POVZETEK GOZDARSTVO
Analiza Operativnega programa – programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje od 2007 do
2013 (PUN2k) za sektor gozdarstvo obsega več sklopov. Osnova dokumenta je vsebinski pregled
najpomembnejših zakonskih aktov, ki omogočajo upravljanje območij Natura 2000 v gozdnem
prostoru. Poudarek je namenjen Zakonu o gozdovih in podrejenim pravilnikom (Pravilnik o varstvu
gozdov, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove).
Prilagojena raba naravnih dobrin se v gozdarstvu izvaja z gozdnogospodarskimi načrti za
gozdnogospodarske enote (GGN za GGE), ki vsebujejo cilje in ukrepe oziroma usmeritve za doseganje
varstvenih ciljev. V analizi je natančneje predstavljen sistem izdelave naravovarstvenih smernic (NS)
ter vključevanje le‐teh v GGN za GGE. Izdelava NS za GGN GGE poteka v skladu z PUN2k. V obdobju
2007–2012 je bilo narejenih 74 NS za GGN GGE na podlagi upravljavskih con, ki so bile narejene na 20
kompleksnih območjih Nature 2000. Skupaj je bilo narejenih 140 NS, za kar je bilo porabljenih 20.100
delovnih ur. Tako je bilo z naravovarstvenimi usmeritvami pokritih 57,3 % gozdov na območjih Natura
2000.
Izvajanje varstvenih ukrepov iz PUN2k in konkretnih naravovarstvenih usmeritev smo poskušali
ovrednotiti z analizo podatkov, ki jih v sklopu rednega dela zbira Zavod za gozdove Slovenije.
Oblikovanih je 12 vsebinskih sklopov, za katere je bila narejena analiza za kompleksna območja
Natura 2000. Vsebinski sklopi so namenjeni posameznim kvalifikacijskim vrstam in habitatnim tipom.
V analizi je zajeto tudi financiranje ukrepov na območjih Nature 2000. Tako je bilo v obdobju 2007–
2012 za ukrepe izvajanja premene porabljenih 9.650 €, za izvajanje biomeliorativnih del (vzdrževanje
grmišč, pasišč in vodnih virov ter sajenje plodonosnih vrst) porabljenih 220.675 €. Za specifične
ukrepe, kot so ohranjanje biotopov – sečnja, naravni razvoj biotopov, puščanje mrtve mase in
postavitve gnezdilnic, je bilo porabljenih 32.428 €.
Na podlagi analize ciljev in ukrepov PUN2k in na podlagi izkušenj, pridobljenih pri izdelavi NS za GGN
GGE, so podane usmeritve za izboljšanje sistema upravljanja z območji Natura 2000. V prihodnje bo
treba več pozornosti nameniti izvedbeni ravni. Upravljanje z območji Natura 2000 bo treba nadgraditi
z aktivnimi in plačljivimi ukrepi za izboljšanje specifičnih zahtev nekaterih kvalifikacijskih vrst oziroma
habitatnih tipov.

