pri GD za okolje na spletnem naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm. 
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skladu s členom 8 direktive o habitatih priznava potreba po podpori na ravni EU za 
upravljanje omrežja Natura 2000, zagotavljanje potrebnih ohranitvenih ukrepov pa je izrecno 
povezano s sofinanciranjem, ki ga zagotovi EU.  
Zahteve glede upravljanja omrežja Natura 2000 so bile vključene v različne tokove 
financiranja EU, kot so strukturni skladi (ESRR), skladi za razvoj podeželja (EKSRP), 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (EMFF), program LIFE itd.  
Ta celostni pristop je bil izbran iz več razlogov: 

• zagotavlja, da je upravljanje območij Natura 2000 del širših politik EU za 
gospodarjenje z zemljišči; 

• državam članicam omogoča, da določijo prednostne naloge ter razvijajo politike in 
ukrepe, v katerih se upoštevajo njihove nacionalne in regionalne posebnosti; 

• preprečuje podvajanje in prekrivanje različnih instrumentov financiranja EU ter 
upravne zaplete, povezane s takšnim podvajanjem. 

Kar zadeva gozdove v omrežju Natura 2000, je na voljo več možnosti financiranja v okviru 
novih skladov EU za obdobje 2014–2020 (glej oddelek 1.2.2 dela I dokumenta)67. V večini 
primerov je od organov držav članic odvisno, ali se te možnosti dajo na voljo v posameznih 
državah/regijah in kako. 
(P) Da bi Komisija zagotovila kar najboljšo uporabo razpoložljivih skladov EU, spodbuja 
države članice, naj za financiranje omrežja Natura 2000 sprejmejo bolj strateški pristop z 
večletnim načrtovanjem. Ta ima obliko prednostnih okvirov ukrepanja, s katerimi se za 
obdobje 2014–2020 opredelijo potrebe po financiranju in strateške prednostne naloge za 
omrežje Natura 2000 na nacionalni ali regionalni ravni. Ti prednostni okviri ukrepanja so bili 
oblikovani posebej zaradi lažjega vključevanja ustreznih ohranitvenih ukrepov, vključno s 
tistimi za gozdove, v nove operativne programe za različne instrumente financiranja EU68. 
 
 
51. Ali uredba EU o razvoju podeželja vsebuje posebne ukrepe za podporo omrežju 
Natura 2000? 
Informacije  Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 

Da, uredba vsebuje poseben ukrep, ki zadeva plačila v okviru območij Natura 2000 in na 
podlagi okvirne direktive o vodah. V skladu z novo direktivo o EKSRP (1305/2013) se plačila 
v okviru območij Natura 2000 upravičencem odobrijo letno na hektar gozda za kritje dodatnih 
stroškov in izpada dohodka, ki so posledica omejitev na zadevnih območjih zaradi izvajanja 
direktiv o habitatih in pticah. Podpora se odobri kmetom, zasebnim posestnikom gozdov in 
združenjem zasebnih posestnikov gozdov. V ustrezno utemeljenih primerih se lahko odobri 
tudi drugim upravljavcem zemljišč (člen 30).  

Plačila v okviru območij Natura 2000 so na voljo za dejavnosti v zvezi z omejitvami, ki se 
naložijo na določenih območjih Natura 2000 in opredelijo v načrtih upravljanja ali drugih 
enakovrednih instrumentih. Takšne omejitve morajo biti obvezne, kar pomeni, da jih morajo 
spoštovati vsi upravljavci zemljišč na zadevnih območjih, povezane pa so z določbami o 
                                                 
67 Ti skladi so dodatno opisani tudi v novem priročniku s smernicami o financiranju omrežja 
Natura 2000, ki naj bi organom, upravljavcem in lastnikom pomagal pri izkoriščanju številnih možnosti, 
ki so na voljo v sedanjem obdobju financiranja (2014–2020) za ukrepe upravljanja območij 
Natura 2000, vključno z ukrepi za gozdove v omrežju Natura 2000. Na voljo na spletnem naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/. 
68 SEC(2011) 1573 final. 
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ohranjanju ali obnavljanju habitatov in vrst ter preprečevanju slabšanja njihovega stanja in 
vznemirjanja. 

Ta ukrep je na voljo lastnikom gozdov, če ga države članice vključijo v svoje programe 
razvoja podeželja. 

 
 
52.  Ali so v okviru razvoja podeželja v EU predvideni drugi ukrepi, ki bi prav tako 
lahko prispevali k financiranju omrežja Natura 2000?  Komu lahko to financiranje 
koristi? 
Informacije Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 3, 8, 14, 18, 21, 23 

Da, nova uredba o EKSRP vsebuje druge ukrepe, ki bi prav tako lahko prispevali k 
financiranju omrežja Natura 2000. Najpomembnejši med njimi so:  
člen 21: naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje, 
vključno s: 

o pogozdovanjem in osnovanjem drugih gozdnih zemljišč (člen 22);  
o vzpostavitvijo kmetijsko-gozdarskih sistemov (člen 23);  
o preprečevanjem in odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov, naravnih 

nesreč, vključno z napadi škodljivcev in izbruhi bolezni, in katastrofičnih dogodkov 
ter s podnebjem povezanih nevarnosti (člen 24);  

o naložbami za izboljšanje odpornosti in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov ter 
njihovih zmožnosti za blažitev podnebnih sprememb (člen 25);  

o naložbami v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov (člen 26); 

• člen 34: gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov; 

• člen 35: sodelovanje. 
Poleg tega zdaj velja splošna zahteva, v skladu s katero je podpora za gozdne posesti nad 
določeno velikostjo (ki jo določijo države članice v svojih programih razvoja podeželja) 
odvisna od gospodarjenja z gozdom v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z gozdovi 
(kar je treba dokazati s predložitvijo ustreznih informacij iz načrta za gospodarjenje z gozdovi 
ali enakovrednega instrumenta). 
V skladu z novo uredbo se mora vsaj 30 % skupnega prispevka iz EKSRP za program 
razvoja podeželja nameniti za okoljske probleme ter blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje v okviru podpore za naložbe, povezane s podnebjem in okoljem, naložbe v 
gozdove (člena 21 in 34), kmetijsko-okoljske in podnebne ukrepe, ekološko kmetovanje, 
območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ter plačila v okviru območij 
Natura 2000. 

Večina ukrepov na področju gozdov iz uredbe o razvoju podeželja je usmerjenih v zasebne 
posestnike gozdov in njihova združenja. Na voljo so za lastnike gozdov, če jih države članice 
vključijo v svoje programe razvoja podeželja. V ustrezno opredeljenih in utemeljenih primerih 
so lahko upravičenci tudi javni posestniki gozdov, občine, drugi subjekti zasebnega prava in 
javni organi ter njihova združenja, fizične osebe ter drugi organi za gospodarjenje z zemljišči, 
vendar pa je to odvisno od posameznega ukrepa. Tako se lahko v primeru zemljišča v 
državni lasti podpora za pogozdovanje in osnovanje drugih gozdnih zemljišč (člen 22) ter za 
gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov (člen 34) odobri le, če je 
organ, ki takšno zemljišče upravlja, zasebni organ ali občina.  
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Za gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov (člen 34 uredbe o EKSRP) 
se podpora odobri javnim in zasebnim posestnikom gozdov, drugim subjektom zasebnega 
prava in javnim organom ter njihovim združenjem, ki se prostovoljno obvežejo, da bodo 
izvajali operacije, ki zajemajo eno ali več gozdarsko-okoljskih in podnebnih obveznosti. V 
primeru gozdov v državni lasti se lahko podpora odobri le, če je organ, ki s takšnim gozdom 
gospodari, zasebni organ ali občina. S plačili se krijejo vsi ali del dodatnih stroškov in izpada 
dohodka upravičencev zaradi prevzetih obveznosti. Z njimi se lahko po potrebi krijejo tudi 
transakcijski stroški do največ 20 % premije, plačane za gozdarsko-okoljske obveznosti. 
„Transakcijski stroški" pomenijo dodatne stroške, ki so povezani z izpolnjevanjem obveznosti, 
vendar jih ni mogoče neposredno pripisati izvajanju teh obveznosti ali vključiti v neposredno 
povrnjene stroške ali neposredno povrnjen izpad dohodka, in ki se lahko izračunajo na 
podlagi standardnih stroškov. Da pa bi države članice imele to možnost, bi morale ustrezne 
ukrepe vključiti v svoje programe razvoja podeželja. 
 
 
53. Ali bi morali nastale dodatne stroške ali izpad dohodka nositi samo 
lastniki/upravljavci gozdov? 
Priporočilo  Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 
16, 18, 20, 21, 22, 23 

Izvajanje določenih ohranitvenih ukrepov zagotavlja koristi celotni družbi, zato ne bi bilo 
pravično, če bi stroške izvajanja takšnih ukrepov, tj. neposredne stroške ali izpad legitimnega 
prihodka, nosili lastniki/upravljavci gozdov. 
Države članice lahko določijo svoja pravila za obravnavo tega vprašanja ter v številnih 
primerih zagotavljajo podporo lastnikom in upravljavcem gozdov, kadar hočejo spodbujati 
neko obliko gospodarjenja, ki povzroča dodatne stroške ali izgubo prihodka. Za kritje takšnih 
stroškov so na voljo finančni viri, npr. skladi EU, zlasti EKSRP.  
 
 
54. Ali bi bilo vedno treba zagotoviti finančno nadomestilo za stroške ukrepov 
upravljanja omrežja Natura 2000? 
Priporočilo Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 
21, 22, 23 

Preučiti bi bilo treba, ali se lahko zagotovi finančno nadomestilo za nekatere ohranitvene 
ukrepe, zlasti take, ki lastniku povzročijo izpad dohodka, ki bi ga lahko pričakoval v okviru 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ali take, ki zahtevajo dodatne neproduktivne naložbe 
brez donosa. Nepovratna sredstva, pogodbeni sporazumi, davčne olajšave, tehnična pomoč 
itd. so nekatere od možnosti, da se lastnikom zagotovi nadomestilo za izpad dohodka, 
opravljene storitve za celotno družbo in po potrebi amortizacijo kapitala. 
Preprečevanje slabšanja stanja je pravna obveznost na podlagi direktive o habitatih, ki 
načeloma ne zahteva nadomestila. Vendar je treba odločitve o zagotavljanju gospodarskih 
spodbud ali kompenzacijskih plačil sprejeti na ravni držav članic ob upoštevanju nacionalnih 
razmer. Kadar se na primer naložijo omejitve ali obveznosti za gospodarjenje z gozdovi, ki se 
je tradicionalno izvajalo na območju, in te povzročijo izgubo dohodka ali dodatne stroške, je 
morda priporočljivo zadevnim lastnikom gozdov zagotoviti ustrezno nadomestilo. To lahko 
velja tudi, če obveznost preprečevanja slabšanja stanja presega vsakodnevno pazljivost, s 
katero se to preprečuje, in zahteva pomembne proaktivne ukrepe gospodarjenja (npr. 
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odstranitev invazivne vrste (npr. Prunus serotina), ki se je razširila po vsem območju, ali 
preprečitev naravnega preoblikovanja hrastovega sestoja v sestoj bukve). 
 
 
55. Kateri ukrepi so na voljo v okviru programa EU LIFE za podporo financiranju 
ohranitvenih ukrepov za gozdove na območjih Natura 2000? 
Informacije Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 9, 15, 17, 18, 20, 23 

V okviru programa LIFE so se v preteklosti financirali številni projekti v zvezi z gozdovi69. 
Nova uredba o programu LIFE (2014–2020)70 zagotavlja nadaljevanje financiranja projektov 
za ohranjanje narave, povezanih z gozdovi, predvsem prek projektov na področju narave in 
biotske raznovrstnosti. 

Vsako leto se objavi javni razpis71. V okviru javnega razpisa iz leta 2014 je bilo na voljo skoraj 
100 milijonov EUR za projekte za spodbujanje ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti na 
splošno, ta znesek pa naj bi bil v prihodnjih razpisih še večji. V okviru programa LIFE se 
sofinancira do 60 % stroškov izbranih projektov na področju narave in biotske raznovrstnosti. 

Čeprav to ni tako pogosto, so lahko tudi projekti, ki v bistvu vključujejo komunikacijo, 
usmerjeni v ohranjanje narave v gozdovih, in v tem primeru bi morali prosilci preučiti prijavno 
dokumentacijo za prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije v okviru programa 
LIFE72. 

Poleg tega je ohranjanje gozdnih območij Natura 2000 lahko del veliko širšega projekta, 
usmerjenega v celotno omrežje Natura 2000 na regionalni ali nacionalni ravni. Za več 
informacij lahko prosilci (načeloma nacionalne/regionalne uprave) preučijo prijavno 
dokumentacijo za integrirane projekte v okviru programa LIFE73. 
 
 
56. Ali obstajajo še druge možnosti financiranja in spodbude za omrežje Natura 2000 
na nacionalni ali regionalni ravni? 
Informacije  Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 4, 5, 8, 12, 14, 17, 22 

Da, obstaja velika možnost za prispevanje h gospodarjenju z gozdovi in ohranjanju na 
podlagi nacionalnih in regionalnih programov, saj so za financiranje območij Natura 2000 
odgovorne predvsem posamezne države članice. Nekatere države članice uporabljajo 
prostovoljne sporazume za tako gospodarjenje z gozdovi, ki je ugodno za ohranjanje 
območja, in/ali gozdarske pogodbe o ohranjanju vrst in habitatov, ki se financirajo iz 
nacionalnih skladov.  

                                                 
69 Glej npr. brošuro iz leta 2006 z naslovom „LIFE and forests“ (Program LIFE in gozdovi) na spletnem 
naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
70 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE). 
71 Glej npr.: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm in prijavno dokumentacijo 
za projekte na področju narave: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat. 
72 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf. 
73 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated. 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf.
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated.
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V nekaterih državah lahko lastniki zemljišč izkoristijo tudi spodbude, kot so oprostitve davka 
na nepremičnine in druge davčne ugodnosti (npr. v Belgiji). 
Poleg tega v nekaterih državah članicah velja splošno pravilo, da so lastniki zemljišč vedno 
upravičeni do celotnega nadomestila za dodatne stroške in izpad dohodka na območjih 
Natura 2000, kadar določitev gozdnih habitatov pomeni nekatere omejitve glede proizvodnje 
lesa (npr. na Švedskem). 
 
 
 
4.8  Nove dejavnosti na območjih Natura 2000  
 
 
Vprašanja:  
57. Za katere dejavnosti v zvezi z gozdovi je potreben postopek iz člena 6(3)? Kaj se šteje 

za načrt ali projekt v smislu direktiv o habitatih in pticah? 
58. Ali se načrt ali projekt, ki bo verjetno pomembno vplival na območje Natura 2000, 

samodejno zavrne? Če ne, kateri postopki so potrebni? 
59.  Kakšen je odnos med zahtevo za preprečevanje slabšanja stanja iz člena 6(2) in 

postopkom iz člena 6(3)?  
60.  Ali moram uporabiti postopek iz člena 6(3) vsakič, kadar želim posekati drevesa/pridobiti 

les v svojem gozdu v omrežju Natura 2000?  
61.  Ali je postopek iz člena 6(3) potreben tudi za načrte ali projekte zunaj območij 

Natura 2000?   
 
 
57. Za katere dejavnosti v zvezi z gozdovi je v okviru omrežja Natura 2000 potreben 
postopek iz člena 6(3)74? Kaj se šteje za načrt ali projekt v smislu direktiv o habitatih in 
pticah?  
Pravna obveznost/priporočilo Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 13, 19 

(O) Direktiva o habitatih ne vsebuje opredelitve pojma „načrt“ ali „projekt“, vendar sodna 
praksa dokazuje, da je potrebna široka razlaga teh pojmov, saj je vprašanje verjetnosti 
njunega pomembnega vpliva na območje edini sprožilni dejavnik za uporabo člena 6(3) 
direktive o habitatih. Kar zadeva pojem „projekt“, se zdaj za direktivo o habitatih uporablja 
opredelitev pojma iz direktive o presoji vplivov na okolje, po kateri „projekt“ pomeni izvedbo 
gradbenih del ali drugih instalacij ali shem in kakršne koli druge posege v naravno okolje in 
krajino.  
V primeru gozdarskih projektov lahko to vključuje dejavnosti, kot so gradnja nove gozdne 
ceste, objekta za skladiščenje lesa ali žage, izsuševanje zemljišča pa tudi pogozdovanje ali 
krčenje gozdov, pomembni poseki na golo, pomembne spremembe ureditve na področju 
silvikulture ali pomembne spremembe rabe zemljišč.  
V zadevi Waddenzee (C-127/02)75 je bilo dodatno pojasnjeno, da bi bilo treba dejavnosti, ki 
se na območju redno opravljajo že več let, vendar se zanje vsako leto izda dovoljenje za 
omejeno obdobje, pri čemer je vsakič potrebna nova presoja možnosti za opravljanje 

                                                 
74 Glej točko 2.4.4 dela I za splošno predstavitev člena 6(3) direktive o habitatih.  
75 Zadeve Sodišča je mogoče poiskati na spletnem naslovu: http://europa.eu/eu-law/case-
law/index_en.htm. 

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_en.htm
http://europa.eu/eu-law/case-law/index_en.htm
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zadevne dejavnosti in območja, na katerem se lahko opravlja, ob vsaki prošnji šteti za ločen 
načrt ali projekt v smislu direktive o habitatih. 
Sodišče je odločilo še76, da projekti vključujejo: 

• ponavljajoče se dejavnosti in dejavnosti v malem obsegu (zadevi C-127/02, C-226/08); 
• stopnjevanje dejavnosti (zadeva C-127/02); 
• spremembe dejavnosti (zadeva C-72/95); 
• dejavnosti zunaj območja, ki pa bi lahko pomembno vplivale nanj (zadevi C-98/03, C-

418/04), 
 
in da: 

• možnost, da se nekatere dejavnosti na splošno izvzamejo, ni v skladu z določbami 
člena 6(3) (zadeve C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09) ter da 

• obseg projekta ni pomemben, saj sam po sebi ne vpliva na verjetnost pomembnega 
vpliva na zaščiteno območje (zadevi C-98/03 in C-418/04). 

Beseda „načrt“ v členu 6(3) ima lahko prav tako zelo širok pomen. Po analogiji s členom 2(a) 
Direktive 2001/42/ES o strateški presoji vplivov na okolje načrti in programi pomenijo  
„načrte in programe, vključno s tistimi, ki jih sofinancira Evropska Skupnost, ter vse njihove 
spremembe: 
• ki jih pripravi in/ali sprejme organ na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ali jih pripravi 

organ, sprejme pa jih parlament ali vlada v zakonodajnem postopku in 
• ki so zahtevani z zakonskimi in drugimi predpisi.“ 
Zato bi bilo treba potrebo po ustrezni presoji načrta obravnavati ob upoštevanju narave, 
namena in vsebine načrta, ne pa zgolj na podlagi dejstva, ali je opredeljen kot „načrt“. Primeri 
načrtov, ki bi verjetno pomembno vplivali na območje, so: novi načrti za gospodarjenje z 
gozdovi za gozdove v omrežju Natura 2000, ki vključujejo pomembne spremembe gozdnih 
sestojev glede vrstne sestave ali obhodenj ali druge pomembne spremembe gozdarske 
ureditve, pomembne spremembe načrtov v zvezi z lovom na veliko divjad itd.  

Običajno se pričakuje, da načrt za gospodarjenje z gozdovi, v katerega so v celoti vključeni 
cilji ohranjanja in ohranitveni ukrepi v okviru omrežja Natura 2000 (celovit načrt za 
gospodarjenje z gozdovi) za neko območje, verjetno ne bo pomembno vplival na območje. 
Na osnovi objektivnih argumentov (preveritve načrta) je treba preveriti, ali pomemben 
negativen vpliv res ni verjeten, in to ustrezno dokumentirati. Če je ta pogoj izpolnjen, popolna 
ustrezna presoja načrta v smislu člena 6(3) direktive o habitatih ni potrebna (glej tudi 
vprašanje št. 35). 
Dobro je spomniti, da pri načrtih ali projektih, ki so neposredno povezani z upravljanjem za 
ohranitev območja Natura 2000 ali za to potrebni (tj. načrt upravljanja v okviru omrežja 
Natura 2000), postopek za izdajo dovoljenja iz direktive o habitatih ni potreben. Na splošno 
se predpostavlja, da se vplivi takšnih ukrepov za območje Natura 2000 v celoti upoštevajo pri 
postopku načrtovanja upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 in da te presoje zato ni treba 
ponoviti. Če pa takšen načrt ali projekt vsebuje tudi komponento, ki ni povezana z 
ohranjanjem, je morda vseeno potrebna ustrezna presoja (C-241/08), če verjetnih 
pomembnih vplivov na območje ni mogoče izključiti. 

(P) Na območja Natura 2000 lahko vplivajo nekateri ponavljajoči se ukrepi za gospodarjenje z 
gozdovi (npr. za obvladovanje epidemij podlubnikov). Glede na verjetnost takšnih dogodkov 
bi se morali ti v najboljšem primeru načrtovati v okviru načrta za gospodarjenje z gozdovi, v 
katerega so v celoti vključeni cilji ohranjanja v okviru omrežja Natura 2000, morebitna 

                                                 
76 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
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ustrezna presoja zanje pa se opravi, kot je pojasnjeno zgoraj. Pri ukrepih za gospodarjenje, ki 
se določijo za spopadanje z nepredvidenimi razmerami in ki bi verjetno pomembno vplivali na 
območje, je potrebna ustrezna presoja (npr. obsežen posek za preprečitev širjenja 
podlubnikov po vetrolomu, nanašanje insekticidov iz zraka). Priporočljivo je, da pristojni 
organi za reševanje nujnih primerov razvijejo posebne postopke, v katerih se upoštevajo cilji 
ohranjanja območij Natura 2000. 
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58. Ali se načrt ali projekt, ki bo verjetno pomembno vplival na območje Natura 2000, 
samodejno zavrne? Če ne, kateri postopki so potrebni? 
Pravna obveznost Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov,
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 13, 19, 24 

Načrti ali projekti, ki bodo verjetno pomembno vplivali na območje Natura 2000, se ne 
zavrnejo samodejno. Potrebna pa je večstopenjska presoja njihovih posledic za območje 
glede na cilje ohranjanja območja. 

Presoja obsega naslednje stopnje. 

- Prva stopnja: preverjanje – pri tej prvi stopnji se ugotavlja, ali je pri načrtu ali projektu 
potrebna ustrezna presoja. Če bo verjetno imel pomemben negativen vpliv na območje 
Natura 2000 ali če verjetnosti pomembnega vpliva ni mogoče izključiti, je potrebna 
ustrezna presoja. Glavne elemente faze preverjanja je priporočljivo pisno evidentirati, da 
se lahko pozneje pregledajo. 

- Druga stopnja: ustrezna presoja – ko se ugotovi, da je potrebna ustrezna presoja, je treba 
opraviti podrobno analizo morebitnih vplivov, ki bi jih lahko načrt ali projekt sam ali v 
povezavi z drugimi načrti ali projekti imel na celovitost območij Natura 2000 glede na 
njihove cilje ohranjanja.  

- Tretja stopnja: odločanje – če se na podlagi ustrezne presoje ugotovi škodljiv vpliv na 
celovitost območja, je treba preučiti, ali se lahko za odpravo takih učinkov uvedejo 
preventivni ali blažilni ukrepi.  

Ti blažilni ukrepi morajo biti neposredno povezani z verjetnimi vplivi, ki so bili ugotovljeni z 
ustrezno presojo, opredelijo pa se lahko šele, ko se ti vplivi v celoti ocenijo in opišejo v 
ustrezni presoji. Tako kot sama presoja vplivov mora tudi opredelitev blažilnih ukrepov 
temeljiti na dobrem razumevanju zadevnih vrst in habitatov.  

V primeru gozdarskih projektov lahko blažilni ukrepi vključujejo na primer spremembo ali 
omejitev datumov in časovnega razporeda izvajanja (na primer preprečitev sekanja dreves ali 
gradnje gozdne ceste med razmnoževanjem določene vrste). Če se lahko s temi blažilnimi 
ukrepi opredeljeni škodljivi vplivi uspešno odpravijo ali preprečijo, se lahko projekt odobri. V 
nasprotnem primeru se lahko odobri samo v skladu s postopkom odstopanja iz člena 6(4) 
(četrta stopnja) ali pa se zavrne. 

- Četrta stopnja: odstopanja – člen 6(4) določa nekatera odstopanja, v skladu s katerimi se 
lahko odobrijo načrti in projekti s škodljivimi vplivi na območje. Če se ugotovi, da bo načrt 
ali projekt pomembno škodoval območju Natura 2000, se lahko v izjemnih okoliščinah 
vseeno odobri, če ni drugih ustreznih rešitev, če se šteje, da ga je treba izvesti iz nujnih 
razlogov prevladujočega javnega interesa, in če se sprejmejo potrebni izravnalni ukrepi 
za varstvo usklajenosti omrežja Natura 2000. V takih primerih je treba o tem obvestiti tudi 
Evropsko komisijo, katere mnenje je potrebno, če so na območju prednostne vrste ali 
habitatni tipi. 
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59. Kakšen je odnos med obveznostjo preprečevanja slabšanja stanja iz člena 6(2) in 
postopkom iz člena 6(3)?  
Pravna obveznost Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 7, 13, 19 

Ti določbi sta dejansko „različni strani medalje“. Odstavka 2 in 3 člena 6 sta namenjena 
preprečevanju pomembnih negativnih vplivov na območja Natura 2000. V skladu z 
obveznostjo iz člena 6(2) je treba sprejeti ustrezne ukrepe, da se prepreči „slabšanje stanja 
… ali pomembno vznemirjanje“. Člen 6(3) je konkretneje usmerjen v nove načrte ali projekte, 
ki bi lahko „škodovali celovitosti zadevnega območja“. V nasprotju s členom 6(2), v zvezi s 
katerim ni mogoča nobena izjema, je s členom 6(4) določena ureditev odstopanj, v skladu s 
katero se lahko pod strogo omejenimi pogoji (drugih ustreznih rešitev ni, nujni razlogi 
prevladujočega javnega interesa, izravnalni ukrepi itd.) odobrijo načrti in projekti z negativnim 
vplivom. Cilji odstavkov 2 in 3 člena 6 so torej v glavnem podobni. 
Kadar se torej načrt ali projekt odobri, ne da bi bil v skladu s členom 6(3), se morda lahko 
ugotovi tudi kršitev člena 6(2). Primer tega je, kadar se ugotovi slabšanje stanja habitata ali 
vznemirjanje vrste, za katero je bilo zadevno območje določeno (zadeve C-304/0577, C-
388/0578 in C-404/09)79. Vsi načrti in projekti, odobreni v skladu s členom 6(3) in (4), so tudi v 
skladu s členom 6(2). 
 
 
60. Ali moram uporabiti postopek iz člena 6(3) vsakič, kadar želim posekati 
drevesa/pridobiti les v svojem gozdu v omrežju Natura 2000?  
Pravna obveznost/priporočilo Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 13 

(O) Postopek iz člena 6(3) se uporablja samo, če je verjetno, da bo načrt ali projekt 
pomembno vplival na območje Natura 2000. Uporablja se za vse takšne načrte ali projekte, 
ne glede na to, ali se izvajajo na območju Natura 2000 ali zunaj njega.  

(O) Pri prvi stopnji lastnik ali upravljavec gozda preveri, ali dejansko obstaja verjetnost, da bo 
imel načrt ali projekt sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti pomemben vpliv – to je 
znano kot faza preverjanja. Če se lahko dokaže, da te verjetnosti ni, popolna presoja vplivov 
ni potrebna, projekt pa se lahko odobri. V primeru dvomov je zelo priporočljivo vzpostaviti stik 
s pristojnim organom pred sečnjo, saj lahko v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo 
obstajajo dodatne zahteve. 

(P) V praksi obstajajo različni načini za izvedbo faze preverjanja. Priporočljivo je, da pristojni 
organi lastnike in upravljavce gozdov obvestijo o dejavnostih v zvezi z gozdovi, ki so a priori 
združljive s cilji ohranjanja, in tistih, ki niso. 

(P) V zvezi s tem bi bila zelo primerna priprava smernic, prilagojenih za posamezna območja.  
Če takšnih informacij ni, bi se moral upravljavec gozda, ki načrtuje dejavnost v zvezi z 
gozdom na območju Natura 2000, ta pa se ne predloži za nobeno vrsto odobritve (npr. posek 
na golo, ki mu sledi zasaditev v gozdu, pri čemer ukrepa nista zajeta z uradno odobrenim 
načrtom za gospodarjenje z gozdovi), prepričati, da dejavnost ne bo povzročila slabšanja 
stanja območja. Pred začetkom dejavnosti je priporočljivo vzpostaviti stik s pristojnim 
                                                 
77 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05. 
78 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05. 
79 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09
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organom, da se odpravijo dvomi o tem, ali je treba uporabiti postopek iz člena 6(3).  

Če se posek načrtuje v okviru načrta za gospodarjenje z gozdovi, v katerega so v celoti 
vključeni cilji ohranjanja in ohranitveni ukrepi v okviru omrežja Natura 2000 (celovit načrt za 
gospodarjenje z gozdovi), se načeloma ne šteje, da bo posek verjetno zelo škodoval 
območju. Če je ta pogoj dejansko izpolnjen (kar je treba na podlagi objektivnih meril preveriti 
v fazi preverjanja), ustrezna presoja ali dovoljenje v skladu z direktivo o habitatih nista 
potrebna.  

Prav tako je lahko koristno, če se večfazni komercialni program pridobivanja lesa za gozdno 
območje obravnava kot en projekt, da je potrebno samo eno dovoljenje. V takem primeru je 
treba v celotnem programu preveriti verjetnost morebitnih negativnih vplivov na območje in 
po potrebi opraviti ustrezno presojo.  
Številne male gozdne posesti niso zajete z odobrenim načrtom za gospodarjenje z gozdovi. 
Če ni verjetno, da bo načrtovani posek zelo škodoval območju glede na cilje ohranjanja 
območja, ni potrebna niti ustrezna presoja niti dovoljenje, razen če se to ne zahteva v 
regionalnem/nacionalnem postopku. Po drugi strani sta ustrezna presoja in dovoljenje 
potrebna, če bo posek verjetno pomembno vplival na območje.  

Pri številnih tradicionalnih ali ponavljajočih se dejavnostih v zvezi z gozdovi (npr. redčenje, 
zasaditev domorodnih vrst dreves, vzdrževanje nasadov itd.) se lahko na osnovi objektivnega 
preverjanja pogosto sklepa, da verjetno ne bodo imele pomembnega negativnega vpliva na 
območje Natura 2000. Če je dejansko tako, ustrezna presoja ni potrebna (glej tudi vprašanje 
št. 35).  
 
 
61. Ali je postopek iz člena 6(3) potreben tudi za načrte ali projekte zunaj območij 
Natura 2000?   
Pravna obveznost Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.):13 

Pri vsakem načrtu ali projektu, ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj 
potreben, pa bi sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti lahko pomembno vplival na 
območje, je treba opraviti ustrezno presojo njegovih posledic glede na cilje ohranjanja tega 
območja.  

Postopek iz člena 6(3) se uporablja za vse načrte ali projekte, ne glede na to, ali se izvajajo 
na območju Natura 2000 ali zunaj njega (npr. izsuševanje v zgornjem delu toka). 
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Kako obravnavati določeno dejavnost v zvezi z gozdovi na podlagi člena 6(3), če je načrt za gospodarjenje z 
gozdovi na voljo oziroma ga ni 

Ali je gozd zajet z načrtom za gospodarjenje z gozdovi?

DA

Ali mora načrt za gospodarjenje z gozdovi odobriti 
pristojni organ?

Ali mora dejavnost v zvezi z 
gozdom odobriti pristojni 

organ?

NE

Ali so v načrt za gospodarjenje z gozdovi 
v celoti vključeni cilji ohranjanja?

DA NE

Priporočljivo je 
pripraviti načrt za 
gospodarjenje z 

gozdovi, v katerega 
so vključeni cilji 

ohranjanja.

NEDA

Postopek iz 
člena 6(3) 

(glej spodaj –
začne se s 

fazo 
preverjanja).

Obveznost 
preprečevanja 

slabšanja stanja 
iz člena 6(2)

(1)DA NE

Medtem bi 
bilo treba 
opraviti 
spodnji 

postopek. 

Ali je z načrtom za 
gospodarjenje z gozdovi 

zajeta določena dejavnost v 
zvezi z gozdom?

Priporoča se 
revizija načrta za 
gospodarjenje z 

gozdovi. Medtem 
bi bilo treba 

opraviti spodnji 
postopek. 

NEDA

... in ali so 
bili 

izključeni 
vsi možni 
negativni 

vplivi 
dejavnosti

?
(2)

☺

(1) Skladnost se lahko zagotovi različno: s smernicami, ki jih pripravi
pristojni organ, vzpostavitvijo stika s pristojnim organom pred
izvedbo dejavnosti itd.

(2) To pomeni, da je bilo s preverjanjem načrta za gospodarjenje z
gozdovi, vključno z določeno dejavnostjo v zvezi z gozdom,
ugotovljeno, da negativni vpliv ni verjeten, ali pa je bila za načrt,
vključno z dejavnostjo, opravljena ustrezna presoja (UP), s katero je
bilo ugotovljeno, da pomembnega negativnega vpliva ni.

☺ Dejavnost se lahko odobri.

NEDA

Postopek iz 
člena 6(3) 

(glej spodaj –
začne se s 

fazo 
preverjanja).

Obveznost 
preprečevanja 

slabšanja stanja 
(1)

☺

Ali mora določeno dejavnost v zvezi z gozdom odobriti pristojni organ?

NI UP

DA

NE

 
UP: ustrezna presoja 
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Uporaba člena 6 direktive o habitatih za načrte in projekte 

1.: preverjanje: Ali bo projekt/načrt verjetno 
pomembno vplival na območje?

DA NE

UP NI UP

Projekt/načrt 
bo vplival na 

celovitost 
območja ali

takšnega vpliva 
ni mogoče 

izključiti 
(negotovost)

Projekt/načrt 
ne bo vplival 
na celovitost 

območja

Obveznost 
preprečevanja 

slabšanja 
stanja

Postopek iz člena 6(4)

☺ ☺

Postopek iz člena 6(3)

Ni druge ustrezne rešitve
in

NRPJI
in

nadomestilo
(po potrebi – pozitivno 

mnenje Komisije)

Obstaja druga ustrezna rešitev in/ali
ni NRPJI 

in/ali
ni nadomestila

(po potrebi – ni mnenja Komisije ali je 
to mnenje negativno)

☺ : Dejavnost se lahko odobri.

:  Dejavnost se ne more odobriti. Če je možno, se lahko 
obravnava druga ustrezna rešitev ali blažitev. V takem 
primeru je treba pri drugi ustrezni rešitvi ali spremenjeni 
dejavnosti opraviti postopek iz člena 6(3).

 
UP: ustrezna presoja 
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4.9 Spremljanje in ocenjevanje 
 
Vprašanja:  

62. Kako vedeti, ali se je stanje ohranjenosti gozdnega habitata ali vrste izboljšalo na 
celotnem naravnem območju razširjenosti v EU?  

63.  Katere obveznosti spremljanja veljajo za posamezna območja Natura 2000? Kdo je 
pristojen za to? Kako ugotoviti najnovejše stanje ohranjenosti določene vrste ali 
habitatnega tipa na svojem območju? 

64.  Katere obveznosti veljajo v zvezi s spremljanjem ohranitvenih ukrepov na območjih 
Natura 2000? 

 
 
62. Kako vedeti, ali se je stanje ohranjenosti gozdnega habitata ali vrste izboljšalo na 
celotnem naravnem območju razširjenosti v EU? 
Pravna obveznost Ciljna skupina:  organi Povezane študije primerov 

(št.): 

Države članice v skladu s členom 11 direktive o habitatih spremljajo stanje ohranjenosti 
naravnih habitatov in vrst v interesu Skupnosti. Stanje ohranjenosti vseh vrst in habitatov, 
pomembnih za EU, se redno ocenjuje v okviru šestletnih poročil o napredku, ki jih države 
članice predložijo Komisiji v skladu s členom 17 direktive o habitatih in členom 12 direktive o 
pticah. Namen tega je določiti stanje vsake vrste ali habitatnega tipa na celotnem naravnem 
območju razširjenosti v EU. Sprejeti so bili štirje razredi stanja ohranjenosti: ugodno (FV), 
neugodno – nezadostno (U1), neugodno – slabo (U2), neznano (XX).  
Končni cilj je seveda doseči ugodno stanje ohranjenosti vseh vrst in habitatnih tipov80.  
Vendar bo za to potreben čas. Habitatni tipi in vrste so bili izbrani, ker so bili ogroženi ali 
redki, kar pomeni, da je bilo njihovo stanje ohranjenosti že na začetku slabo. Zato bo trajalo 
nekaj časa, preden bodo ohranitveni ukrepi, ki so bili izvedeni, „obrodili sadove“ v smislu 
izboljšanja splošnega stanja ohranjenosti vrst ali habitatov po vsej EU.  

Številne države članice (npr. Avstrija, Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo) so razvile 
program sistematičnega spremljanja za spremljanje stanja ohranjenosti na različnih območjih. 
V zvezi s tem so lahko koristni podatki, pridobljeni pri opravljenih popisih gozdov, zlasti na 
velikih gozdnih območjih. Tako so se v okviru nemškega nacionalnega popisa gozdov 
(Bundeswaldinventur, BWI-2012) pri rednem delu na terenu obravnavali gozdni habitatni tipi 
in dejavniki, ki povzročajo motnje v njih. 
Vsa prizadevanja so usmerjena v doseganje tega cilja, najnovejše ocene stanja ohranjenosti 
pa so bile objavljene maja 2015  in zagotavljajo dobro sliko dosedanjega napredka81.
 

                                                 
80 Ta pojem je opredeljen v direktivi o habitatih – glej oddelek 3.4 dela I tega poročila.  
81 Podrobnejše informacije so na voljo na naslednjem spletnem mestu: 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/. 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. Katere obveznosti spremljanja veljajo za posamezna območja Natura 2000? Kdo je 
pristojen za to? Kako ugotoviti najnovejše stanje ohranjenosti določene vrste ali 
habitatnega tipa na svojem območju?  
Pravna 
obveznost/informacije 

Ciljna skupina:  
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 5 

 

(O) Vsaka država članica sama določi najboljši način spremljanja stanja ohranjenosti 
habitatnih tipov in vrst, pomembnih za EU, na ravni posameznega območja Natura 2000 na 
svojem ozemlju. Za to so odgovorni pristojni organi v vsaki državi članici. Rezultati 
spremljanja se običajno javno objavijo, na primer na spletnih mestih organov.  
(I) Za zasebne lastnike ali upravljavce gozdov pa ne velja obveznost spremljanja stanja 
ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v njihovih gozdovih. Seveda je dobrodošlo, če to 
spremljanje izvajajo, saj s tem zagotavljajo zelo dragocene informacije, na primer za 
opozarjanje v primeru morebitnega slabšanja stanja.   
Stopnja ohranjenosti določene vrste ali habitatnega tipa na območju Natura 2000 se 
evidentira in posodablja na standardnem obrazcu, ki se javno objavi za vsako območje 
Natura 2000. Pristojni organi in upravljavci območij lahko prav tako zagotovijo podrobne 
informacije v zvezi s tem. 
 
 
64. Katere obveznosti veljajo v zvezi s spremljanjem ohranitvenih ukrepov na območjih 
Natura 2000? 
Pravna obveznost/priporočilo Ciljna skupina: pristojni 

organi, upravljavci/lastniki 
gozdov 

Povezane študije primerov 
(št.): 20 

 

(O) V skladu s členom 11 direktive o habitatih morajo države članice spremljati stanje 
ohranjenosti naravnih habitatov in vrst v interesu Skupnosti. V skladu s členom 17(1) se od 
držav članic zahteva, da predložijo informacije o ohranitvenih ukrepih, sprejetih na območjih 
Natura 2000, ter vrednotenje vplivov teh ukrepov.  
V skladu z novo obliko poročanja82 na podlagi člena 17 (sprejeto za poročanje o 
obdobju 2007–2012) je treba predložiti informacije, na podlagi katerih naj bi bilo mogoče 
ovrednotiti prispevek omrežja Natura 2000 k stanju ohranjenosti habitatov in vrst, pa tudi 
splošno učinkovitost omrežja.  
Ta nova oblika poročanja vključuje zahtevo za poročanje o izvajanju načrtov upravljanja ali 
drugih instrumentov, ki jih države članice uporabljajo za upravljanje svojega omrežja, 
območjih, na katera vplivajo projekti/načrti, zaradi katerih so bili potrebni izravnali ukrepi, ter 
glavnih ukrepih, sprejetih za zagotovitev usklajenosti omrežja Natura 2000 v skladu s 
členom 10. 
(P) Glede na obveznost držav članic, da poročajo o izvajanju ohranitvenih ukrepov in 
njihovem vplivu na stanje ohranjenosti, je priporočljiv mehanizem za spremljanje ohranitvenih 
ukrepov na ravni posameznih območij. Tak mehanizem običajno vključuje merljiva in jasno 
preverljiva merila in kazalnike, da se olajša nadaljnje spremljanje in ocenjevanje rezultatov. 
Običajno so za spremljanje v okviru omrežja Natura 2000 odgovorni pristojni organi. Kar 

                                                 
82 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal. 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal.


90 Omrežje Natura 2000 in gozdovi  

 

zadeva gozdne habitate in vrste ter ukrepe, ki se izvajajo v gozdovih, se priporoča tesno 
sodelovanje med organi za gozdove in ohranjanje narave ter lastniki in upravljavci gozdov.  
Spremljanje in ocenjevanje rezultatov sta ključna za to, da se omogoči prilagajanje ciljev 
ohranjanja in ohranitvenih ukrepov morebitnemu pomembnemu naravnemu ali drugemu 
razvoju dogodkov, ki bi lahko vplival na ohranjanje habitatov in vrst v interesu Skupnosti na 
območju. 
 
 
4.10  Komuniciranje, sodelovanje in dejavno vključevanje deležnikov 
 
Vprašanja: 
 
65.  Kakšno vlogo imajo lahko lastniki in upravljavci gozdov pri izvajanju omrežja 

Natura 2000?  
66.  Zakaj je pomembno v določanje ciljev ohranjanja narave in načrtov upravljanja v okviru 

omrežja Natura 2000 vključiti različne skupine deležnikov? 
67.  Katere stopnje bi moral vključevati participativni postopek? 
68.  Katere informacije bi bilo treba javno objaviti? 
69.  Lastniki gozdov pogosto težko razumejo omrežje Natura 2000. Kako to izboljšati? 
 
 
65. Kakšno vlogo imajo lahko lastniki in upravljavci gozdov pri izvajanju omrežja 
Natura 2000?  
Priporočilo Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24 

Za izvajanje omrežja Natura 2000 so pristojne države članice, vendar ima to izvajanje 
zelo pomembne posledice za lastnike in upravljavce zemljišč. Ustrezno sodelovanje 
lastnikov in upravljavcev gozdov je ključno. Zgodnja vključitev lastnikov in upravljavcev 
gozdov je dejansko potrebna in dragocena. Lastniki gozdov poznajo svoja zemljišča, 
imajo lastne cilje gospodarjenja ter ključno vlogo pri določanju in izvajanju ukrepov za 
gospodarjenje v svojih gozdovih. Zato so ključni partnerji pri razvoju in uspešnem 
izvajanju omrežja Natura 2000. 
Zelo priporočljiva sta priprava in razvoj načrtov upravljanja, ki obravnavajo posebne cilje 
ohranjanja posameznih območij in vključujejo ohranitvene ukrepe na območjih 
Natura 2000. Pomembno je vključiti vse zadevne deležnike, da se čim temeljiteje preučijo 
vse možnosti, ki izpolnjujejo različna pričakovanja, obravnavajo in preprečujejo morebitna 
nasprotja ter iščejo rešitve za zagotovitev nadomestila za morebitno gospodarsko izgubo 
(dodatne stroške in izpad dohodka) zaradi določenih ohranitvenih ukrepov, ki presegajo 
običajno prakso v okviru trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.  
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66. Zakaj je pomembno v določanje ciljev ohranjanja narave in načrtov upravljanja 
v okviru omrežja Natura 2000 vključiti različne skupine deležnikov?  
Priporočilo Ciljna skupina: širša 

javnost, upravljavci/lastniki 
gozdov, organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 

Glede na to, da je namen omrežja Natura 2000 prispevati k zagotavljanju biotske 
raznovrstnosti ob upoštevanju družbenogospodarskih in kulturnih zahtev, je zelo 
priporočljivo, da se vsi zadevni deležniki vnaprej opredelijo ter vključijo v pripravo in 
razvoj ukrepov, ki zadevajo ohranjanje gozdov na območjih Natura 2000.  
Upravljanje območij Natura 2000 lahko bolj ali manj neposredno zadeva različne tipe 
deležnikov. Organi ter lastniki in upravljavci gozdov imajo najpomembnejšo vlogo pri 
postopkih odločanja, vendar bi bilo treba upoštevati tudi stališča drugih deležnikov, zlasti 
lokalnih skupnosti in drugih uporabnikov zemljišč, NVO, lovcev, ribičev itd., ki lahko 
morda doprinesejo k postopku s svojim znanjem in izkušnjami.  
Zaradi udeležbe javnosti pri načrtovanju in pripravi posebnih ciljev ohranjanja in 
ohranitvenih ukrepov za posamezno območje Natura 2000 se lahko upoštevajo stališča 
ljudi, ki prebivajo in delajo na območju ali ga uporabljajo. Zagotavlja tudi odlično 
priložnost za ustvarjanje družbenega ozračja, ki je ugodnejše za ohranjanje okolja. Z 
obveščanjem različnih deležnikov o upravljanju območja in posvetovanjem z njimi o tem 
se bo bistveno povečala verjetnost uspeha. Poleg tega je to lahko tudi priložnost za 
razvoj večdisciplinarnega in strokovnega pristopa, pa tudi za sodelovanje in morebitne 
sinergije med različnimi akterji.  
Vključevanje akterjev, ki niso neposredno povezani z gozdovi, zagotavlja priložnost, da 
se preprečijo ali rešijo morebitna nasprotja (npr. čezmeren pritisk zaradi divjadi) ter 
izkoristijo znanje in izkušnje drugih. Glede na to, da na stanje ohranjenosti zaščitenih 
habitatnih tipov in vrst pogosto vplivajo dejavnosti različnih deležnikov (gozdarjev, lovcev, 
turizma itd.), je komuniciranje z njimi in med njimi ključno za zagotovitev celovitega 
upravljanja ter uravnoteženo izpolnjevanje ciljev ohranjanja in drugih ciljev. 
 
67. Katere stopnje bi moral vključevati participativni postopek?  
Priporočilo Ciljna skupina: širša 

javnost, upravljavci/lastniki 
gozdov, organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 3, 6, 8, 10, 18, 22, 24

Participativni postopki se lahko izvajajo na več načinov83. Participativni postopek pri 
gospodarjenju z gozdnimi območji Natura 2000 lahko vključuje naslednje glavne stopnje:  
– opredelitev vseh zadevnih deležnikov; 
– po potrebi ustanovitev delovne skupine ali odbora, v katerem deluje več deležnikov; 
– opredelitev vrednosti, pravic, virov, zemljišč in ozemelj ter presojo vplivov; 
– participativno presojo vplivov – opredelitev pozitivnih in negativnih vplivov;  
– podrobno javno obveščanje o ciljih ohranjanja in razpravo o načrtovanih ukrepih. Ciljno 
obveščanje vseh neposredno prizadetih deležnikov; 
– razpravo o najboljših načinih in mehanizmih za izvedbo potrebnih ukrepov ter njihovo 
opredelitev ob upoštevanju finančnih virov, nadomestil in delitve koristi; 

                                                 
83 Glej na primer zbirko orodij za vključevanje javnosti v načrtovanje gozdov in gozdnih zemljišč, ki jo 
je objavila komisija za gozdarstvo v Združenem kraljestvu, na voljo na spletnem naslovu: 
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8. 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8
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– pomoč v primeru nasprotujočih si zahtevkov z uporabo ustreznih postopkov za 
reševanje sporov; 
– uvedbo modela participativnega spremljanja, pri katerem so od začetka vključeni vsi 
deležniki: kaj, kako, kdaj, kje se spremlja in kdo izvaja spremljanje; 
– izvajanje svetovalnih storitev. 

 
68. Katere informacije bi bilo treba javno objaviti? 
Priporočilo Ciljna skupina: 

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 2, 3, 8, 10, 17 

Odprt javni dostop do informacij, zlasti informacij o ciljih ohranjanja, obveznostih, 
priporočilih, sporazumih, na ravni območja in nacionalni/regionalni ravni je izjemno 
pomemben. Lastniki in upravljavci gozdov bi morali biti po potrebnih posvetovanjih 
temeljito seznanjeni z razlogi za posebne cilje ohranjanja in ohranitvene ukrepe za 
gozdove na območjih Natura 2000 ter njihovim pomenom. Zato je priporočljivo javno 
objaviti podrobne opise ciljev ohranjanja in ohranitvenih ukrepov ter ustrezne informacije 
o lokaciji ključnih naravnih značilnosti in zadevnih ohranitvenih ukrepih. V nasprotju z 
nekaterimi načrti za gospodarjenje z gozdovi (ki lahko vsebujejo zasebne in občutljive 
informacije) je načrt upravljanja v okviru omrežja Natura 2000 običajno javno dostopen 
dokument (glej tudi vprašanje št. 33). 

Sporočanje pomembnih in razumljivih informacij je ključno za izboljšanje medsebojnega 
razumevanja in spodbujanje dialoga med deležniki. Poleg tega je osnovni pogoj za 
produktivne razprave o ciljih ohranjanja in ohranitvenih ukrepih. Za dober načrt 
komuniciranja je treba razviti ustrezne strategije za komuniciranje in obveščanje o splošnih 
ciljih omrežja Natura 2000, ciljih ohranjanja in ohranitvenih ukrepih posameznih območij 
itd. To lahko vključuje ustanovitev delovne skupine ali odbora, v katerem deluje več 
deležnikov, če je to mogoče, ter razvoj preglednega postopka za sestanke in posvetovanja 
(okrogle mize, glasila id.). Pomembno je ustrezno obveščanje deležnikov o omejitvah, pa 
tudi priložnostih, ki jih ponuja omrežje Natura 2000. 
 
 
69. Lastniki gozdov pogosto težko razumejo omrežje Natura 2000. Kako to 
izboljšati?  
Priporočilo Ciljna skupina:  

upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov
(št.): 3, 8, 10 

Čeprav direktiva o habitatih ne vsebuje izrecnih obveznosti glede komuniciranja, je 
Komisija poudarila pomen komuniciranja in pojasnjevanja ciljev omrežja Natura 2000 širši 
javnosti in zlasti deležnikom, ki so neposredno povezani z območjem, ter potrebo po 
takem komuniciranju in pojasnjevanju za upravljanje območij. Pripravila je koristne 
smernice v zvezi s splošnimi določbami direktiv o pticah in habitatih, pa tudi posebne 
smernice za določene gospodarske sektorje (glej: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 
Na voljo je več orodij za ozaveščanje, svetovanje, povečanje lokalnih zmogljivosti za 
upravljanje območja Natura 2000 in razvoj participativnega postopka (glej tudi vprašanje 
št. 25).  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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4.11 Varstvo vrst in habitatov, pomembnih za EU, na njihovem celotnem 
območju razširjenosti zunaj območij Natura 2000 
 
Vprašanja:  

70.  Ali imajo gozdovi zunaj omrežja Natura 2000 kakšno vlogo pri ohranjanju vrst in 
habitatov, pomembnih za EU? 

71.  Katere pravne zahteve zagotavljajo varstvo vrst s seznamov zunaj omrežja 
Natura 2000? 

 
 
70. Ali imajo gozdovi zunaj omrežja Natura 2000 kakšno vlogo pri ohranjanju vrst in 
habitatov, pomembnih za EU? 

Informacije/priporočilo 
Ciljna skupina: 
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 12, 16, 22 

(I) Da, gozdovi zunaj omrežja Natura 2000 imajo pomembno vlogo pri ohranjanju habitatov in 
vrst v interesu EU, zlasti tistih, pri katerih obstaja nevarnost razdrobljenosti ali izoliranosti. 
Takšni gozdovi lahko prispevajo k bistvenemu izboljšanju ekološke usklajenosti omrežja in 
funkcionalne povezanosti območij Natura 2000.  
Območja zunaj omrežja Natura 2000 lahko pomenijo tudi dodatna zatočišča vrstam in 
habitatnim tipom zunaj določenih območij. To je zlasti pomembno za gozdne vrste in habitate 
z velikim območjem razširjenosti (npr. medvedi in risi) ali široko porazdelitvijo (npr. obrežni 
gozdovi), saj je v omrežje Natura 2000 vključen zgolj majhen del njihovega celotnega vira 
(včasih manj kot 50 %). Navedena območja zunaj omrežja Natura 2000 so potrebna za 
doseganje ugodnega stanja ohranjenosti.   
(P) V skladu s členom 10 direktive o habitatih so države članice spodbujene k ravnanju z 
značilnostmi krajine, ki so zelo pomembne za selitev, razširjanje in gensko izmenjavo 
prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Takšni ukrepi lahko vključujejo tudi gozdove in 
gozdna območja, ki niso določeni kot območja Natura 2000. Člen 10 ima praktične posledice 
za lastnike in upravljavce gozdov samo, če države članice sprejmejo posebne ukrepe v zvezi 
s tem vprašanjem. Nekatere države to vprašanje obravnavajo v nacionalnih ali regionalnih 
strategijah (npr. Ecoforests (ekogozdovi) v Latviji, Schémas Régionaux de Cohérence 
Ecologique v Franciji). Pobuda Evropske komisije za zeleno infrastrukturo bo dodatno 
spodbujala države članice k sprejemanju takšnih ukrepov. 

Pomen območij zunaj omrežja Natura 2000 za ptice je izražen v členu 3(b) in členu 4 
direktive o pticah, v skladu s katerima se od držav članic zahteva, naj si prizadevajo za 
vzdrževanje in upravljanje habitatov na zaščitenih območjih in zunaj njih v skladu z 
ekološkimi zahtevami ter preprečujejo onesnaževanje ali slabšanje stanja habitatov. 
 
 
71. Katere so pravne zahteve za varstvo vrst zunaj omrežja Natura 2000?  

Pravna obveznost 
Ciljna skupina: 
upravljavci/lastniki gozdov, 
organi 

Povezane študije primerov 
(št.): 12, 16 

Z direktivama EU o naravi se zahteva tudi varstvo nekaterih vrst po vsej EU, tj. na območjih 
Natura 2000 in zunaj njih, za zagotovitev njihovega ohranjanja na njihovem celotnem 
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naravnem območju razširjenosti v EU. To zadeva vse vrste prostoživečih ptic, ki so naravno 
prisotne v EU, pa tudi druge vrste iz prilog IV in V k direktivi o habitatih, ki so prav tako 
povezane z gozdnimi habitati. 

Poleg tega se od držav članic zahteva, da ohranijo, vzdržujejo ali ponovno vzpostavijo 
zadostno raznovrstnost in površino habitatov za vse vrste prostoživečih ptic na evropskem 
ozemlju (člen 3 direktive o pticah). Ta zahteva lahko pomeni, da je treba sprejeti ukrepe za 
varstvo habitatov zunaj omrežja Natura 2000.  

Kar zadeva določbe o varstvu vrst na njihovem celotnem območju razširjenosti, se v skladu z 
obema direktivama84 od držav članic zahteva, naj prepovejo:  
- namerno ubitje ali ujetje zaščitenih vrst na kakršen koli način; 
- namerno uničevanje ali odvzem jajc ali gnezd ter trganje, zbiranje, rezanje, ruvanje ali 

uničevanje zaščitenih rastlin; 
- poškodovanje ali uničenje razmnoževališč ali počivališč; 
- namerno vznemirjanje, zlasti med razmnoževanjem, vzrejo mladičev, zimskim spanjem in 

selitvijo; 
- posedovanje, prodajo in prevoz osebkov, vzetih iz narave. 
Te prepovedi morajo po prenosu v nacionalno zakonodajo spoštovati vsi lastniki, uporabniki 
in upravljavci gozdov.  
V nekaterih okoliščinah so dovoljena odstopanja od teh določb (npr. za preprečitev resne 
škode na posevkih, živini, gozdovih, ribištvu in vodi), če ni na voljo druge zadovoljive rešitve 
in če posledice teh odstopanj niso nezdružljive s splošnimi cilji direktiv. Pogoji za odstopanja 
so določeni v členu 9 direktive o pticah in členu 16 direktive o habitatih. 
Dodatne smernice v zvezi z določbami o varstvu vrst na podlagi direktive o habitatih so na 
voljo na spletnem naslovu:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 
 
 

                                                 
84 Točni pogoji so določeni v členu 5 direktive o pticah (za ptice) ter členih 12 (za živali) in 13 (za 
rastline) direktive o habitatih. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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PRILOGE 
 

 
PRILOGA 1:  GLOSAR IN KRATICE  
 
 
GLOSAR 
 

Prvobitni gozdovi/gozdne pokrajine: glej pojem „pragozdovi“. 

Pogozdovanje: osnovanje gozda z zasaditvijo in/ali namernim sejanjem na zemljišču, ki 
dotlej ni bilo opredeljeno kot gozd. Vključuje spremembo rabe zemljišča iz negozdnega v 
gozdno (FRA 2015 Terms and definitions, The Forest Resources Assessment (Pojmi in 
opredelitve, Ocena gozdnih virov za leto 2015) (FRA, FAO 201285). 

Priloga I k direktivi o habitatih vsebuje seznam naravnih habitatnih tipov v interesu 
Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja.  

Priloga II k direktivi o habitatih vsebuje seznam živalskih in rastlinskih vrst v interesu 
Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja. Večina vrst 
iz te priloge je navedena tudi v Prilogi IV.  
Priloga III k direktivi o habitatih vsebuje seznam meril za izbiranje območij, ki se 
upravičeno lahko opredelijo kot območja, pomembna za Skupnost, in določijo za posebna 
ohranitvena območja.  

Priloga IV k direktivi o habitatih vsebuje seznam živalskih in rastlinskih vrst v interesu 
Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati. 

Priloga V k direktivi o habitatih vsebuje seznam živalskih in rastlinskih vrst v interesu 
Skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja. 

Biogeografske regije: habitati in vrste, ki se običajno pojavljajo skupaj, so povezani z 
regijami, podobnimi v podnebju, višini in geološki sestavi. Z ekološkega vidika je mogoče 
Evropo razdeliti na devet kopenskih in štiri morske biogeografske regije. Kadar država 
članica opravi oceno stanja ohranjenosti vrste ali habitata, referenčno območje ocene ni 
ozemlje zadevne države članice, temveč ustrezni deli biogeografskih regij v državi članici 
(EK, 200986). 

Stanje ohranjenosti:  pojem je opredeljen v členu 1 direktive o habitatih, kot se uporablja za 
habitate in vrste. Stanje ohranjenosti naravnega habitata pomeni skupek vplivov, ki delujejo 
na naravni habitat in njegove značilne vrste in ki lahko vplivajo na njegovo dolgoročno 
naravno razširjenost, strukturo in funkcije ter dolgoročno preživetje njegovih značilnih vrst na 
ozemlju držav članic, za katero se uporablja Pogodba EU. Stanje ohranjenosti vrste pomeni 
skupek vplivov, ki delujejo na zadevno vrsto ter lahko dolgoročno vplivajo na razširjenost in 
številčnost njenih populacij na ozemlju držav članic, za katerega se uporablja Pogodba EU. 
Stanje ohranjenosti se oceni kot „ugodno“, „neugodno – nezadostno“ in „neugodno – slabo“ 
na podlagi štirih parametrov, kot so opredeljeni v členu 1 direktive o habitatih. Parametri za 
habitate so območje razširjenosti, površina, struktura in funkcije ter obeti za prihodnost, za 
vrste pa območje razširjenosti, populacija, habitat vrste in obeti za prihodnost. 

                                                 
85 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf. 
86 EK, 2009. Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu, Zbirno poročilo o stanju ohranjenosti 
habitatnih tipov in vrst, kot zahteva člen 17 Direktive o habitatih. COM(2009) 358 final, na voljo na 
spletnem naslovu: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0358&from=SL. 

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0358&amp;from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0358&amp;from=SL
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Odmrli les: vsa neživa lesna biomasa, ki ni v odpadlem listju, ne glede na to, ali je stoječa, 
ležeča ali v tleh. Odmrli les vključuje les, ki leži na površju, odmrle korenine in štore s 
premerom vsaj 10 cm ali drugim premerom, ki ga uporablja država (FRA 2015 Terms and 
Definitions, FAO 2012). Količina odmrlega lesa v evropskih gozdovih je pomemben kazalnik 
biotske raznovrstnosti gozdov. Količina odmrlih stoječih dreves (sušic) in ležečih dreves 
(podrtic) na gozdnem območju in drugih gozdnih površinah je vključena med vseevropske 
kazalnike biotske raznovrstnosti (SEBI 018) in kazalnike, določene v okviru MCPFE za oceno 
sedanjega stanja biotske raznovrstnosti v gozdovih. Količina odmrlega lesa po posameznih 
tipih gozda se običajno sporoči ob upoštevanju stoječih in ležečih odmrlih dreves, ki so dolga 
vsaj 2 m in imajo vsaj 10 cm premera (MCPFE, EEA87). 

Krčenje gozdov: sprememba rabe zemljišča iz gozda v zemljišče za drugo rabo ali trajno 
zmanjšanje zastrtosti z drevjem pod spodnji prag 10 odstotkov. Krčenje gozdov vključuje 
dolgoročno ali trajno izgubo gozdne površine in pomeni spremembo rabe zemljišča. Vključuje 
območja gozdov, spremenjena v kmetijska območja, pašnike, vodna zajetja in urbana 
območja (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Stopnja ohranjenosti: v tem dokumentu to pomeni stanje ohranjenosti habitatnega tipa ali 
vrste v interesu Skupnosti na območju Natura 2000, kot je opredeljeno na standardnem 
obrazcu (SO, glej v nadaljevanju). Na SO se uporabljajo tri merila (zastopanost, sorazmerna 
površina in stopnja ohranjenosti za habitatne tipe, populacija, stopnja ohranjenosti in 
izoliranost za vrste) za splošno oceno vsake vrste in habitatnega tipa na zadevnem 
območju88. 

Ekološke zahteve habitatnih tipov in vrst: v tem dokumentu to pomeni skupek vseh 
ekoloških potreb, vključno z abiotskimi in biotskimi dejavniki, za katere se šteje, da so 
potrebne za zagotovitev ohranitve habitatnih tipov (tj. posebna struktura in funkcije habitata, 
potrebne za njegovo dolgoročno ohranitev, značilne vrste habitata itd.) in vrst na območju, 
vključno z njihovimi odnosi s fizičnim okoljem (zrak, voda, tla, vegetacija itd.). 

Enakovreden instrument (enakovreden načrtu za gospodarjenje z gozdovi): informacije, 
zbrane o gozdnem območju na ravni gozdnogospodarske enote ali združene 
gozdnogospodarske enote (gozdne podenote, kmetije, podjetja, zbirna območja, občine ali 
večje enote) ter strategijah/dejavnostih za gospodarjenje, načrtovanih za izpolnjevanje ciljev 
gospodarjenja ali razvoja (Forest Europe, MCPFE 2002). 

Ugodno stanje ohranjenosti: pomeni splošni cilj, ki ga je treba doseči za vse habitatne tipe 
in vrste v interesu Skupnosti. Preprosto povedano, pomeni stanje, v katerem habitatni tip ali 
vrsta uspeva (po kakovosti in površini/populaciji) in ima tudi dobre obete za prihodnost. 
Dejstvo, da habitat ali vrsta ni ogrožena (tj. da ji ne grozi neposredno tveganje za izumrtje), 
ne pomeni, da je njeno stanje ohranjenosti ugodno.  
V skladu s členom 1 direktive o habitatih se šteje, da je stanje ohranjenosti naravnega 
habitata „ugodno“, če: 

– so njegovo naravno območje razširjenosti in površine, ki jih na tem območju pokriva, 
stabilni ali se povečujejo; 

– obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno še obstajale posebna struktura in 
funkcije, potrebne za njegovo dolgoročno ohranitev, in 

– je stanje ohranjenosti njegovih značilnih vrst ugodno. 

                                                 
87 Glej: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood.  
88 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal.
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Šteje se, da je stanje ohranjenosti vrste „ugodno“, če: 

– podatki o populacijski dinamiki te vrste kažejo, da se sama dolgoročno ohranja kot 
preživetja sposobna sestavina svojih naravnih habitatov; 

– se naravno območje razširjenosti vrste niti ne zmanjšuje niti se v predvidljivi prihodnosti 
verjetno ne bo zmanjšalo, ter 

– obstaja in bo verjetno še naprej obstajal dovolj velik habitat za dolgoročno ohranitev njenih 
populacij. 

Gozd: zemljišče, katerega površina presega 0,5 hektara, z drevesi, ki so višja od 5 metrov, in 
zastrtostjo, večjo od 10 odstotkov, ali drevesi, ki lahko dosežejo ta pragova in situ. Ne 
vključuje zemljišč, ki so pretežno v kmetijski ali urbani rabi (FRA 2015 Terms and definitions, 
FAO 2012). 

Načrt za gospodarjenje z gozdovi: instrument za gospodarjenje, katerega namen je 
opredeliti cilje gospodarjenja in ki se redno pregleduje. Načrt za gospodarjenje mora 
vsebovati ustrezne podrobnosti o načrtovanih dejavnostih za posamezne operativne enote 
(sestoje ali odseke), lahko pa vsebuje tudi splošne strategije in dejavnosti, načrtovane za 
izpolnjevanje ciljev gospodarjenja. Ta opredelitev vključuje gozdna območja na zaščitenih 
območjih, za katera je bil pripravljen načrt za gospodarjenje (FRA 2015 Terms and 
definitions, FAO 2012). V okviru procesa Forest Europe je načrt za gospodarjenje z gozdovi 
opredeljen kot informacije (v obliki besedil, zemljevidov, preglednic in grafov), zbrane v okviru 
(rednih) popisov gozdov na ravni operativnih gozdnih enot (sestojev, odsekov), in načrtovane 
dejavnosti za posamezne sestoje ali odseke za doseganje ciljev gospodarjenja (MCPFE 
2002). 

Načrt za gospodarjenje z gozdovi, v katerega so vključeni cilji ohranjanja in/ali 
ohranitveni ukrepi v okviru omrežja Natura 2000: v tem dokumentu je ta pojem opredeljen 
kot načrt za gospodarjenje z gozdovi, ki vsebuje tudi informacije o ciljih ohranjanja, določenih 
za območje Natura 2000, ki mu pripada gozd, zajet z načrtom. Vse dejavnosti, zajete z 
načrtom, so načrtovane tako, da so združljive s temi cilji ohranjanja. Poleg tega lahko načrt 
vključuje tudi dejavnosti na področju silvikulture ali druge dejavnosti, ki dejavno prispevajo k 
izpolnjevanju ciljev ohranjanja območja. Na posameznem območju Natura 2000 se lahko 
uporablja en ali več načrtov za gospodarjenje z gozdovi, v katere so vključeni cilji ohranjanja 
v okviru omrežja Natura 2000, skupaj s posebnim načrtom upravljanja v okviru omrežja 
Natura 2000 za navedeno območje. 

Celovit načrt upravljanja v okviru omrežja Natura 2000/načrt za gospodarjenje z 
gozdovi: v tem dokumentu je pojem opredeljen kot načrt upravljanja, ki vsebuje podrobne 
informacije o gozdarstvu in omrežju Natura 2000 (podatke iz popisov gozdov, cilje 
gospodarjenja z gozdovi, habitatne tipe in vrste v interesu Skupnosti, cilje ohranjanja itd.), pa 
tudi o načrtovanih gozdarskih dejavnostih in ohranitvenih ukrepih v okviru omrežja 
Natura 2000, ki lahko vključujejo tudi posebne dejavnosti na področju silvikulture. Vse 
dejavnosti in ukrepi, vključeni v celovit načrt upravljanja, so zasnovani tako, da so združljivi s 
cilji ohranjanja območja. Celovit načrt upravljanja v okviru omrežja Natura 2000/načrt za 
gospodarjenje z gozdovi pomeni enoten instrument upravljanja za posamezno gozdno 
območje v lasti enega lastnika ali skupine lastnikov, ki je kot celota določeno za območje 
Natura 2000. Za takšno območje izpolnjuje vlogo običajnega načrta za gospodarjenje z 
gozdovi in načrta upravljanja v okviru omrežja Natura 2000.   
Gozdno območje z načrtom upravljanja: gozdno območje, za katero je bil pripravljen 
dolgoročen in evidentiran načrt upravljanja. Gozdno območje z načrtom upravljanja se lahko 
nanaša na raven gozdnogospodarske enote ali združene gozdnogospodarske enote (gozdne 
podenote, kmetije, podjetja, zbirna območja, občine ali večje enote). 
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Lastništvo nad gozdovi: pojem se na splošno nanaša na zakonsko pravico do proste in 
izključne uporabe, nadzora, prenosa ali drugačnega pridobivanja koristi gozda. Lastništvo se 
lahko pridobi s prenosi, kot so prodaje, darovanja in dedovanje. Lastništvo nad gozdovi se 
nanaša na lastništvo nad drevesi, ki rastejo na zemljišču, opredeljenem kot gozd, ne glede na 
to, ali se lastništvo nad temi drevesi ujema z lastništvom nad samim zemljiščem (FRA 2015 
Terms and definitions, FAO 2012). 

Gozdarstvo: stroka, ki zajema znanost, umetnost ter trajnostno osnovanje, upravljanje, 
uporabo in ohranjanje gozdov ter povezanih virov v korist ljudi za izpolnjevanje zaželenih 
ciljev, potreb in vrednot (SAF 2008). 
Habitat vrste: okolje, ki ga opredeljujejo posebni abiotski in biotski dejavniki ter v katerem 
živi vrsta v katerem koli stadiju svojega razvoja.  
Habitatni tipi v interesu Skupnosti: habitati na evropskem ozemlju držav članic, ki jim grozi 
nevarnost izginotja na njihovem naravnem območju razširjenosti ali ki imajo majhno naravno 
območje razširjenosti zaradi zmanjševanja ali omejenosti območja samega ali predstavljajo 
izjemne primere tipičnih značilnosti ene ali več biogeografskih regij. Takšni habitatni tipi so 
navedeni na seznamu v Prilogi I k direktivi o habitatih.  
Vnesena vrsta: vrsta, podvrsta ali nižji takson, ki se pojavi zunaj svojega naravnega 
območja razširjenosti (preteklega ali sedanjega), in možnosti razpršitve (tj. zunaj območja 
razširjenosti, na katerem je naravno prisoten ali bi lahko bil naravno prisoten brez 
neposrednega ali posrednega vnosa ali posredovanja človeka) (FRA 2015 Terms and 
definitions, FAO 2012). 

Invazivna vrsta: vrsta, ki ni domorodna v določenem ekosistemu ter katere vnos in širjenje 
povzročata ali bi lahko povzročala družbeno-kulturno, gospodarsko ali okoljsko škodo ali 
škodo za zdravje ljudi (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Gozd za več vrst rabe: gozdno območje, določeno predvsem za več kot en namen, pri 
čemer se noben posamezen namen ne obravnava kot prevladujoča funkcija. Vključuje katero 
koli kombinacijo naslednjega: proizvodnja izdelkov, varstvo tal in vode, ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in zagotavljanje družbenih storitev, pri čemer se nobena od navedenih 
dejavnost sama po sebi ne obravnava kot prevladujoča funkcija (FRA 2015 Terms and 
definitions, FAO 2012). 

Gozd v omrežju Natura 2000: v tem dokumentu „gozd v omrežju Natura 2000“ pomeni gozd 
ali del gozda na območju, ki je bilo določeno za območje Natura 2000. Gozd v omrežju 
Natura 2000 lahko vključuje habitatne tipe, ki ustrezajo tistim iz Priloge I k direktivi o habitatih, 
in habitate, ki niso v interesu Skupnosti, vendar imajo določen pomen kot habitati vrst v 
interesu Skupnosti ali preprosto za splošno usklajenost območja ali omrežja Natura 2000 
(povezanost). 

Naravni gozd: gozd, ki ga sestavljajo avtohtona drevesa in ni opredeljen kot nasad (FAO, 
Forest Resources Assessment 2000). 

Naravno širjenje gozda: širjenje gozda zaradi naravne sukcesije na zemljišče, ki je bilo 
dotlej v drugi rabi (npr. širjenje gozda zaradi sukcesije na zemljišče, ki se je pred tem 
uporabljajo za kmetijstvo) (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Upravljanje brez posredovanja: oblika upravljanja, katere namen je, da se po potrebi s 
preprečevanjem motenj zaradi človekovih dejavnosti, ki bi pomembno vplivale na biotsko 
raznovrstnost, omogočijo naravni procesi (Wilderness guidelines (smernice za divjino)). 
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Nelesni izdelek: oprijemljivi in fizični predmeti biološkega izvora, ki so pridobljeni iz gozdov, 
vendar ne iz lesa. Na splošno obsegajo nelesne izdelke rastlinskega in živalskega izvora, 
pridobljene z območij, ki so opredeljena kot gozdovi. Vključujejo naslednje izdelke, ne glede 
na to, ali so pridobljeni iz naravnih gozdov ali nasadov: gumi arabikum, guma/lateks in smola; 
božična drevesa, pluta, bambus in ratan (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Pragozd: pragozdni sestoji so sestoji v prvotnih ali sekundarnih gozdovih, v katerih so se 
razvile strukture in vrste, ki se običajno povezujejo s tem tipom starega prvotnega gozda. 

Druga gozdna površina: zemljišče s površino, večjo od 0,5 ha, ki ni opredeljeno kot gozd. 
Zastrtost na zemljišču je 5 %–10 %, pokrivajo pa ga drevesa, ki lahko ob odraslosti dosežejo 
višino 5 m in situ, ali kombinirano rastje, sestavljeno iz grmičevja, grmovja in dreves. Ne 
vključuje zemljišč, ki so predvsem v kmetijski ali urbani rabi (FAO – Global Forest Resources 
Assessment 2015 Terms and Definitions, delovni dokument 144/E, Rim 2012). 

Epidemija žuželk: zaznavno poslabšanje zdravja gozda zaradi nenadnega povečanja števila 
škodljivih žuželk (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Zasajeni gozdovi: gozdovi, sestavljeni predvsem iz dreves, ki se pojavijo zaradi zasaditve 
in/ali namernega sejanja (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Prvotni gozd: gozd z domorodnimi vrstami, ki se naravno obnavlja in v katerem ni vidnih 
znakov človekove dejavnosti, ekološki procesi pa niso bistveno moteni. Nekatere ključne 
značilnosti prvotnih gozdov so: 
• naravna gozdna dinamika, tj. naravna vrstna sestava dreves, navzočnost odmrlega lesa, 
naravna starostna struktura in procesi naravnega obnavljanja;  
• površina zadostuje za ohranjanje naravnih značilnosti;  
• znanega pomembnega človekovega posredovanja ni ali pa je od zadnjega človekovega 
posredovanja minilo dovolj časa, da so se ponovno vzpostavili naravna vrstna sestava in 
procesi (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Prednostni habitatni tipi: naravni habitatni tipi, ki so prisotni na evropskem ozemlju držav 
članic in so v nevarnosti, da izginejo, za njihovo ohranitev pa je Skupnost še posebej 
odgovorna glede na delež njihovega naravnega območja razširjenosti na evropskem ozemlju 
držav članic. Takšni habitatni tipi so v Prilogi I k direktivi o habitatih označeni z zvezdico. 

Prednostne vrste: vrste, za katerih ohranitev je Skupnost še posebej odgovorna glede na 
delež njihovega naravnega območja razširjenosti, ki leži na evropskem ozemlju držav članic. 
Takšne vrste so v Prilogi II k direktivi o habitatih označene z zvezdico. 

Ponovno pogozdovanje: ponovno osnovanje gozda z zasaditvijo in/ali namernim sejanjem 
na zemljišču, opredeljenem kot gozd. Ne vključuje spremembe rabe zemljišča (FRA 2015 
Terms and definitions, FAO 2012). 

Polnaravni gozd: gozd/druga gozdna površina z domorodnimi vrstami, osnovana z 
zasaditvijo, sejanjem ali vplivano naravno obnovo. Vključuje območja, s katerimi se 
intenzivno upravlja, pri čemer se uporabljajo domorodne vrste in izvajajo ukrepi za 
povečanje/optimizacijo deleža zaželenih vrst, kar povzroča spremembe strukture in sestave 
gozda; navzoče so lahko tudi druge vrste dreves, ki se naravno obnavljajo in niso bile 
zasejane; vključuje lahko območja vnesenih vrst dreves, ki se naravno obnavljajo; vključuje 
območja, ki se intenzivno upravljajo, pri čemer se izvajajo ukrepi, kot so redčenje ali gnojenje, 
za izboljšanje ali optimizacijo zaželenih funkcij gozda. Ti ukrepi lahko vodijo do sprememb 
strukture in sestave gozda (FRA 2005 Terms and definitions, FAO 2000).  

Območje, pomembno za Skupnost: območje, ki v biogeografski regiji ali regijah, katerih del 
je, pomembno prispeva k ohranitvi ali obnovitvi ugodnega stanja ohranjenosti naravnega 
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habitatnega tipa iz Priloge I ali vrste iz Priloge II k direktivi o habitatih in lahko tudi pomembno 
prispeva k usklajenosti omrežja Natura 2000 in/ali pomembno prispeva k ohranjanju biološke 
raznovrstnosti v zadevni biogeografski regiji ali regijah. Komisija s sklepom sprejme sezname 
območij, pomembnih za Skupnost. Na voljo so na spletnem naslovu:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
. 

Posebno ohranitveno območje (POO): območje, pomembno za Skupnost, ki ga države 
članice določijo z zakonskim, upravnim in/ali pogodbenim aktom in kjer se uporabljajo 
potrebni ohranitveni ukrepi za vzdrževanje ali obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti 
naravnih habitatov in/ali populacij vrst, za katere je bilo območje določeno. 

Posebno območje varstva (POV): območje, ki ga država članica v skladu s členom 4(1) 
direktive o pticah razvrsti med ozemlja, ki so glede na število in velikost najprimernejša za 
ohranjanje vrst iz Priloge I k navedeni direktivi in redno pojavljajočih se selitvenih vrst, ki niso 
zajete z navedeno prilogo. 

Vrste v interesu Skupnosti: vrste na evropskem ozemlju držav članic, ki so: prizadete, 
razen vrst, katerih naravno območje razširjenosti je na tem ozemlju marginalno in ki v 
zahodni palearktični regiji niso prizadete ali ranljive; ali ranljive, kar pomeni, da bodo verjetno 
v bližnji prihodnosti prešle v skupino prizadetih vrst, če bodo še naprej delovali vzročni 
dejavniki; ali redke, kar pomeni, da so njihove populacije majhne in sedaj niso prizadete ali 
ranljive, se jim pa to lahko zgodi. Vrste živijo na omejenih geografskih območjih ali so redko 
raztresene na širšem območju, ali endemične in zahtevajo posebno pozornost zaradi 
posebnosti njihovega habitata in/ali možnega vpliva njihovega izkoriščanja na njihov habitat 
in/ali možnega vpliva njihovega izkoriščanja na njihovo stanje ohranjenosti. Takšne vrste so 
navedene v Prilogi II in/ali Prilogi IV ali V k direktivi o habitatih.  
Vrste, pomembne za Evropo: v tem dokumentu takšne vrste vključujejo vrste v interesu 
Skupnosti (glej zgoraj) ter vrste ptic iz Priloge I k direktivi o pticah in druge selitvene vrste, ki 
so redno na ozemlju EU in zahtevajo določitev posebnih območij varstva v skladu s to 
direktivo. 

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi: „upravljanje gozdov in gozdnih območij ter njihova 
uporaba na način in v obsegu, ki ohranjata njihovo biotsko raznovrstnost, produktivnost, 
sposobnost obnavljanja, vitalnost in zmožnost, da zdaj in v prihodnje izpolnjujejo ustrezne 
ekološke, gospodarske in družbene funkcije na lokalni, nacionalni in svetovni ravni, ter ki ne 
povzročata škode na drugih ekosistemih“ (Ministrska konferenca o varstvu gozdov v Evropi, 
Helsinki, 1993). 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm.
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KRATICE 
 

EKSRP: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

EK: Evropska komisija 

EEA: Evropska agencija za okolje 

EFFIS: Evropski informacijski sistem za gozdne požare 
PVO:  Presoja vplivov na okolje 

ESRR: Evropski sklad za regionalni razvoj 

ESS: Evropski socialni sklad 

FAO: Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo 

FRA: Program FAO za oceno gozdnih virov 

FSC: Svet za nadzor gozdov  
GIS: Geografski informacijski sistem 

LIFE: Program EU za okolje in podnebne ukrepe  
MCPFE: Ministrska konferenca o varstvu gozdov v Evropi, znana tudi kot Forest Europe 

DČ: Države članice Evropske unije 
NVO: Nevladna organizacija 

OWL: Druga gozdna površina  
PEFC: Program za potrditev sistemov za certificiranje gozdov 

PRP: Program razvoja podeželja 

SAF: Society of American Foresters (Združenje ameriških gozdarjev) 

SEA: Strateška presoja vplivov na okolje 

SFM: Trajnostno gospodarjenje z gozdovi 

SO: Standardni obrazec, tj. oblika za predložitev informacij o območjih Natura 2000 
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PRILOGA 2 
 
Seznam gozdnih habitatnih tipov in vrst v interesu Skupnosti, ki zahtevajo določitev 
posebnih ohranitvenih območij in/ali ki jih je treba strogo varovati v skladu z direktivo 
o habitatih, ter vrst ptic, ki so predmet posebnih ohranitvenih ukrepov v skladu z 
direktivo o pticah 
 
Gozdni habitatni tipi in njihovo stanje ohranjenosti (SO) v posameznih biogeografskih 
regijah 

Legenda:  FV – ugodno; XX – neznano; U1 – neugodno – nezadostno; U2 – neugodno – slabo. 
  * Prednostni habitat 

 

Habitatni tip 
SO v posamezni biogeografski regiji (2007–
2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9010 – *Zahodna tajga U1    U2  U2      

9020 – *Fenoskandijski stari listopadni gozdovi    U2  U2      

9030 – *Naravni gozdovi primarnih sukcesij na obalah, kjer se je 
zemeljska skorja dvignila 

   U1       

9040 – Nordijski subalpinski/subarktični gozdovi s podvrsto breze 
Betula pubescens ssp. czerepanovii 

FV    U1       

9050 – Fenoskandijski gozdovi s smreko (Picea abies) in bogato 
zelnato floro 

U1    U2       

9060 – Iglasti gozdovi na glaciofluvialnih eskerjih ali povezani z 
njimi 

   U2       

9070 – Fenoskandijski gozdnati pašniki U2    U2  U2      

9080 – *Fenoskandijski listopadni močvirni gozdovi    U2  U2      

9110 – Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum U1  U1   U2  U1   FV  U1   

9120 – Atlantski kisloljubni bukovi gozdovi z vrstami bodike (Ilex
spp.) 

U1  U1    FV   U2    

9130 – Bukovi gozdovi Asperulo-Fagetum U1  U1   U2  U1   FV  FV   

9140 – Srednjeevropski subalpinski bukovi gozdovi z vrstami javora 
(Acer spp.) in vrsto Rumex arifolius 

U1     XX   FV    

9150 – Srednjeevropski bukovi gozdovi na apnenčastih tleh U1  U1  U1   U1   U2  FV   

9160 – Subatlantski in srednjeevropski hrastovi/hrastovo-
belogabrovi gozdovi 

U2  U2   U2  U1   XX    

9170 – Hrastovo-belogabrovi gozdovi Galio-Carpinetum U1  U2  FV   U1    U2   

9180 – *Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih 
gruščih 

U1  U2  U1  U2  U1   U1  U1   

9190 – Stari kisloljubni gradnovi gozdovi (Quercus robur) na 
peščenih ravnicah 

 U2   U2  U2    U1   

91A0 – Stari gradnovi gozdovi z vrstami bodike (Ilex spp.) in 
rebrenjače (Blechnum spp.) na Britanskem otočju 

 U2         

91AA – *Vzhodni gozdovi belega hrasta XX   U1   U2   U2   U1  

91B0 – Termofilni gozdovi s prevladujočo vrsto Fraxinus 
angustifolia 

    U2   U1    

91BA – Mezijski jelovi gozdovi U1     U1      

91C0 – *Kaledonski gozdovi          

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9030
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9060
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91BA
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Habitatni tip 
SO v posamezni biogeografski regiji (2007–
2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

91CA – Gozdovi rdečega bora v balkanskem gorovju in Rodopih U1     U1      

91D0 – *Barjanski gozdovi FV  U2   U1  U1  U1   U1   

91E0 – *Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) 
(Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior) 

U2  U2  U1  U2  U2   U1  U1   

91F0 – Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus 
robur, Ulmus laevis...) 

U2  U1  U1  U2  U2   U2  U1  U1  

91G0 – *Panonski gozdovi z gradnom (Quercus petraea) in belim 
gabrom (Carpinus betulus) 

U1   U1   U1    U1   

91H0 – *Panonski gozdovi s puhastim hrastom (Quercus 
pubescens) 

U2   U2   U1    U1   

91I0 – *Evrosibirski stepski gozdovi z vrstami hrasta (Quercus spp.) FV   U1   U1    U2  U2  

91J0 – *Gozdovi s prevladujočo tiso (Taxus baccata) na Britanskem 
otočju 

 U2         

91K0 – Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) U1     FV    U1   

91L0 – Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) U2     U1   U1  U1   

91M0 – Panonsko-balkanski cerovo-gradnovi gozdovi U1   U1   U1   U1  U1  U1  

91N0 – *Grmišča panonskih sipin (Junipero-Populetum albae) v 
celinskih predelih 

       U2   

91P0 – Jelovi gozdovi na Svetem križu (Abietetum polonicum)     U1      

91Q0 – Zahodno karpatski kalcifilni gozdovi s prevladujočim rdečim 
borom (Pinus sylvestris) 

FV          

91R0 – Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi FV     FV      

91S0 – *Zahodnopontski bukovi gozdovi   U1   U1      

91T0 – Srednjeevropski gozdovi rdečega bora, bogati z lišaji XX  U2   U1  U2    U2   

91U0 – Sarmatski stepski borovi gozdovi     U2      

91V0 – Dacijski bukovi gozdovi (Symphyto-Fagion) FV     FV      

91W0 – Mezijski bukovi gozdovi U1     U1      

91X0 – *Bukovi gozdovi pokrajine Dobrudža         U1  

91Y0 – Dacijski hrastovi in belogabrovi gozdovi     U1     U1  

91Z0 – Mezijski gozdovi srebrne lipe U1   U1   U1      

9210 – *Apeninski bukovi gozdovi z vrstami tise (Taxus spp.) in 
bodike (Ilex spp.) 

FV     U1   FV    

9220 – *Apeninski bukovi gozdovi z belo jelko (Abies alba) in bukovi 
gozdovi z vrsto Abies nebrodensis 

FV     FV   FV    

9230 – Galicijsko-portugalski hrastovi gozdovi z dobom (Quercus 
robur) in vrsto Quercus pyrenaica 

 XX      XX    

9240 – Iberski gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus faginea
in Quercus canariensis 

XX  XX      XX    

9250 – Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus trojana       U1    

9260 – Gozdovi s prevladujočim pravim kostanjem (Castanea 
sativa) 

U1  U1    U1   U2    

9270 – Grški bukovi gozdovi z vrsto Abies borisii-regis U1     XX   FV    

9280 – Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus frainetto       FV    

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91J0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91N0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91P0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Q0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91U0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91X0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9250
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9280
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Habitatni tip 
SO v posamezni biogeografski regiji (2007–
2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9290 – Gozdovi z vrstami rodu Cupressus (Acero-Cupression)       FV    

92A0 – Galerijski sestoji bele vrbe (Salix alba) in belega topola 
(Populus alba) 

U1  U1  U1   U2   U2  U1  U1  

92B0 – Obrežni sestoji ob presihajočih sredozemskih vodotokih z 
vrsto Rhododendron ponticum... 

      U1    

92C0 – Gozdovi s prevladujočima vrstama Platanus orientalis in 
Liquidambar orientalis 

U1     U1   U1    

92D0 – Južne obrežne galerije in grmišča (Nerio-Tamaricetea)   U1   U1  U1  U1   U1  

9310 – Egejski gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus brachyphylla       FV    

9320 – Gozdovi z vrstami iz oljke (Olea spp.) in rožičevca 
(Ceratonia spp.) 

     U1  U1    

9330 – Gozdovi s prevladujočim hrastom plutovcem (Quercus 
suber) 

 U2      U1    

9340 – Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus 
rotundifolia 

U1  U1    FV   U1    

9350 – Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus macrolepis       U2    

9360 – *Makaroneški lovorjevi gozdovi (Laurus, Ocotea)      U1     

9370 – *Palmovi gozdovi z vrstami rodu Phoenix      U1  FV    

9380 – Gozdovi s prevladujočo navadno bodiko (Ilex aquifolium)  U1      U2    

9390 – *Grmišča in nizki gozdovi z vrsto Quercus alnifolia       FV    

93A0 – Gozdovi z vrsto Quercus infectoria (Anagyro foetidae-
Quercetum infectoriae) 

      FV    

9410 – Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega 
pasu (Vaccinio-Piceetea) 

U1     U1   FV    

9420 – Alpinski gozdovi s prevladujočim macesnom (Larix decidua) 
in/ali cemprinom (Pinus cembra) 

FV          

9430 – Subalpinski in montanski gozdovi s prevladujočo vrsto Pinus 
uncinata 

U1     FV   U2    

9510 – *Južnoapeninski gozdovi s prevladujočo belo jelko (Abies 
alba) 

U1       U1    

9520 – Gozdovi s prevladujočo vrsto Abies pinsapo       U1    

9530 – *(Sub)mediteranski gozdovi črnega bora U1     U1   U1    

9540 – Sredozemski borovi gozdovi z endemičnimi podvrstami 
pinije 

    U2   U1    

9550 – Kanarski endemični borovi gozdovi      FV     

9560 – *Endemični gozdovi z vrstami brina (Juniperus spp.) U1  XX    U1  U1  U2    

9570 – *Gozdovi s prevladujočo vrsto Tetraclinis articulata       U1    

9580 – *Sredozemski gozdovi s prevladujočo tiso (Taxus baccata)  U1      U2    

9590 – *Gozdovi s prevladujočo vrsto Cedrus brevifolia
(Cedrosetum brevifoliae) 

      FV    

95A0 – Visokooromediteranski borovi gozdovi U1       U1    

6310 – Deheze z zimzelenimi vrstami hrasta (Quercus spp.)       U2    
6530 – *Fenoskandijski gozdnati travniki    U2  U2      

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9290
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9350
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9360
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9390
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=93A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9420
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9520
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9550
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9570
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=6310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
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Habitatni tip 
SO v posamezni biogeografski regiji (2007–
2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

2180 – Gozdnate sipine atlantske, celinske in borealne regije  U1  U1  U2 U1      
2270 – *Gozdnate sipine z vrsto Pinus pinea in/ali Pinus pinaster    U2 FV   U1    
 
 
 
Seznam vrst, povezanih z gozdovi, ki so vključene v prilogi II in IV k direktivi o 
habitatih89 
 
*: Prednostne vrste 
 
Sesalci 
Barbastella barbastellus (II, IV) 
*Bison bonasus (II, IV) 
*Canis lupus (II, IV) 
Capra aegagrus (II, IV) 
Castor fiber (II, IV) 
*Cervus elaphus corsicanus (II, IV) 
Dryomys nitedula (IV) 
Felis silvestris (IV) 
*Gulo gulo (II) 
Lynx lynx (II, IV) 
*Lynx pardinus (II, IV) 
Microtus tatricus (II, IV) 
Muscardinus avellanarius (IV) 
Myotis bechsteinii (II, IV) 
Myotis bradtii (IV) 
Myotis capaccinii (II, IV) 
Myotis daubentonii (IV) 
Myotis myotis (II, IV) 
Myotis nattereri (IV) 
Nyctalus azoreum (IV) 
Nyctalus lasiopterus (IV) 
Nyctalus leisleri (IV) 
Nyctalus noctula (IV) 
Ovis gmelini musimon (II, IV) 
Pipistrellus maderensis (IV) 
Pipistrellus nathusii (IV)  
Pipistrellus pipistrellus (IV) 
Pipistrellus pygmaeus (IV) 
Plecotus auritus (IV) 
Plecotus teneriffae (IV) 
*Pteromys volans (II, IV)  
Rhinolophus blasii (II, IV) 
Rhinolophus euryale (II, IV) 
Rhinolophus ferrumequinum (II, IV) 
Rhinolophus mehelyi (II, IV) 
Rousettus aegyptiacus (II, IV) 
*Ursus arctos (II, IV) 
                                                 
89 Seznam vsebuje izbor najpomembnejših vrst, povezanih z gozdovi, na podlagi Dodatka III k 
Referenčnemu poročilu o biotski raznovrstnosti v EU iz leta 2010 (razvrščanje vrst za vsak ekosistem). 
Opozoriti bi bilo treba, da so tudi nekatere druge vrste lahko odvisne od gozdov v nekaterih regijah ali 
kot del svojega habitata.  

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
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Sciurus anomalus (IV) 
Sicista betulina (IV) 
Tadarida teniotis (IV) 
Vespertilio murinus (IV) 
 
Dvoživke 
Alytes cisternasii (IV) 
Alytes obstetricans (IV) 
Bombina bombina (II, IV) 
Bombina variegata (II, IV) 
Bufo calamita (IV) 
Discoglossus montalentii (II, IV) 
Discoglossus sardus (II, IV) 
Pelobates cultripes (IV) 
Rana arvalis (IV) 
Raba dalmatina (IV) 
Rana graeca (IV) 
Rana latastei (II, IV) 
Rana lessonae (IV) 
Salamandra atra (IV) 
Salamandra lanzai (IV) 
Salamandrina terdigitata (II, IV) 
Triturus carnifex (II, IV) 
Triturus cristatus (II, IV) 
Triturus dobrogicus (II) 
Triturus italicus (IV) 
Triturus karelinii (IV) 
Triturus marmoratus (IV) 
Triturus montandoni (II, IV) 
Triturus vulgaris ampelensis (II, IV) 
 
Plazilci 
 
Algyroides fitzingeri (IV) 
Algyroides marchi (IV) 
Algyroides moreoticus (IV) 
Algyroides nigropunctatus (IV) 
Chalcides sexlineatus (IV) 
Chalcides viridianus (IV) 
Chamaeleo chamaeleon (IV) 
Elaphe longissima (IV) 
Lacerta danfordi (IV) 
Lacerta vivipara pannonica (IV) 
 
Nevretenčarji 
Agathidium pulchellum (II, IV) 
Anthrenochernes stellae (II, IV) 
Apatura metis (IV) 
Aradus angularis (II) 
Arytrura musculus (II, IV) 
Boros schneideri (II) 
Buprestis splendens (II, IV) 
*Callimorpha quadripunctaria (II) 
Carabus hampei (II, IV) 
*Carabus menetriesi pacholei (II, IV) 
*Carabus olympiae (II, IV) 
Carabus variolosus nodolosus (II, IV) 
Carabus zawadszkii (II, IV) 
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Cerambyx cerdo (II, IV) 
Chilostoma banaticum (II, IV) 
Corticaria planula (II) 
Cucujus cinnaberinus (II, IV) 
Dioszeghyana schmidtii (II, IV) 
Discus guerinianus (II, IV) 
Erannis ankeraria (II, IV) 
Fabriciana elisa (IV) 
Geomalacus maculosus (II, IV) 
Graellsia isabellae (II) 
Hesperia comma catena (II) 
Hygromia kovacsi (II, IV) 
Hypodryas maturna (II, IV) 
Leptidea morsei (II, IV) 
Limoniscus violaceus (II) 
Lucanus cervus (II) 
Mesosa myops (II) 
Morimus funereus (II) 
*Nymphalis vaualbum (II, IV) 
Odontopodisma rubripes (II, IV) 
*Osmoderma eremita (II, IV) 
Oxyporus mannerheimii (II) 
Pholidoptera transsylvanica (II, IV) 
*Phryganophilus ruficollis (II, IV) 
Propomacrus cypriacus (II, IV) 
*Pseudogaurotina excellens (II, IV) 
Pytho kolwensis (II, IV) 
Rhysodes sulcatus (II) 
*Rosalia alpina (II, IV) 
Stephanopachys linearis (II) 
Stephanopachys substriatus (II) 
Xestia borealis (II) 
Xestia brunneopicta (II) 
Xyletinus tremulicola (II) 
*Xylomoia strix (II, IV) 
 
Rastline 
*Abies nebrodensis (II)  
Adenophora lilifolia (II) 
*Arabis kennedyae (II) 
Armeria neglecta (II) 
*Asphodelus bento-rainhae (II) 
Bryhnia novae-angliae (II) 
Buxbaumia viridis (II) 
Calamagrostis chalybaea (II) 
Calypso bulbosa (II) 
*Centaurea attica ssp. megarensis (II) 
*Cephalanthera cucullata (II) 
Cephalozia macounii (II) 
*Chionodoxa lochiae (II) 
Cinna latifolia (II) 
Culcita macrocarpa (II) 
*Cyclamen fatrense (II) 
Cynodontium suecicum (II) 
Cypripedium calceolus (II) 
Dichelyma capillaceum (II) 
Dicranum viride (II) 
Diplazium sibiricum (II)   
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Distichophyllum carinatum (II) 
Dracaena draco (IV) 
*Dryopteris corleyi (II) 
Herzogiella turfacea (II) 
Hymenostemma pseudanthemis (II) 
*Laserpitium longiradium (II) 
Mandragora officinarum (IV) 
Moehringia lateriflora (II) 
Odontites granatensis (II) 
Orthotrichum rogeri (II) 
Paeonia clusii ssp. rhodia (II) 
Paeonia officinalis ssp. banatica (II) 
Plagiomnium drummondii (II) 
Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (II) 
*Pyrus magyarica (II) 
Ranunculus kykkoensis (II) 
Ranunculus lapponicus (II) 
Rhododendron luteum (II) 
*Scilla morrisii (II) 
Semele maderensis (II) 
Senecio jacobea ssp. gotlandicus (II) 
Senecio lagascanus ssp. lusitanicus (IV) 
*Seseli intricatum (II) 
Syringa josikaea (II) 
Veronica micrantha (II) 
 
 
Seznam vrst ptic, povezanih z gozdovi in gozdnimi območji za pašo, ki so vključene v 
Prilogo I k direktivi o pticah 
 
Accipiter brevipes 
Aegolius funereus 
Aegypius monachus 
Aquila adalberti 
Aquila chrysaetos 
Aquila clanga 
Aquila heliaca 
Aquila pomarina 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 
Bonasa bonasia 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 
Ciconia colonia 
Ciconia nigra 
Circaetus gallicus 
Columba bollii 
Columba junoniae 
Columba palumbus azoricus 
Columba trocaz 
Coracias garrulus 
Dendrocopos leucotos 
Dendrocopos medius  
Dendrocopos syriacus 
Dryocopus martius 
Elanus caeruleus 
FaIco tinnunculus 
Falco biarmicus 
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Falco eleonorae 
Falco peregrinus 
Falco vespertinus 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Ficedula semitorquata 
Fringilla coelebs  
Fringilla teydea 
Glauddium passerinum  
Grus grus 
Haliaeetus albicilla 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Hippolais olivetorum 
Lanius collurio  
Loxia scotica 
Lullula arborea 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
Oenanthe leucura 
Pandion haliaetus 
Pernis apivorus 
Picoides tridactylus 
Picus canus 
Platalea leucorodia 
Plegadis falcinellus 
Sitta krueperi 
Sitta whiteheadi 
Sylvia rueppelli 
Sylvia sarda 
Sylvia undata 
Tetrao tetrix 
Tetrao urogallus 
Tringa glareola 
 
Pripravljeno po: Tucker & Evans, 1997, „Habitats for Birds in Europe“ (Habitati za ptice v 
Evropi), BirdLife International. 
Informacije o teh vrstah ptic so na voljo na naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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PRILOGA 3:  Glavni pritiski in nevarnosti za gozdove EU90 
 
V nadaljevanju je predstavljen kratek povzetek glavnih sedanjih in verjetnih prihodnjih 
nevarnosti za gozdove in pritiskov nanje na območjih Natura 2000. Kot je razvidno, so ti 
opazni pri številnih tipih gozdov ne glede na to, ali so vključeni v omrežje Natura 2000.   
 
Seznam nevarnosti, ki vplivajo na gozdne habitate in vrste, je dolg. Glede na razpoložljive 
dokaze je mogoče sklepati, da bodo lahko številne naravne nevarnosti in pritiski, ki jih 
povzroča človek, v prihodnosti resnejši in pogostejši, kot so bili v preteklosti. To kaže, da bi 
bilo treba spodbujati načrtovanje za upoštevanje morebitnih nevarnosti. Naravne nevarnosti 
vključujejo posebne okoljske dejavnike ter medsebojno povezane vplive, kot so škoda zaradi 
neurij in suša, ki lahko povzročijo širjenje nekaterih bolezni (npr. množenje podlubnikov) 
(Forest Europe, 2011).   
 
Glavne naravne nevarnosti za evropske gozdove in gozdove na območjih Natura 2000 so: 
suša, gozdni požari, neurja, epidemije žuželk, bolezni, invazivne tujerodne vrste in povišanje 
temperature. Glavni pritiski, ki jih povzroča človek, so: krčenje gozdov, razdrobljenost gozdov 
(na območjih Natura 2000 in zunaj njih), izguba habitatov, sprememba kakovosti habitatov v 
gozdovih, sprememba rabe zemljišč in pokrovnosti tal, onesnaževala, homogenizacija 
gozdnih sestojev (Hanski, 2006, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). V 
tej prilogi je predstavljen povzetek iz pregleda literature v zvezi s sedanjim stanjem.  
 
Naravne nevarnosti/motnje 
 
Suša: v Sredozemlju se je zimska količina padavin verjetno spremenila v obdobju 1902–
2010, posledica česar so bolj sušne razmere. Dokazi kažejo, da so suše postale pogostejše 
po letu 1970 (Hoerling in drugi, 2011). 
 
Gozdni požari: v petih južnih državah članicah EU vsako leto pogori približno 400 000 ha 
površine (kar pomeni 85 % skupne površine pogorišč v EU). Za kakršen koli trend 
(povečevanja ali zmanjševanja) v zvezi s površino pogorišč v teh državah med letoma 1980 
in 2012 ni dokazov. Kar zadeva število požarov, je po naraščanju v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja, ki je bilo deloma posledica izboljšanja postopkov evidentiranja, to ostalo 
nespremenjeno približno deset let, v zadnjem desetletju pa je bilo ugotovljeno zmanjšanje 
(Evropska komisija, 2013). Na območjih Natura 2000 vsako leto pogori skoraj 80 000 ha 
površine. Statistični podatki o požarih, ki se zbirajo v Evropskem informacijskem sistemu za 
gozdne požare (EFFIS), kažejo, da je v obdobju 2000–2012 pogorelo 1 044 917 ha območij 
Natura 2000, kar je 3,28 % celotne površine v omrežju Natura 2000 v prizadetih državah 
(San-Miguel-Ayanz in drugi, 2012). V nekaterih gozdnih habitatih požari pomenijo naravni 
proces, ki pozitivno vpliva na biotsko raznovrstnost. 
 
Neurja: pomenijo resno nevarnost za evropske gozdove, saj povzročajo škodo in slabšanje 
stanja gozdnih habitatov, kakovosti krajine in gozdnih storitev. Od leta 1950 je več kot 130 
neurij povzročilo resno škodo v evropskih gozdovih, v povprečju sta bili na leto dve močni 
neurji (Gardiner in drugi, 2010). V obdobju 1990–2005 so neurja poškodovala 1,7 % oziroma 
skupno približno 2,5 milijona hektarov gozdov v državah EU (FOREST EUROPE, 2011). 
Dokazi ne razkrivajo trenda (povečevanja ali zmanjševanja) v zvezi z izgubami zaradi neurij 
(po upoštevanju družbenih dejavnikov) in potrjujejo, da se (nominalne) izgube povečujejo 
zaradi družbenih dejavnikov (Barredo, 2010) in vse večje lesne zaloge v gozdovih (Gardiner 
                                                 
90 To besedilo temelji na razpoložljivih znanstvenih dokazih o nevarnostih, ki vplivajo na evropske 
krajine, v nekaj primerih pa na razpoložljivih ciljno usmerjenih študijah, ki obravnavajo nevarnosti za 
območja Natura 2000. 
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in drugi, 2010). Po drugi strani pa lahko neurja tudi izboljšajo razmere za biotsko 
raznovrstnost, npr. tako, da zagotovijo več odmrlega lesa v gozdu. 
 
Gozdni škodljivci in bolezni: napadi žuželk in patogenov povzročajo resno škodo v evropskih 
gozdovih, saj poslabšajo zdravje in vitalnost gozdnih ekosistemov ter omejijo zagotavljanje 
gozdnih storitev. V obdobju 1990–2005 je bilo poškodovanega 2,8 % gozdov EU oziroma 
skupno približno 4,4 milijona hektarov. Najhuje je bila prizadeta jugozahodna Evropa, kjer je 
bilo prizadetih 13,4 % (1,7 milijona hektarov) gozdnega območja (FOREST EUROPE, 2011). 
Neustrezno gospodarjenje, na primer pogozdovanje z vrstami dreves, ki niso prilagojene 
območju, in čezmerna gostota sestojev, lahko spodbuja širjenje nekaterih škodljivcev in 
bolezni. 
 
Invazivne tujerodne vrste: invazivne tujerodne vrste pomenijo veliko nevarnost za gozdove na 
območjih Natura 2000 in njihovo biotsko raznovrstnost. Njihovo širjenje v Evropi se 
pospešuje zaradi globalizacije (več mednarodne trgovine, potovanj, turizma, prevoza blaga) 
in globalnih okoljskih sprememb. Invazivne tujerodne vrste so rastline, živali, gobe in 
mikroorganizmi, katerih vnos in/ali širjenje zunaj njihovega naravnega habitata pomeni 
tveganje za biotsko raznovrstnost ali drugače negativno vpliva na ekosisteme. Na seznamu 
najhujših invazivnih tujerodnih vrst je 163 vrst, ki ogrožajo ekosisteme v Evropi. Kljub 
omejitvam tega kazalnika ta kaže, da se je od leta 1950 vsako leto v Evropi naselila več kot 
ena vrsta s tega seznama (EEA, 2012a).  
 
Naraščanje temperature in podnebne spremembe: dokazi, zbrani z opazovanjem, kažejo, da 
se je od predindustrijske dobe do obdobja 2003–2012 temperatura v Evropi povišala za 
1,3 °C. V zadnjih 50 letih je bilo ugotovljeno močno segrevanje na Iberskem polotoku, v 
srednji in severovzhodni Evropi ter na gorskih območjih. V zadnjih treh desetletjih je bilo 
segrevanje najmočnejše v Skandinaviji, in sicer zlasti pozimi, ozračje na Iberskem polotoku 
pa se je segrelo večinoma poleti (Haylock in drugi, 2008; Morice in drugi, 2012). 
 
Pritiski, ki jih povzroča človek 
 
Krčenje gozdov in izguba habitatov: krčenje gozdov je glavni razlog za izgubo in upadanje 
gozdnih habitatov. Izguba habitatov velja za glavni razlog za upad biotske raznovrstnosti na 
svetu. Vrste potrebujejo določeno površino za ohranjanje svoje populacije, če pa se ta 
površina zmanjša pod prag, vrste izumrejo. itd. 
 
Razdrobljenost gozdov, pomanjkanje povezanosti, sprememba rabe zemljišč in pokrovnosti 
tal: čeprav se gozdno območje v državah EU stalno povečuje za 0,4 % na leto in se je v 
obdobju 1990–2010 povečalo za 11 milijonov hektarov (FOREST EUROPE, 2011), sta 
razdrobljenost gozdov in pomanjkanje povezanosti še naprej ključni težavi, ki ju je treba 
obravnavati po vsej EU. Razdrobljenost vpliva na ekološke procese in s tem na sposobnost 
gozdov, da zagotavljajo ekosistemske storitve, kot so zagotavljanje habitatov (genski pretok, 
širjenje prostoživečih živali), opraševanje, uravnavanje motenj (npr. razmnoževanje 
škodljivcev) in uravnavanje podnebja. Razdrobljenost gozdov (na območjih Natura 2000 in 
zunaj njih) je lokalni proces, ki ga spodbujajo človekove dejavnosti, kot so poseki zaradi 
gradnje cest, širjenje mestnih naselij in intenzivno kmetijstvo, pa tudi gozdni požari. Krajine s 
slabo povezanimi gozdnimi zemljišči tvorijo 70 % evropskega ozemlja (Estreguil in drugi, 
2012; Estreguil in drugi, 2013). 40 % evropskih gozdnih zemljišč je od drugih zemljišč 
oddaljenih 100 m ali manj, zato so lahko manj ustrezna kot notranji habitat. Gozdni robovi 
potekajo predvsem ob zemljiščih v intenzivni rabi. 40 % gozdnih zemljišč je v svoji en 
kvadratni kilometer veliki okolici pomešanih z mozaično krajino, sestavljeno iz drugih 
naravnih/polnaravnih zemljišč, kmetijskih in umetnih zemljišč. Neprekinjenost gozdnih 
habitatov ter prostorska in funkcionalna povezanost med naravnimi zaščitenimi in 
nezaščitenimi območji prispevata k povečanju usklajenosti gozdnih površin v omrežju 
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Natura 2000. V zvezi s krajinami, na katerih se povečuje gozdno območje, je bilo ugotovljeno, 
da nova gozdna območja ne okrepijo povezanosti v vsakem primeru; to kaže, da je treba pri 
ukrepih (ponovnega) pogozdovanja gospodarjenje z gozdovi povezati s pristopom za 
načrtovanje krajine (Estreguil in drugi, 2012; Estreguil in drugi, 2013.) 
 
Onesnaževala: če onesnaževala zraka, kot so dušik, žveplov dioksid, težke kovine in ozon, 
presežejo kritične vrednosti, neposredno in posredno škodijo zdravju gozdov. Po podatkih 
FOREST EUROPE (2011) je vnos sulfata zdaj največji v srednji Evropi in na nekaterih 
območjih Sredozemlja. Največja atmosferska depozicija dušika je bila ugotovljena v srednji 
Evropi med severno Italijo in Dansko ter na območjih v Španiji in Romuniji. Depozicija kalcija 
pa je največja v srednji Evropi in evropskem delu Sredozemlja. 
 
Netrajnostno gospodarjenje z gozdovi in zemljišči: netrajnostne prakse gospodarjenja z 
gozdovi (in zemljišči) se štejejo za resen pritisk. Najpomembnejši dejavniki so čezmerno 
odstranjevanje odmrlega lesa, slabšanje gozdne strukture (npr. s selektivnim 
odstranjevanjem določenih vrst dreves ali dreves določene starosti), opuščanje gozdnatih 
pašnikov, spremembe obdelovalnih praks, neustrezno gnojenje in uporaba pesticidov (EEA, 
2010).  
 
Homogenizacija gozdnih sestojev: selektivno odstranjevanje določenih strukturnih elementov 
(vrst dreves, dreves določene starosti itd.). Gozdovi z drevesi iste starosti in enovrstni 
gozdovi ne zagotavljajo kakovosti habitatov za specializirane gozdne vrste. 
 
 

Zemljevid 2: Sprememba povezanosti gozdov v EU, 1990–2000 
 

 

Opomba: Podatki iz zbirke Corine Land Cover za leti 1990 in 2000; rezultati so združeni po pokrajinah (NUTS 2/3) 

Vir: Estreguil in Mouton, 2009; Saura in drugi, 2010. 
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