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Zavod za gozdove Slovenije I ZaVita, d.o.o.  1 

SPLOŠNO 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je pristopil k obnovi območnih gozdnogospodarskih načrtov (GGN 

GGO 2021–2030) konec leta 2020, priprava je potekala v letu 2021. Ti načrti bodo usmerjali razvoj 

slovenskih gozdov v naslednjih 10 letih. Z gozdarskim načrtovanjem uresničujemo cilje trajnostnega, 

sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. 

Vsebino vsakega GGN GGO 2021–2030 določa Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in 

upravljanje z divjadjo, ki skupaj z Zakonom o gozdovih (ZG) podaja zasnovo gozdnogospodarskega 

načrtovanja v RS. V skladu z ZG načrtovanje v okviru javne gozdarske službe izvaja ZGS. GGN GGO 

2021–2030 za 14 gozdnogospodarskih območij (GGO) se načrtujejo za obdobje 10 let, hkrati za 

celotno območje Slovenije. So pomembno orodje za uresničevanje Nacionalnega gozdnega 

programa (NGP).  
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Zavod za gozdove Slovenije I ZaVita, d.o.o.  2 

1 IME IN KRATEK OPIS PLANOV 

Ime plana:  Območni gozdnogospodarski načrti 2021–2030 

Načrtovalec plana:  ZGS 

Območje izvajanja plana:  Celotna Slovenija, razdeljena na 14 GGO  

Obdobje izvajanja plana: 10 let, 2021–2030 

 

1.1 CILJI IN OPIS PLANOV 

Glavni cilji vsakega od GGN GGO 2021–2030 so: 

 konkretizacija strategij in usmeritev gozdarske politike, zapisane v nacionalnem gozdnem 

programu; 

 opredelitev strategij, usmeritev in okvirnih ukrepov kot okvir za izdelavo podrobnejših 

gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot (GGN GGE); 

 določitev funkcij gozdov kot osnova za zagotavljanje večnamenskega gospodarjenja z 

gozdovi; 

 sodelovanje z drugimi institucijami in javnostmi v prostoru. 

GGN GGO 2021–2030 so strateški načrti, v katerih so navedene splošne, strateške usmeritve na ravni 

GGO in predstavljajo pomembno orodje uresničevanja strateških usmeritev na ravni države, zapisanih 

v NGP. Slovenija je razdeljena na 14 GGO, ki so pomemben prostorski okvir med državo in 

gozdnogospodarsko enoto. GGE je premajhna za strateške vsebine, saj zajema le del občin, država 

pa je prevelik okvir za obravnavanje regionalnih razlik in območne problematike. Ker so izzivi na 

različnih prostorskih ravneh različni, to zahteva hierarhično organiziranost gozdnogospodarskega 

načrtovanja, pri katerem iz splošnih, strateških usmeritev na ravni države, preko strategij na ravni GGO 

postopno prehajamo do konkretnih smernic in ukrepov na ravni GGN GGE in gozdnogojitvenih 

načrtov, ki so podlaga za realizacijo z načrti predvidenih in s skupno izbiro revirnega gozdarja in 

lastnika gozda določenih ukrepov v konkretnih gozdnih sestojih. Na ta način je zagotovljena 

konkretizacija temeljnih načel gospodarjenja z gozdovi (trajnost, sonaravnost in večnamenskost) ter 

glavnih principov, kot sta ekosistemski pristop in vgrajeno varstvo narave in ohranjanje biotske 

raznovrstnosti pri gospodarjenju z gozdovi. 

Vsak GGN GGO 2021–2030 vsebuje opis GGO z orisom glavnih dejavnikov, ki vplivajo na 

gospodarjenje z gozdovi, in opis stanja ter razvoja gozdov (lesna zaloga, drevesna sestava, debelinska 

struktura in prirastek itd.).  

Z vidika analize preteklega gospodarjenja pomemben del načrtov predstavlja presoja gospodarjenja 

z gozdovi s presojo izvedbe načrtovanih ukrepov v preteklem obdobju, presojo trajnostnega 

gospodarjenja z gozdovi in presojo doseganja ciljev. Analiza trajnosti je bila pripravljena z 

upoštevanjem kriterijev Forest Europe. Na podlagi analize stanja in razvoja gozdov, ocene stanja in 

razvoja populacij divjadi ter presoje gospodarjenja z gozdovi so v načrtih opredeljeni temeljni 

problemi in priložnosti gospodarjenja z gozdovi.  

Pomemben sestavni del vseh GGN GGO 2021–2030 je določitev funkcij gozdov, kar je pomembno za 

zagotavljanje večnamenskega gospodarjenja z gozdovi in sodelovanje v prostorskem načrtovanju. 
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Določenih je 17 funkcij gozdov v obliki ploskovnih, linijskih in točkovnih objektov s tremi stopnjami 

poudarjenosti, pri čemer 1. stopnja pomeni, da funkcija določa način gospodarjenja z gozdovi, 2. 

stopnja, da funkcija pomembno vpliva na gospodarjenje z gozdovi, in 3. stopnja, da funkcija le delno 

vpliva na gospodarjenje z gozdovi.  

Ključni del načrta predstavljajo gozdnogospodarski cilji, temeljne strategije, usmeritve po posameznih 

področjih gospodarjenja z gozdovi in okvirna ocena ukrepov na strateški ravni. Cilji gospodarjenja z 

gozdovi v GGO vključujejo zlasti temeljne učinke (funkcije gozda), ki naj bi bili glede na specifične 

naravne, gozdnogospodarske in posestne razmere ter glede na potrebe po zagotavljanju funkcij 

gozdov uresničeni z gospodarjenjem z gozdovi v GGO. Določitev gozdnogospodarskih ciljev pomeni 

konkretizacijo načela večnamenskosti in predstavlja opredelitev večnamenske vloge gozda v 

konkretnem GGO. 

Glede na izpostavljene glavne probleme pri gospodarjenju, presojo vpliva podnebnih sprememb na 

gozdove, cilje gospodarjenja z gozdovi in usmeritve, določene z NGP, so v načrtih opredeljene 

temeljne strategije za gospodarjenje z gozdovi, s katerimi določamo prioritete gospodarjenja z 

gozdovi v prihodnjem ureditvenem obdobju. Strategije so usmerjene v zagotavljanje 

gozdnogospodarskih ciljev, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje gozdov na podnebne 

spremembe ter rešujejo ključne probleme v območju. Posamezne strategije ni moč vezati zgolj na 

določen gozdnogospodarski cilj ali temeljni problem, pač pa s sistemom strategij kompleksno 

rešujemo celotno problematiko gospodarjenja z gozdovi v konkretnem GGO (npr. s strategijo 

zagotavljanja ustrezne drevesne sestave gozdov krepimo večnamensko vlogo gozda, saj vplivamo na 

več ciljev hkrati, prispevamo k prilagajanju in blaženju podnebnih sprememb in hkrati prispevamo k 

enemu ali več temeljnih problemov, kot so na primer krepitev mehanske in biološke stabilnosti 

gozdov, povečanje donosnosti gozdov, krepitev biotske raznovrstnosti ipd.). Strategije nadalje 

konkretiziramo s podrobnejšimi usmeritvami po posameznih področjih gospodarjenja z gozdovi, 

njihova kvantifikacija pa se odraža v predvidenih ukrepih. 

V poglavju o usmeritvah po posameznih področjih gospodarjenja z gozdovi so med drugimi 

usmeritvami vključene tudi pridobljene Naravovarstvene smernice Zavoda RS za varstvo narave 

(ZRSVN). Na koncu načrta so izpostavljena tudi glavna tveganja za uresničevanje območnega načrta, 

ki predstavljajo področja, za katera območni načrti nimajo pristojnosti za reševanje.  

Splošne strategije, usmeritve in okvirni ukrepi, zapisani v posameznem GGN GGO 2021–2030, se 

konkretizirajo in implementirajo v GGN GGE. Vsak GGN GGO 2021–2030 tako predstavlja strateški 

okvir za pripravo GGN GGE. Slednji pa združujejo elemente okvirnega (GGE, oblika lastništva, 

rastiščnogojitveni razredi) in podrobnega (sestoj, odseki) načrtovanja in tako predstavljajo ključen 

načrt za gospodarjenje z gozdovi.  
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2 PODATKI O PLANU OZIROMA S PLANOM NAČRTOVANEM POSEGU V 

NARAVO 

2.1 CILJI GOSPODARJENJA Z GOZDOVI 

Z gozdnogospodarskimi cilji opredelimo večnamensko vlogo gozda in določamo prioritete pri 

gospodarjenju z gozdovi v konkretnem GGO. Vključujejo zlasti temeljne učinke (funkcije gozda), ki 

naj bi bili glede na specifične naravne, gozdnogospodarske in posestne razmere ter glede na potrebe 

po zagotavljanju funkcij gozdov uresničeni z gospodarjenjem z gozdovi v GGO. Osnova za določitev 

ciljev so zahteve lastnikov in javnosti do gozdov, valorizirane funkcije gozdov, družbeno-ekonomske 

razmere v območju in cilji iz NGP. Mnenje različnih deležnikov (lastniki, upravljalci, občine, ostala 

zainteresirana javnost) se je zajelo preko spletne ankete, ki je bila odprta en mesec, in sicer med 28. 

junijem in 28. julijem 2021. V spletni anketi so anketiranci vnaprej določenim 12 ciljem glede na 

območje, iz katerega prihajajo, določili relativni pomen.  

Ciljem smo nato na podlagi strokovne ocene in rezultatov ankete določili range, pri čemer rang 1 

označuje najpomembnejši cilj, rang 12 pa najmanj pomembnega. Pri opredelitvi pomena ciljev je 

treba poudariti, da gre za posplošen prikaz pomena gozdov, ki služi za določanje okvirnih prioritet 

pri gospodarjenju na ravni GGO. Gozdnogospodarski cilji so prostorsko in vsebinsko konkretizirani 

preko funkcij gozdov, kar pomeni, da funkcija gozda, ki na ravni GGO nima bistvenega pomena, lahko 

na konkretnih lokacijah celo določa način gospodarjenja z gozdom (npr. ohranjanje kulturne 

dediščine določa čas in način sečnje in spravila na območju enot kulturne dediščine) ali obratno, 

gozdnogospodarski cilj, ki je na ravni območja najpomembnejši (npr. lesnoproizvodni cilj), se v 

konkretnih predelih gozdov lahko podredi drugim ciljem/funkcijam (npr. ohranjanju biotske 

raznovrstnosti na območju ekocelic).  

Najpomembnejši gozdnogospodarski cilji na ravni Slovenije so proizvodnja lesa ter okoljski cilji 

(Preglednica 1). Proizvodnja lesa je zlasti pomembno gonilo razvoja podeželja in predstavlja 

pomemben dejavnik razvoja zelenega krožnega gospodarstva. Okoljska vloga gozdov se je v 

zadnjem desetletju močno okrepila, kar je tudi posledica ambiciozno zastavljenih okoljskih ciljev 

zelene evropske politike ter vseh strateških okoljskih dokumentov, katerih podpisnica je tudi Slovenija. 

Med okoljskimi cilji izstopata ohranjanje voda ter varstvo narave. Gozdovi imajo velik okoljski pomen 

tudi zaradi čiščenja zraka in regulacije klime, varstva pred naravnimi nesrečami ter zagotavljanja 

ponorov ogljika. Socialne funkcije gozda so prav tako pomembne, vendar primerjalno nekoliko manj 

– rekreacija in turizem sta med vsemi cilji na sedmem mestu. Med GGO so tudi nekatere razlike v 

pomenu ciljev, ki so povezane predvsem z lego GGO ter socio-ekonomskimi razmerami v območju. 

Proizvodnja lesa je nekoliko manj pomembna v Kraškem GGO, kjer je na prvem mestu po pomenu 

varovanje pred naravnimi nesrečami, predvsem požari, ki ogrožajo ta GGO. Socialne funkcije 

(rekreacija in turizem) so manj pomembne v tistih GGO, ki so bolj odmaknjena, manj naseljena 

oziroma nimajo kakšnih večjih turističnih in urbanih središč (npr. Tolmin, Postojna, Brežice). Pomen 

lova je med GGO-ji najbolj različen; bistveno večji je v območjih, kjer so lovišča s posebnim namenom 

(Tolmin, Bled, Kranj, Kočevje, Postojna). Varstvo pred naravnimi nesrečami je bistveno bolj 

pomembno v območjih gorskega sveta in v predelih, kjer se elementi ogroženosti (npr. naselja, 
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infrastrukturni objekti) nahajajo v območjih naravnih nevarnosti (Tolmin, Bled, Kranj, Postojna, Celje, 

Nazarje, Slovenj Gradec), ter na Kraškem GGO, kjer so pomemben dejavnik požari. 

Preglednica 1: Vrste in pomen gozdnogospodarskih ciljev  

Gozdnogospodarski cilji* 

Proizvodnja lesa (pod ta cilj štejemo zaposlitve v gozdno-lesnem sektorju, les za prodajo, oskrba z 

lesom za domače potrebe (dohodek iz gozda), kot tudi gozd kot rezerva (socialna varnost)) 

Ohranjanje voda (pod ta cilj štejemo ohranjanje dobrega stanja površinskih in podzemnih voda ter 

ohranjanje in uravnavanje vodnih količin) 

Varstvo narave, ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst (pod ta cilj štejemo varstvo naravnih vrednot 

in zavarovanih območij, kot tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti na genski, vrstni in ekosistemski 

ravni, ter ohranjanje posebnih varstvenih območij (Natura 2000) in ekološko pomembnih območij) 

Čiščenje zraka in regulacija klime (pod ta cilj štejemo ohranjanje zdravega življenjskega okolja, 

blaženje škodljivih vplivov emisij in blaženje klimatskih ekstremov v krajini) 

Varovanje pred naravnimi nesrečami (pod ta cilj štejemo varovanje tal in gozdnih sestojev ter 

varovanje pred naravnimi nesrečami (npr. poplave, snežni in zemeljski plazovi, podori)) 

Zagotavljanje ponorov ogljika (pod ta cilj štejemo zagotavljanje ponorov ogljika, saj je Slovenija 

podpisnica različnih evropskih dokumentov, na podlagi katerih se pričakuje, da gozdovi 

zagotavljajo določen delež ponorov ogljika) 

Rekreacija in turizem (pod ta cilj štejemo omogočanje različnih okolju prijaznih rekreativnih 

aktivnosti v gozdu in pospeševanje trajnostnega turizma) 

Lov in dohodek od lova (pod ta cilj štejemo poleg upravljanja s populacijami divjadi, rekreativnega 

lova in lovskega turizma tudi prodajo trofej in divjačine) 

Vzgoja in izobraževanje ter raziskovanje gozdov (pod ta cilj štejemo zagotavljanje možnosti za igro, 

učenje, doživljanje narave in raziskovanje mlajših in starejših generacij ter načrtno zbiranje, 

opazovanje in ugotavljanje dejstev o gozdovih, njihovem izkoriščanju in rabi) 

Pridobivanje drugih gozdnih proizvodov (pod ta cilj štejemo izkoriščanje nelesnih materialnih koristi 

iz gozda npr. med, gobe, gozdni sadeži, oglarjenje) 

Estetski videz krajine (pod ta cilj štejemo oblikovanje robov, ohranjanje zanimivih dreves, 

oblikovanje zanimive strukture gozdov in ohranjanje prepoznavnih krajinskih oblik) 

Ohranjanje kulturne dediščine (pod ta cilj štejemo ohranjanje objektov, gozdov ali njihovih delov, 

ki imajo po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, status kulturne dediščine ali se nahajajo 

v njihovi neposredni okolici, kot tudi tiste, ki še nimajo statusa, so pa z vidika kulturne dediščine v 

območju pomembni, ter ohranjanje tradicionalnih oblik gospodarjenja z gozdovi (npr. steljniki, gaji, 

logi)). 

* Rang posameznega gozdnogospodarskega cilja je razviden v Prilogi 1 okoljskega poročila in v posameznem GGN GGO 

2021-2030. 
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2.2 TEMELJNE STRATEGIJE GOSPODARJENJA Z GOZDOVI  

GOZDNOGOJITVENI SISTEM IN ZGRADBA GOZDOV STA PRILAGOJENA RASTIŠČNIM RAZMERAM 

IN CILJEM GOSPODARJENJA Z GOZDOVI 

Na večini gozdnih površin v Sloveniji prevladuje skupinsko postopno gospodarjenje, pri katerem je 

ključno dosledno izvajanje načrtovanih ukrepov s pravočasnim uvajanjem sestojev v obnovo in 

pravočasnim zaključkom obnove. Velikost obnovitvenih jeder se prilagaja ciljni zgradbi gozdov (npr. 

malopovršinsko enomerne zgradbe, veliko površinsko enomerne zgradbe). Skupinsko postopno 

gospodarjenje naj se izvaja dosledno. V bukovih gozdovih mora obnova potekati v jedrih, da se 

vzpodbudi malopovršinsko enomerna zgradba, in sicer se dosledno upošteva prostorski red, da se 

ne poškoduje pomladka. Obnova v hrastovih, hrastovo bukovih gozdovih in v kisloljubnih borovjih se 

izvaja na večjih površinah (do 5 ha) s krajšimi pomladitvenimi dobami, z namenom omogočiti razvoj 

hrasta, bora in drugih svetloljubnih drevesnih vrst, čemur mora slediti intenzivno izvajanje nege z 

večkratnimi obžetvami. Večje površinska obnova je potrebna tudi na rastiščih, kjer želimo vzpodbuditi 

pomlajevanje macesna, pri čemer je potrebno na strmih legah paziti na ohranjanje varovalnih učinkov 

gozda, predvsem z velikostjo in obliko sestojnih vrzeli. V obsežnejših enomernih sestojih z večjim 

deležem smreke v višjih nadmorskih višinah (npr. v GGO Bled) se s selektivnim uvajanjem sestojev v 

obnovo izkorišča možnost oblikovanja bolj razgibanih struktur in pospešuje malopovršinska 

enomerna (velikosti 0,5–2,0 ha) ali raznomerna zgradba sestojev. 

V manjšem deležu gozdnih sestojev sta predvidena tudi zastorno in prebiralno gospodarjenje, z 

vsemi vmesnimi oblikami teh konceptov gospodarjenja. Zastorno gospodarjenje je smiselno na 

bukovih rastiščih, s praviloma slabše odprtimi enomernimi bukovimi sestoji, oziroma na rastiščih 

bukve in hrasta, in sicer v sestojih s prevladujočim deležem bukve in hrasta (GGO Tolmin, GGO 

Maribor). V jelovih in jelovo bukovih gozdovih moramo pospeševati malopovršinsko raznomerno in 

mestoma tudi prebiralno zgradbo sestojev (GGO Tolmin, Postojna, Kočevje, Novo mesto, Slovenj 

Gradec, Maribor). V gozdovih na teh gozdnih rastiščih in tudi v gorskih smrekovih gozdovih 

uporabljamo predvsem ukrep skupinskega prebiranja. Malopovršinsko raznomerne zgradbe gozdnih 

sestojev je potrebno v večji meri vpeljati v koncept gospodarjenja z gozdovi tudi v GGO Bled, Kranj, 

Nazarje in Brežice. Prebiralno oziroma malopovršinsko raznomerno zgradbo pospešujemo tudi na 

strmih in močno skalovitih predelih. 

Kjer je nevarnost erozije tal, poteka obnova gozdov pri vseh gojitvenih sistemih (skupinsko postopno, 

zastorno in prebiralno gospodarjenje) pod zastorom zaradi preprečevanja erozije tal. V raznomernih 

pionirskih gozdovih listavcev in ogroženih sestojih (smrekovi nasadi) se izvajajo ukrepi premene (GGO 

Tolmin, Bled, Kranj, Kočevje, Novo mesto, Brežice, Celje, Maribor), v panjevskih gozdovih trdih 

listavcev in robinije pa se prednostno uporablja panjevsko gospodarjenje (Kraško GGO, GGO Tolmin 

in Brežice).  

Podrobnejše usmeritve za gospodarjenje z gozdnimi sestoji so v vsakem GGN GGO 2021–2030 

navedene v poglavju 5.3.1 Usmerjanje razvoja gozdnih sestojev.  
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OBNOVA TEMELJI NA NARAVNEM POMLAJEVANJU; KJER JE NARAVNO POMLAJEVANJE OTEŽENO, 

SE POSLUŽUJEMO OBNOVE S SADNJO ALI SETVIJO 

Obnova temelji na naravnem pomlajevanju gozdnih sestojev, obnovo s sadnjo ali setvijo pa izvajamo 

le tam, kjer je naravna obnova motena zaradi različnih vzrokov.  

Pri obnovi imajo prednost stari in fiziološko oslabeli sestoji ter sestoji v razvojni fazi debeljaka na 

večjih površinah. V splošnem je treba nadaljevati in zaključiti obnovo v vseh dobro pomlajenih sestojih 

na vseh rastiščih, v sestojih, v katerih se povečujejo tveganja zaradi podnebnih sprememb in 

potencialnih naravnih ujm, v sestojih z neugodno debelinsko strukturo (npr. s (pre)velikim deležem 

debelega drevja, v jelovih, jelovo bukovih gozdovih in nekaterih bukovih gozdovih) ter v sestojih, kjer 

je že kulminiral vrednostni prirastek. Intenzivno naj se z obnovo nadaljuje tudi v dobro pomlajenih 

sestojih, ki so bili poškodovani v naravnih ujmah (npr. v GGO Kranj, Ljubljana, Postojna, Kočevje, 

Slovenj Gradec). Z namenom zmanjševanja tveganj pri gospodarjenju z gozdovi je potrebno sestoje 

s prevelikim deležem smreke v nižinskih predelih predčasno uvajati v obnovo (npr. GGO Bled, 

Kočevje).  

Kjer je otežena naravna obnova, se kombinirata naravna in umetna obnova. Umetna obnova je 

primerna pri obnovi sestojev z izmenjano drevesno sestavo (npr. zasmrečeni sestoji, kjer želimo 

pospeševati listavce), v sestojih, kjer ciljev zaradi motenj v pomlajevanju ne dosegamo z naravno 

obnovo, na večjih ogolelih površinah v ujmah poškodovanih gozdov, predvsem na površinah z 

močno razrastjo zeliščnega, grmovnega sloja ter invazivnih vrst in na površinah, kjer obstaja 

nevarnost degradacije (erozije) tal (npr. Kraško GGO, GGO Postojna, Kočevje, Bled). Prav tako je 

ustrezna obnova s sadnjo ali setvijo nujna pri obnovi gozdnih sestojev, kjer sta ogroženi vrstna in 

genetska pestrost. 

Kot nosilne drevesne vrste se vnašajo jelka, bukev in hrasti, kot spremljevalne vrste pa še smreka, 

plemeniti listavci, bori in plodonosne vrste. Zlasti pri sanaciji ujm se lahko v manjšem obsegu poskusi 

tudi z vnosom primernih avtohtonih drevesnih vrst, ki niso prisotne v območju, njihove rastiščne 

zahteve pa so skladne z napovedanimi spremembami rastiščnih pogojev zaradi podnebnih 

sprememb in z vnosom primernih tujerodnih vrst, kot sta črni oreh in ameriška duglazija, ki so se v 

določenem okolju izkazale kot uspešne in nimajo invaznivnega značaja. Z umetno obnovo velja 

intervenirati na visoko produktivnih rastiščih (npr. aceretalnih), kjer podrast ovira pomlajevanje, in v 

smrekovih monokulturah, kjer ni ustreznega pomladka. Jelko se vnaša in pospešuje v gorskih 

gozdovih na karbonatnih rastiščih, kjer njen delež močno upada. S sadnjo se pospešuje tudi druge 

avtohtone vrste, ki jih želimo na določenem mestu pospeševati (npr. macesen v Alpah; GGO Bled, 

Nazarje, Tolmin), obnavlja pa tudi tiste gozdove, kjer naravna obnova ni uspešna (npr. nižinski 

hrastovi gozdovi; GGO Brežice, Novo Mesto). 

Podrobnejše usmeritve za gospodarjenje z gozdnimi sestoji so v vsakem GGN GGO 2021–2030 

navedene v poglavju 5.3.1 Usmerjanje razvoja gozdnih sestojev. 
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DREVESNA SESTAVA, PRILAGOJENA RASTIŠČNIM RAZMERAM, UPOŠTEVAJE PRIČAKOVANE 

PODNEBNE SPREMEMBE  

Pri usmerjanju drevesne sestave gozdnih sestojev je ključna uporaba pestre ustrezne zmesi različnih 

drevesnih vrst, provenienc in genotipov glede na pričakovane podnebne spremembe. Ključna je tudi  

izbira tistih drevesnih vrst, ki so prilagojene na različne rastiščne razmere, prednostna uporaba 

avtohtonih drevesnih vrst in njihovih provenienc ter sprememba vrstne sestave s povečanjem deleža 

na pričakovane podnebne spremembe bolj prilagojenih avtohtonih vrst. 

V tej smeri je potrebno povečati delež jelke, hrastov, borov in macesna (velja predvsem za Alpe), 

delež smreke pa na njej neprimernih rastiščih zmanjšati. 

V smrekovih in drugih iglastih sestojih na rastiščih, kjer drevesna sestava močno odstopa od naravne 

(vzrok je predvsem zasmrečenost), je treba povečati delež listavcev in predvsem ostalih iglavcev, v 

alpskem svetu predvsem z vnosom in pospeševanjem macesna in delno jelke (npr. GGO Tolmin, Bled, 

Kranj, Nazarje), na kisloljubnih bukovjih z borom (npr. GGO Kranj, Ljubljana, Celje), na jelovo-bukovih 

in jelovih rastiščih pa z vnosom in pospeševanjem jelke. Slednje je zlasti pomembno v območjih, kjer 

je dober obnovitveni potencial jelke (npr. GGO Brežice, Celje, Bled). Čiste smrekove sestoje na rastiščih 

bukovih in jelovo bukovih gozdov je treba preoblikovati v mešane gozdove smreke in bukve s 

primesjo ostalih rastišču prilagojenih vrst. V nekaterih območjih (npr. GGO Kranj) so smrekovi sestoji 

na rastiščih hrastov; tam se jih preoblikuje v mešane sestoje hrasta, belega gabra in ostalih listavcev 

s posamično primesjo smreke. Delež smreke se bolj intenzivno zmanjšuje na rastiščih do 900 m 

nadmorske višine. Na rastiščih, kjer smreka ni naravno prisotna, jo ohranjamo posamično ali v manjših 

skupinah (npr. GGO Celje, Brežice). Jelko je treba ohranjati in tudi vnašati s sadnjo v gorskih gozdovih 

na karbonatnih rastiščih, kjer njen delež močno upada (npr. GGO Nazarje). Delež borov se za razliko 

od ostalih GGO izjemoma zmanjšuje v kraškem GGO, kjer je treba sukcesijo v smeri listnatih gozdov 

spodbuditi z intenzivnejšimi gojitvenimi ukrepi, ki pospešujejo predvsem bukev, hrast in kostanj. 

Pri listavcih je ključna drevesna vrsta bukev. V čistih bukovih sestojih pospešujemo vse druge vrste, 

predvsem delež plemenitih listavcev in v nižinsko-predgorskem svetu tudi hrasta. Delež hrastov je 

potrebno povečati, kar je še posebej pomembno v nižinskih gozdovih na celjskem, brežiškem in 

novomeškem območju, kjer je graden pomembno zastopan v drevesni sestavi gozdov. 

Minoritetne in plodonosne drevesne vrste (brek, skorš, mali jesen, češnja, divja hruška) v sestojih 

ohranjamo. Na območjih, kjer je to pomembno (npr. GGO Murska Sobota, Tolmin, Kraško GGO), se 

ohranjajo tudi medonosne drevesne vrste. Kjer so rastišča primerna, se spodbuja kostanj (npr. Kraško 

GGO, GGO Brežice). V sestojih v nižinsko-predgorskem svetu je treba vsaj ohraniti, še boljše pa 

povečati delež črnega gabra, cera in lipovca (npr. GGO Novo mesto). Povečevanje deleža minoritetnih 

in gospodarsko manj zanimivih drevesnih vrst je pomembno zaradi povečanja biotske pestrosti 

gozdov nasploh ter s tem zaradi prilagajanja pričakovanim podnebnim spremembam. Zaradi 

ohranjanja genetske pestrosti populacij gozdnega drevja se pri negi, naravni obnovi in obnovi s 

sadnjo izbirajo in pospešujejo drevesne vrste različnih provenienc in genotipov, drevesne vrste, 

prilagojene na različne rastiščne razmere (bukev, graden, beli gaber, plemeniti listavci, rdeči bor), tudi 

drevesne vrste, ki v naravni drevesni sestavi rastišča sicer niso prisotne (npr. macesen), imajo pa 
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uspešno perspektivo v prihodnjih podnebnih razmerah. To velja predvsem za drevesne vrste, ki 

prenašajo višje temperature (črni gaber, cer, poljski brest, skorš, topol).  

Podrobnejše usmeritve za gospodarjenje z gozdnimi sestoji so v vsakem GGN GGO 2021–2030 

navedene v poglavju 5.3.1 Usmerjanje razvoja gozdnih sestojev. 

ODLOČITEV O UPORABI TUJERODNE DREVESNE VRSTE MORA UPOŠTEVATI NAČELO PREVIDNOSTI 

IN BITI DOBRO PREMIŠLJENA 

Načrtovanje upravljanja s tujerodnimi drevesnimi vrstami temelji na presoji rastiščnih pogojev in 

selektivne obravnave posameznih vrst in gozdnih rastiščnih tipov. Sprejemljiv je minimalni delež, če 

z njimi povečamo stojnost, sklep in odpornost na podnebne spremembe in/ali povečujemo 

donosnost gozdov. Načelo previdnosti gre upoštevati v največji možni meri tako pri premisleku, ali 

je vnos tujerodne vrste res potreben, kot tudi pri presoji o tem, kako bo tujerodna drevesna vrsta 

uspevala v novem okolju in kakšni so možni negativni vplivi tujerodne drevesne vrste na gozdni 

ekosistem.  

Na splošno glede tujerodnih drevesnih vrst velja, da tam, kjer je vrsta že močno uveljavljena, kjer so 

izkušnje z njo dolgoletne, kjer kaže dobro prilagojenost in odpornost, kjer zagotavlja ekosistemske 

storitve in ne kaže pomembnih negativnih vplivov na okolje, velja z njo gospodariti naprej. Za ta 

namen je potrebno zagotoviti tudi preskrbo z ustreznim gozdnim reprodukcijskim materialom (GRM).  

Predvideva se aktivno gospodarjenje s tremi tujerodnimi vrstami, in sicer robinijo, zeleno duglazijo in 

črnim orehom, ostale vrste se uvaja le eksperimentalno. Drugih tujerodnih drevesnih vrst (rdeči hrast, 

zeleni bor, japonski macesen, itd.), ki so že del sestojev, se ne pospešuje, a se jih tudi ne zatira.  

Invazivne tujerodne vrste (npr. pavlonija, pajesen, ameriški javor) se z ukrepi nege in varstva gozdov 

odstranjuje iz gozdnih sestojev oziroma se omejuje njihovo širjenje.  

Podrobnejše usmeritve za gospodarjenje z gozdnimi sestoji so v vsakem GGN GGO 2021–2030 

navedene v poglavju 5.3.1 Usmerjanje razvoja gozdnih sestojev.  

NEGO GOZDOV IN REDČENJA JE TREBA INTENZIVIRATI, UKREPE PA USMERITI V KREPITEV 

STABILNOSTI IN ODPORNOSTI GOZDOV NA PODNEBNE SPREMEMBE 

Z nego mlajših razvojnih faz ter z redčenji v razvojnih fazah letvenjakov in drogovnjakov lahko 

prilagajamo drevesno sestavo glede na pričakovane podnebne spremembe ter krepimo stabilnost in 

odpornost posameznih dreves in gozdnih sestojev. Delež ustrezno negovanih sestojev, še posebno 

v mlajših razvojnih fazah in v zasebnih gozdovih, je potrebno povečati. V časovnem razporejanju 

redčenj imajo prednost sestoji na bolj ogroženih območjih. V splošnem velja, da morajo biti ukrepi 

nege pravočasni in zmerno intenzivni. 

Na najboljših rastiščih se kombinira ukrepe za povečanje stabilnosti in izboljšanje kakovosti gozdnih 

sestojev. Na slabših rastiščih imajo ukrepi za stabilnost ter odpornost prednost pred kakovostjo. Za 

zmanjšanje ogroženosti in tveganj pri gospodarjenju z gozdovi zaradi negativnih posledic naravnih 

ujm, bolezni in škodljivcev ter povečanje mehanske in biološke stabilnosti dreves in sestojev je 
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potrebno intenzivirati nego (predvsem redčenja) letvenjakov in drogovnjakov. Pri tem je pomembna 

ustrezna izvedba negovalnih ukrepov, ki zagotavlja minimalne poškodbe sestoja in tal.  

Koncept redčenj se prilagaja rastiščnim in sestojnim značilnostim gozdov. Najpomembnejši ostaja 

koncept izbiralnih redčenj, kjer se jakost in pogostnost ukrepanja prilagajata dinamiki rasti (rastišče) 

in stanju gozdnih sestojev. V splošnem velja, da sta na bolj produktivnih rastiščih in v predhodno 

negovanih sestojih jakost in pogostnost ukrepanja večji. Prioritetno je treba redčiti letvenjake in 

drogovnjake na bogatih rastiščih z večjo pestrostjo drevesnih vrst (nižinski in podgorski gozdovi, 

mešani in listnati gozdovi) in bolj svetloljubnim značajem ključnih drevesnih vrst v sestoju (gozdovi z 

večjim deležem hrasta, bora in macesna). Nego mlajših sestojev je treba intenzivirati tudi v 

zasmrečenih gozdovih in v jelovih gozdovih. Z negovalnimi deli naj se pospešuje vse smreki 

primešane vrste (npr. v GGO Bled, Kočevje, Nazarje, Slovenj Gradec).  

V jelovih in jelovo bukovih gozdovih, kjer je ciljna prebiralna oziroma skupinsko raznomerna zgradba, 

se uporablja prebiranje kot način gospodarjenja. V raznomernih sestojih s posamezno šopasto 

zgradbo, v presvetljenih debeljakih in v prebiralnih sestojih naj se v večji meri izkorišča možnost 

samodejne nege pomladka s pomočjo matičnega sestoja. Skupinsko postopno gojenje gozdov se 

izvaja malopovršinsko, v takšnih razmerah prevladuje posredna nega, manj je finančno zahtevne 

neposredne (dodatne) nege, ki jo je poleg tega zaradi manjših površin in večje preglednosti lažje 

izpeljati. 

V splošnem je treba zagotoviti večjo heterogenost sestojnih zgradb (več vertikalnih slojev) in 

vzdrževati razgibano vertikalno, horizontalno in starostno strukturo gozdnih sestojev, ki zmanjšuje 

ogroženost zaradi posledic podnebnih sprememb. 

Klasično izbiralno redčenje v primernih sestojnih razmerah zamenjujemo z novejšimi koncepti nege, 

kot so situacijska nega, nega za stabilnost idr. S povečevanjem pogostosti in jakosti naravnih ujm se 

povečujejo tudi tveganja za poškodbe sestojev in s tem razvrednotenje visokih vložkov v nego. 

Prilagojeni koncepti nege naj se uporabljajo v sestojih s slabšimi zasnovami ali v dobro negovanih 

sestojih, predvsem pa v večini zasebnih gozdov. Pri izbiri končnega števila izbrancev (načeloma 100–

200 nosilcev funkcij (izbrancev) na hektar) upoštevamo poleg ustrezne mehanske stabilnosti izbranih 

in rastiščem primernih drevesnih vrst tudi primerno kakovost osebkov (npr. GGO Brežice, Novo 

mesto, Kočevje). V skupinah gozdnih rastiščnih tipov, kot so vrbovja, topolovja in jelševja, se izvaja 

situacijska nega predvsem v drogovnjakih (npr. GGO Maribor).  

Za zagotavljanje akumulacije lesne mase in povečanje ponora ogljika vse površine, kjer ukrepanje ni 

potrebno zaradi narave razvoja gozdnih sestojev, izvzamemo iz gospodarjenja.  

Podrobnejše usmeritve za gospodarjenje z gozdnimi sestoji so v vsakem GGN GGO 2021–2030 

navedene v poglavju 5.3.1 Usmerjanje razvoja gozdnih sestojev.  
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V GOZDNIH SESTOJIH, KI SO MOČNO OGROŽENI ZARADI POSLEDIC PODNEBNIH SPREMEMB, JE 

POTREBNO Z INTENZIVNO NEGO ALI POSTOPNO PREMENO IZBOLJŠATI MEHANSKO IN BIOLOŠKO 

STABILNOST GOZDOV 

Tveganja pri gospodarjenju z gozdovi so največja v velikopovršinskih, močno spremenjenih in 

izmenjanih gozdovih iglavcev (predvsem smreke) na nižjih nadmorskih višinah in rastiščih, kjer sicer 

prevladujejo listavci, v mlajših gozdovih, ki so bili v preteklosti pomanjkljivo negovani ali celo 

nenegovani, v manj stabilnih gozdovih na izpostavljenih legah, v gozdovih z motnjami pri naravni 

obnovi in v pionirskih gozdovih. 

V močno poškodovanih sestojih (žled, veter, lubadar) z razgrajenim sestojnim sklepom in zmanjšano 

rastnostjo (npr. GGO Postojna, del GGO Ljubljana, Tolmin, Kranj, Kočevje) je treba po zaključku 

sanitarnih sečenj izvesti načrtovane nujne pomladitvene sečnje (v obliki končnih posekov in posekov, 

s katerimi pospešeno nadaljujemo naravno obnovo) in nujna redčenja drogovnjakov. Obnova naj 

poteka po naravni poti, če naravna obnova ni mogoča, pa s sadnjo sadik rastišču primernih drevesnih 

vrst. 

Čisti smrekovi sestoji na večjih površinah, ki se pojavljajo predvsem na bukovih in jelovo bukovih 

rastiščih po Sloveniji (večje površine najdemo v GGO Bled, Kranj, Nazarje, Slovenj Gradec, Maribor), 

so najbolj podvrženi ujmam in gradacijam podlubnikov. Te sestoje se v delu, ki je ustrezno naravno 

pomlajen, pospešeno obnavlja. Zrele dele odraslih sestojev se predčasno uvede v obnovo, po potrebi 

se v vrzelih izvede obnova s sadnjo rastišču primernih listavcev. V strnjenih delih sestojev se izvede 

posredna premena, in sicer tako, da se z redčenji ohranja in močneje sprošča vse listavce, s tem se 

zagotovi močnejše krošnje in boljši obrod semena, na katerem bo temeljila bodoča naravna obnova. 

Obnova smrekovih nasadov se pospešuje tudi z vnosom pionirskih drevesnih vrst (jerebika, breza, 

zelena in siva jelša). V mehanskih in biološko ogroženih sestojih smreko ohranjamo le kot primes v 

skupinah in gnezdih, sestoje pa naj tvori samo na primernih rastiščih (predvsem na silikatni podlagi 

in v nekaterih visokogorskih gozdovih).  

V enomernih borovih nasadih (večje površine najdemo npr. v GGO Maribor, delu GGO Kranj in 

Ljubljana) naj se obnove izvajajo na večjih površinah (do 3 ha), naravno obnovo pa dopolnjujemo s 

sadnjo ali setvijo hrasta, belega gabra in plemenitih listavcev.  

Za zmanjšanje tveganja pri gospodarjenju z gozdovi in za izboljšanje mehanske in biološke stabilnosti 

gozdov je treba intenzivirati nego gozdov, predvsem redčenja letvenjakov in drogovnjakov, pri čemer 

se pospešujejo naravne drevesne vrste. V dinarskih jelovo bukovih gozdovih in jelovjih na skalovju ter 

jelovjih na globokih tleh se ohranja ter ponovno vzpostavlja skupinsko raznomerna in prebiralna 

zgradba gozdov, v ostalih velikopovršinsko enomernih sestojih pa se postopno vzpostavi 

malopovršinsko enomerna zgradba (sestoji velikosti 0,5–2 ha). V nižinskih, prisojnih in vetrovnih legah 

se tudi pospešeno zaključi obnova starejših labilnih sestojev. 

V nekaterih območjih (npr. GGO Brežice) sestoje z velikim tveganjem pri gospodarjenju predstavljajo 

tudi nižinski hrastovi gozdovi, v katerih je zaradi kompleksnosti in specifičnih pogojev ogrožena 

naravna obnova. Tu je prioriteta zaščita hrastovega pomladka pred hrastovo pepelovko z biotičnimi 

sredstvi ter pred poškodbami zaradi divjadi.  
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V gozdnih sestojih s pionirskimi drevesnimi vrstami naj se izkoristi prisotnost klimaksnih drevesnih 

vrst in se s premenilnimi redčenji drevesna sestava približa naravni drevesni sestavi danih rastišč. 

Direktne premene naj se izvajajo samo izjemoma v posebnih primerih (npr. sestoji pionirskih 

drevesnih vrst v gradnovo-belogabrovjih v GGO Novo mesto). 

Podrobnejše usmeritve za gospodarjenje z gozdnimi sestoji so v vsakem GGN GGO 2021–2030 

navedene v poglavju 5.3.1 Usmerjanje razvoja gozdnih sestojev. 

PROIZVODNE DOBE SE BISTVENO NE SPREMINJAJO, DELNO JIH SKRAJŠUJEMO V NAJBOLJ 

OGROŽENIH SESTOJIH, S ČIMER ZMANJŠUJEMO TVEGANJE PRI GOSPODARJENJU Z GOZDOVI 

Dolžino proizvodne dobe krajšamo predvsem v smrekovih sestojih na nižjih legah do 900 m n.m.v., 

ki so ogroženi zaradi naravnih ujm in prenamnožitve podlubnikov, in sicer okvirno za 10 do 20 let. 

Enako tudi zmanjšujemo končne in ciljne lesne zaloge, ciljni premer pri smreki v nižjih predelih (pod 

900 m) znaša med 45 in 50 cm (npr. v GGO Kranj, Ljubljana, Novo mesto, Nazarje, Slovenj Gradec). 

Gospodarjenje s krajšimi proizvodnimi dobami se načrtuje tudi v nekaterih drugih gozdnih sestojih, 

na primer v gradnovo-belogabrovjih in jelovjih na silikatnih kamninah (GGO Novo mesto) ter 

zgornjegorskih bukovjih na silikatnih kamninah (GGO Bled). Krajšo dolžino proizvodnih dob (100–120 

let) in manjše ciljne premere uveljavljamo tudi na najboljših rastiščih (jelovja, gorska bukovja) za 

proizvodnjo kvalitetne hlodovine (npr. GGO Slovenj Gradec). Krajše proizvodne dobe se predvidevajo 

tudi v sestojih, ki so ogroženi zaradi drugačnih vzrokov (nasadi tujerodnih vrst, sestoji belega gabra), 

v bukovjih, kjer se bukev bujno pomlajuje (npr. rastiščnogojitveni razred (RGR) Predpanonska 

podgorska bukovja v GGO Maribor) ter v nižinskih gozdovih, kjer je večja verjetnost nastanka bolezni 

(npr. GGO Murska Sobota). Proizvodne dobe naj se skrajšajo tudi v varovalnih in zaščitnih gozdovih, 

kjer debelo drevje ogroža zagotavljanje varovalne in zaščitne funkcije gozdov, ter v močno 

poškodovanih gozdovih oziroma sestojih, ki ne izkoriščajo proizvodnega potenciala rastišča. 

V sestojih s poudarjenimi ekološkimi funkcijami (smrekovja na silikatni podlagi, visokogorski bukovi 

gozdovi, bazoljubna rdečeborovja) so proizvodne in pomladitvene dobe daljše za 10–20 let (GGO 

Slovenj Gradec). Proizvodna doba se zaradi spremenjenih rastiščnih razmer podaljša v vrbovjih, 

topolovjih in črnojelševjih (GGO Maribor), podgorskih gradnovih bukovjih (GGO Ljubljana, Nazarje), 

dinarskih jelovih bukovjih in kisloljubnih borovjih (GGO Ljubljana), podgorskih bukovjih na silikatu in 

toploljubnih bukovjih (GGO Nazarje, Slovenj Gradec). V varovalnih in mestnih gozdovih so lahko 

proizvodne dobe daljše, intenzivnost sečnje pa manjša kot v primerljivih gospodarskih gozdovih (npr. 

GGO Novo mesto). Dolžina proizvodnih dob in ciljni premeri dreves naj se prilagodijo tudi razmeram 

na trgu.  

Podrobnejše usmeritve za gospodarjenje z gozdnimi sestoji so v vsakem GGN GGO 2021–2030 

navedene v poglavju 5.3.1 Usmerjanje razvoja gozdnih sestojev.  

SANACIJA POŠKODOVANIH GOZDOV IMA PREDNOST PRED REDNIM GOSPODARJENJEM 

Sanacija ima prednost pred rednim gospodarjenjem, še posebej, kjer je ujmam sledil napad 

podlubnikov. Zaradi podlubnikov ima sanacija poškodovanih iglavcev prednost pred listavci. Na 

večjih prizadetih površinah se ohranja vse poškodovano drevje z možnostjo preživetja (listavci) in se 

pospešeno nadaljuje z obnovo primerno pomlajenih površin. Tudi pri sanaciji prevladuje naravna 
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obnova, obnova s sadnjo je primerna pri sanaciji velikih ogolelih površin, odsotnosti naravnega 

pomladka oziroma v predelih z večjim tveganjem za erozijo tal. Novonastalo mladovje se z nego 

usmerja k ciljnemu stanju in se ga v primeru pogostih poškodb po rastlinojedi divjadi zaščiti. V ranljivih 

sestojih se zmanjša intenzivnost ukrepov in poveča pogostost vračanja.  

Na območjih poškodovanih gozdov je treba osnovati mešane sestoje z drevesnimi vrstami, 

prilagojenimi rastiščnim razmeram in podnebnim spremembam. Kot nosilne vrste vnašamo jelko, 

bukev in hrast, kot spremljevalne vrste pa še smreko, duglazijo, macesen, gorski javor in rdeči bor. 

Na zapleveljenih in zatravljenih območjih in povsod tam, kjer je poudarjena varovalna funkcija, po 

potrebi vnašamo druge drevesne in grmovne vrste. Del poškodovanih površin prepustimo naravni 

sukcesiji do faze grmišč, da izboljšamo prehransko osnovo za divjad. Sestoje listavcev na težje 

dostopnih predelih, poškodovane po naravnih ujmah, se lahko prepusti naravnemu razvoju. V 

gozdovih, poškodovanih po novih škodljivih organizmih, se izvajajo ukrepi v skladu z veljavnimi 

predpisi (SI, EU).  

Na sanacijskih območjih je varstvo gozdov prednostna naloga. Pomembno je časovno in vsebinsko 

zaporedje izvajanja del, predvsem intenzivni preventivni ukrepi in pravočasni zatiralni ukrepi. V 

primeru naravnih ujm zaradi abiotskih vzrokov se takoj zagotovi prevoznost vseh prometnic, slediti 

mora hitra sanacija v ujmah poškodovanih iglavcev, predvsem smreke. Zaradi večje varnosti pri 

izvedbi del v poškodovanih gozdovih se priporoča strojna sečnja.  

Podrobnejše usmeritve za gospodarjenje z gozdnimi sestoji so v vsakem GGN GGO 2021–2030 

navedene v poglavju 5.3.1 Usmerjanje razvoja gozdnih sestojev.  

GOSPODARJENJE Z GOZDOVI PRISPEVA K OGLJIČNI NEVTRALNOSTI DRUŽBE Z ZAGOTAVLJANJEM 

PONOROV OGLJIKA 

Zagotavljanje ponorov ogljika sledi referenčni vrednosti, ki jo je LULUCF določil za Slovenijo za 

obdobje 2021–2026, in strateškim ciljem, zapisanim v NEPN. Ponore ogljika se bo v naslednjem 

ureditvenem obdobju zagotavljalo z zmerno akumulacijo prirastka, in sicer je predviden možni posek 

na ravni Slovenije, načrtovan v višini 86 % prirastka. Akumulacija prirastka je med GGO različna in se 

giblje med 5 in 23 %.  

Edino območje, kjer v prihodnjem desetletju ne predvidevamo ponorov ogljika, je GGO Postojna. V 

tem GGO so bili gozdovi močno poškodovani zaradi naravnih ujm in napadov podlubnikov. Zaradi 

prilagajanja gozdov na podnebne spremembe, zaradi zmanjševanja tveganj pri gospodarjenju z 

gozdovi (uravnoteženje debelinske zgradbe gozdov) in zaradi potrebe po nadaljevanju sanacije 

poškodovanih gozdov (pospešena obnova degradiranih sestojev) akumulacija lesne zaloge na ravni 

GGO v prihodnjem desetletju ni smiselna oz. ni mogoča. Kljub temu takšen koncept dolgoročno 

zagotavlja ponore CO2, saj prispeva k boljši rastnosti sestojev (hitrejše preraščanje mladih vitalnih 

sestojev) in ohranja stabilne in z gozdno vegetacijo stalno pokrite površine gozdov. 

V ostalih območjih, kjer je načrtovana akumulacija CO2, se bo le-to zagotovilo z nižjim posekom v 

varovalnih gozdovih, s povečevanjem površin gospodarskih gozdov, kjer v naslednjem desetletju ne 

načrtujemo intenzivnejšega ukrepanja (npr. v ohranjenih starejših preredčenih sestojih, ki še niso zreli 

za uvajanje v obnovo, v vitalnih in stabilnih drogovnjakih, kjer se krepi lesna zaloga), z ohranjanjem 
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oziroma povečevanjem deleža gozdov, izvzetih iz gospodarjenja (gozdni rezervati, gozdovi v TNP, 

gozdovi, kjer ni predvidenega možnega poseka, ekocelice) in ohranjanjem dolgih proizvodnih dob v 

ohranjenih gozdovih, z reguliranjem iznosa biomase iz gozda in varovanjem gozdnih tal, z 

ohranjanjem površin gozdov zlasti v kmetijski in urbani krajini ter s povečanjem odpornosti gozdov 

na podnebne spremembe in njihove posledice. Večje akumulacije ogljika bodo tudi v gozdovih, kjer 

lastniki zaradi različnih vzrokov že dalj časa ne gospodarijo (pomembno predvsem v GGO z 

razdrobljeno lastniško strukturo in prevladujočim deležem zasebnih gozdov, npr. GGO Brežice, 

Kraško GGO, GGO Celje). 

ZA OHRANJANJE PRILAGODITVENEGA POTENCIALA JE NUJNO VZDRŽEVANJE GENETSKE 

PESTROSTI GOZDOV IN ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA GOZDNEGA REPRODUKCIJSKEGA 

MATERIALA  

Genetska pestrost omogoča ohranjanje prilagoditvenega potenciala gozdov na prihodnje, dokaj 

nepredvidljive pogoje v okolju, in s tem določa uspešnost preživetja gozdnih ekosistemov.  

Strategije in usmeritve pri gospodarjenju z gozdovi, ki zagotavljajo ohranjanje in povečevanje 

genetske pestrosti gozda, so prilagojene značilnostim gozdnih rastišč. Ukrepi obnove in nege gozdov 

so tako usmerjeni v čim večji nabor avtohtonih drevesnih vrst v posameznem gozdnem rastiščnem 

tipu in njihovih provenienc, v prednostno zagotavljanje naravne obnove, ohranjanje samodejnega 

obnovitvenega potenciala gozdnih sestojev in izkoriščanje zaporednih semenskih let, s čimer se 

povečuje pretok genov. 

Zagotoviti je treba zadosti velike številčnosti reproduktivnih populacij (z zdravim reproduktivnim 

delom krošenj) in ohranjanje koridorjev/povezav med gozdovi, ki omogočajo migracijo genov 

(peloda in semena). 

V skladu z znanimi napovedmi sprememb rastiščnih pogojev zaradi podnebnih sprememb se 

prilagaja tudi izbor drevesnih vrst, ki mora biti vrstno čimbolj pester, pospešuje se manj ogrožene 

nosilne drevesne vrste, kot so hrasti in bori, pospešuje se manjšinske drevesne vrste s primernimi 

gozdnogojitvenimi lastnostmi in pionirskim značajem, od katerih se lahko pričakuje veliko trdoživost 

v različno ugodnih življenjskih razmerah. 

Ob ogroženi genetski pestrosti najprej dosledno uveljavimo sonaravni gozdnogojitveni sistem, ki 

povečuje raznolikost na vseh ravneh (vrste, razvojne faze). 

Pri obnovi s sadnjo in setvijo se uporablja genetsko pester GRM, pridobljen s pridobivanjem semena 

iz velikega števila dreves v času močnega cvetenja in obroda, strokovno ustrezno mešanje GRM, in 

na osnovi provenienčnih testov določene možnosti prenosa GRM med provenienčnimi območji. Z 

dopolnilno sadnjo/setvijo lahko obogatimo naravne sestoje in tako povečamo genetsko pestrost 

populacij mladja. 

GRM zagotavljamo v mreži gozdnih semenskih objektov (GSO), ki jo sproti dopolnjujemo, razvoj GSO 

pa z redno nego usmerjamo v smeri optimalne proizvodnje genetsko pestrega GRM z željenimi 

lastnostmi, ki vrsti omogočajo preživetje v podnebno spremenljivem okolju. Za zagotavljanje 
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nemotene obnove s sadnjo je pomembno ustrezno srednjeročno načrtovanje shranjevanja zalog 

semena v semenski hranilnici in zagotavljanje stalne razpoložljivosti ustreznih vzgojnih oblik sadik. 

Podrobnejše usmeritve so v vseh GGN GGO 2021–2030 navedene v poglavju 5.3.5 Ohranjanje 

genetske pestrosti gozdov in zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala. 

IZBOLJŠATI JE TREBA ŽIVLJENJSKE IN PREHRANSKE RAZMERE ZA PROSTOŽIVEČE ŽIVALSKE VRSTE 

IN ZAGOTAVLJATI USTREZNO PREHRANSKO KAPACITETO ZA DIVJAD 

Ohraniti je treba vse avtohtone vrste divjadi in druge prosto živeče živali ter njihove habitate. Za 

izboljšanje življenjskih razmer, zlasti kvalifikacijskih vrst Nature 2000, naj se v gozdni krajini z 

osnovanjem mladij poveča dolžina strukturiranega gozdnega roba, v gorski gozdnati krajini naj se s 

čiščenjem zaraščajočih površin vzdržujejo obstoječa pasišča, vzdržujejo pa tudi grmišča in travinje. Za 

zagotavljanje ustrezne prehranske kapacitete je treba povečati delež mladovij in ohraniti površine 

senožeti in lazov. V kmetijski krajini se ohranja in oblikuje strukturiran gozdni rob, ohranja mejice, 

skupine drevja, mrtvice itd. Za ohranjanje življenjskih razmer naj se vzdržuje raznolika zgradba 

sestojev s puščanjem ustreznega števila sušic in drevesnih dupel, poveča naj se število ekocelic. Za 

izboljšanje prehranskih razmer naj se na gozdnem robu z nego in vnosom poveča delež plodonosnih 

vrst. Z ohranjanjem in vzpostavitvijo biokoridorjev naj se zagotavlja možnost prostega prehoda med 

populacijami.  

Zagotavljati je treba usklajenost populacij rastlinojede divjadi z okoljem. Ohranjanje prehranske 

kapacitete za divjad je še posebej ključno na območjih, kjer je razkorak med dejanskim in modelnim 

deležem mladovij največji. To velja predvsem za območja jelovo – bukovih gozdov (GGO Tolmin, 

Postojna, Ljubljana, Kočevje in Novo mesto) in alpskih planot Jelovice in Mežakle (GGO Bled in Kranj) 

ter Pohorja (GGO Maribor in Slovenj Gradec) in osrednjih Karavank (GGO Kranj). Tu je treba z 

intenzivnejšim uvajanjem v obnovo povečati delež pomladka in mladovja. Intenzivira naj se 

vzdrževanje in ohranjanje pašnih površin, grmišč, vodnih virov in kalov, zagotovi dodatne pašne 

površine ter uvede namensko zimsko sečnjo jelk za prehrano jelenjadi. Z namenom gospodarjenja z 

divjadjo in izvajanjem lova na večjih ogolelih površinah (nad 2 ha) na območjih sanacije se del površin 

prepusti naravni sukcesiji do faze grmišč, da se zagotovi prehranska pestrost. 

Treba je zmanjševati gostote jelenjadi na raven, ki bo omogočala naravno obnovo vseh ciljnih 

drevesnih vrst. To je predpogoj za sonaravno, malopovršinsko gospodarjenje, za izboljšanje drevesne 

sestave, za racionalna in smotrna vlaganja v obnovo in nego. Gostote jelenjadi oziroma njihovo 

številčnost se z odstrelom zmanjša na območjih jelovo-bukovih gozdov (GGO Tolmin, Postojna, 

Ljubljana, Kočevje in Novo mesto) in alpskih planot Jelovice in Mežakla (GGO Bled in Kranj) ter Pohorja 

(GGO Maribor in Slovenj Gradec) in osrednjih Karavank (GGO Kranj). Številčnost jelenjadi in srnjadi se 

mora zmanjšati na mero, da bo zagotovljeno ustrezno pomlajevanje in preraščanje vseh po naravi 

prisotnih drevesnih vrst, še posebej jelke in plemenitih listavcev v območju jelovo-bukovih gozdov. 

Hkrati je na teh območjih treba ohraniti intenziteto sečenj (skladno z načrti GGE) ter ohraniti vse 

obstoječe pašne površine. Krmljenje divjadi naj bo primarno privabljalno za potrebe monitoringa in 

odstrela. Na območjih, kjer se določen čas lahko zadržujejo večje koncentracije divjadi (mirne cone, 

zimovališča) in je večja objedenost mladja, je treba mladje zaščititi pred objedanjem. Podrobnejše 

usmeritve za posege v populacije divjadi, povezane z upravljanjem, so podane v LUN.  
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Za malo poljsko divjad je treba ohranjati manjše gozdiče in omejke v permanentno mladostnih fazah 

in primerno gosti in nizki zarasti (remize). 

Zmanjšati je treba vpliv evropskega bobra na obvodno drevje z ukrepi individualne zaščite drevja 

pred objedanjem in/ali regulacijo številčnosti bobrov, po predhodni spremembi zakonodaje.  

V gozdnem prostoru naj se usmerja (nenadzorovana) rekreacija. Z zaporami prometnic in kontrolo 

se lahko zagotovi mir v mirnih conah.  

Podrobnejše usmeritve so v vseh GGN GGO 2021–2030 navedene v poglavju 5.3.3 Ohranjanje odnosov 

med gozdom in prostoživečimi živalmi.  

TEHNOLOGIJA DELA V GOZDU MORA BITI PRILAGOJENA SESTOJNIM IN TERENSKIM RAZMERAM, 

ZMOŽNOSTIM LASTNIKOV GOZDOV, FUNKCIJAM GOZDOV, SKRBI ZA ČIM MANJŠE POŠKODBE 

TAL, SESTOJEV TER STANJU VODA  

Tudi v prihodnje bo prevladovala klasična sečnja z motorno žago. Za čim boljšo realizacijo 

načrtovanega poseka se spodbuja raba sodobnih tehnologij sečnje in spravila (npr. strojna sečnja in 

sodobni žični žerjavi na dolge razdalje); s tem se viša stopnja mehanizacije gozdne proizvodnje, tako 

z vidika varovanja okolja, ekonomske učinkovitosti kot varnosti dela. Za spodbujanje sodobnih 

tehnologij je treba v načrtih GGE opredeliti območja, ki niso primerna za strojno sečnjo, ter območja, 

kjer je zaradi varstva tal primerno le žičniško spravilo. V vsakem konkretnem primeru, kjer se želi 

vpeljati sodobne tehnologije, je potrebna temeljita strokovna presoja krajevno pristojnih gozdarjev. 

Predvsem v zahtevnih razmerah se ukrepe predpiše v gozdnogojitvenih načrtih in odločbah. Strojno 

sečnjo je treba usmeriti v večje strnjene gozdne komplekse na položnejših ravninskih terenih, 

koncentrirane redne sečnje in v sanacijo poškodovanih gozdov.  

Pospešuje se nadomeščanje vlačenja lesa z vožnjo lesa po kolesih, kar bo prineslo manjšo potrebo 

po gostitvi gozdnih cest ter drugačen način gradnje oziroma prilagoditve gozdnih vlak. Vožnja lesa 

naj se prednostno uveljavi na daljših vlakah (nad 600 m) in vlakah, kjer vlačenje lesa ni dopustno iz 

ekoloških razlogov (npr. erodibilna in plazljiva območja). V strmih, z vlakami neodprtih predelih, naj 

se spodbuja žičniško spravilo. Pogoj za to je gradnja novih gozdnih cest. 

Z obdobnim in rednim vzdrževanjem gozdnih cest je treba omogočiti izvoz tudi v neugodnih 

vremenskih razmerah. Z gradnjo pomožnih skladišč izven cest se omogoči nemoteno izvajanje 

manipulacije lesa. Umestitev pomožnih skladišč je potrebno uveljavljati kot pogoj pri rekonstrukciji in 

novogradnji prometnic, na katere je vezano spravilo lesa. 

Po končanih delih sta nujna redno vzdrževanje in sanacija vlak. Zmanjšati je treba obseg poškodb 

drevja in tal zaradi dela v gozdu ter izvajati sprotne sanacije po zaključku del. Vzpodbujati je treba 

rabo takšnih delovnih sredstev, ki omogočajo čim manj poškodb drevja in gozdnih tal. Pri strojni 

sečnji to pomeni stroje z več pogonskimi osmi, prilagojeno velikostjo glede na razvojne faze gozda 

in usposobljene strojnike. Sečnja in spravilo naj se izvajata prioritetno izven vegetacijske dobe, 

dosledno naj se upoštevajo tudi vse omejitve in prepovedi (npr. prepoved spravila na razmočenih 

slabo nosilnih tleh).  
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Pri sanacijah obsežnejših naravnih ujm je treba spodbujati uporabo strojne sečnje in usmeriti 

aktivnosti v pomoč lastnikom pri iskanju rešitev za učinkovito izvedbo del, zlasti v predelih z več 

iglavci. Pri obsežnejših sanacijah naravnih ujm in gradacij podlubnikov se nudi pomoč lastnikom 

gozdov pri organizaciji čimprejšnje izvedbe del, zlasti pri strojni sečnji ali žičnem spravilu. Za 

tehnološki napredek je pomembno zagotavljanje sofinanciranja, tako z vidika varnosti in zdravja pri 

delu kot varstva okolja in ekonomske učinkovitosti. Pri tem je cilj čim večja profesionalizacija izvedbe 

del tudi v zasebnih gozdovih. Še naprej se spodbuja in razvija izobraževanja, ki so namenjena 

lastnikom gozdov, sodeluje s strokovnimi javnostmi ter ažurno informira splošno javnost o izvajanju 

ukrepov v gozdovih. 

ZAGOTOVITI JE TREBA CELOSTNO ODPIRANJE GOZDOV Z GOZDNIMI CESTAMI IN GOZDNIMI 

VLAKAMI  

Pomembna je načrtna gradnja gozdnih prometnic v pomanjkljivo odprtih predelih, ki so opredeljena 

kot prednostna območja na osnovi dolgih spravilnih razdalj, razdalj zbiranja in bonitete rastišč.  

Gradnjo gozdnih cest se prvenstveno usmerja na pomanjkljivo odprta območja s cestami, območja z 

žičnim spravilom, območja traktorskega spravila z dolgimi spravilnimi razdaljami (nad 800 m), 

območja z večjim obsegom načrtovanih sečenj in območja z ugodno lastniško strukturo z visokim 

interesom za gospodarjenje z gozdom, hkrati pa se upošteva okoljske omejitve in skladnost z ostalimi 

rabami gozdov. Spodbuja naj se interes lastnikov za gradnjo gozdnih cest ter se jim pomaga pri 

združevanju in uveljavljanju sofinanciranja PRP. Zaradi vse pogostejših vremenskih ujm je treba redno 

vzdrževati gozdne ceste, zlasti skrbeti za odvodnjavanje ter utrjevanje vozišča in brežin. Določanje 

režima uporabe cest naj prispeva k manjšim stroškom vzdrževanja. Pri vzdrževanju imajo prednost 

ceste, ki so obremenjene zaradi gospodarjenja z gozdovi ali vodijo do posameznih zaselkov in 

domačij.  

Prednostna območja za odpiranje gozdov z vlakami so tista, ki so primerna za traktorsko spravilo po 

tleh ali prevoz lesa s traktorsko prikolico. Novogradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak je treba 

usmerjati v manj strme vlake, ki omogočajo spravilo lesa po kolesih. Zaradi spremenjene tehnologije 

s prevladujočim izvozom lesa s traktorskimi prikolicami mora biti gradnja vlak prilagojena novi 

tehnologiji. Razporeditev novih vlak naj bo prilagojena terenskim razmeram ter obstoječemu omrežju 

vlak. Praviloma mora biti razdalja med primarnimi vlakami najmanj dve drevesni višini odraslega 

drevja. Vmes izvajamo predspravilo. Gradnjo gozdnih vlak usmerjamo na predele, kjer je razdalja 

zbiranja večja od 50 m. V strmih pobočjih, kjer so pričakovane močnejše sečnje, se omrežje gozdnih 

prometnic prilagodi spravilu po zraku (žičniškemu spravilu). Odpiranje gozdov z gozdnimi vlakami je 

treba zagotoviti predvsem v zasebnih gozdovih in gozdovih lokalnih skupnosti. Nakazuje se potreba 

po gozdni prometnici – traktorski poti, ki bo utrjena z naravnim materialom in bo omogočala izvoz 

lesa s traktorjem ter bo bistveno cenejša, kot so gozdne ceste. 

Spodbujati je treba interes lastnikov za gradnjo, jim pomagati pri združevanju in uveljavljanju 

sofinaciranja PRP. Pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje odpiranja gozdov in za vzdrževanje 

gozdnih prometnic je treba svetovati lastnikom gozdov ter okrepiti sodelovanje z občinami, ki za te 

namene še ne dajejo sredstev.  
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Na področjih, kjer je velika verjetnost gozdnih požarov (GGO Tolmin, Kraško GGO), se gozdove odpira 

tudi s protipožarnimi presekami. 

Tehnologija gradnje mora upoštevati funkcije gozda, ki ga prometnica odpira, predvsem pa ne sme 

povzročati novih erozijskih žarišč ali preprečevati naravni odtok vode, upoštevajoč tudi vse 

pogostejše padavinske ekstreme. Dimenzioniranje gozdnih cest mora upoštevati izvoz lesa s 

priklopniki in sedlastimi vlačilci, pri vlakah pa, če je le mogoče, z gozdarskimi polprikolicami. Skladišča 

morajo biti primerno velika transportnim sredstvom (> 50 m3) in verjetnim večjim količinam lesa kot 

posledici sanacije kalamitet.  

Na obstoječih gozdnih prometnicah je treba zagotavljati minimalne standarde prevoznosti. 

Podrobnejše usmeritve so v vseh GGN GGO 2021–2030 navedene v poglavju 5.3.4 Odpiranje gozdov 

z gozdnimi prometnicami, vzdrževanje gozdnih cest in tehnologija pridobivanja lesa. 

UKREPI VARSTVA NAJ BODO USMERJENI V RANLJIVE GOZDOVE, ZAGOTAVLJATA SE REDNI 

NADZOR ZDRAVSTVENEGA STANJA GOZDOV IN PROTIPOŽARNO VARSTVO GOZDOV  

Varstvo pred naravnimi ujmami, gozdnimi požari in škodljivimi organizmi temelji na preventivi, to je 

na smotrni zasnovi sestojev, naravni vrstni sestavi, načinu in času dela v gozdu ter gozdni higieni.  

Ukrepi varstva naj bodo usmerjeni predvsem v ranljive gozdove. Kjer so sestoji ogroženi zaradi 

škodljivih organizmov in tujerodnih vrst, je nujno intenzivno spremljanje zdravstvenega stanja in 

takojšnje poročanje o vseh spremembah, prav tako tudi o vseh novih najdbah (invazivnih) tujerodnih 

vrst. Redno naj se kontrolira zdravstveno stanje gozdov, še posebej na bolj izpostavljenih toplih legah, 

ter vitalnost najbolj ogroženih drevesnih vrst.  

Sanitarne sečnje močno poškodovanih sestojev naj se izvajajo po načrtih sanacije. Posamezna 

poškodovana drevesa naj se odstranjujejo iz gozda kot del negovalnih sečenj. 

Potrebna je pravočasna izvedba vseh preprečevalno-zatiralnih in zatiralnih del. Posebna skrb naj bo 

namenjena ukrepom varstva gozdov pred podlubniki s spremljanjem gostote populacije 

osmerozobega smrekovega podlubnika s feromonskimi pastmi, s kontrolno-lovnimi nastavami in 

sprotni sanitarni sečnji napadenih dreves z izvedbo vseh potrebnih zatiralnih ukrepov v gozdu ali 

zunaj gozda, sanitarno sečnjo v ujmah poškodovanih iglavcev, prednostno smreke, ter ureditvijo 

sečišč po opravljenih sečnjah. Mehanski in biološki ukrepi zatiranja imajo prednost pred kemičnimi. 

Spremlja naj se pojavnost drugih škodljivih organizmov za redno spremljanje in poročanje, določenih 

s Pravilnikom o varstvu gozdov, ter druge vrste, ki jih poročevalsko, prognostično-diagnostična služba 

za gozdove spozna za škodljive. V hrastovih sestojih, kjer hrastova pepelovka preprečuje obnovo s 

hrasti (npr. GGO Novo mesto, Brežice, Celje), je pomembno pravočasno preventivno zaščititi mladje 

hrasta z odobrenim fitofarmacevtskim sredstvom.  

Tujerodne vrste, ki se štejejo za posebej nevarne rastlinam in rastlinskim proizvodom, se spremlja in 

zatira po predpisih o zdravju rastlin. Še posebno pozornost naj se namenja obmejnim območjem z 

Italijo, Luki Koper ter Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Tujerodne vrste, ki so uvrščene na sezname 

invazivnih tujerodnih vrst, naj se spremlja in zatira po predpisih o ohranjanju narave (veliki pajesen, 
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žlezava nedotika). Več pozornosti naj se nameni tudi tujerodnim vrstam rastlin, ki onemogočajo 

nemoteno naravno obnovo gozdov z domačimi drevesnimi vrstami (navadna barvilnica).  

Pred poškodbami zaradi srnjadi in jelenjadi ščitimo vse s sadnjo obnovljene površine, ponekod, 

predvsem v zasmrečenih gozdovih, tudi naravni pomladek za objedanje bolj priljubljenih vrst (jelka, 

plemeniti listavci). Zmanjšati je treba uporabo tulcev pri zaščiti posajenih sadik in povečati zaščito s 

premazi in škropivi. Večje posajene površine (0,5 ha do 2 ha) z za objedanje bolj priljubljenimi vrstami 

se ščitijo z zaščitno ograjo. Za zaščito minoritetnih vrst se lahko ogradi tudi manjše površine, v katere 

se te po potrebi tudi sadi. Pri sadnji listavcev sadike obeležujemo. Odpornost gozdnih sestojev je 

treba krepiti s spremembo drevesnih vrst, ki so bolj prilagojene na višje temperature (npr. 

nadomestitev doba z gradnom, deloma tudi bukvijo in pionirskimi vrstami).  

Požarno so gozdovi najbolj izpostavljeni na Krasu in v Slovenski Istri ter na drugih termofilnih rastiščih 

v Slovenskem Primorju (Kraško GGO, GGO Tolmin, GGO Postojna). Gozdnogojitvene ukrepe v 

ogroženih gozdovih je treba usmeriti v povečevanje deleža na požare odpornejših drevesnih vrst 

(hrasti, bori). V požarno najbolj ogroženih borovih sestojih se naravna sukcesija usmerja v klimaksni 

gozd s postopnim zmanjševanjem deleža bora na račun povečevanja avtohtonih listavcev. V 

toploljubnih gozdovih je treba večati deleže starejših razvojnih faz in ohranjati gost polnilni sloj za 

vzdrževanje vlažnejše mikroklime sestojev. Oblikujejo se ostri prehodi med razvojnimi fazami, 

zmanjšuje pa površina pionirskih gozdov ter panjevcev z indirektno premeno oz. postopnim 

opuščanjem panjevskega gospodarjenja.  

Protipožarno varstvo gozdov se zagotavlja na način, da se v požarno najbolj ogroženih gozdovih 

poveča dostopnost območja za intervencijska gasilska vozila z vzdrževanjem prevoznosti oziroma 

gradnjo protipožarnih presek in drugih prometnic. Na protipožarnih prometnicah se zagotavlja čim 

več izogibališč, obračališč, vstopnih ploščadi, obvestilnih in opozorilnih tabel. V predelih, ki jih ni 

mogoče odpreti s prometnicami, se vzdržuje oz. gradi protipožarne steze. Usklajuje se preventivne 

in preprečevalne ukrepe z znanimi povzročitelji požarov (npr. železnica). 

POSEGE V PROSTOR USMERJAMO V GOZDOVE Z MANJŠIM POMENOM EKOLOŠKIH IN SOCIALNIH 

FUNKCIJ 

Ohranja se zavarovane gozdove (gozdni rezervati, gozdovi osrednjega območja TNP, varovalni 

gozdovi, gozdovi s posebnim namenom) in strnjene komplekse gozdov. Posege v prostor se usmerja 

v gozdove, kjer ekološke in socialne funkcije niso poudarjene na 1. stopnji.  

V varovalnih gozdovih, gozdnih rezervatih in naravnih rezervatih posegi v prostor praviloma niso 

dopustni. V varovalnih gozdovih se posegi dopuščajo izjemoma, kadar ni nobene druge rešitve in je 

poseg nujen. V tem primeru je treba pridobiti dovoljenje Ministrstva, pristojnega za področje 

gozdarstva, in po potrebi izvesti ustrezne omilitvene ukrepe. 

V gozdni in gozdnati krajini se ohranja strnjene gozdne komplekse in znotraj teh obstoječe negozdne 

travniške površine (košnja gozdnih jas) ter vodne površine z namenom ohranjanja ekološke pestrosti 

in zagotavljanja ostalih funkcij gozda. Gozdne komplekse se varuje pred morebitnim umeščanjem 

večjih infrastrukturnih objektov. Kjer so posegi nujni z vidika državnih in regionalnih strategij razvoja 

(hitra cesta, širitev turističnih centrov, energetika), mora upravičenost posega podati rešitve z 
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nadomestnimi površinami in prilagoditvenimi ukrepi (nadomestni habitati) na najvrednejših 

območjih. Krčenje gozdov in druge posege v gozd (vetrne elektrarne idr.) naj se dovoli le v primerih, 

ko ti bistveno ne vplivajo na okrnjenje ekoloških in socialnih funkcij gozdov. Krčitve gozdov v gozdnati 

krajini naj bodo dopustne le ob navezavi na obstoječe kmetijske površine. Krčitvam v kmetijski namen 

se prioritetno namenja manj kakovostne sestoje na zaraščajočih površinah. Nadomestna kmetijska 

zemljišča se naj v največji možni meri zagotovijo na zaraščajočih površinah in v degradiranih 

gozdovih. 

V kmetijski in primestni krajini je potrebno v največji meri ohraniti obstoječe gozdne površine in 

koridorje drevesne vegetacije, omejke in protivetrne pasove, preprečiti drobljenje gozdnih zaplat ter 

si pri posegih v prostor prizadevati za osnovanje nadomestnih gozdnih površin. Prepreči naj se 

zmanjševanje gozdnatosti v kmetijski in primestni krajini (npr. Kranjsko-Sorško polje, Dravsko in 

Ptujsko polje, Krško-Brežiško polje, priobalni pas slovenske Istre) ter zagotovi ohranjanje ostankov 

nekaterih gozdov v kmetijski krajini, kot so nižinski gozdovi v GGO Murska Sobota ter hrastovi 

gozdovi v kmetijski krajini Spodnjih Brd in Vipavske doline. 

Ohranja naj se obseg gozdnih rezervatov in varovalnih gozdov ter spodbuja razglasitev primestnih 

in mestnih gozdov za gozd s posebnim namenom. S tem se ohranja mestne in primestne gozdove 

in jih varuje pred spremembo namembnosti (npr. GGO Kranj, Nazarje, Maribor, Ljubljana, Celje, Novo 

mesto). V urbanih okoljih naj se gozdne površine poveča ali vsaj ohrani. 

Ohraniti je treba tudi gozdove, ki so pomembni za ohranjanje virov pitne vode. Aktivno naj se 

sodeluje pri umeščanju in usmerjanju rekreativne in turistične dejavnosti v gozdnem prostoru na za 

to primerna območja. Pripravljena je karta členitve gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma, 

ki določa območja gozdnega prostora, v katerih sta načeloma mogoči ježa in vožnja s kolesom brez 

motorja po označenih gozdnih vlakah in drugih poteh. Karta predstavlja osnovno orientacijsko 

strokovno podlago za presojo oziroma odločanje, dopustnost tovrstne rabe pa je treba presoditi za 

vsako posamezno lokacijo posebej. Medresorsko je treba določiti območja, ki bodo trajno namenjena 

gozdu in tam posegi v gozd načeloma niso dovoljeni, in območja, kamor kmetijska dejavnost in 

urbanizacija lahko posegata.  

Podrobnejše usmeritve so v vseh GGN GGO 2021–2030 navedene v poglavju 5.3.2 Posegi v gozd in 

gozdni prostor.  

VEČNAMENSKO VLOGO ZAGOTAVLJAMO V VSEH GOZDOVIH, USKLAJEVANJA RABE SO KLJUČNA 

NA OBMOČJIH, KJER PRIHAJA DO NESOGLASIJ 

Večnamensko vlogo v čim večji možni meri zagotavljamo v celotnem gozdnem prostoru. Več 

pozornosti pri usklajevanju namenjamo območjem, kjer zaradi številnih in nasprotujočih interesov 

rabe gozda prihaja do nesoglasij. V primerih konkurenčnih odnosov med funkcijami dajemo prednost 

ekološkim pred socialnimi in proizvodnimi funkcijami. Pri tem se držimo načela, da lahko nekatere 

(predvsem socialne rabe) preusmerimo na druga za to primerna območja. Tako se na primer 

rekreacijo in turizem usmerja v predele, kjer ne prihaja do konfliktov z ostalimi rabami gozdov (npr. 

zavarovana območja, mirne cone).  
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Večino nesoglasij nastaja v primerih povečanega pomena rekreacijske ali turistične rabe na območjih, 

kjer so izjemno pomembne ekološke funkcije gozda, ter na območju mestnih gozdov, kjer so interesi 

na majhni površini izjemno raznovrstni. Regulirati je treba obisk večjih strnjenih kompleksov gozdov, 

kot so Kočevski rog, Gorjanci, Rogla, Pohorje, Smrekovec, Košenjak, Snežnik in Alpe. Na teh območjih 

je še posebej pereče vprašanje umeščanja kolesarske dejavnosti v gozdni prostor, ki se nujno rešuje 

v sodelovanju z lastniki gozdov. Hkrati je treba na večfunkcionalnih območjih aktivno usmerjati 

obiskovalce na obstoječe poti, manj občutljiva območja, v skrajnem primeru pa tudi omejiti obisk. 

Gozdove naj se tudi opremi z ustrezno infrastrukturo (table itd.). Na občutljivih območjih je potrebno 

okrepiti gozdarski in naravovarstveni nadzor, še posebej za dejavnosti, ki povzročajo hrup in uničujejo 

gozdni ekosistem (štirikolesniki, kros motorji, motorne sani). Dodatno se lahko nesoglasja omejijo z 

režimom uporabe (zapiranjem) gozdnih cest, z vzpostavitvijo mirnih območij in ekocelic ter časovnimi 

omejitvami izvajanja del v gozdovih. Rabo je treba načrtno in aktivno usmerjati v sodelovanju z lastniki 

gozdov, pristojnimi lokalnimi skupnostmi in drugimi zainteresiranimi deležniki.  

Z OHRANJANJEM VRSTNE IN STRUKTURNE PESTROSTI GOZDOV SE POSPEŠUJE BIOTSKO 

RAZNOVRSTNOST, OHRANJA SE ODMRLO DREVJE TER VZPOSTAVLJA MREŽA EKOCELIC 

V vseh gozdovih je treba pospeševati biotsko raznovrstnost z vzpostavljanjem naravne drevesne 

sestave in zgradbe gozdov ter z izvajanjem ukrepov za preprečevanje škodljivih biotskih in abiotskih 

dejavnikov. Ohranjati je treba redke ekosisteme, gozdove v primestni in kmetijski krajini, predvsem 

manjše gozdne otoke in tudi gozdno drevje izven gozda. V večjih strnjenih gozdnih kompleksih naj 

se ohranja ali celo povečuje travniške površine, za vse gozdove, še posebej pa za območja Natura 

2000, pa velja, da je treba ohranjati posebne in za živalski svet pomembne habitate. Povsod naj se 

ohranjajo habitatna drevesa, brlogi, gnezdišča, vodni viri, obrežna vegetacija in razgiban gozdni rob, 

plodonosne in manjšinske drevesne in grmovne vrste ter vsa druga naravna zatočišča. Velik pomen 

je treba dati izboljšanju stanja manjšinskih gozdnih habitatnih tipov. Pomembni so tudi obdobja 

neizvajanja sečnje ter prilagojeno gospodarjenje z gozdovi na območjih mirnih con, rastišč divjega 

petelina, gnezdišč zavarovanih in ogroženih vrst, zimovališč, rukališč, gozdnih jas in gozdov za 

pospeševanje vrstne pestrosti in v območjih gnezdenja.  

Povečuje se delež gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju, predvsem s povečanjem površine 

ekocelic v območjih Natura 2000 tako, da bodo ekocelice bolj razpršene po celotnem območju 

gozdov. Zaželeno je določanje večjih površin ekocelic (5 ha in več). V nekaterih območjih je treba 

povečati delež gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju, z oblikovanjem novih oz. širitvijo obstoječih 

gozdnih rezervatov. Mrežo gozdnih rezervatov je treba preveriti in dopolnjevati, pri tem pa se 

površina obstoječih gozdnih rezervatov ne sme zmanjšati. V državnih gozdovih naj se načrtno 

oblikuje mreža ekocelic v obsegu najmanj 5 % gozdne površine. Ekocelice ali novi gozdni rezervati 

se ne izločajo v ranljivih gozdovih, kjer lahko pričakujemo žarišča podlubnikov.  

Ohranja se sedanji delež odmrle biomase, ki izpolnjuje pogoje za splošen dolgoročni cilj upravljanja 

vrst Natura 2000. V območjih Natura 2000 je treba povečati delež odmrle lesne biomase v razredu 

nad 30 cm. V območju con živalskih vrst, ki potrebujejo večji delež odmrle biomase (detli, brazdar…), 

je treba ohranjati, večinoma pa tudi povečati delež odmrle biomase in količino odmrlih dreves v C 

razširjenem debelinskem razredu (npr. GGO Kočevje, Novo mesto, Bled). V conah detlov je potrebno 
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odmrlo biomaso dvigniti vsaj na 5 % lesne zaloge, predvsem to usmerjati v državnih gozdovih, v 

katerih je primanjkljaj največji (npr. GGO Novo mesto). 

V vseh GGO je treba okrepiti naravovarstveni in gozdarski nadzor, predvsem v predelih povečanega 

obiska gozdov zaradi rekreacije in nabiralništva ter predelih intenzivnejših sečenj. 

UKREPANJE V VAROVALNIH IN ZAŠČITNIH GOZDOVIH JE TREBA INTENZIVIRATI 

Z realizacijo načrtovanih ukrepov se varovalne in zaščitne gozdove usmerja predvsem k krepitvi 

varovalnega učinka gozdov, preprečevanju erozijskih procesov in ohranjanju pokrovnosti tal. V 

območju varovalnih gozdov, na erozijskih, plazovitih, poplavnih in plazljivih območjih, na strmih in 

močno skalovitih predelih je treba ohranjati stalno pokrovnost tal, raznomerno zgradbo gozda, 

povečevati gozdnatost, zagotoviti naravno obnovo gozda ter rastišču primerno sestavo drevesnih 

vrst. V predelih, ki imajo poleg varovalne poudarjeno tudi zaščitno funkcijo, se izvaja tudi tehnične 

ukrepe, ki prispevajo k varovanju nižje ležečih objektov. Z aktivnim ukrepanjem se pospešuje take 

strukture in zgradbe gozdnih sestojev, ki so pomembne za krepitev varovalne in zaščitne funkcije 

gozda. Načrtovani ukrepi v varovalnih gozdovih so namenjeni ohranjanju in izboljševanju ugodnega 

stanja v pogledu stabilnosti pobočij, hudourniških strug in podorov. Ukrepa se prioritetno v gozdovih, 

kjer je poleg varovalne funkcije poudarjena še zaščitna funkcija in kjer so ti gozdovi na erozijskih in 

hudourniških območjih. V teh gozdovih naj se začnejo izvajati vsi ukrepi (glej usmeritve za to funkcijo), 

ki zmanjšujejo tveganja za naravne nevarnosti. Pomembno je vzdrževati ugodno stanje, odstranjevati 

staro in nevitalno drevje ter hitro sanirati posledice ujm. Ukrepanje je treba prilagoditi terenskim in 

rastiščnim razmeram ter prisotnosti naravnih nevarnosti.  

SPODBUJA SE RAZGLASITEV MESTNIH IN PRIMESTNIH GOZDOV TER PRILAGOJENO 

GOSPODARJENJE V TEH GOZDOVIH 

V mestnih in primestnih gozdovih, ki še nimajo urejenega statusa mestnih gozdov, se javna gozdarska 

služba aktivno vključuje v pripravo akta za razglasitev gozdov s posebnim namenom, v pripravo 

operativnih načrtov, če so ti predvideni z odlokom o gozdovih s posebnim namenom, ter sodeluje 

pri krepitvi prepoznavnosti pomena mestnih gozdov in spodbujanju odkupa. ZGS bo ozaveščal 

prebivalstvo o pomenu mestnih gozdov za kakovost bivanja, o primernem obnašanju in izvajanju 

aktivnosti v mestnih gozdovih. 

Mestne in primestne gozdove se ohranja in se jih zavaruje pred krčitvami. Iz mestnih občin z urejenim 

sistemom upravljanja mestnih gozdov (npr. Ljubljana, Celje) se prenaša dobra praksa na ostale 

občine, kjer se v okolici večjih mest nahajajo gozdovi s poudarjenimi socialnimi funkcijami. Tu gre za 

določitev gozdov s posebnim namenom, strategijo razvoja mestnih gozdov, operativne načrte ter za 

primere dobre prakse pri gospodarjenju s temi gozdovi in njihovem urejanju za zagotavljanje 

socialnih funkcij. 

V mestnih in primestnih gozdovih naj se zagotavlja naslednje prioritete: zagotavljanje zdravega 

življenjskega okolja za meščane, zagotavljanje možnosti za oddih in rekreacijo, preživljanje prostega 

časa ter promocija trajnostnega turizma, zagotavljanje možnosti za vzgojo in izobraževanje, 

ohranjanje narave in kulturne dediščine, ustvarjanje spodbudnega okolja za lastnike gozdov in za 
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trajnostno gospodarjenje z zasebnimi gozdovi, spodbujanje krožnega gospodarstva, krepitev 

prepoznavnosti pomena mestnih gozdov in razvoj celovitega upravljanja. 

Za uspešnejše upravljanje z mestnimi gozdovi je treba vzpostaviti participativno načrtovanje razvoja 

gozdov z vključevanjem različnih javnosti (uporabniki, potencialni uporabniki, lastniki, šolske skupine, 

lokalni politiki, nevladne organizacije, mnenjski voditelji), pomagati lastnikom gozdov pri 

gospodarjenju z gozdovi in organizirati lastnike za skupno gospodarjenje z gozdovi, koordinirati 

organizacijo izvedbe nujnih in potrebnih del v občinskih in državnih mestnih gozdovih ter izvajati 

monitoring mestnih gozdov: vplivi rekreacijske rabe, stanje sestojev in dreves ob urejenih gozdnih 

poteh z vidika zagotavljanja varnosti za obiskovalce, stanje rekreacijske infrastrukture in opreme. 

ZA IZBOLJŠANJE GOSPODARJENJA Z ZASEBNIMI GOZDOVI JE TREBA INTENZIVIRAT 

KOMUNIKACIJO Z LASTNIKI GOZDOV 

Za izboljšanje realizacije načrtovanih del v zasebnih gozdovih mora javna gozdarska služba 

intenzivirati komunikacijo z lastniki gozdov, izobraževalno dejavnost, obveščanje in ozaveščanje 

lastnikov. Ciljna publika so predvsem večji lastniki gozdov (>5 ha), v nekaterih območjih tudi občine 

in agrarne skupnosti (npr. GGO Tolmin). 

Okrepi se pomoč lastnikom pri medsebojnem sodelovanju in povezovanju, pri postopkih pridobivanja 

sredstev sofinanciranja za izvajanje del in nabave opreme ter pri sodelovanju z ostalimi institucijami. 

Lastnike je treba aktivneje vključiti v procese gozdarskega načrtovanja. Še večji poudarek naj se da 

svetovanju in izobraževanju preko tečajev, delavnic, predavanj in prikazov dobre prakse. Lastnike 

gozdov je treba izobraževati in usposabljati tako na področju gojitvenih in varstvenih del kakor tudi 

sečnje in spravila lesa. Lastnike je treba seznaniti s pravili varnega dela v gozdu, s sodobnimi 

tehnologijami in sodobno opremo za delo v gozdu. Lastnike naj se vzpodbuja k povezovanju tako 

pri izvedbi del v gozdovih, kjer naj bo, predvsem na majhnih in razdrobljenih posestih in v okolici 

večjih mest, trend po večanju deleža del, ki jih izvedejo usposobljeni poklicni izvajalci, kot tudi k 

povezovanju v razne oblike društev, strojnih krožkov in podobno. Omogoči naj se zaposlitve in 

zaslužek ljudem na podeželju z delom v gozdovih in v dejavnostih, povezanih z lesom in gozdom.  

2.3 USMERITVE GOSPODARJENJA Z GOZDOVI GLEDE NA POUDARJENE FUNKCIJE 

GOZDOV 

Površine gozdov s poudarjenimi posameznimi funkcijami gozda po stopnjah poudarjenosti so 

navedene v Prilogi 24 okoljskega poročila. 

USMERITVE ZA FUNKCIJO VAROVANJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ IN SESTOJEV TER ZAŠČITNO FUNKCIJO  

V varovalnih gozdovih je pri gospodarjenju treba upoštevati režim gospodarjenja varovalnih gozdov, 

ki ga določajo Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom ter podrobnejše 

usmeritve za varovanje posameznih območij varovalnih gozdov, določenih z GGN GGE. 

Posegi, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovalnimi gozdovi in ne bodo bistveno negativno 

vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, se lahko izvedejo 

le na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja, ki ga izda pristojno ministrstvo. 
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V vsakem GGN GGO 2021–2030 so med usmeritvami za funkcijo varovanja gozdnih zemljišč in 

sestojev ter zaščitno funkcijo upoštevane tudi usmeritve, ki izhajajo iz Zakona o vodah (Uradni list RS, 

št. 67/02 in naslednji) (ZV-1) in usmeritev DRSV, in sicer za ogrožena območja (poplavna, erozijska, 

plazljiva in plazovita območja). 

Na erozijskih, plazljivih in poplavnih območjih naj se po ZV-1 pri vseh posegih v gozd in gozdni 

prostor ter načrtovanju in umeščanju gozdnih prometnic na ogroženih območjih, kot so erozijska, 

plazljiva, plazovita in poplavna območja, upoštevajo veljavni predpisi s področja upravljanja z vodami 

in usmeritve DRSV. 

V vsakem GGN GGO 2021–2030 so med usmeritve za varovalne in zaščitne gozdove vključene še 

naslednje smernice: 

 obnovo gozdov na večjih strminah izvajati tako, da bo z naravnim pomlajevanjem 

zagotovljena stalna pokritost tal z naravno vegetacijo; 

 gospodariti z daljšimi proizvodnimi in pomladitvenimi dobami kot so v ostalih rastiščno 

podobnih gozdovih; 

 sečnje opraviti z namenom dolgoročnega povečanja stabilnosti teh sestojev. V primeru 

kritične stabilnosti odstraniti prestara drevesa in sanirati erozijska žarišča; 

 minimalno posegati v sestoje na najstrmejših, termofilnih pobočjih. V najekstremnejših delih 

posegati samo v smislu saniranja ali preprečevanja izval in usadov; 

 temeljiti na minimalni negi, kjer je ta nujno potrebna za izboljšanje ali ohranitev zagotavljanja 

varovalne in zaščitne funkcije gozdov; 

 pospeševati rastišču in naravnim razmeram primerno drevesno sestavo, ki najbolje zagotavlja 

uresničevanje varovalne in zaščitne funkcije gozda ter hkrati pomeni glavni ukrep za reševanje 

povečanih tveganj zaradi klimatskih sprememb v teh gozdovih. Na obrežju rek zaradi erozije 

ob visokih vodah pospeševati drevesne in grmovne vrste, ki so primerne logom in dobravam; 

 z zagotavljanjem in izvajanjem doslednega nadzora nad stanjem hudourniških strug in 

ustreznim gospodarjenjem z gozdom v zalednih območjih (nižje lesne zaloge in redno 

odstranjevanje težkega, nestabilnega ter odmrlega drevja) skrbeti za čim manjši vnos 

lesenega plavja v vodotok; 

 urejanje hudournikov in hudourniških zlivnih območij ni omejeno zgolj na struge  

vodotokov, ampak je usmerjeno v celovito urejanje prostora in preventivno protierozijsko 

ukrepanje v širšem zalednem območju hudourniškega območja; 

 uporabljati rastišču in terenskim razmeram prilagojeno sečnjo in tehnologijo spravila lesa;  

 v varovalnih gozdovih, ki imajo hkrati tudi zaščitno funkcijo in so večinoma tudi požarno 

ogroženi, zgraditi oziroma vzdrževati protipožarne elemente (poti in preseke). 

V gozdovih s poudarjeno zaščitno funkcijo: 

 upoštevati v posameznem GGN GGO 2021–2030 zapisane usmeritve glede na različno vrsto 

prisotne naravne nevarnosti in z ukrepanjem ohranjati oziroma pospeševati strukturo gozda, 

ki glede na prisotno naravno nevarnost (padajoče kamenje, plazovi…) zagotavlja najbolj 

optimalno zaščito; 

 po opravljeni sečnji in spravilu vzpostaviti gozdni red in sanirati vse nastale poškodbe na 

gozdnih prometnicah ter urediti njihovo odvodnjavanje; 
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 na erodibilnih strmih pobočjih se izogniti vsakršnim posegom, ki povečujejo nevarnost 

površinske in globinske erozije (npr. gradnje infrastrukture in drugih objektov). Gozdnih vlak 

in cest naj se na strmih in erodibilnih tleh ne gradi; 

 čas sečnje in drugih ukrepov v gozdu mora biti prilagojen infrastrukturnemu objektu, zaradi 

katerega je poudarjena funkcija. 

USMERITVE ZA HIDROLOŠKO FUNKCIJO  

Usmeritve za krepitev hidrološke funkcije izhajajo iz ZV-1 in so obširno predstavljene v Usmeritvah s 

področja upravljanja z vodami za pripravo GGN, ki jih je izdal DRSV in so v posameznem GGN GGO 

2021–2030 upoštevane v poglavju 5.3.11 Upravljanje z vodami. Smernice za ogrožena območja po 

zakonu o vodah (plazljiva, plazovita, erozijska in poplavna) so v vseh GGN GGO 2021–2030 

obravnavane v poglavju 5.3.10 Varovalni in zaščitni gozdovi. Usmeritve za pridobitev vodnega soglasja 

in pravice graditi so navedene v poglavju 5.3.4 Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami, 

vzdrževanje gozdnih cest in tehnologija pridobivanja lesa. 

V kartne prikaze območnega načrta je vključen prikaz: plazovitih in plazljivih območij, varstvenih 

območij in območij poplav ter potencialnih erozijskih območij. Ker so podlage za karte (z izjemo 

poplavnih in vodovarstvenih območij) izdelane v grobem merilu, so karte informativne.  

Dodatno pri gospodarjenju z gozdovi na območjih s poudarjeno hidrološko funkcijo upoštevamo še: 

 zagotavljati stalno pokrovnost vegetacije, ustrezno razmerje razvojnih faz in ustvarjanje 

pogojev za uspešno naravno obnovo gozdov na ravni vodozbirnega območja; 

 vzdrževati primerno stopnjo gozdnatosti, ustrezno strukturo in ohranjenost gozdov; 

 pospeševati rastišču primerno drevesno sestavo, ki najbolje zagotavlja uresničevanje 

hidrološke funkcije;  

 vzdrževati zgradbo gozdov, ki ugodno vpliva na odtok vode; 

 omejiti posege na vodnih, priobalnih in vodovarstvenih območjih v skladu s predpisi o varstvu 

voda; 

 prilagoditi časovno izvedbo sečnje, izdelave in spravila; 

 prilagoditi gospodarjenje v okolici kraških jam, izvirov in studencev; 

 takojšnja sanacija poškodovanih gozdov v območju 1. stopnje poudarjenosti; 

 uporabljati naravi prijazno tehnologijo in naravi neoporečne stroje; 

 prilagoditi gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic; 

 prilagoditi način skladiščenja in spravila lesa in ohranjati ustrezno širino vegetacije obvodnega 

pasu; 

 preprečiti onesnaženje vodnih virov, upoštevati omejitve pri sečnji in spravilu za 

preprečevanje onesnaženja; 

 vodne vire ter ostale večje objekte, povezane z vodami, vrisati v gojitvene načrte; 

 vodne vire ter bližnjo okolico občasno očistiti in urediti dostope, kjer je to smiselno; 

 stalno sodelovanje z vodarji in upravnimi organi pri nadzoru virov pitne vode in drugih 

posegih v varovana in varstvena območja (vodna in priobalna zemljišča ter vodovarstvena 

območja). 
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USMERITVE ZA FUNKCIJO OHRANJANJA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 

Za gozdove, ki so vključeni v območja Nature 2000 ali EPO, so predpisane posebne usmeritve za 

ohranjanje ugodnega stanja posameznih vrst, ki jih je potrebno pri gospodarjenju z gozdovi 

upoštevati in izhajajo iz Naravovarstvenih smernic za gozdnogospodarske načrte, ki jih pripravi 

ZRSVN. V vsak GGN GGO 2021–2030 so vključene splošne usmeritve za območja Natura 2000 v 

poglavju 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske pestrosti in podrobnejše usmeritve po upravljavskih 

conah v prilogah posameznega načrta. Konkretne varstvene usmeritve po upravljavskih conah se v 

skladu z veljavnim PUN smiselno vključijo v pripravo GGN GGE. 

Upoštevajo pa se sledeče usmeritve: 

 ohranjati in vzdrževati razgibano strukturo in vrstno raznolikost habitatov, kot so gozdni 

robovi, jase, košenice, kali, luže, grmišča in manjšinski ekosistemi v gozdu; 

 ohranjati gozdne površine, ki pomembno vplivajo na krajinsko in biotsko raznovrstnost, 

členijo krajino in predstavljajo vezni člen med posameznimi območji; 

 dele gozda, ki so pomemben življenjski prostor redkih in ogroženih živalskih ali rastlinskih 

vrst, prepustiti naravnemu razvoju oziroma v njih ustrezno prilagojeno gospodariti; 

 skrbeti za neokrnjen, razgiban gozdni rob, vzdrževati in ohranjati grmišča ter preprečevati 

zaraščanje in pogozdovanje obstoječih gozdnih jas; 

 ohranjati naravno sestavo drevesnih vrst gozdnih združb, redke drevesne in grmovne vrste 

ter drevje posebnih oblik in varietet;  

 v gospodarskih gozdovih vzpostaviti in ohranjati zadostni delež sestojev z odraslim drevjem; 

 zagotavljati zadostno količino, prostorsko razporejenost in ustrezno strukturo odmrle 

biomase s puščanjem posameznih dreves ali skupin dreves; 

 ohranjati in vzpostavljati mrežo ekocelic, kjer se sestoje prepušča naravnemu razvoju; 

 ohranjati grmovni in zeliščni sloj; 

 zagotavljati naravno obnovo gozdov;  

 ohranjati gostoto populacij divjadi do meje, ki še omogoča naravno obnovo sestojev z vsemi 

rastišču primernimi vrstami; 

 zagotoviti čim prejšnjo sanacijo poškodovanih sestojev; 

 pri izvedbi sečnje izvajati popolni gozdni red in zagotoviti zaščito gozdnega robu;  

 uporaba ustreznih spravilnih sredstev, ki imajo najmanjši negativni vpliv; 

 izvajanje del v gozdovih prilagajati zahtevam živalskih vrst, predvsem zahtevam redkih in 

ogroženih živalskih vrst (gnezdenje, poleganje mladičev, rukališča...); 

 vnašanje neavtohtonih rastlinskih in živalskih vrst v gozdove ni dopustno; 

 odstranjuje in omejuje se tujerodne vrste; 

 prepovedana je uporaba gnojil, pesticidov in drugih vodnemu okolju škodljivih snovi; 

 ohranjati mravljišča v naravnem stanju; 

 v območjih redkih in ogroženih vrst čas in način gospodarjenja prilagoditi zahtevam vrst, ki 

tam prebivajo, in upoštevati obdobja neizvajanja sečnje ter prilagojenega gospodarjenja z 

gozdovi;  

 izvaja se neposredni nadzor glede na vsebino Zakona o ohranjanju narave, vključno z določili, 

s katerimi se ureja vožnja z vozili v naravnem okolju; 
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 sodeluje se z ZRSVN, drugimi inštitucijami in organizacijami s področja varstva narave ter 

lastniki gozdov; 

 ohranjanje površine varovalnih gozdov, določenih z Uredbo o varovalnih gozdovih in 

gozdovih s posebnim namenom, zaradi izjemne poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske 

raznovrstnosti. 

USMERITVE ZA KLIMATSKO FUNKCIJO 

 ohranjanje in krepitev biološko pestrih, zdravih in stabilnih gozdov; 

 pospeševati drevesne vrste, ki izkazujejo večjo odpornost proti neugodnim vremenskim 

dejavnikom, boleznim in onesnaženju; 

 ohranjati vertikalno in horizontalno razslojenost; 

 prepovedane so večjepovršinska oplodna sečnja in direktne premene; 

 večji posegi v gozdni prostor, kot je krčenje gozdnih sestojev z namenom povečanja 

kmetijskih ali zazidalnih površin, niso dovoljeni; 

 redno izvajati ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi in boleznimi. 

USMERITVE ZA HIGIENSKO-ZDRAVSTVENO FUNKCIJO 

 priporočljivo je malopovršinsko gospodarjenje; 

 ohranjati in pospeševati strukturno in vrstno pestrost ter pospeševati naravno drevesno 

sestavo; 

 z izbiralnimi redčenji povečevati vitalnost ter stabilnost gozdov; 

 vzdrževanje bujnega gozdnega robu in polnilnega sloja v okolici emisijskih virov in večjih 

naselij;  

 spremljati zdravstveno stanje po posameznih drevesnih vrstah. 

USMERITVE ZA OBRAMBNO FUNKCIJO 

 ukrepanje naj bo malopovršinsko, omejeno predvsem na sanitarno sečnjo; 

 po izvajanju vojaških aktivnosti (vadba) naj ostane območje v prvotnem stanju, torej brez 

posegov v zemljišča; 

 odstrani se vse odpadke, ki nastanejo med vajami. Dreves naj se ne poškoduje in trajno 

označuje; 

 na območjih z visoko stopnjo požarne ogroženosti naj se v času razglašene visoke stopnje 

ogroženosti zaradi požarov ne izvaja vaj, ki bi lahko povzročile vžig; 

 vaj naj se ne izvaja v času in na območju, ko bi vaje lahko vplivale na funkcijo ohranjanja 

biotske raznovrstnosti ali na zagotavljanje hidrološke funkcije. 

USMERITVE ZA REKREACIJSKO IN TURISTIČNO FUNKCIJO 

 pospeševati raznodobno, malopovršinsko zgradbo sestojev; 

 pospeševati drevesne in grmovne vrste, ki estetsko obogatijo krajino in ji dajo tipičen pečat;  

 ohranjati zanimiva drevesa oz. skupine dreves in oblikovati pester gozd s spreminjajočo se 

obliko, zgradbo, barvo; 
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 izogibati se velikopovršinskim posegom, ki so dopustni le izjemoma, v primeru sanacij 

posledic različnih ujm; 

 zagotavljati čim pestrejšo strukturo rastišču primernih drevesnih in grmovnih vrst; 

 pomlajevati postopno in na majhnih površinah; 

 izvajati vedutno sečnjo; 

 čas sečnje prilagoditi obisku v gozdu in izvajati različne preventivne ukrepe zaradi varnosti 

obiskovalcev; 

 prioritetno izvajanje sanitarne sečnje na močno obiskanih območjih; 

 v primeru del v gozdu je potrebno poskrbeti za varnost obiskovalcev, pravočasno in na 

primeren način obvestiti obiskovalce o delih in poti za čas izvajanja del zapreti; 

 uporaba prijaznejših tehnologij pri gradnji in spravilu lesa; 

 upoštevati rekreacijsko in turistično funkcijo pri načrtovanju gozdnih prometnic; 

 skrbno izvajati gozdni red na in ob gozdnih prometnicah; 

 ohranjati posebnosti v gozdnem prostoru, ki so zanimive za obiskovalce; 

 redno vzdrževati rekreacijsko infrastrukturo; 

 obveščanje javnosti o stanju gozdov, večjih posegih in urejanju rekreacijske infrastrukture; 

 redna vzdrževalna dela infrastrukture in povečan strokovni nadzor; 

 usmerjanje rekreacijske rabe na za to primerna območja in usmerjanje obiskovalcev na 

obstoječe poti; 

 v gozdovih s poudarjeno varovalno funkcijo prilagoditi potek planinskih poti tako, da se ne bi 

zaradi obiskovalcev povečala erozija, in poti na strmih predelih ustrezno zaščititi; 

 postavitev opozorilnih in obvestilnih tabel na območjih, kjer obiskane poti prečkajo erodibilna 

območja;  

 označevati poti in atraktivne točke; 

 sodelovanje javne gozdarske službe (ZGS) s turističnimi, planinskimi, kolesarskimi društvi ter 

taborniki, skavti in lokalnimi skupnostmi. 

USMERITVE ZA POUČNO FUNKCIJO 

 pospeševati vitalnost, naravno sestavo, vrstno pestrost in ohranjati estetsko zanimiva drevesa 

ter grmovnice; 

 ob učnih poteh izvajanje sadnje manjšinskih drevesnih vrst, ki popestrijo doživljanje gozda; 

 z gozdom gospodariti malopovršinsko, z daljšo proizvodno dobo (a največ za 10 do 20 let); 

 zaradi varnosti izvajati reden nadzor zdravstvenega stanja gozda in po potrebi izvesti 

sanitarno sečnjo; 

 ob učnih poteh posekati vsa suha, nevarna drevesa in odstraniti suhe veje, ki lahko ogrožajo 

obiskovalce; 

 na območju večjega obiska gozdov redno zagotavljati urejenost sečišč; 

 zagotoviti stalno urejenost in prehodnost v gozdovih; 

 po sečnji in spravilu zagotavljati urejenost sečišč in vzpostaviti prvotno stanje; 

 v primeru gozdnih del poskrbeti za varnost obiskovalcev, pravočasno in na primeren način 

obvestiti obiskovalce o delih in poti za čas izvajanja del zapreti; 

 izboljšati možnosti za vzgojno-izobraževalne aktivnosti v gozdu; 
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 okrepiti sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, lastniki gozdov, SIDG, ZGS in izobraževalnimi 

ustanovami; 

 izvajati različne preventivne ukrepe zaradi varnosti obiskovalcev. 

USMERITVE ZA RAZISKOVALNO FUNKCIJO 

V gozdnih rezervatih veljajo splošne usmeritve za razglašene gozdne rezervate, ki jih določa Uredba 

o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom ločeno na režim, ki je lahko strožji ali blažji. 

Poleg teh usmeritev upoštevati še: 

 ohranjati in/ali povečati obseg raziskovalnih ploskev in dejavnosti v različnih sestojnih tipih, 

območjih ali nadaljevati z začetimi raziskavami; 

 načrtno spremljati stanje razvoja sestojev v gozdnih rezervatih; 

 dostopne poti do rezervata je potrebno načrtovati tako, da je vpliv na razvojne procese kar 

najmanjši; 

 dosledno upoštevati varstveni pas okoli rezervata pri gospodarjenju ter gradnji vlak in cest v 

sosednjih gozdovih; 

 zagotoviti označitev in vzdrževanje označb mej rezervatov, morebitnih učnih poti in 

informacijske infrastrukture; 

 spremljati obisk gozdnih rezervatov; 

 ustvariti javno dostopno zbirko in evidenco zunanjih raziskav, ki se izvajajo ali so se izvedle v 

gozdnih rezervatih; 

 izvajati proaktiven program sodelovanja z znanstveno-raziskovalnimi institucijami; 

 za potrebe raziskovanja znotraj gozdnih rezervatov s strogim in blažjim varstvenim režimom 

določiti ploskve, kjer se lahko raziskave opravljajo;  

 v primeru stalnih raziskovalnih ploskev navesti usmeritve za gospodarjenje.  

USMERITVE ZA FUNKCIJO VAROVANJA NARAVNIH VREDNOT 

Usmeritve za funkcijo varovanja naravnih vrednot izhajajo iz Naravovarstvenih smernic, ki jih je ZGS 

prejel od ZRSVN ob pripravi območnih načrtov. V vsakem GGN GGO 2021–2030 so v poglavju 5.3.7 

Usmeritve za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij narave navedene Splošne usmeritve 

za varstvo naravnih vrednot glede na zvrsti, v GGN GGE pa se smernice konkretizirajo. 

USMERITVE ZA FUNKCIJO VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE 

Usmeritve za funkcijo varovanja kulturne dediščine izhajajo iz smernic, ki jih je ZGS prejel od ZVKDS 

ob pripravi območnih načrtov. V vsakem GGN GGO 2021–2030 so v poglavju 5.3.8 Varstvo kulturne 

dediščine navedene Splošne kulturno varstvene usmeritve in dodatni režimi. V GGN GGE pa se 

usmeritve konkretizirajo. 

USMERITVE ZA ESTETSKO FUNKCIJO 

 ohranjati strukture gozdnega drevja, s katerimi se povečuje estetska vrednost krajine; 

 pospeševati estetsko zanimive drevesne vrste; 

 zagotavljati zgradbo gozdnih sestojev, ki ima večjo estetsko privlačnost; 

 obnovo temeljiti na naravnemu pomlajevanju in ukrepih na manjših površinah; 
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 izvajati vedutno sečnjo; 

 z gozdnimi prometnicami se izogibati gozdnim otokom, omejkom, obvodni vegetaciji vzdolž 

strug vodotokov in posameznim drevesom ter skupinam drevja in grmičevja v gozdnem 

prostoru in izven gozda, s katerimi se povečuje estetska vrednost krajine; 

 ohranjati zanimivosti v gozdnem prostoru. 

USMERITVE ZA LESNOPROIZVODNO FUNKCIJO 

Za krepitev lesnoproizvodne funkcije gozdov je potrebno dosledno upoštevati gozdnogojitvene 

usmeritve in izvrševati ukrepe, zapisane v usmeritvah za gospodarjenje z gozdovi. 

USMERITVE ZA FUNKCIJO PRIDOBIVANJA DRUGIH GOZDNIH DOBRIN 

 ohranjati izbrane semenske sestoje oziroma izbrana semenska drevesa znotraj sestoja; 

 z ukrepi pospeševati proizvodnjo kvalitetnega semena; 

 pri sečnji in izdelavi ter spravilu preprečiti poškodbe izbranih semenskih dreves; 

 podrobnejše usmeritve za delo s semenskimi objekti so navedene v vsakem GGN GGO 2021-

2030 v poglavju 5.3.5 Ohranjanje genetske pestrosti gozdov in zagotavljanje gozdnega 

reprodukcijskega materiala; 

 pospeševanje in varstvo zdravih in vitalnih dreves medonosnih vrst; 

 sadnja dreves medonosnih vrst; 

 načrtno postavljanje čebelnjakov na ustrezna mesta; 

 ohranjati in pospeševati drevesne vrste, katerih dele se izkorišča kot druge gozdne dobrine 

(npr. kostanj); 

 ohranjati in pospeševati druge vrste, katerih dele se izkorišča kot druge gozdne dobrine (npr. 

gobe, borovnice); 

 prilagoditi čas sečnje in spravila proizvodnji nelesnih gozdnih proizvodov; 

 usmerjanje in izobraževanje javnosti o pravilih pridobivanja drugih gozdnih dobrin; 

 izvajanje nadzora. 

USMERITVE ZA LOVNOGOSPODARSKO FUNKCIJO 

Usmeritve za lovnogospodarsko funkcijo so podrobneje navedene v vsakem GGN GGO 2021–2030 v 

poglavju 5.3.3 Usklajevanje odnosov med gozdom in prostoživečimi živalmi. Pri načrtovanju in izvedbi 

del za krepitev lovno gospodarske funkcije naj se upošteva tudi usmeritve za krepitev funkcije 

ohranjanja biotske raznovrstnosti. 

ODNOSI MED FUNKCIJAMI 

Funkcije so v medsebojnih odnosih, med seboj so lahko kompatibilne, nevtralne, izključujoče ali 

konkurenčne:  

 kompatibilni odnos: Je najpogostejši (Slika 1). S pospeševanjem določene funkcije gozda 

ugodno vplivamo tudi na druge funkcije gozda. Na primer, krepitev varovalnih učinkov gozda 

praviloma ugodno vpliva tudi na druge, predvsem ekološke funkcije gozda (hidrološka, 

biotopska, klimatska). Pospeševanje estetske funkcije praviloma izboljšuje turistično in 
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rekreativno funkcijo gozdov. Na splošno med funkcijami prevladuje kompatibilni odnos, to 

pomeni, da lahko s smiselno izbranimi ukrepi hkrati uresničujemo različne cilje gospodarjenja; 

 nevtralni odnos: Pospeševanje določene funkcije gozda ne vpliva na druge učinke ali rabe 

gozda. Največkrat nevtralni (ali pa tudi kompatibilni) odnos vidimo pri funkcijah, ki jih gozd 

zagotavlja že samo s svojim obstojem (npr. estetska, higiensko-zdravstvena, klimatska), saj za 

omenjene funkcije posebni ukrepi največkrat niso nujno potrebni; 

 izključujoč odnos; pomeni, da določena raba gozda izključuje drugo rabo gozda. Takšen 

primer so gozdni rezervati, v katerih je prepovedana lesnoproizvodna raba gozdov. Podobno 

je izključujoč odnos med obrambno funkcijo in večino socialnih in proizvodnih funkcij, saj so 

druge rabe na obrambnih območjih vsaj začasno prepovedane. Izključujoč odnos je tudi med 

lovnogospodarsko in večino socialnih funkcij, saj je za pospeševanje lovnogospodarske 

funkcije zaželen čim manjši obisk v gozdovih ter v zvezi z njim povezane aktivnosti; 

 konkurenčni odnos: Pomeni, da s pospeševanjem določene funkcije gozda zmanjšamo druge 

učinke gozda ali primernost gozdnega prostora za drugo rabo. Primer za to je lahko vpliv 

poudarjene lovnogospodarske funkcije (velike gostote populacij parkljarjev) za 

lesnoproizvodno vlogo gozdov. Prav tako lahko ukrepi za pospeševanje rekreacijske in 

turistične funkcije (npr. povišana gostota poti, velik obisk, načrtovanje nove infrastrukture) 

negativno delujejo na zagotavljanje varovalnih učinkov gozdov. Z večino funkcij je 

konkurenčno pospeševanje lesnoproizvodne funkcije, saj ukrepi, običajno povezani z izvedbo 

sečnje in spravila, močno vplivajo na uresničevanje drugih funkcij (npr. če čas sečnje ni 

usklajen z obdobjem gnezdenja, če spravilo poteka po rekreacijskih poteh itd.). 

Pregled odnosov med funkcijami je načrtovalcem v pomoč, ko v posameznem GGN GGO 2021–2030 

določajo območja konfliktne rabe ter načrtujejo usmeritve za njihovo usklajevanje. Vsak od GGN GGO 

2021–2030 za območja, kjer so pomembne različne funkcije, ki med seboj niso kompatibilne, temveč 

so konkurenčne, izpostavlja posebne usmeritve za preprečevanje negativnih vplivov; primer je na 

primer načrtovanje ukrepov za pospeševanje rekreacije in turizma, ki zagotavljajo zaščito gozdnih 

rastišč in tal, s čimer se ohranja tudi varovalna funkcija gozdov. Za funkcije, ki so izključujoče, pa 

posamezen GGN GGO 2021–2030 v okviru načrtovanja trajnostne rabe gozdnega prostora določene 

rabe preusmerja oziroma izpostavlja prioritete v gozdnem prostoru.  
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Slika 1: Shematski prikaz odnosov med funkcijami (komp, kompatibilni odnos; nevtr, nevtralni odnos; konku, 

konkurenčni odnos; izključ, izključujoči odnos) 

2.4 UKREPI 

MOŽNI POSEK  

Možni posek (največja količina drevja v bruto m3, ki jo sme posekati lastnik gozda) za prihodnje 

ureditveno obdobje na ravni Slovenije znaša 75.771.000 m3 (Preglednica 2). V prejšnjem obdobju je 

možni posek znašal 65.488.284 m3, dejansko realiziranega poseka pa je bilo 77 % možnega poseka.  

Višino možnega poseka se določi glede na sedanje stanje gozdnih sestojev, preteklo gospodarjenje, 

opredeljene strategije in gozdnogospodarske cilje. Posek je višji kot v preteklem obdobju predvsem 

zaradi presežka starejših sestojev, 77 % realizacije v preteklem načrtu načrtovanega možnega poseka 

in zagotavljanja stabilnosti sestojev pred naravnimi ujmami. Na višino možnega poseka močno vpliva 

neugodna drevesna sestava (razmerje iglavci – listavci) zaradi pospeševanja smreke v preteklosti, kar 

je še posebej problematično v predelih, ki so podvrženi ujmam. V vseh predelih je potrebno s 

posekom vzdrževati stabilnost gozdov. Možni posek znaša v povprečju 86 % prirastka oz. 21 % lesne 

zaloge. Pri iglavcih znaša 90,1 % prirastka in variira med 71 in 121 % prirastka, pri listavcih pa 83 % 

prirastka in variira med 57 in 95 % prirastka.  

V večini Slovenije je predvidena zmerna akumulacija prirastka, ki med GGO variira med 5 in 23 % 

prirastka. Z akumulacijo lesne zaloge se (do neke mere) krepi sposobnost gozda za vezavo in 

skladiščenje ogljika. Na teh območjih se ohranja varovalni potencial gozda, prilagodi se 

gospodarjenje, spremlja se zdravstveno stanje in z ustreznimi ukrepi varuje tla. Zmerna akumulacija 
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lesnih zalog na ravni države sledi zahtevam LULUCF in ciljem dolgoročne podnebne strategije 

Slovenije 2050 (DPS2050) ter celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). 

V predelih ranljivih, nestabilnih gozdov, ki so pogosto podvrženi ekstremnim dogodkom in ujmam, 

je predviden višji možni posek z namenom izboljšanja drevesne sestave, zgradbe sestojev in 

stabilnosti gozdov. V nekaterih delih Slovenije je bil v gozdovih z močno spremenjeno ali izmenjano 

drevesno sestavo predvsem v monokulturah smreke v nižinskih predelih (GGO Kranj) oziroma bora 

(Kraško GGO) predviden višji možni posek iglavcev. V GGO Postojna je višji možni posek načrtovan z 

namenom pospešitve obnove poškodovanih gozdov in izboljšanja stabilnosti sestojev. Sanacija 

poškodovanih gozdov po naravnih ujmah ima prednost pred redno sečnjo.  

Preglednica 2: Načrtovan možni posek za celotno Slovenijo  

  Posek 

SKUPAJ  v m3 m3 na ha, leto % od LZ % od P 

Iglavci 34.216.000 2,9 21,6 90,1 

Listavci 41.554.000 3,5 20,9 83,1 

Skupaj 75.771.000 6,4 21,2 86,1 

GOZDNOGOJITVENA IN VARSTVENA DELA  

Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih so določene v minimalnem in optimalnem 

obsegu. Minimalni obseg del vključuje dela, ki omogočajo nemoteno obnovo gozda, znatno 

zmanjšujejo ogroženost sestojev in so zelo pomembna za krepitev biološke pestrosti in zdravja gozda 

oziroma za dolgoročno stabilnost gozdnih sestojev in se nanašajo na trenutno stanje mladja. 

Minimalni obseg del je izjemnega pomena za prilagajanje gozdov na podnebne spremembe. 

Optimalni obseg del zajema minimalni obseg del, dodatno povečan za dela, ki prispevajo k izboljšanju 

kakovosti sestojev na rastiščih in v sestojih, kjer lahko pričakujemo prav dobro in odlično kakovost, 

ter dodatna dela za krepitev drugih funkcij. Optimalen obseg je možno izvesti le ob dobrem 

sodelovanju z lastniki in z razpoložljivimi sredstvi za sofinanciranje vlaganj v gozdove iz državnega 

proračuna del. V splošnem je realizacija del odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev za 

financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove, od pripravljenosti lastnikov gozdov za izvedbo teh 

del in od prioritet nege gozdov, ki jih določajo v glavnem nepredvideni dogodki v gozdovih, kot so 

naravne ujme. 

Pri sonaravnem usmerjanju razvoja gozdov se izkorišča vse možnosti za obnovo gozdov po naravni 

poti, ki zagotavlja stabilnost bodočih gozdnih sestojev, njihovo biotsko in genetsko pestrost in se 

prilagaja spreminjajočim se rastiščnim razmeram zaradi posledic podnebnih sprememb. V Sloveniji 

se v prihodnjem obdobju predvideva minimalna obnova na 20.483 ha ter optimalna na 40.805 ha. 

Minimalni in optimalni obseg nege smo določili na podlagi zgradbe sestojev, pri čemer smo 

upoštevali posamezne razvojne faze mladovij, sestojne zasnove, sklep in dosedanjo negovanost. 

Načrtovana dela omogočajo nemoteno obnovo gozda, znatno zmanjšujejo ogroženost sestojev ter 

so zelo pomembna za krepitev biološke pestrosti in zdravja gozda oz. dolgoročne stabilnosti gozdnih 

sestojev. Pri negi smo za optimalen obseg upoštevali obstoječo površino mladja in površino sestojev 

v obnovi z bogato in dobro zasnovo (kjer naj bi bil narejen končni posek). Na ravni Slovenije je tako 
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optimalen obseg nege predviden na 132.458 ha, minimalen obseg pa znaša 74.244 ha (Preglednica 

3). 

Varstvo temelji na preventivi. Obseg ukrepov se določi glede na preteklo obdobje. Posek ima velik 

vpliv v nekaterih delih Slovenije zaradi prenamnožitve podlubnikov in drugih ekstremnih dogodkov 

v prejšnjem načrtovalnem obdobju. Predvideva se minimalno 115.252 dni ukrepov oziroma v 

povečanem obsegu 158.156 dni. 

Nega habitatov obsega biomeliorativna dela, vzdrževanje vodotokov, kalov, košnja jas oziroma lazov, 

vzdrževanje grmišč. Pri negi habitatov se optimalen obseg določi glede na obstoječe GGN GGE in za 

prihodnje obdobje znaša 38.690 dni, minimalen obseg pa se določi glede na dosedanje izvajanje teh 

del in znaša za prihodnje obdobje 23.970 dni. Med dela za nego habitatov ni zajet ukrep naravni 

razvoj biotopov (ekocelice). Obseg izločitve ekocelic se opredeli na podlagi ciljev, zapisanih v PUN, 

in na podlagi usklajevanja naravovarstvenih smernic za GGN GGE. 

Preglednica 3: Skupni obseg načrtovanih gojitvenih in varstvenih del 

  

Skupina del Enota 

Skupaj 

  minimalno optimalno 

SKUPAJ 

Obnova ha 20.483 40.805 

Nega ha 74.244 132.458 

Varstvo dni 115.252 158.156 

Nega habitatov dni 23.970 38.690 

 

GRADNJA GOZDNIH PROMETNIC  

Temeljna usmeritev za nadaljnje odpiranje gozdov z gozdnimi cestami so pomanjkljivo odprti predeli, 

določeni na podlagi metodologije Krča in Beguša (2013). To so s cestami pomanjkljivo odprte površine 

večnamenskih gozdov v velikosti nad 30 ha, kjer je rastiščni koeficient vsaj 5 ali več. Na podlagi 

strokovne presoje, predvidenega poseka, predvidenih gojitvenih in varstvenih del in potencialno 

ogroženih območij zaradi naravnih nevarnosti so po prioriteti okvirno izločeni pomanjkljivo odprti 

predeli, na katerih je v naslednjem desetletju predvidena gradnja 709 km gozdnih cest (Preglednica 

4). Gradnje gozdnih cest so mogoče tudi v drugih gozdovih, zlasti v primeru povezovalnih cest v 

smislu skrajševanja prevoza, gradnje in rekonstrukcije poljskih in gozdnih poti iz naselij v gozdove, 

premika gozdarskega prometa iz naselij (gozdne ceste se direktno poveže na javne ceste) ter gradnje 

krajših odcepov, ki bodo omogočili umik gozdne proizvodnje z javnih cest, pri čemer pa je nujno 

potrebno upoštevati omejitve, ki izhajajo iz različnih varovanih, varstvenih ali ogroženih območij. 

Ob načrtovanju in umeščanju tras gozdnih prometnic je potrebno preveriti območja, pomembna z 

vidika varstva narave, območja nepremične kulturne dediščine ter varstvena (vodovarstvena območja) 

in ogrožena območja (plazljiva, eroziijska, plazovita in poplavna) po ZV-1. Z gozdnimi cestami 

pomanjkljivo odprte predele, ki bi jih bilo z gozdarskega vidika treba odpreti v naslednjem desetletju, 

se v besedilu in karti zasnove gozdne infrastrukture deli na tiste, na katerih je gradnja gozdnih cest z 

okoljskega vidika sprejemljiva, ter tiste, kjer so pri gradnji omejitve z vidika funkcij gozdov. Na slednjih 

je treba pri načrtovanju odpiranja predhodno pridobiti različna mnenja (DRSV, ZRSVN, ZVKDS…), kar 

se rešuje na podrobnejših ravneh načrtovanja. 
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Pri načrtovanju gozdnih vlak prednostno obravnavamo pomanjkljivo odprte predele z gozdnimi 

vlakami (dosežena gostota gozdnih vlak manj kot 50 m/ha je v kraškem, gričevnatem oziroma 

alpskem svetu) z izjemo tipičnih terenov za spravilo po zraku (žično spravilo), kjer se načrtujejo le 

najnujnejše vlake (priprava dostopa za stojišča in trase žičnic). Omrežja gozdnih vlak je potrebno 

zgoščevati na predelih z nevarnim ročnim in kombiniranim spravilom. Pri daljših spravilnih razdaljah 

mora biti poudarek na rekonstrukciji obstoječih vlak s ciljem omogočanja spravila lesa po kolesih. 

Preglednica 4: Okvirne načrtovane dolžine gozdnih prometnic  

GGO 

Gradnja gozdnih cest (km) Gradnja gozdnih vlak (km) Gradnja protipožarnih presek (km) 

Za 

optimalno 

odprtost 

Prioritetne 

dolžine 

odpiranja v 

naslednjem 

desetletju 

Za optimalno 

odprtost 

Prioritetne 

dolžine 

odpiranja v 

naslednjem 

desetletju 

Za optimalno 

odprtost 

Prioritetne 

dolžine odpiranja 

v naslednjem 

desetletju 

Skupaj 2.217 709 14.521 4.401 252 106 

 

2.5 OBMOČJE PLANA 

 

Slika 2: Območje Slovenije z razdelitvijo na GGO. 

2.6 DOLOČITVE NAMENSKE RABE PROSTORA 

Z vsakim GGN GGO 2021–2030 se načrtuje dejavnost gozdarstva znotraj gozdnega prostora, ki 

obsega večinoma namensko rabo gozd in le v manjši meri tudi druge namenske rabe. 
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2.7 PREDVIDENO OBDOBJE IZVAJANJA PLANA 

Predvideno obdobje izvajanja plana je 10 let. 

2.8 POTREBE PO NARAVNIH VIRIH 

V okviru 14 GGN GGO 2021–2030 je predvidena izgradnja skupno 709 km gozdnih cest, 4.401 km 

gozdnih vlak ter 106 km protipožarnih presek. Zato lahko pričakujemo tudi povečevanje potreb po 

mineralnih surovinah za potrebe gradnje. Posredno se bo na območju cest, vlak in presek zmanjšala 

gozdnatost, kar bo zmanjšalo količino gozda kot naravnega vira. 

2.9 PREDVIDENE EMISIJE, ODPADKI IN RAVNANJE Z NJIMI 

V okviru GGN GGO 2021–2030 ni predvidena izvedba ukrepov, ki bi povzročila dodatne trajne emisije 

ali odpadne vode. Ob izgradnji gozdnih prometnic bodo nastale večje količine odpadne zemljine, ki 

jo bodo izvajalci odložili v skladu s področno zakonodajo. 
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3 PODATKI O VAROVANEM OBMOČJU 

3.1 VARSTVENI CILJI VAROVANEGA OBMOČJA IN DEJAVNIKI, KI PRISPEVAJO K 

OHRANITVENI VREDNOSTI OBMOČIJ 

3.1.1 SPLOŠNI CILJI VARSTVA NARAVE, VAROVANIH OBMOČIJ IN OBMOČIJ S POSEBNIM 

VARSTVENIM STATUSOM 

Cilji varstva narave v mednarodnih in nacionalnih programih in strategijah so povzeti v Preglednica 

5. 

Preglednica 5: Splošni cilji varstva narave, povzeti po mednarodnih in nacionalnih programih in strategijah 

Strategija/Program Cilji 

Resolucija o nacionalnem 

programu varstva okolja za 

obdobje 2020–2030 

(ReNPVO20-30) (Uradni list 

RS, št. 31/20), katere del je 

tudi Nacionalni program 

varstva narave 

VAROVANJE, OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE NARAVNEGA KAPITALA: 

Biotska raznovrstnost in naravne vrednote – Nacionalni program varstva narave: 

 ohranjanje ugodnega stanja obsega in kakovosti habitatnih tipov, zlasti tistih na 

ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000 (podrobni cilji in ukrepi so 

opredeljeni v PUN); 

 preprečevanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst oziroma obvladovanje 

njihovega vnosa in širjenja; 

 spremljanje stanja v obsegu, ki omogoča ugotavljanje stanja ohranjenosti vseh 

evropsko pomembnih vrst ter vrst in habitatnih tipov, ključnih kot kazalci stanja, ter 

stanja naravnih vrednot; 

 pravična in poštena delitev koristi od uporabe genskih virov ter njihove poznejše rabe 

in trženja; 

 vzpostavljenost in vzdrževanost ključne zelene infrastrukture; 

 povečanje znanja o biotski raznovrstnosti in njenem pomenu na vseh ravneh družbe. 

Cilji, povezani z zavarovanimi območji:  

 učinkovito upravljanje že vzpostavljenih zavarovanih območij; 

 ustanovitev novih širših zavarovanih in ožjih zavarovanih območij, prednostno na 

naravovarstveno najbolj občutljivih površinah. 

Glede nadzora: 

 vzpostavljen neposredni nadzor v naravi po vsej Sloveniji; 

 povezane in učinkovite različne nadzorne službe v prostoru. 

Strategija ohranjanja biotske 

raznovrstnosti v Sloveniji 

(MOP, 2002) 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti: 

 ohranjanje ekosistemov skozi ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov; 

 ohranjanje tradicionalne ekstenzivne rabe prostora, ki ohranja visoko biotsko 

raznovrstnost, krajinsko pestrost in kulturno identiteto krajine; 

 ohranitev ugodnega stanja vseh domorodnih živalskih in rastlinskih vrst (in njihovih 

habitatov) ter genomov (in genov), s posebnim poudarkom na kvalifikacijskih vrstah; 

 preprečitev drobljenja populacij in povezovanje nekoč povezanih populacij za 

ohranjanje pretoka genov; 

 trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti. 

Odlok o strategiji 

prostorskega razvoja 

Slovenije (Uradni list RS, št. 

76/04, 33/07 – ZPNačrt in 

61/17 – ZUreP-2) 

Ohranjanje narave: 

 spodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in naravnih procesov 

kot bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja; 

 zagotavljanje ustrezne vključitve biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot v 

gospodarjenje z naravnimi viri in prostorom; 

 vzpostavitev omrežja posebnih varstvenih območij in zavarovanih območij. 

Strategija EU za biotsko 

raznovrstnost do leta 2030 

(Council of the EU, 2020) 

 v EU bi bilo potrebno zavarovati (originalno: protect) vsaj 30 % kopnega in 30 % 

morja; 

 strogo bi bilo potrebno zavarovati vsaj tretjino zavarovanih območij, kar znaša 10 % 

kopnega v EU in 10 % morja v EU; 

 države članice zagotovijo, da se trendi in stanje ohranjanja vseh zavarovanih 

habitatov in vrst do leta 2030 ne poslabšajo. Poleg tega bodo morale države članice 
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Strategija/Program Cilji 

zagotoviti, da bo vsaj 30 % vrst in habitatov, ki zdaj niso v ugodnem stanju, v navedeni 

kategoriji ali da bodo vsaj izkazovali močan pozitiven trend. 

Nova strategija EU za 

gozdove do leta 2030 (COM 

2020, 380 final).  

 Strategija EU za gozdove do leta 2030 povzema cilj Strategije EU za biotsko 

raznovrstnost do leta 2030, da se z učinkovitim režimom gospodarjenja zaščiti vsaj 

30 % površin EU, od katerih bi bilo treba strogo pravno zaščititi 10 % površin EU. 

Gozdni ekosistemi bodo morali prispevati k temu cilju. 

 

3.1.2 CILJI VARSTVA VAROVANIH OBMOČIJ 

14 GGN GGO 2021-2030 obravnava celotno ozemlje Republike Slovenije, zato so cilji povzeti po 

Zakonu o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – 

ZNOrg in 31/18) (v nadaljevanju ZON) in Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 

2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 

21/16 in 47/18) (v nadaljevanju Uredba o posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000)). 

Cilj Direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) je prispevati k zagotavljanju biotske 

raznovrstnosti z ohranjanjem naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst na 

evropskem ozemlju držav članic. 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. 

Cilj Direktive o pticah (Direktiva 2009/147/ES) (v nadaljevanju Direktiva o pticah) je ohranjanje vseh 

prostoživečih ptic v EU z določitvijo pravil za njihovo zaščito, upravljanje in nadzor. Zajema ptice, 

njihova jajca, gnezda in habitate. V skladu z direktivo o pticah je potrebno sprejeti ukrepe za 

ohranitev, vzdrževanje ali ponovno vzpostavitev zadostne raznovrstnosti in površine habitatov* za 

vse vrste ptic. 

V skladu s prvim odstavkom šestega člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 

2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 

21/16 in 47/18) se na osnovi ekoloških potreb posameznih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je 

območje Natura 2000 opredeljeno, določijo varstveni cilji na Natura 2000 območjih z namenom 

ohranjati, vzdrževati ali izboljšati obstoječe lastnosti nežive in žive narave, ki prispevajo k ugodnemu 

stanju rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. Če je na Natura 2000 območju več habitatov 

vrst ali habitatnih tipov, zaradi katerih je Natura 2000 območje opredeljeno, se upoštevajo med seboj 

usklajeni varstveni cilji. 

Varstveni cilji območij Natura 2000 in dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni vrednosti območja, so 

opredeljeni v PUN za obdobje 2015 do 2020. PUN v prilogi 6.1 določa varstvene cilje, ki se praviloma 

nanašajo na vsako vrsto oziroma habitatni tip na vsakem območju Natura 2000, izhajajo pa iz 

varstvenih ciljev v skladu z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). 

Opredeljene cilje je treba upoštevati pri presojah planov in posameznih posegov. Glede na stanje v 

naravi podrobnejši varstveni cilji določajo ali je treba zatečeno stanje ohranjati, obnoviti ali izboljšati, 

vse zato, da bi vrste oziroma habitatni tipi ostali ali se povrnili v ugodno stanje ohranjenosti.  
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Varstveni cilji zavarovanih območij so, v skladu z ZON, določeni v aktu o zavarovanju, s katerim se je 

ustanovilo posamezno zavarovano območje oz. so varstveni cilji opredeljeni v načrtu upravljanja 

posameznega zavarovanega območja, če je načrt predpisan. 

Splošni varstveni cilji varovanih območij so predstavljeni v Preglednici 6. 

Preglednica 6: Opis varstvenih ciljev glede na vrsto varovanih območij 

Varovana območja Varstveni cilji 

Natura 2000 območja 

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 

(Ur. l.. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 

39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18) 

Ohranitev ali doseganje ugodnega stanja rastlinskih 

in živalskih vrst ter habitatnih tipov, za katere je 

določeno območje Natura.  

Ohranjanje celovitosti območij Natura v smislu 

ohranjanja njihovih ekoloških struktur, funkcij in 

varstvenega potenciala. 

Ohranjanje povezanosti območij Natura. 

Zavarovana območja 

Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – 

ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) 

Ohranjanje zavarovanih območij in upoštevanje 

predpisanih varstvenih režimov. 

 

Varstvene cilje ključnih vrst in HT, za katere je v skladu s PUN pristojen sektor gozdarstva, podajamo 

v Preglednici 7. 

Preglednica 7: Varstveni cilji PUN za sektor gozdarstvo, ki prispevajo k ohranitvenemu stanju ključnih 

kvalifikacijskih vrst in HT  

Ime vrste / HT Podrobnejši varstveni cilji PUN 

divji petelin (Tetrao urogallus) 

 ohrani se velikost populacije; 

 ohrani se velikost habitata;  

 ohrani se mir na rastiščih in v prehranskem habitatu divjega petelina od 1. marca 

do 30. junija; 

 ohrani se usmerjen turistični obisk; 

 ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojeno upravljanje z divjadjo; 

 brez fotografiranja na rastiščih; 

 obnovi se mir na rastiščih in v prehranskem habitatu divjega petelina od 1. marca 

do 30. junija. 

gozdni jereb (Bonasia bonasia 

(Tetrastes bonasia)) 

 ohrani se svetel in strukturno pester gozd; 

 obnovi se bogato zastopana zeliščna in plodonosna grmovna plast; 

 ohrani se strukturiran gozdni rob; 

 ohrani se vidno označene pomlajevalne ograje. 

belovrati muhar (Ficedula 

albicollis) 

 ohrani se sklenjene površine starejših razvojnih faz listopadnega gozda;  

 ohrani se gozd z najmanj 30 % deležem sestojev z odraslim drevjem (razširjeni 

debelinski razred B in C); 

 ohrani se 3 odmrla drevesa / ha, debelejša od 30 cm; 

 ohrani se 3 % mrtvega lesa, predvsem odraslega drevja nad 30 cm prsnega 

premera od celotne lesne zaloge. 

Mali muhar (Ficedula parva) 

 ohrani se osojne vlažne lege bukovih gozdov; 

 ohrani se gozd z najmanj 50 % deležem sestojev z odraslim drevjem (razširjeni 

debelinski razred B in C); 

 ohrani se 60 % gozdnih površin s tesnim ali normalnim sklepom krošenj; 

 ohrani se gozdove brez gospodarjenja. 

triprsti detel (Picoides tridactylus) 

 obnovi se območja znotraj cone vrste s povečanim deležem stoječe mrtve mase 

iglavcev vsaj 5 % od lesne zaloge, na ostalih območjih znotraj cone najmanj 3 % 

mrtve mase od lesne zaloge; 

 ohrani se najmanj 8 % površine cone vrste brez gospodarjenja; 

 ohrani se gozdove brez gospodarjenja; 
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Ime vrste / HT Podrobnejši varstveni cilji PUN 

 ohrani se gozd z najmanj 50 % deležem sestojev z odraslim drevjem (razširjeni 

debelinski razred B in C); 

 ohrani se 5 % površine cone vrste brez gospodarjenja. 

belohrbti detel (Dendrocopus 

leucotus) 

 ohrani se velikost habitata: 

- specifične lastnosti, strukture, procesi habitata se znotraj cone vrste obnovi s 

povečanim deležem stoječe mrtve mase listavcev razširjenega debelinskega razreda 

B in C vsaj 5 % od lesne zaloge, na ostalih območjih znotraj cone najmanj 3 % mrtve 

mase od lesne zaloge; 

- specifične lastnosti, strukture, procesi habitata se znotraj cone vrste obnovi v stare 

mešane sestoje z visokim deležem (60 %) debeljakov, sestoji v obnovi in prebiralni 

sestoji; 

 ohrani se gozdove brez gospodarjenja. 

srednji detel (Leiopicus medius) 

 ohrani se nižinski poplavni gozd; 

 zagotovi se sestoje  z odraslim drevjem minimalno 5 odmrlih ali odmirajočih 

stoječih gnezditvenih dreves na ha, z minimalno debelino v višini prsi ≥ 30 cm 

 ohrani se najmanj 50 % delež sestojev z odraslim drevjem (debelinski razred B in 

C), kjer ima prevladujoči delež v lesni zalogi hrast; 

 ohrani se velikopovršinska obnova gozda (na površinah do največ 2 ha); 

 ohrani se ciljno pomlajevanje gozda na primernih rastiščih s hrastom. 

brazdar (Rhysodes sulcatus) 

 ohrani se odmrla lesna masa večjega debelinskega razreda B in C (od 30 cm 

naprej); 

 ohrani se območja brez aktivnega gospodarjenja. 

močvirski krešič (Carabus 

variolosus) 

 ohrani se zamočvirjene gozdne površine; 

 ohrani se obrežna vegetacija; 

 ohrani se pretežni del sestojev s strnjenim sklepom krošenj v 10 m pasu ob 

vodotoku; 

 ohrani se 3 % delež ustrezne odmrle lesne mase listavcev. 

škrlatni kukuj (Carabus variolosus) 

 ohrani se 3 % delež ustrezne odmrle lesne mase listavcev; 

 ohrani se ohranjene sušice (stoječa debla); 

 ohrani se starejše sestoje mehkolesne loke (topol, vrba, brest, hrast, jesen). 

Buxbaumia viridis – mah.  ohrani se ležeče odmrlo drevje na nahajališču vrste. 

(HT 9180*) Javorovi gozdovi (Tilio-

Acerion) v grapah in na pobočnih 

gruščih 

 obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst; 

 obnovi se sonaravna drevesna sestava; 

 ohrani se območja brez aktivnega gospodarjenja. 

HT 91L0 - Ilirski hrastovo-

belogabrovi gozdovi (Erythronio‐

Carpinion) 

 obnovi se stanje brez tujerodnih invazivnih vrst;  

 obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov; 

 obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst. 

HT - 91K0 - Ilirski bukovi gozdovi 

(Fagus sylvatica (Aremonio-

Fagion)) 

 ohrani se postopno zmanjševanje deleža rastišču neprimernih drevesnih vrst; 

 ohrani se postopno zmanjševanje deleža rastišču neprimernih drevesnih vrst; 

 ohrani se uravnoteženo razmerje razvojnih faz in zgradbe gozdov; 

 obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov; 

 obnovi se pomlajevanje hrasta na ustreznih rastiščih. 

HT 91F0 - Obrečni hrastovo-

jesenovo-brestovi gozdovi 

(Quercus robur, Ulmus laevis in 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali 

Fraxinus angustifolia), vzdolž 

velikih rek (Ulmenion minoris) 

 obnovi se stanje brez tujerodnih invazivnih vrst;  

 obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov; 

 ohrani se območja brez aktivnega gospodarjenja; 

 določi se ekološkim zahtevam habitatnega tipa primerno upravljanje. 
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3.2 PRIKAZ VARSTVENIH, VAROVANIH, ZAVAROVANIH, DEGRADIRANIH IN 

DRUGIH OBMOČIJ, NA KATERIH JE ZARADI VARSTVA OKOLJA, OHRANJANJA 

NARAVE, VARSTVA NARAVNIH VIROV ALI KULTURNE DEDIŠČINE PREDPISAN 

DRUGAČEN REŽIM 

3.2.1 VAROVANA OBMOČJA 

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 

(Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) med varovana območja uvršča zavarovana območja, posebna 

območja varstva (POV), posebna ohranitvena območja (POO) oz. potencialna posebna ohranitvena 

območja (pPOO). 

3.2.2 ZAVAROVANA OBMOČJA IN OBMOČJA PREDLAGANA ZA ZAVAROVANJE 

V Sloveniji so trenutno zavarovani: 1 narodni park, 3 regijski parki, 46 krajinskih parkov, 1 strogi naravni 

rezervat, 56 naravnih rezervatov in 1.161 naravnih spomenikov. Zavarovanih je 270.184 ha, kar je 13,3 

% površine Slovenije (vir ARSO, stanje november 2021). Površina gozdov v zavarovanih območjih 

znaša 172.894 ha. Zavarovana območja so prikazana v Kartografskih prikazih – Priloga H in v 

Naravovarstvenem atlasu (Naravovarstveni atlas, 2022). 

3.2.3 OBMOČJA NATURA 2000 

V skladu z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) je na ozemlju Slovenije 

določenih 355 območij Natura 2000. Od tega jih je 324 določenih na podlagi Direktive o habitatih in 

31 na podlagi Direktive o pticah. Skupna površina v območjih Nature 2000 je 7.681 km2, od tega 

7.675,5 km2 na kopnem in 5,5 km2 na morju (ZRSVN, 2018). To predstavlja 37,5 % površine Slovenije. 

Prihaja do prekrivanja območij, saj je več kot polovica površin, predlaganih na podlagi Direktive o 

habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po Direktivi o pticah. V omrežju Natura 

2000 se nahaja 44,6 % gozdov (524.593 ha). Območja Nature 2000 so prikazana v Kartografskih 

prikazih – Priloga F in v Naravovarstvenem atlasu (Naravovarstveni atlas, 2022). 

3.2.4 DRUGA OBMOČJA S POSEBNIM VARSTVENIM REŽIMOM 

NARAVNE VREDNOTE 

Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni 

pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, 

ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili 

ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter 

drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, 

barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter 

njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava (4. člen ZON). 

Naravne vrednote so lahko državnega (NVDP) ali lokalnega pomena (NVLP). Zvrsti naravnih vrednot 

se določajo na podlagi naravnih vrednot, pri čemer se upoštevajo zlasti značilnosti naravnih pojavov 
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in naravnih oblik. Zvrsti naravnih vrednot so: geomorf - geomorfološka površinska naravna vrednota, 

geomorfp - geomorfološka podzemeljska naravna vrednota, geol - geološka naravna vrednota, hidr 

- hidrološka naravna vrednota, bot - botanična naravna vrednota, zool - zoološka naravna vrednota, 

ekos - ekosistemska naravna vrednota, drev - drevesna naravna vrednota, onv - oblikovana naravna 

vrednota. 

Določena so tudi območja pričakovanih naravnih vrednot. 

Na ozemlju Slovenije ima status naravnih vrednot 17.432 delov narave, od tega, 12.148 podzemnih 

jam (vir ARSO WFS). Površina naravnih vrednot v gozdu znaša 180.277 ha, kar predstavlja 15,3 % 

gozdov. Naravne vrednote so prikazane v Kartografskih prikazih – Priloga I in v Naravovarstvenem 

atlasu (Naravovarstveni atlas, 2022).  

EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA 

Ekološko pomembno območje (EPO) je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 

ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti (32. člen ZON-UPB2). 

Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) določa EPO v 

Sloveniji in varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja habitatnih tipov ter 

prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov na teh območjih. 

EPO glede na 32. člen ZON so: 

 območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer so 

habitati ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so mednarodno 

pomembne po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb, ali ki drugače prispevajo k 

ohranjanju biotske raznovrstnosti;  

 območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju 

naravnega ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna območja 

uravnoteženo biogeografsko razporejena in sestavljajo ekološko omrežje; 

 habitati mednarodno varovanih vrst; 

 selitvene poti živali; 

 območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali živalskih vrst. 

V Sloveniji imamo trenutno 305 EPO, katerih skupna površina znaša 1.355.292 ha, kar predstavlja 66 

% ozemlja Slovenije. Gozdovi obsegajo 53,1 % (624.962 ha) EPO. EPO so prikazana v Kartografskih 

prikazih – Priloga J in v Naravovarstvenem atlasu (Naravovarstveni atlas, 2022). 

VAROVALNI GOZDOVI IN GOZDNI REZERVATI 

Območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov opredeljuje Uredba o varovalnih gozdovih in 

gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15). 

Predstavljajo gozdove, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na strmih obronkih 

ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v hudourniških območjih 

zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi, gozdni pasovi, 

ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni 
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krajini z izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti ter gozdovi na zgornji meji 

gozdne vegetacije. Gozdni rezervati so gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja z izjemno 

poudarjeno raziskovalno funkcijo. To so gozdovi, ki so zaradi svoje razvojne faze in dosedanjega 

razvoja izjemno pomembni za raziskovanje, proučevanje in spremljanje naravnega razvoja gozdov, 

biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter kulturne dediščine.  

V Sloveniji je trenutno 1.668 varovalnih gozdov s skupno površino 98.829 ha in 171 gozdnih rezervatov 

s skupno površino 9.426 ha. Varovalni gozdovi in gozdni rezervati so prikazani v Kartografskih 

prikazih – Priloga C.  

VODOVARSTVENA OBMOČJA 

Vodovarstvena območja so prikazana v Kartografskih prikazih – Priloga D. 

POPLAVNA, EROZIJSKA IN PLAZLJIVA OBMOČJA 

Poplavna, erozijska in plazljiva območja so prikazana v Kartografskih prikazih – Priloga E, Priloga L in 

Priloga M.  

KULTURNA DEDIŠČINA 

Varovanje kulturne dediščine ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 

123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg). V Sloveniji je v letu 2021 registriranih 

30.358 enot kulturne dediščine (vključno s priporočilno dediščino). Prostorsko večja območja 

varovanja prepoznanih kvalitet predstavlja 217 enot kulturne krajine, 22 enot zgodovinske krajine in 

1.154 enot naselbinske dediščine. Kulturna dediščina na obravnavanem območju je prikazana v 

Kartografskih prikazih – Priloga K. 

3.3 POVZETEK VELJAVNIH PRAVNIH REŽIMOV NA VAROVANIH OBMOČJIH ALI 

NJIHOVIH DELIH 

NATURA 2000 

Varstvene usmeritve za območja Natura 2000 izhajajo iz Uredbe o posebnih varstvenih območjih 

(območjih Natura 2000). Uredba določa, da se na Natura 2000 območjih posegi in dejavnosti 

načrtujejo tako, da se v čim večji možni meri:  

 ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;  

 ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične 

strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;  

 ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, 

ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, 

skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;  

 ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno 

povezanost, če je le-ta prekinjena.  
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Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi 

možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove 

habitate čim manjši.  

Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim 

ciklom živali in rastlin tako, da se:  

 živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni 

meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času 

razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih 

oblik ter prezimovanja;  

 rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenjene, naravno zasajevanje ali druge oblike 

razmnoževanja.  

Na območja Natura 2000 se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih 

organizmov.  

Pri izvajanju posegov in dejavnosti na potencialnih območjih Natura 2000, ki so načrtovani v skladu 

z usmeritvami iz prejšnjega odstavka, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden 

vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. 

ZAVAROVANA OBMOČJA 

Varstvene usmeritve za zavarovana območja izhajajo iz Zakona o ohranjanju narave. Ta določa, da 

se posegi in dejavnosti na zavarovanem območju morajo izvajati v skladu s predpisanimi pravili 

ravnanja iz akta o zavarovanju, s katerim se ustanovi zavarovano območje. 

NARODNI PARK 

Tako je v skladu s 13. členom Zakona o Triglavskem narodnem parku (Zakon o Triglavskem narodnem 

parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20) je na območju narodnega parka je 

prepovedano: 

 izvajati posege in dejavnosti, ki bi lahko poslabšali ekološke razmere na območju narodnega 

parka in posledično negativno vplivali na ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst, njihovih 

habitatov ter habitatnih tipov, ki so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti; 

 izvajati posege in dejavnosti na naravnih vrednotah na način, da se uničijo, poškodujejo ali 

bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, 

oziroma v obsegu ali na način, ki znatno spremeni druge lastnosti naravne vrednote; 

 izvajati posege in dejavnosti, ki bi lahko spremenili za narodni park značilne krajinske gradnike 

ter značilne krajinske ali poselitvene vzorce;  

 naseljevati ali gojiti rastline ali živali tujerodnih prostoživečih vrst; 

 uporabljati fitofarmacevtska sredstva zunaj obdelovalnih kmetijskih zemljišč. 

15. člen dodatno prepoveduje gospodarjenje z gozdovi v prvem varstvenem območju. Dopustno je 

le izvajanje nujnih varstvenih ukrepov, brez izkoriščanja gozdov, ki so namenjeni ohranjanju in krepitvi 

varstvenih funkcij gozdov in zagotavljanju nujnih varstvenih ukrepov v gozdovih, ter izgradnja nujno 

potrebne gozdne infrastrukture za izvedbo teh ukrepov. Vrsta, način, obseg in trajanje ukrepov in 
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zanje potrebna gozdna infrastruktura se določijo v gozdnogojitvenih načrtih, ki jih ob soglasju 

upravljavca narodnega parka pripravi ZGS.  

REGIJSKI PARK 

V Notranjskem regijskem parku (Odlok o Notranjskem regijskem parku, (Uradni list RS 75/02, 35/13)) 

je prepovedano graditi gozdne prometnice, če graditev ne pomeni bistvenega izboljšanja možnosti 

gospodarjenja z gozdovi. V varstvenem območju strnjenih gozdov je ob tem med drugim 

prepovedano še: zasajevati plantaže neavtohtonega gozdnega drevja, večje od 10 hektarov, 

namenoma zasajevati obstoječa kmetijska zemljišča znotraj strnjenih gozdov. 

V skladu z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96 in 46/14 – ZON-C) 

je na območju parka prepovedano uporabljati agrokemična sredstva za zatiranje in uničevanje rastlin 

ali živali zunaj obdelovalnih zemljišč (vrtovi, njive). 

V Kozjanskem regijskem parku veljajo omejitve, ki izhajajo iz pravnih režimov za širša zavarovana 

območja, določenih v ZON.  

OSTALA ŠIRŠA ZAVAROVANA OBMOČJA 

Z aktom o zavarovanju širšega zavarovanega območja se na zavarovanem območju glede na vrsto 

širšega zavarovanega območja lahko prepove, omeji ali drugače uredi: 

 izvajanje posegov in dejavnosti, s katerimi se ogroža prvobitnost narave; 

 gospodarska raba naravnih virov, razen za gradnjo na zavarovanem območju; 

 vznemirjanje, ubijanje ali odvzem živali iz narave, razen zaradi ekoloških in drugih opravičljivih 

razlogov; 

 vnašanje rastlin ali živali tujerodnih vrst; 

 spreminjanje vegetacije; 

 vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 

KRAJINSKI PARK  

Podrobnejša pravila ravnanja na območju parka se določijo z aktom o zavarovanju.  

NARAVNI SPOMENIK 

Na zavarovanem območju-naravni spomenik je prepovedano izvajati posege v naravo na način, ki 

lahko poslabša stanje, spremeni, poškoduje ali uniči naravno vrednoto, in spreminjati razmere ali 

stanje tako, da se spremeni, poškoduje ali uniči naravna vrednota ali pa zmanjša njen estetski pomen. 

Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko prepove ali omeji: 

 izvajanje posegov v prostor; 

 gospodarsko izkoriščanje naravnih virov; 

 spreminjanje vegetacije; 

 raziskovanje in odnašanje raziskovalnega materiala iz narave; 

 obiskovanje in ogledovanje; 
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 vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 

STROGI NARAVNI REZERVAT 

Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege ali opravljati dejavnosti, ki ogrožajo 

ohranitev zavarovanega območja, namerno uničevati rastline in živali ter zadrževanje oseb, razen 

oseb, ki izvajajo nadzor. 

Ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo izjemoma dovoli zadrževanje na 

zavarovanem območju zaradi izvajanja znanstveno-raziskovalnega in učno-vzgojnega dela. 

NARAVNI REZERVAT 

Na zavarovanem območju je prepovedano opravljati dejavnosti s sredstvi in na način, ki bi lahko 

povzročil bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in funkcije ekosistemov, in opravljati 

dejavnosti v času, ko je lahko ogrožen obstoj rastlin ali živali. 

Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko prepove ali omeji: 

 izvajanje posegov v prostor; 

 gospodarsko izkoriščanje naravnih virov; 

 spreminjanje kemičnih značilnosti tal; 

 spreminjanje vegetacije; 

 odstranjevanje živih meja, posameznih dreves in drugih drobnih naravnih struktur; 

 zasajanje monokultur; 

 raziskovanje in odnašanje raziskovalnega materiala iz narave; 

 obiskovanje in ogledovanje; 

 vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 

3.4 PODATKI O PRIDOBITVI NARAVOVARSTVENIH SMERNIC OZIROMA 

STROKOVNIH PODLAG IN STOPNJA UPOŠTEVANJA V PLANU, ZLASTI GLEDE 

OMILITVENIH UKREPOV 

3.4.1 NARAVOVARSTVENE SMERNICE 

Naravovarstvene smernice za vsak GGN GGO 2021–2030 so bile pridobljene. V vsak GGN GGO 2021–

2030 so prenesene in upoštevane v posameznih podpoglavjih poglavja 5.3 Usmeritve po področjih 

gospodarjenja z gozdovi, in sicer v poglavji 5.3.7 Varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij 

narave ter 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske pestrosti. V Prilogi vseh GGN GGO 2021–2030 so 

prenesene konkretne varstvene usmeritve po posameznih upravljavskih conah. Ustreznost prenosa 

in upoštevanja naravovarstvenih usmeritev v posameznih poglavjih vsakega od 14 GGN GGO 2021–

2030 je predmet vrednotenja v poglavju 4.1 pričujočega Dodatka. 
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3.5 PRIKAZ OBMOČIJ DEJANSKE RABE PROSTORA 

 

Slika 3: Pregled najbolj zastopanih rab prostora v Sloveniji 

Dejanska raba tal na obravnavanem območju je prikazana v Kartografskih prikazih – Priloga B. Deleži 

najbolj zastopanih rab so predstavljeni na Slika 3. 

3.6 VRSTE IN HABITATNI TIPI, ZA KATERE JE OBMOČJE NATURA 2000 DOLOČENO, 

VKLJUČNO S PODATKI, NAVEDENIMI V STANDARDNEM OBRAZCU ZA 

PODATKE O NATURA 2000 OBMOČJU 

Predmet pričujočega dodatka je presoja vsakega GGN GGO 2021–2030 na strateški ravni v skladu z 

varstvenimi cilji, opredeljenimi v poglavju 3.1. Kvalifikacijske vrste in HT za posamezno območje 

Natura 2000 določa Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Podatki o 

vsakem posameznem območju Natura 2000 so zbrani v standardnem obrazcu za območje Natura 

2000 in so dostopni v Naravovarstvenem atlasu (vir: http://www.naravovarstveni-atlas.si). 

Glede na Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) je v Sloveniji zavarovanih 

114 vrst (Direktiva o habitatih), 60 habitatnih tipov (Direktiva o habitatih) in 122 vrst ptic (Direktiva o 

pticah). 

http://www.naravovarstveni-atlas.si/nvajavni/
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3.7 MOREBITNI NAČRTI ZA UPRAVLJANJE OBMOČJA IN USMERITVE, KI IZHAJAJO 

IZ NJIH 

Za območja Natura 2000 je v veljavi PUN (2015–2020), ki med drugim določa: 

 podrobne varstvene cilje in ukrepe za njihovo zagotavljanje na območjih Natura 2000 (priloga 

6.1 PUN (2015–2020) »Cilji in ukrepi«);  

 seznam načrtov rabe naravnih dobrin – planov, ki so lahko neposredno potrebni za varstvo 

območij Natura 2000 (gozdnogospodarski načrti, načrti lovišč in lovsko upravljavski načrti, 

načrti ribiških okolišev); 

 raziskovalne aktivnosti na področju bazičnih aplikativnih znanosti, ki so nujno potrebne za 

izboljšanje poznavanja ekologije rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov; 

 monitoring kazalcev stanja vrst in habitatnih tipov. 

Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016−2025 (Uredba o Načrtu upravljanja 

Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, št. 34/16)) podaja usmeritve za 

gozdarstvo, v skladu s katerimi gozdarstvo v narodnem parku že deluje po načelih sonaravnega 

gospodarjenja z gozdom, kar pomeni da se priznava vsestranski pomen gozda, vključno za 

zagotavljanje ugodnega stanja gozda in rabo lesa kot najpomembnejšega obnovljivega naravnega 

vira. Gozdarstvo je obenem tudi tradicionalna gospodarska dejavnost, ki je imela v preteklosti (vsaj v 

robnem območju) vpliv na oblikovanje kulturne krajine in kulturne dediščine. 

Splošne usmeritve: 

 obseg in način gospodarjenja z gozdovi v narodnem parku sta prilagojena optimalnemu 

delovanju gozdnega ekosistema, v katerem se gospodarski učinki prilagajajo drugim 

ekosistemskim storitvam; 

 z gozdovi se gospodari na način, ki ohranja strukturno, starostno in naravno vrstno pestrost 

gozdnih sestojev. Izogibati se je treba velikopovršinskim sečnjam in večjim intenzivnostim pri 

redčenjih; 

 v vseh sestojih, tudi v tistih s poudarjeno proizvodno funkcijo, se pušča najmanj s predpisi o 

varstvu gozdov določena količina odmrle lesne biomase, ki je prostorsko enakomerno 

razporejena ter vrstno in debelinsko pestra, da dolgoročno zagotavlja delovanje gozdnih 

ekosistemov ter ugodno ohranitveno stanje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst; 

 varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom brez dovoljenega ukrepanja tudi v 

prihodnje večinoma ostajajo zunaj načrtovane rabe; ukrepanje se izvaja le izjemoma, 

predvsem v primerih zaščite infrastrukture, premoženja ali zdravja ljudi ali če je ogrožena 

trajnost gozda. 

 pri gospodarjenju z gozdovi naj se prednostno izvaja naravno pomlajevanje gozdov, razen 

na območjih z neustreznimi rastiščnimi razmerami, kjer bi odsotnost vegetacije vodila v 

erozijo. Pri pomlajevanju in negi sestojev se v največji mogoči meri ohranja naravna sestava 

drevesne vegetacije; 

 ohranja se večnamenska vloga gozdov narodnega parka. Prednostno se ohranjajo te funkcije 

gozdov: med ekološkimi – funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti ter funkcija varovanja 

gozdnih zemljišč in sestojev, med socialnimi pa funkcija varovanja naravnih vrednot ter 

zaščitna, estetska, turistična in rekreacijska funkcija gozdov; 
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 trajnostna raba biomase kot obnovljivega vira energije naj se izvaja na način, ki zagotavlja 

nemoteno delovanje gozdnih ekosistemov ter ne vpliva škodljivo na stanje prostoživečih vrst 

in njihovih habitatov. Dosledno se upoštevajo priporočila javnega zavoda za rabo sečnih in 

drugih lesnih ostankov v energetske namene; 

 javni zavod v postopku priprave gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov sodeluje 

z ZRSVN in ZZRS, tako da se v naravovarstvenih smernicah podajo usmeritve in pravila ravnanj 

za dejavnost; 

 dela v gozdovih s poudarjeno socialno funkcijo, v katerih je obiskovanje prisotno, ali na 

vplivnih območjih planinskih poti in drugih rekreacijskih površin, se izvajajo s pravočasnim 

obveščanjem javnosti in ustrezno označitvijo območja delovišča. Fitofarmacevtska sredstva in 

insekticidi se v gozdnem prostoru narodnega parka, razen vrstno specifičnih feromonskih 

pasti, ne uporabljajo. 

Posebne usmeritve za drugo varstveno območje narodnega parka: 

 v gozdovih se v največji meri uporablja obstoječa mreža gozdnih prometnic, širitev te pa se 

predvidi in uskladi že pri pripravi gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov. Uporaba 

gozdnih prometnic je strogo namenska in skladna z veljavnimi predpisi o gozdnih 

prometnicah; 

 gospodarjenje z gozdovi se izvaja malopovršinsko z dolgimi obdobji pomlajevanja, 

prednostno se oblikujejo raznomerni sestoji z mozaično razporejenimi zaplatami različnih 

razvojnih faz. 

Posebne usmeritve za določitev gozdnih rezervatov in ekocelic: 

 določijo se manjša območja gozdnih rezervatov z značilnimi gozdnimi združbami, ki so 

izločena iz rabe ter so namenjena znanstvenoraziskovalnemu in izobraževalnemu delu; 

 mreža ekocelic, ki jo vzpostavlja javna gozdarska služba, se vzpostavlja v sodelovanju z javnim 

zavodom pri pripravi gozdnogospodarskega načrta in tako, da tvori smiselno mrežo z 

ekocelicami, ki jih na svojih površinah v upravljanju določi upravljavec. Ekocelice, ki vsebujejo 

ukrepe ohranjanja biotopov, se prednostno oblikujejo na območju Pokljuških barij. 

Posebne usmeritve za sečnjo in spravilo lesa: 

 sečnja, spravilo lesa in uporaba mehanizacije naj se praviloma izvajajo le takrat, ko so tla 

dovolj suha ali zamrznjena;  

 zaradi izjemne občutljivosti barjanskih ekosistemov se na celotnem posebnem ohranitvenem 

območju Pokljuška barja uporablja le primerna tehnologija; 

 pri sečnji in spravilu lesa se je v največji možni meri treba izogibati predelom z izrazitim 

ledeniškim mikroreliefom (grbine); 

 za uporabo tehnologije za izvajanje sečnje in spravila lesa naj se upoštevajo časovne, 

prostorske ali za varstvo prostoživečih vrst in habitatnih tipov potrebne usmeritve, določene 

v gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih. Pri načrtovanju možnega poseka je treba 

upoštevati varstvene cilje.  

Usmeritve so skladne z določili 3., 10. in 13. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1. 
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Regijski parki 

Regijski parki Škocjanske jame, Kozjansko in Notranjski regijski park nimajo veljavnih načrtov 

upravljanja.  

Krajinski parki 

V Načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018–2027 (Uredba o Načrtu upravljanja 

Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018–2027 (Uradni list RS, št. 13/19)) so za izvajanje in 

načrtovanje gozdarstva podane naslednje usmeritve: 

 ohranja se naravna razširjenost habitatnih tipov in habitatov rastlinskih ali živalskih vrst; 

 ohranjajo se sklenjenost in povezanost gozdnih sestojev v prostoru in s tem ekološka 

povezanost habitatov; 

 ohranjajo se ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove 

specifične sestave ter naravni procesi ali ustrezna raba; 

 ohranja ali izboljšuje se kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, 

ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so zlasti mesta za razmnoževanje, 

skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali; 

 ohranja se povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovna 

povezanost, če je prekinjena, ne vnašajo živali in rastline tujerodnih vrst ter gensko 

spremenjeni organizmi. 

Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti in drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim 

ciklom živali in rastlin tako, da se: 

 živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne sovpada z obdobji, ko 

potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih dejavnosti, 

vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja, 

oziroma s temi obdobji sovpada čim manj; 

 rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike 

razmnoževanja. 

Še posebej se varuje in ohranja prvobitni gozd na rtu Ronek. 

V Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021–2025 (Uredba o Načrtu upravljanja 

Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021–2025 (Uradni list RS, št. 91/21)) so podane naslednje 

usmeritve za gozdarstvo:  

 gozdarstvo naj še naprej temelji na sonaravnem gospodarjenju z gozdom. Učinkovitost 

gospodarjenja se lahko poveča le s povezovanjem gozdnih posestnikov za namen skupnega 

enotnega gospodarjenja z gozdom oziroma z zaokroževanjem razdrobljene posesti v večje 

gozdne parcele. ZGS spremlja stanje gozdov in usmerja njihov razvoj s pripravo 

gozdnogojitvenih načrtov. 

Pri gospodarjenju z gozdom se upoštevajo naslednje usmeritve: 

 spodbujajo se ukrepi v gozdnogospodarskih načrtih za ohranjanje biotske raznovrstnosti v 

gozdovih (na primer načrtno ohranjanje dreves z dupli); 
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 ohranjajo se gozdne jase, mlake in močvirna povirja; 

 na območju naravnih vrednot naj se ne skladiščijo lesni sortimenti in naj se ta usmeritev zapiše 

v posamezne gozdnogospodarske in pozneje gozdnogojitvene načrte; 

 ohranjajo se gozdni robovi oziroma se preprečujejo posegi, ki bi zmanjšali varovalne in 

ekosistemske lastnosti gozdnega roba; 

 gospodarjenje z gozdovi ob vodnih telesih naj se izvaja tako, da se ohranja zastrtost krošenj 

nad 80 % (še posebno v pribrežnem pasu do 15 metrov); 

 ohranjajo in vzdržujejo ter po potrebi obnavljajo se gozdne učne poti; 

 spodbuja se izobraževanje lastnikov in najemnikov gozdov o ohranjanju vrst in habitatov ter 

o sonaravnem gospodarjenju z gozdovi, pri čemer se lahko navežejo na že obstoječa 

izobraževanja ZGS; 

 ohranjajo naj se mejice ali pasovi dreves med posameznimi gozdnimi območji kot ekološki 

koridorji za migracije zavarovanih vrst živali, kot so netopirji; 

 v gozdnogospodarske načrte naj se vključi preglednica zemljišč in parcelnih številk, na katerih 

raste dišeči grmičasti volčin, zavarovana rastlinska vrsta, ki raste na gozdnih robovih, z 

usmeritvami za njeno varovanje; 

 inventarizirajo naj se rastišča redkih in ogroženih rastlinskih vrst in vrst gliv; 

 spodbuja se lastnike gozdov, da se vključijo v pogodbeno varstvo habitatnih dreves za 

namene ohranjanja zavarovanih in kvalifikacijskih vrst Nature 2000; 

 spodbuja se razvoj inovativnih produktov iz lesa in gozdnih dobrin. 

3.8 OPIS IZHODIŠČNEGA STANJA 

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 

med varovana območja uvršča zavarovana območja, posebna varstvena območja in potencialna 

posebna ohranitvena območja. 

Običajno prihaja do prekrivanja območij, saj je več kot polovica površin, predlaganih na podlagi 

Direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po Direktivi o pticah. Gozdovi 

pokrivajo približno 71 % površine območij Nature 2000, nad gozdno mejo je 5 %, kmetijskih zemljišč 

in zemljišč v zaraščanju je 23 %. 

V zavarovanih območjih je 29 % površine območij Natura 2000.  

3.8.1 STANJE OHRANJENOSTI VRST IN HABITATNIH TIPOV 

V Poročilu o izvajanju nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015–2019 (MKGP, 2021) so 

določene krovne kvalifikacijske vrste in HT. Povzete ocene, ki izhajajo iz Poročila po 17. členu Direktive 

o habitatih (ZRSVN, 2019a), kažejo, da je končno stanje kvalifikacijskih vrst iz priloge II Direktive o 

habitatih sledeče: 

 37 % vseh kvalifikacijskih vrst v ugodnem stanju ohranjenosti; 

 48 % vseh vrst v neugodnem, nezadostnem, stanju ohranjenosti; 

 11 % vseh vrst v neugodnem, slabem, stanju ohranjenosti;  

 pri 3 % vseh vrst stanja ni bilo mogoče oceniti. 
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Končne ocene stanja posameznih krovnih kvalifikacijskih vrst so podane v Preglednici 8. 

Preglednica 8: Stanje krovnih kvalifikacijskih vrst v gozdu (ZRSVN, 2019a) 

EU 

koda 
Ime vrste Znanstveno ime vrste Skupina 

končna ocena 

stanja leta 2019 

Končna ocena 

stanja  leta 2019 – 

kratkoročno 

gibanje 

1188 nižinski urh Bombina bombina dvoživke U2 D 

1193 hribski urh Bombina variegata dvoživke U1 D 

1215 laška žaba Rana latastei dvoživke U1 D 

6199 črtasti medvedek Callimorpha quadripunctaria metulji FV S 

5377 močvirski krešič Carabus (variolosus) nodulosus hrošči U1 D 

1088 hrastov kozliček Cerambyx cerdo hrošči U1 D 

4046 veliki studenčar Cordulegaster heros kačji pastir FV S 

1086 škrlatni kukuj Cucujus cinnaberinus hrošči U1 Unk 

6966 puščavnik Osmoderma eremita hrošči U2 D 

4026 brazdar Rhysodes sulcatus hrošči U1 Unk 

1087 alpski kozliček Rosalia alpina hrošči U1 Unk 

1308 širokouhi netopir Barbastella barbastellus 
sesalci 

(netopirji) 
U1 Unk 

1353 šakal Canis aureus sesalci FV I 

1352 volk Canis lupus sesalci FV I 

1363 divja mačka Felis silvestris sesalci FV S 

1361 ris Lynx lynx sesalci U2 D 

1323 veliki navadni netopir Myotis bechsteinii 
sesalci 

(netopirji) 
U1 Unk 

1354 rjavi medved Ursus arctos sesalci FV I 

4068 navadna obročnica Adenophora lilifolia rastline FV S 

4066 nepravi sršaj Asplenium adulterinum rastline FV S 

1386 / Buxbaumia viridis rastline XX  

1902 lepi čeveljc Cypripedium calceolus rastline FV S 

1898 kranjska sita Eleocharis carniolica rastline U1 D 

4093 rumeni sleč Rhododendron luteum rastline FV S 

1903 Loeselova grezovka Liparis loeselii rastline U1 D 

1092 primorski koščak Austropotamobius pallipes raki U1 D 

1052 gozdni postavnež Euphydryas maturna metulji U1 D 

Legenda:  FV – ugodno stanje, U1 – neugodno stanje, U2 – slabo stanje, XX – stanja ni mogoče določiti 

I naraščanje, S stabilno, D upadanje, U negotovo, Unk neznano 

 

Vir: Zbirno poročilo po Direktivi o habitatih, ZRSVN, 2019a 

Poročilo o izvajanju nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015–2019 (MKGP, 2021) navaja, 

da je z vidika gospodarjenja z gozdovi treba poudariti ogroženost gozdnih kur; gozdnega jereba 

(Bonasa bonasia) in divjega petelina (Tetrao urogallus), kjer spremljanje stanja vrst (precej podatkov 

je predvsem za divjega petelina) kaže na upad populacij tako rekoč na vseh območjih Natura 2000. 

Za druge specialiste, ki so vezani na gozdove z velikim deležem mrtve mase, kot so triprsti detel 

(Picoides tridactylus), belohrbti detel (Dendrocopos leucotos) in brazdar (Rhysodes sulcatus), ni 

reprezentativnih podatkov in poznanih populacijskih gibanj, se pa delež odmrlega drevja v gozdovih 

in površina gozdov brez gospodarjenja povečujeta. Delež odmrlega drevja v gozdovih se povečuje, 

povsod je že dosežen s pravilnikom o gozdovih predpisani delež 3 % odmrlega drevja od LZ. 

Iz Poročila po 17. členu Direktive o habitatih (ZRSVN, 2019a) za krovne kvalifikacijske HT izhaja, da je 

v Alpski biogeografski regiji: 

 22 % vseh kvalifikacijskih HT v ugodnem stanju ohranjenosti; 
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 78 % vseh kvalifikacijskih HT v neugodnem, nezadostnem, stanju ohranjenosti. 

V kontinentalni biogeografski regiji: 

 25 % vseh kvalifikacijskih HT v ugodnem stanju ohranjenosti; 

 50 % vseh kvalifikacijskih HT v neugodnem, nezadostnem stanju ohranjenosti; 

 25 % vseh kvalifikacijskih HT v neugodnem, slabem stanju ohranjenosti.  

Ocene po posameznem krovnem HT so podane v Preglednici 9. 

Preglednica 9: Stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov v gozdu (ZRSVN, 2019a)  

EU 

koda 
Ime gozdnega HT 

Biogeografska 

regija 

Končna ocena 

stanja leta 2019 

Končna ocena 

stanja leta 2019 – 

kratkoročno 

gibanje 

91E0 

Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna 

loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) 

ALP U1 D 

91E0 

Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna 

loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) 

CON U2 D 

9110 Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) ALP U1 S 

9110 Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum)  CON U1 S 

9180 
Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na 

pobočnih gruščih 
ALP U1 D 

9180 
Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na 

pobočnih gruščih  
CON U1 D 

9340 
Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in 

Quercus rotundifolia 
CON U1 S 

9410 
Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do 

alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) 
ALP U1 S 

9530 (Sub)mediteranski gozdovi črnega bora ALP FV S 

91D0 Barjanski gozdovi ALP U1 D 

91F0 

Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi 

(Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), vzdolž 

velikih rek (Ulmenion minoris) 

CON U2 D 

91K0 
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio- 

Fagion)) 
CON FV S 

91K0 
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio- 

Fagion)) 
ALP U1 S 

91L0 
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio- 

Carpinion) 
ALP U1 S 

91L0 
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio- 

Carpinion) 
CON U1 S 

91R0 
Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi 

(Genisto januensis-Pinetum) 
ALP FV S 

91R0 
Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi 

(Genisto januensis-Pinetum) 
CON FV S 

Legenda:  FV – ugodno stanje, U1 – neugodno stanje, U2 – slabo stanje, XX – stanja ni mogoče določiti 

I naraščanje, S stabilno, D upadanje, U negotovo, Unk neznano 

 

Vir: Zbirno poročilo po Direktivi o habitatih, ZRSVN, 2019a 

V Poročilu o izvajanju nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015–2019 (MKGP, 2021) so 

določene tudi krovne kvalifikacijske vrste ptic. V Zbirnem poročilu po 12. členu Direktive o pticah 

morajo države članice EU poročati o izvajanju nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti na podlagi 
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direktive. Frekvenca poročanja znaša 6 let. Glavni poudarek poročila je na stanju in trendih populacij 

ptic iz direktive tako na območjih Natura 2000 kot na območju cele države. 

V Sloveniji je za poročanje odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), koordinator poročanja 

je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), strokovni del poročila so v večjem delu pripravili v Društvu 

za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Stanje krovnih kvalifikacijskih vrst ptic je podano 

v Preglednici 10. 

Preglednica 10: Stanje kvalifikacijskih vrst ptic v gozdu (ZRSVN, 2019b) 

EU koda Ime vrste 
Znanstveno ime 

vrste 

Kratkoročno 

populacijsko 

gibanje leta 

2019 

Dolgoročno 

populacijsko 

gibanje leta 

2019 

Kratkoročno 

distribucijsko 

gibanje 

Dolgoročno 

distribucijsko 

gibanje 

Populacijsko 

gibanje v SPA 

A030 črna štorklja Ciconia nigra S I UNK I S 

A075 belorepec 
Haliaeetus 

albicilla 
I I I I I 

A104 gozdni jereb Bonasa bonasia D D UNK S UNK 

A207 duplar Columba oenas I UNK UNK I  

A215 velika uharica Bubo bubo U UNK I I U 

A217 mali skovik 
Glaucidiu 

passerinu 
UNK UNK UNK I UNK 

A219 lesna sova Strix aluco S S UNK I  

A220 kozača Strix uralensis I I I I I 

A222 
močvirska 

uharica 
Asio flammeus I I  I I 

A223 koconogi čuk Aegolius funereus F S UNK I F 

A234 pivka Picus canus UNK UNK UNK I UNK 

A236 črna žolna 
Dryocopus 

martius 
UNK UNK UNK I UNK 

A239 
belohrbti 

detel 

Dendrocopos 

leucotos 
D UNK UNK UNK D 

A241 triprsti detel 
Picoides 

tridactylus 
D UNK UNK I D 

A658 veliki detel 
Dendrocopos 

major all others 
S UNK UNK I  

A659 divji petelin 
Tetrao urogallus 

all others 
D D UNK D D 

A866 zelena žolna Picus viridis s. str. S UNK UNK I  

A868 srednji detel Leiopicus medius D UNK UNK I D 

A869 mali detel Dryobates minor U UNK UNK I  

Legenda: I naraščanje, S stabilno, D upadanje, U negotovo, Unk neznano 

Vir: Zbirno poročilo po Direktivi o pticah, ZRSVN, 2019b 

 

V analizi Ključne omejitve, razlogi zanje in identifikacija ključnih aktivnosti za izboljšanje 

implementacije PUN na področju gozdarstva in upravljanja z divjadjo s perspektive gozdarskega 

sektorja (Analiza PUN 2015–2018/19) (ZGS, ZRSVN, GIS, 2019) je prikazana izvedenost državnih 

monitoringov v obdobju 2004–2020 za nekatere izbrane gozdne vrste ptic (Preglednica 11): 
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Preglednica 11: Izvedenost državnih monitoringov za nekatere izbrane gozdne vrste ptic 
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koconogi čuk  ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

gozdni jereb  ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

črna štorklja  ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

belohrbti detel  ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

črna žolna  ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

belovrati muhar  da da ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

mali muhar  ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

mali skovik  ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

belorepec  ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

srednji detel  da da ne da ne da ne da ne da da da da da da da da 

sršenar  ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

triprsti detel  ne ne ne ne ne ne ne da da da da da da da da da da 

pivka  ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

kozača  da da da da da da da da ne da da da ne ne ne ne ne 

 

Poročilo kot razlog za obstoječe stanje navaja, da obstoječa državna monitoring shema in protokoli 

monitoringa niso najustreznejši za oceno ohranjenosti izbranih vrst na posameznih območjih Natura 

2000, saj so prilagojeni zlasti pripravi poročila po 17. členu Direktive o habitatih in 12. členu Direktive 

o pticah. Opozarja, da označba z da, monitoring izveden (Preglednica 11) glede izvajanja državnega 

monitoringa ne pomeni, da se monitoring izvaja na vseh območjih Natura 2000, kjer je posamezna 

vrsta prisotna. Triprsti detel je npr. kvalifikacijska vrsta na osmih območjih Natura 2000, pri čemer 

monitoring periodično na dve leti poteka zgolj na štirih območjih (Snežnik-Pivka, Pohorje, Kočevsko, 

Julijci). Poleg tega podrobnejša analiza popisnih transektov in točk v primeru triprstega detla kaže, 

da se v okviru državnega monitoringa popiše zgolj cca. 20 % potencialnega življenjskega prostora 

vrste oz. cone vrste (Danev in sod., 2020). 

3.8.2 ZAVAROVANA OBMOČJA 

Sistem sistematičnega spremljanja stanja zavarovanih območij v Sloveniji ni vzpostavljen. 

3.8.3 ANALIZA STANJA GOZDOV OBMOČIJ NATURA 2000 ZA OBDOBJE 2011–2020 

Na podlagi analize Priloge 6.1 PUN (Danev in sod., 2020), izkušenj pri usklajevanju konkretnih 

varstvenih usmeritev iz naravovarstvenih smernic in načrtovanju ukrepov pri pripravi načrtov GGN 

GGO 2021–2030 so bile kvalitativne vrednosti podrobnejših varstvenih ciljev združene v kazalnike 

stanja gozdov, obravnavane v nadaljnjih poglavjih. Analize stanja so narejene za vsa območja Natura 

2000 in podrobneje za 20 kompleksnih območij Natura 2000, ki pokrivajo več kot 87 % vseh gozdov 

na območjih Natura 2000 in so ključna za ohranjanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in gozdnih 

habitatnih tipov.  

Dodatna analiza stanja je bila narejena tudi na nekaterih osrednjih conah (iz naravovarstvenih 

smernic), kjer so prisotne zlasti krovne kvalifikacijske vrste ptic, ki zahtevajo višje ciljne vrednosti 

določenih kazalnikov (npr. odmrla lesna biomasa, delež negospodarjenih gozdov, delež gozdov s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm). Upravljavske cone, pridobljene z naravovarstvenimi smernicami, 

smo na ZGS povezali v smiselne celote glede na konkretne usmeritve in cilje (npr. združili smo več 
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con vrst ptic, hroščev, ki zahtevajo večji delež odmrle biomase v gozdu) in se s tem izognili preveliki 

razdrobljenosti gozda ter omogočili izdelavo analize, primerljivo analizi ciljev in ukrepov PUN iz leta 

2013 (http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/Life_Upravljanje/A1_A2_Analiza_gozdarstvo.pdf). 

GGN GGO 2021–2030 so namreč strateški načrti gospodarjenja z gozdovi v skladu s Prilogo 2 analize 

PUN. 

Za večino kazalnikov, ki smo jih lahko primerjali s PUN iz leta 2013 (analiza stanja v letu 2013 je bila 

narejena za obdobje 2007–2012), je opredeljen njihov trend (+ povečanje; - zmanjšanje; = 

nespremenjeno, / ni primerljivega podatka) v obdobju 2007–2020. Kot je navedeno že zgoraj, trend 

izhaja iz primerjave podatkov analize ciljev in ukrepov PUN za sektor gozdarstvo iz leta 2013 v okviru 

projekta PUN in analize stanja gozdov v območjih Natura 2000 za pripravo GGN GGO 2021–2030 za 

obdobje 2011–2020. Kompleksno območje Karavanke v analizi iz leta 2013 še ni bilo ovrednoteno kot 

kompleksno, zato trend ni opredeljen. 

POVRŠINA GOZDOV V OBMOČJIH NATURA 2000 

44,6 % vseh slovenskih gozdov se nahaja v območjih Natura 2000. 

Med kompleksnimi območji Natura 2000 imajo največje površine gozda kompleksna območja 

Kočevsko (GGO Kočevje), Trnovski gozd (GGO Tolmin), Snežnik (GGO Postojna) in Julijske Alpe (GGO 

Bled) (Preglednica 12). V večini kompleksnih območij je zabeležen trend povečanja površine gozda v 

obdobju 2007–2020. Površina gozda se je zmanjšala v kompleksnih območjih Orlica (za 0,6 %), Bohor, 

Pohorje, Kozjansko - Dobrava - Jovsi (za 4,2 %) in Krakovski gozd - Šentjernejsko polje (za 8,2 %). 

Razlogi za zmanjšanje površin so v popravkih mej in izločitvi negozdnih površin (npr. Krakovski gozd) 

ter krčitev gozdov (za potrebe kmetijskih zemljišč, tudi z namenom izboljšanja stanja travišč).  

Preglednica 12: Površina gozdov v kompleksnih območjih Natura 2000 z analizo po GGO 

Kompleksno območje 

Natura 2000 

Površina gozda 

v kompl. 

območju 

Natura 2000 

(ha) 

Trend 

2007–2020* 
GGO 

Površina gozda v 

kompl. območju 

Natura 2000 v 

GGO (ha) 

Delež od 

kompl. 

območja 

Natura 2000 

(%) 

Boč - Haloze - Donačka gora 7.033 + 
Celje 981 13,9 

Maribor 6.051 86,1 

Bohor 5.656 -66 ha (1,6 %) 
Brežice 5.562 98,3 

Celje 94 1,7 

Drava 2.769 + Maribor 2.769 100 

Goričko 19.993 + Murska Sobota 19.993 100 

Gorjanci - Radoha 11.196 + 
Novo Mesto 8.213 73,4 

Brežice 2.982 26,6 

Jelovica 10.506 + 
Bled 6.436 61,3 

Kranj 4.070 38,7 

Julijske Alpe 50.070 + 

Tolmin 21.593 43,1 

Bled 28.465 56,9 

Kranj 12 0,02 

Kamniško - Savinjske Alpe 26.599 + 

Kranj 933 3,5 

Ljubljana 3.846 14,5 

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/Life_Upravljanje/A1_A2_Analiza_gozdarstvo.pdf
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Kompleksno območje 

Natura 2000 

Površina gozda 

v kompl. 

območju 

Natura 2000 

(ha) 

Trend 

2007–2020* 
GGO 

Površina gozda v 

kompl. območju 

Natura 2000 v 

GGO (ha) 

Delež od 

kompl. 

območja 

Natura 2000 

(%) 

Nazarje 11.945 44,9 

Slovenj Gradec 9.874 37,1 

Karavanke** 17.684 / 
Bled 1.885 10,7 

Kranj 15.799 89,3 

Kočevsko 96.368 + 

Postojna 2.308 2,4 

Kočevje 68.698 71,3 

Novo Mesto 25.363 26,3 

Kozjansko - Dobrava - Jovsi 3.632 -159 ha (4,2 %) 
Brežice 1.436 39,5 

Celje 2.196 60,5 

Krakovski gozd - Šentjernejsko 

polje 
3.035 -272 ha (8,2 %) 

Novo Mesto 91 3,0 

Brežice 2.944 97,0 

Kras 39.841 + 
Tolmin 1.686 4,2 

Kraško 38.155 95,8 

Krimsko hribovje - Menišija 18.425 + 

Ljubljana 17.159 93,1 

Postojna 501 2,7 

Kočevje 764 4,1 

Kum 4.695 + 
Ljubljana 3.567 76,0 

Brežice 1.128 24,0 

Mura 7.494 + 
Maribor 432 5,8 

Murska Sobota 7.062 94,2 

Orlica 3.573 -23 ha (0,6 %) Brežice 3.573 100 

Pohorje 27.504 -438 ha (1,6 %) 

Celje 1.206 4,4 

Slovenj Gradec 5.057 18,4 

Maribor 21.242 77,2 

Snežnik 50.279 + 

Ljubljana 1.330 2,6 

Postojna 45.205 89,9 

Kraško 3.744 7,4 

Trnovski gozd 50.321 + 

Tolmin 39.400 78,3 

Ljubljana 2.840 5,6 

Postojna 8.081 16,1 

Skupaj kompleksna Natura 

območja 
456.672 + 

  

  

Celotna Natura  524.593 +   

  

Legenda: + povečanje; - zmanjšanje; = nespremenjeno; / ni primerljivega podatka 

*  Trend 2007–2020 izhaja iz primerjave podatkov analize ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 za 

sektor gozdarstvo iz leta 2013 v okviru projekta PUN in analize stanja gozdov v območjih Natura 2000 za pripravo GGN 

GGO 2021–2030 za obdobje 2010–2020 

**  Karavanke v analizi iz leta 2013 niso bile izločene kot kompleksno območje in ni bila narejena analiza kazalnikov. 

 

Med GGO imajo več kot polovico vseh gozdov v kompleksnih območjih Natura 2000 GGO Kočevje, 

Postojna, Murska Sobota in Bled (Preglednica 13). 
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Preglednica 13: Skupna površina gozdov v GGO ter površina in delež gozdov kompleksnih območij Natura 2000 

v GGO 

GGO 

Celotna površina 

gozda v GGO  

(ha) 

Površina gozda v kompleksnih 

območjih Natura 2000 v GGO (ha) 

Delež gozdov v kompleksnih območjih 

Natura 2000 v GGO  

(%) 

Tolmin 148.883 62.679 42,1 

Bled 63.312 36.786 58,1 

Kranj 71.000 20.814 29,3 

Ljubljana 144.335 28.742 19,9 

Postojna 79.135 56.095 70,9 

Kočevje 93.044 69.462 74,7 

Novo mesto 98.153 33.667 34,3 

Brežice 69.692 17.625 25,3 

Celje 74.986 4.477 6,0 

Nazarje 48.058 11.945 24,9 

Slovenj Gradec 60.718 14.931 24,6 

Maribor 95.966 30.494 31,8 

Murska Sobota 40.018 27.055 67,6 

Kraško 88.873 41.899 47,1 

Skupaj Slovenija 

  

Celotna površina 

gozda (ha) 

1.176.173 

  

Površina gozda v kompleksnih 

območjih Natura 2000 (ha) 

456.672 

Delež gozdov v kompleksnih območjih 

Natura 2000 v celotni površini gozda 

Slovenije (%) 

38,8 

Površina gozda celotne Nature (ha) 

524.593 

Delež gozdov vseh območij Natura 2000 v 

celotni površini gozda Slovenije (%) 

44,6 

 

GOZDOVI BREZ GOSPODARJENJA TER Z OMEJENIM GOSPODARJENJEM 

V tem sklopu so bili - glede na izsledke vsebinjenja, na podana mnenja na prvi osnutek okoljskega 

poročila ter na podlagi analize Priloge 6.1 PUN - določeni naslednji kazalniki (Preglednica 14, 

Preglednica 15, Preglednica 16):  

 površina gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju (gozdni rezervati, ekocelice brez 

ukrepanja); 

 površina varovalnih gozdov, površina varovalnih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm 

prsnega premera in površina varovalnih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega 

premera z nizko intenziteto gospodarjenja, ki predstavljajo varovalne gozdove, v katerih je 

posek v zadnjih 10 letih dosegal do 7 % lesne zaloge ali pa poseka ni bilo; 

 površina gospodarskih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko 

intenziteto gospodarjenja znotraj kompleksnih območij Natura 2000, ki predstavljajo 

gospodarske gozdove, v katerih je posek v zadnjih 10 letih dosegal do 7 % lesne zaloge ali pa 

poseka ni bilo. V obravnavanih gospodarskih gozdovih sta upoštevani kategoriji: večnamenski 

gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni. 
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Površina gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju  

Gozdni rezervati  

Največje površine gozdnih rezervatov so v kompleksnih območjih Snežnik (GGO Postojna), Julijske 

Alpe (GGO Bled), Kočevsko (GGO Kočevje) ter Trnovski gozd (GGO Tolmin) (Preglednica 14). Deleži 

gozdnih rezervatov se med kompleksnimi območji in med GGO znatno razlikujejo, saj so odvisni od 

površin kompleksnih območij. Deleži gozdnih rezervatov na ravni celotnega gozdnega prostora 

kompleksnih območjih variirajo med 0 % (kompleksno območje Jelovica) in 4,5 % (kompleksno 

območje Krimsko hribovje – Menišija). V večini kompleksnih območij je delež rezervatov ostal enak 

ali se je povečal. V šestih kompleksnih območjih se je relativni delež površine rezervatov zmanjšal od 

0,1 % do največ 1,0 % (Krakovski gozd - Šentjernejsko polje); v večini lahko trend zmanjšanja deleža 

rezervatov pripišemo povečanju celotne površine gozda, administrativnim popravkom mej in izločitvi 

negozdnih površin iz gozdnih rezervatov. V kompleksnem območju Kočevsko je bil določen novi 

gozdni rezervat Črni vrh. 

Ekocelice brez ukrepanja 

Največje površine ekocelic brez ukrepanja so v kompleksnih območjih Kočevsko (GGO Kočevje), 

Snežnik (GGO Postojna), Kamniško - Savinjske Alpe (GGO Nazarje, Slovenj Gradec) ter Drava (GGO 

Maribor) (Preglednica 14). Deleži ekocelic se med kompleksnimi območji in med GGO znatno 

razlikujejo, saj so odvisni od površin kompleksnih območij. Deleži ekocelic na ravni celotnega 

gozdnega prostora kompleksnih območij variirajo med 0 % (Bohor, Julijske Alpe) in 8,2 % (Drava). 

Trend površin ekocelic v večini kompleksnih območij kaže povečanje deleža površin. Minimalno 

zmanjšanje deleža ekocelic v kompleksnih območjih Kamniško-Savinjske Alpe in Trnovski gozd lahko 

pripišemo povečanju površine gozda v teh območjih. Na kompleksnem območju Bohor se je določila 

ekocelica z ukrepanjem in ne ekocelica brez ukrepanja, kot je bilo predstavljeno v analizi PUN iz leta 

2013. V Krakovskem gozdu se je opredelila ekocelica na območju Trstenika, ki je bila kasneje izločena 

iz gozda (zaradi načrtovanih ukrepov za dvoživke). Kompleksno območje Julijske Alpe skoraj povsem 

sovpada z območjem Triglavskega narodnega parka, kjer je v 1. varstveni coni gospodarjenje močno 

omejeno in predstavlja velik kompleks negospodarjenih gozdov, zato v njej ekocelice niso dodatno 

opredeljene.  

Preglednica 14: Površina gozdov brez gospodarjenja na kompleksnih območjih Natura 2000 po GGO 

Kompleksno 

območje Natura 

2000 

GGO 

Gozdni rezervati Ekocelice 

Površina  

(ha) 

Delež  

(%) 

Trend  

2007 - 2020 

Površina  

(ha) 

Delež  

(%) 

Trend  

2007 - 2020 

Boč - Haloze - 

Donačka 

Celje 141 14,4  4,8 0,5  

Maribor 56 0,9  3,1 <0,1  

Skupaj 198 2,8 = 7,9 0,1 + 

Bohor 

Brežice 7 0,1  0,0 0,0  

Celje 0 0,0  0,0 0,0  

Skupaj 7 0,1 = 0,0 0,0 = 

Drava Maribor 98 3,5 + 225,9 8,2 + 

Goričko Murska sobota 20 0,1 = 58,1 0,3 + 

Novo mesto 251 3,1  0,0 0,0  
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Kompleksno 

območje Natura 

2000 

GGO 

Gozdni rezervati Ekocelice 

Površina  

(ha) 

Delež  

(%) 

Trend  

2007 - 2020 

Površina  

(ha) 

Delež  

(%) 

Trend  

2007 - 2020 

Gorjanci - 

Radoha 

Brežice 23 0,8  1,5 <0,1  

Skupaj 274 2,4 -0,1 % 1,5 <0,1 + 

Jelovica 

Bled 0 0,0  0,0 0,0  

Kranj 0 0,0  33,6 0,8  

Skupaj 0 0,0 = 33,6 0,3 + 

Julijske Alpe 

Tolmin 405 1,9  0,0 0,0  

Bled 1.296 4,6  0,0 0,0  

Kranj 0 0,0  0,0 0,0  

Skupaj 1.701 3,4 + 0,0 0,0 = 

Kamniško -

Savinjske Alpe 

Nazarje 298 2,5  0,1 <0,1  

Slovenj Gradec 334 3,4  192,9 2,0  

Ljubljana 0 0,0  165,6 4,3  

Kranj 0 0,0  0,0 0,0  

Skupaj 632 2,4 + 358,6 1,4 -0,2 

Karavanke 

Bled 0 0,0  0,0 0  

Kranj 189 1,2  6,5 <0,1  

Skupaj 189 1,1 / 6,5 <0,1 / 

Kočevsko  

Postojna 0 0,0  0,0 0,0  

Kočevje 1.078 1,6  4.656,7 6,8  

Novo mesto 204 0,8  220,6 0,9  

Skupaj 1.283 1,3 = 4.877,4 5,1 + 

Kozjansko - 

Dobrava - Jovsi 

Brežice 0 0,0  3,1 0,2  

Celje 0 0,0  0,2 <0,1  

Skupaj 0 0,0 = 3,3 0,1 = 

Krakovski gozd- 

Šentjernejsko 

polje 

Brežice 40 1,4  2,9 0,1  

Novo mesto 0 0,0  0,0 0,0  

Skupaj 40 1,3 -1,0 % 2,9 0,1 + 

Kras 

Tolmin 0 0,0  9,8 0,6  

Kraško 144 0,4  170,6 0,4  

Skupaj 144 0,4 = 180,4 0,5 + 

Krimsko hribovje 

- Menišija 

Ljubljana 591 3,4  15,0 0,1  

Kočevje 124 16,2  55,2 7,2  

Postojna 120 24,0  0,1 <0,1  

Skupaj 835 4,5 -0,1 % 70,3 0,4 + 

Kum 

Brežice 1 0,1  0,0 0,0  

Ljubljana 113 3,2  6,2 0,2  

Skupaj 114 2,4 = 6,2 0,1 + 

Mura 

Maribor 0 0,0  0,0 0,0  

Murska sobota 13 0,2  11,5 0,2  

Skupaj 13 0,2 + 11,5 0,2 + 

Orlica Brežice 21 0,6 = 19,8 0,6 + 
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Kompleksno 

območje Natura 

2000 

GGO 

Gozdni rezervati Ekocelice 

Površina  

(ha) 

Delež  

(%) 

Trend  

2007 - 2020 

Površina  

(ha) 

Delež  

(%) 

Trend  

2007 - 2020 

Pohorje 

Celje 38 3,2  2,3 0,2  

Slovenj Gradec 233 4,6  13,2 0,3  

Maribor 427 2,0  44,4 0,2  

Skupaj 697 2,5 -0,1 % 59,9 0,2 + 

Snežnik 

Ljubljana 6 0,5  0,0 0,0  

Postojna 1.620 3,6  739,4 1,6  

Kraško 0 0,0  0,0 0,0  

Skupaj 1.626 3,2 -0,5 % 739,4 1,5 + 

Trnovski gozd 

Tolmin 941 2,4  6,9 <0,1  

Ljubljana 0 0,0  0,0 0,0  

Postojna 13 0,2  233,3 2,9  

Skupaj 954 1,9 -0,2 % 240,2 0,5 -0,1 

Skupaj 

kompleksna 

območja Natura 

2000 

456.672 8.846 1,9 + 6.903,0 1,5 + 

Celotna Natura 

2000 
524.593 9.060 1,7 + 7.157,0 1,4 + 

 

Površina gozdov z omejenim gospodarjenjem  

Varovalni gozdovi, varovalni gozdovi s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera in 

varovalni gozdovi s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko intenziteto 

gospodarjenja  

Največje površine varovalnih gozdov so v kompleksnih območjih Julijske Alpe (GGO Bled, Tolmin), 

Kamniško - Savinjske Alpe (GGO Nazarje, Ljubljana, Slovenj Gradec, Kranj), Karavanke (GGO Kranj, 

Bled), Trnovski gozd (GGO Tolmin), Kočevsko (GGO Kočevje), Mura (GGO Murska Sobota) in Drava 

(GGO Maribor) (Preglednica 15). Varovalni gozdovi ob Muri in Dravi so razglašeni zaradi izjemno 

poudarjene funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti, medtem ko so v ostalih GGO varovalni gozdovi 

zavarovani pretežno zaradi funkcije varovanja gozdnih zemljišč in sestojev. Deleži varovalnih gozdov 

na ravni celotnega gozdnega prostora kompleksnih območij variirajo med 0 % (Goričko) in 60,5 % 

(Julijske Alpe). 

Podrobnejša analiza varovalnih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera (gre za 

sestoje v razvojnih fazah debeljaki, sestoji v obnovi, dvoslojni sestoji, raznomerni sestoji – posamično 

do šopasto ter skupinsko do gnezdasto raznomerni, prebiralni sestoji) kaže, da v večini GGO ti 

gozdovi predstavljajo več kot polovico površin varovalnih gozdov v kompleksnih območjih. Delež 

varovalnih gozdov (nad 30 cm prsnega premera) z nizko intenziteto gospodarjenja od vseh 

varovalnih gozdov v kompleksnem območju Natura 2000 je od 4,4 % (Trnovski gozd v GGO Postojna) 

do 93,2 % (Jelovica v GGO Bled). 
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Trend 2007–2020 v gibanju površine vseh varovalnih gozdov je skupno pozitiven, negativne 

spremembe pa so manjše narave in predstavljajo predvsem administrativne popravke meje gozda 

ter izločitve delov iz gozda, ki po določilih Zakona o gozdovih niso več gozd.  

Preglednica 15: Varovalni gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja s prevladujočim drevjem nad 30 cm 

prsnega na kompleksnih območjih Natura 2000 po GGO 

Kompleksno 

območje Natura 

2000 

GGO 

Vsi varovalni gozdovi 

Varovalni gozdovi s 

prevladujočim drevjem 

nad 30 cm prsnega 

premera 

Varovalni gozdovi s 

prevladujočim drevjem 

nad 30 cm prsnega 

premera z nizko 

intenziteto 

gospodarjenja 

Površina 

(ha) 

% od vseh gozdov 

kompleksnih 

območij Natura 

2000 

Trend 

2007–2020 
ha 

% od vseh 

varovalnih 

gozdov 

ha 

% od vseh 

varovalnih 

gozdov 

Boč – Haloze – 

Donačka 

Celje 74 7,5  61 82,4 61 82,4 

Maribor 128 2,1  91 71,1 69 53,9 

Skupaj 202 2,9 + 152 75,2 130 64,4 

Bohor 

Brežice 107 1,9  67 62,6 66 61,7 

Celje 20 21,3  2 10,0 2 10,0 

Skupaj 126 2,2 - 69 54,8 68 54,0 

Drava Maribor 1.146 41,4 + 392 34,2 130 11,3 

Goričko Murska sobota 0 0,0 = 0   0   

Gorjanci - Radoha 

Novo mesto 952 11,6  629 66,1 454 47,7 

Brežice 13 0,4  9 69,2 9 69,2 

Skupaj 965 8,6 - 638 66,1 463 48,0 

Jelovica 

Bled 337 5,2  314 93,2 314 93,2 

Kranj 516 12,7  405 78,5 188 36,4 

Skupaj 853 8,1 + 719 84,3 502 58,9 

Julijske Alpe 

Tolmin 14.630 67,8  8.149 55,7 7.944 54,3 

Bled 15.667 55,0  10.820 69,1 9.594 61,2 

Kranj 8 66,7  1 10,0 0 0,0 

Skupaj 30.305 60,5 + 18.971 62,6 17.538 57,9 

Kamniško-

Savinjske Alpe 

Kranj 1.095 100,0  575 52,5 563 51,4 

Ljubljana 2.268 59,0  520 22,9 464 20,5 

Nazarje 5.107 42,8  3.603 70,6 3.196 62,6 

Slovenj Gradec 1.339 13,6  1.151 86,0 915 68,3 

Skupaj 9.809 36,9 - 5.849 59,6 5.138 52,4 

Karavanke 

Bled 1.373 72,8  844 61,5 814 59,3 

Kranj 4.358 27,6  3.071 70,5 2.555 58,6 

Skupaj 5.731 32,4 / 3.915 68,3 3.369 58,8 

Kočevsko 

Postojna 0 0,0  0   0   

Kočevje 3.546 5,2  1.690 47,7 1.646 46,4 

Novo mesto 368 1,5  199 54,1 87 23,6 

Skupaj 3.914 4,1 = 1.889 48,3 1.733 44,3 

Kozjansko – 

Dobrava - Jovsi 

Brežice 0 0,0      0   

Celje 106 4,8  50 47,2 44 41,5 

Skupaj 106 5,2 + 50 47,2 44 41,5 

Krakovski gozd- 

Šentjernejsko 

polje 

Novo mesto 19 20,9  15 78,9 5 26,3 

Brežice 9 0,3  9 100,0 0 0,0 

Skupaj 28 0,9 = 24 85,7 5 17,9 



Dodatek okoljskemu poročilu za presojo sprejemljivosti izvedbe 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov za 

obdobje 2021–2030 na varovana območja. 

Zavod za gozdove Slovenije I ZaVita, d.o.o.  63 

Kompleksno 

območje Natura 

2000 

GGO 

Vsi varovalni gozdovi 

Varovalni gozdovi s 

prevladujočim drevjem 

nad 30 cm prsnega 

premera 

Varovalni gozdovi s 

prevladujočim drevjem 

nad 30 cm prsnega 

premera z nizko 

intenziteto 

gospodarjenja 

Površina 

(ha) 

% od vseh gozdov 

kompleksnih 

območij Natura 

2000 

Trend 

2007–2020 
ha 

% od vseh 

varovalnih 

gozdov 

ha 

% od vseh 

varovalnih 

gozdov 

Kras 

Tolmin 8 0,5  7 87,5 7 87,5 

Kraško 1.047 2,7  181 17,3 173 16,5 

Skupaj 1.054 2,6 + 188 17,8 180 17,1 

Krimsko hribovje - 

Menišija 

Ljubljana 586 3,4  177 30,2 77 13,1 

Postojna 107 14,0  85 79,4 85 79,4 

Kočevje 179 35,7  168 93,9 164 91,6 

Skupaj 872 4,7 - 430 49,3 326 37,4 

Kum 

Ljubljana 914 25,6  566 61,9 477 52,2 

Brežice 367 32,5  144 39,2 143 39,0 

Skupaj 1.281 27,3 + 710 55,4 620 48,4 

Mura 

Maribor 0 0,0  0   0   

Murska sobota 2.646 37,5  1.959 74,0 154 5,8 

Skupaj 2.646 35,3 - 1.959 74,0 154 5,8 

Orlica Brežice 84 2,4 + 10 11,9 10 11,9 

Pohorje 

Celje 0 0,0  0   0   

Slovenj Gradec 13 0,3  11 84,6 11 84,6 

Maribor 492 2,3  221 44,9 112 22,8 

Skupaj 505 1,8 + 232 45,9 123 24,4 

Snežnik 

Ljubljana 29 2,2  23 79,3 0 0,0 

Postojna 781 1,7  496 63,5 388 49,7 

Kraško 157 4,2  32 20,4 26 16,6 

Skupaj 967 1,9 = 551 57,0 414 42,8 

Trnovski gozd 

Tolmin 4.587 11,6  1.766 38,5 1.079 23,5 

Ljubljana 0 0,0  0   0   

Postojna 226 2,8  10 4,4 10 4,4 

Skupaj 4.813 9,6 + 1.776 36,9 1.089 22,6 

 ha ha %  ha % ha % 

Skupaj 

kompleksna 

območja Natura 

2000 

456.672 65.418 14,3 + 38.527 8,4 32.042 7,0 

Skupaj celotno 

območje Natura 

2000 

524.593 70.720 13,5 +     

** trenda 2007 – 2020 ni možno pridobiti zaradi razlike v metodologiji zajema podatka.  

Površina gospodarskih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko 

intenziteto gospodarjenja 

Največje površine gospodarskih gozdov (večnamenski gozdovi in gozdovi s posebnim namenom z 

načrtovanim posekom) z nizko intenziteto gospodarjenja s prevladujočim drevjem nad 30 cm 

prsnega premera znotraj Nature 2000 so v kompleksnem območju Julijske Alpe (GGO Tolmin, Bled, 

ki skoraj povsem sovpada z mejami Triglavskega narodnega parka) ter na kompleksnih območjih 

Kočevsko (GGO Kočevje, tudi GGO Novo mesto), Kras (GGO Sežana), Pohorje (predvsem GGO 

Maribor), Snežnik (predvsem GGO Postojna), Kamniško - Savinjske Alpe (največ GGO Nazarje) ter 
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Karavanke (največ GGO Kranj) (Preglednica 16). Delež teh gozdov na ravni celotnega gozdnega 

prostora kompleksnih območij variira med 3,1 % (Mura) in 31,0 % (Kozjansko - Dobrava - Jovsi).  

Preglednica 16: Gospodarski gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja s prevladujočim drevjem nad 30 cm 

prsnega premera na kompleksnih območjih Natura 2000 po GGO  

  

Kompleksno območje Natura 2000 

  

  

GGO 

  

Gospodarski gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera  

 

ha % 

Boč - Haloze - Donačka 

Celje 111 11,3 

Maribor 1.944 32,1 

Skupaj 2.055 29,2 

Bohor 

Brežice 1.160 20,9 

Celje 0 0,0 

Skupaj 1.160 20,5 

Drava Maribor 291 10,5 

Goričko Murska sobota 3.266 16,3 

Gorjanci - Radoha 

Novo mesto 1.239 15,1 

Brežice 435 14,6 

Skupaj 1.674 15,0 

Jelovica 

Bled 528 8,2 

Kranj 678 16,7 

Skupaj 1.215 11,6 

Julijske Alpe 

Tolmin 5.292 24,5 

Bled 2.415 8,5 

Kranj 1 8,3 

Skupaj 7.708 15,4 

Kamniško - Savinjske Alpe 

Kranj 144 15,4 

Ljubljana 275 7,2 

Nazarje 1.847 15,5 

Slovenj Gradec 1.427 14,5 

Skupaj 3.693 13,9 

Karavanke 

Bled 579 30,7 

Kranj 2.702 17,1 

Skupaj 3.281 18,6 

Kočevsko 

Postojna 230 10,0 

Kočevje 10.719 15,6 

Novo mesto 3.843 15,2 

Skupaj 14.792 15,3 

Kozjansko - Dobrava - Jovsi 

Brežice 639 44,5 

Celje 488 22,2 

Skupaj 1.127 31,0 

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 

Novo mesto 39 42,9 

Brežice 706 24,0 

Skupaj 745 24,5 

Kras 

Tolmin 90 5,3 

Kraško 8.646 22,7 

Skupaj 8.736 21,9 

Krimsko hribovje - Menišija 

Ljubljana 1.896 11,0 

Postojna 55 11,0 

Kočevje 81 10,6 
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Kompleksno območje Natura 2000 

  

  

GGO 

  

Gospodarski gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera  

 

ha % 

Skupaj 2.032 11,0 

Kum 

Ljubljana 1.154 32,4 

Brežice 289 25,6 

Skupaj 1.443 30,7 

Mura 

Maribor 125 28,9 

Murska sobota 103 1,5 

Skupaj 229 3,1 

Orlica Brežice 645 18,1 

Pohorje 

Celje 343 28,4 

Slovenj Gradec 1.332 26,3 

Maribor 4.469 21,0 

Skupaj 6.144 22,3 

Snežnik 

Ljubljana 2 0,2 

Postojna 6.594 14,6 

Kraško 892 23,8 

Skupaj 7.489 14,9 

Trnovski gozd 

Tolmin 4.779 12,1 

Ljubljana 88 3,1 

Postojna 846 10,5 

Skupaj 5.713 11,4 

 
ha ha % 

Skupaj kompleksna območja Natura 2000 456.672 73.636 16,1 

Skupaj celotno območje Natura 2000 524.593     

Trenda 2007 – 2020 ni možno pridobiti zaradi razlike v metodologiji zajema podatka.  

Površina gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju in z omejenim gospodarjenjem skupaj 

Največje površine gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju (gozdni rezervati in ekocelice brez 

ukrepanja), so v kompleksnih območjih Kočevsko (GGO Kočevje), Snežnik (GGO Postojna), Julijske 

Alpe (GGO Bled) ter Trnovski gozd (GGO Tolmin) (Preglednica 17, Slika 4). Delež gozdov, prepuščenih 

naravnemu razvoju, na ravni celotnega gozdnega prostora kompleksnih območjih variira med 0,1 % 

(Kozjansko-Dobrava - Jovsi in Bohor) in 12,2 % (Drava). Posamezna GGO imajo znotraj kompleksnih 

območij od 0,0 % do 24,0 % (GGO Postojna v kompleksnem območju Krimsko hribovje – Menišija) 

gozdov, izločenih iz gospodarjenja. 

Največje površine gospodarskih in varovalnih gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera so v kompleksnih območjih Julijske Alpe (GGO 

Tolmin in GGO Bled) in Kočevsko (GGO Kočevje) (v vseh treh primerih > 10.000 ha) (Preglednica 17, 

Slika 4). Delež teh gozdov na ravni celotnega gozdnega prostora kompleksnih območij variira med 

5,1 % (Mura) in 50,4 % (Julijske Alpe). Posamezna GGO imajo znotraj kompleksnih območij od 0,2 % 

do 75,8 % (GGO Kranj v kompleksnem območju Kamniško - Savinjske Alpe) gozdov s prevladujočim 

drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko intenziteto gospodarjenja. 
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Preglednica 17: Gozdovi brez gospodarjenja in gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja s prevladujočim 

drevjem nad 30 cm prsnega premera na kompleksnih območjih Natura 2000 po GGO  

    

Negospodarjeni 

gozdovi 

Gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja s prevladujočim drevjem 

nad 30 cm prsnega premera 

Kompleksno 

območje Natura 

2000 

GGO 
Skupaj gozdni 

rezervati + ekocelice 
Varovalni gozdovi  

Gospodarski 

gozdovi  

Skupaj gospodarski + 

varovalni 

    ha %  ha %  ha %  ha %  

Boč - Haloze - 

Donačka 

Celje 146 14,9 61 6,2 111 11,3 172 17,5 

Maribor 59 1,0 69 1,1 1.944 32,1 2.013 33,3 

Skupaj 206 2,9 130 1,8 2.055 29,2 2.185 31,1 

Bohor 

Brežice 7 0,1 66 1,2 1.160 20,9 1.226 22,0 

Celje 0 0,0 2 2,1 0 0,0 2 2,1 

Skupaj 7 0,1 68 1,2 1.160 20,5 1.228 21,7 

Drava Maribor 324 12,2 130 4,7 291 10,5 421 15,2 

Goričko Murska sobota 78 0,4 0 0,0 3.266 16,3 3.266 16,3 

Gorjanci - Radoha 

Novo mesto 251 3,1 454 5,5 1.239 15,1 1.693 20,6 

Brežice 25 0,9 9 0,3 435 14,6 444 14,9 

Skupaj 276 2,4 463 4,1 1.674 15,0 2.137 19,1 

Jelovica 

Bled 0 0,0 314 4,9 528 8,2 842 13,1 

Kranj 34 0,8 188 4,6 678 16,7 866 21,3 

Skupaj 34 0,3 502 4,8 1.215 11,6 1.717 16,3 

Julijske Alpe 

Tolmin 405 2,0 7.944 36,8 5.292 24,5 13.236 61,3 

Bled 1.296 5,0 9.594 33,7 2.415 8,5 12.009 42,2 

Kranj 0 0,0 0 0,0 1 8,3 1 8,3 

Skupaj 1.701 3,0 17.538 35,0 7.708 15,4 25.246 50,4 

Kamniško -

Savinjske Alpe 

Kranj 0 0,0 563 60,3 144 15,4 707 75,8 

Ljubljana 166 4,3 464 12,1 275 7,2 739 19,2 

Nazarje 298 2,0 3.196 26,8 1.847 15,5 5.043 42,2 

Slovenj Gradec 527 5,0 915 9,3 1.427 14,5 2.342 23,7 

Skupaj 991 3,3 5.138 19,3 3.693 13,9 8.831 33,2 

Karavanke 

Bled 0 0,0 814 43,2 579 30,7 1.393 73,9 

Kranj 196 1,2 2.555 16,2 2.702 17,1 5.257 33,3 

Skupaj 196 1,1 3.369 19,1 3.281 18,6 6.650 37,6 

Kočevsko 

Postojna 0 0,0 0 0,0 230 10,0 230 10,0 

Kočevje 5.735 8,4 1.646 2,4 10.719 15,6 12.365 18,0 

Novo mesto 425 1,7 87 0,3 3.843 15,2 3.930 15,5 

Skupaj 6.160 6,4 1.733 1,8 14.792 15,3 16.525 17,1 

Kozjansko - 

Dobrova - Jovsi 

Brežice 3 0,2 0 0,0 639 44,5 639 44,5 

Celje 0 0,0 44 2,0 488 22,2 532 24,2 

Skupaj 3 0,1 44 1,2 1.127 31,0 1.171 32,2 

Krakovski gozd - 

Šentjernejsko polje 

Novo mesto 0 0,0 5 5,5 39 42,9 44 48,4 

Brežice 43 1,5 0 0,0 706 24,0 706 24,0 

Skupaj 43 1,4 5 0,2 745 24,5 750 24,7 

Kras 

Tolmin 10 0,6 7 0,4 90 5,3 97 5,8 

Kraško 315 0,8 173 0,5 8.646 22,7 8.819 23,1 

Skupaj 324 0,9 180 0,5 8.736 21,9 8.916 22,4 

Krimsko hribovje - 

Menišija 

Ljubljana 606 3,5 77 0,4 1.896 11,0 1.973 11,5 

Postojna 120 24,0 85 11,1 55 11,0 140 22,1 

Kočevje 179 23,2 164 32,7 81 10,6 245 43,3 

Skupaj 905 4,9 326 1,8 2.032 11,0 2.358 12,8 

Kum Ljubljana 119 3,4 477 13,4 1.154 32,4 1.631 45,7 
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Negospodarjeni 

gozdovi 

Gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja s prevladujočim drevjem 

nad 30 cm prsnega premera 

Kompleksno 

območje Natura 

2000 

GGO 
Skupaj gozdni 

rezervati + ekocelice 
Varovalni gozdovi  

Gospodarski 

gozdovi  

Skupaj gospodarski + 

varovalni 

    ha %  ha %  ha %  ha %  

Brežice 1 0,1 143 12,7 289 25,6 432 38,3 

Skupaj 120 2,5 620 13,2 1.443 30,7 2.063 43,9 

Mura 

Maribor 0 0,0 0 0,0 125 28,9 125 28,9 

Murska sobota 25 0,4 154 2,2 103 1,5 257 3,6 

Skupaj 25 0,4 154 2,1 229 3,1 383 5,1 

Orlica Brežice 41 1,6 10 0,3 645 18,1 655 18,3 

Pohorje 

Celje 40 3,4 0 0,0 343 28,4 343 28,4 

Slovenj Gradec 246 4,9 11 0,2 1.332 26,3 1.343 26,6 

Maribor 471 2,2 112 0,5 4.469 21,0 4.581 21,6 

Skupaj 757 2,7 123 0,4 6.144 22,3 6.267 22,8 

Snežnik 

Ljubljana 6 0,5 0 0,0 2 0,2 2 0,2 

Postojna 2.359 5,6 388 0,9 6.594 14,6 6.982 15,4 

Kraško 0 0,0 26 0,7 892 23,8 918 24,5 

Skupaj 2.365 4,5 414 0,8 7.489 14,9 7.903 15,7 

Trnovski gozd 

Tolmin 948 2,0 1.079 2,7 4.779 12,1 5.858 14,9 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 88 3,1 88 3,1 

Postojna 246 2,9 10 0,1 846 10,5 856 10,6 

Skupaj 1.194 2,5 1.089 2,2 5.713 11,4 6.802 13,5 

Skupaj kompleksna območja Natura 
ha % ha % ha % ha % 

15.749 3,4 38.527 8,4 73.636 16,1 112.163 24,5 
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Rdeča barva: gozdovi, prepuščeni naravnemu razvoju (gozdni rezervati in ekocelice brez ukrepanja). Modra barva: gozdovi 

s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko intenziteto gospodarjenja (varovalni, večnamenski gozdovi 

in gozdovi s posebnim namenom z načrtovanim posekom). Zelena: ostali gozdovi znotraj kompleksnih območij. 

Slika 4: Intenziteta gospodarjenja v kompleksnih območij Natura 2000  

POVRŠINA GOZDOV S PREVLADUJOČIM DREVJEM NAD 30 CM PRSNEGA PREMERA 

V naravovarstvenih smernicah za GGN GGO 2021-2030 je bila na območjih Natura 2000 navedena 

usmeritev, naj se ohranja uravnoteženo razmerje razvojnih faz in zgradbe gozdov. Za upravljavske 

cone, ki so z vidika biotske raznovrstnosti najpomembnejše (detli ter nekatere druge vrste ptic), je 

navedena usmeritev ohranjanja vsaj 50 % deleža sestojev z drevjem nad 30 cm prsnega premera. 

Med sestoje s prevladujočim drevjem nad 30 cm štejemo razvojne faze debeljaki, sestoji v obnovi, 

dvoslojni sestoji, raznomerni sestoji - posamično do šopasto ter skupinsko do gnezdasto raznomerni, 

prebiralni sestoji. 

V vseh kompleksnih območjih, razen v kompleksnem območju Kras, je delež sestojev z drevjem nad 

30 cm višji od 50 % celotne gozdne površine kompleksnega območja (Preglednica 18). Največji delež 

površin z drevjem nad 30 cm je v kompleksnih območjih Kočevsko (predvsem GGO Kočevje), Bohor 

(GGO Brežice) ter Kamniško - Savinjske Alpe (predvsem GGO Kranj, Nazarje in Slovenj Gradec).  

V kompleksnem območju Kras prevladujejo mlajše razvojne faze, kar je med drugim posledica tudi 

naravne omejitve doseganja dimenzij debelega drevja (plitva tla, spremenjeni gozdovi, razmeroma 

pogosti požari), zato je delež gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm tu nizek.  



Dodatek okoljskemu poročilu za presojo sprejemljivosti izvedbe 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov za 

obdobje 2021–2030 na varovana območja. 

Zavod za gozdove Slovenije I ZaVita, d.o.o.  69 

Preglednica 18: Površina in delež gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm v kompleksnih območjih Natura 

2000 po GGO 

Kompleksno 

območje 

Površina 

gozdov s 

prevladujočim 

drevjem nad 

30 cm (ha) 

Delež v 

kompleksnem 

območju  

(%) 

Trend  

2007–2020 
GGO 

Površina 

gozdov s 

prevladujočim 

drevjem 

nad 30 cm (ha) 

Delež v 

kompleksnem 

območju v 

GGO  

(%) 

Boč - Haloze - 

Donačka gora 
5.007 71,2 + 

Celje 615 62,7 

Maribor 4.392 72,6 

Bohor 4.534 80,2 + 
Brežice 4.485 80,6 

Celje 49 52,1 

Drava 1.391 50,2 + Maribor 1.391 50,2 

Goričko 10.373 51,9 + Murska Sobota 10.373 51,9 

Gorjanci - Radoha 8.007 71,5 + 
Novo Mesto 5.976 72,8 

Brežice 2.031 68,1 

Jelovica 7.331 69,8 - 
Bled 4.146 64,4 

Kranj 3.185 78,3 

Julijske Alpe 38.242 76,4 + 
Tolmin 14.991 69,4 

Bled 23.248 81,7 

Kamniško - 

Savinjske Alpe 
21.312 80,1 + 

Kranj 782 83,8 

Ljubljana 2.115 55,0 

Nazarje 10.191 85,3 

Slovenj Gradec 8.223 83,3 

Karavanke 14.115 79,8 / 
Bled 1.734 92,0 

Kranj 12.381 78,4 

Kočevsko 78.452 81,4 - 

Postojna 1.779 77,1 

Kočevje 58.155 84,7 

Novo Mesto 18.518 73,0 

Kozjansko - 

Dobrava - Jovsi 
2.459 67,7 + 

Brežice 1.089 75,8 

Celje 1.370 62,4 

Krakovski gozd - 

Šentjernejsko polje 
2.120 69,9 + 

Novo Mesto 70 76,9 

Brežice 2.050 69,6 

Kras 12.405 31,1 - 
Tolmin 551 32,7 

Kraško 11.853 31,1 

Krimsko hribovje - 

Menišija 
13.995 76,0 + 

Ljubljana 12.959 75,5 

Postojna 391 78,0 

Kočevje 645 84,4 

Kum 3.472 74,0 + 
Ljubljana 2.713 76,1 

Brežice 759 63,3 

Mura 4.444 59,3 + 
Maribor 298 69,0 

Murska Sobota 4.146 58,7 

Orlica 2.095 58,6 + Brežice 2.095 58,6 

Pohorje 21.052 76,5 + 

Celje 824 68,3 

Slovenj Gradec 4.230 83,6 

Maribor 15.998 75,3 

Snežnik 35.871 71,3 + 

Ljubljana 1.012 76,1 

Postojna 33.294 73,7 

Kraško 1.565 41,8 

Trnovski gozd 29.166 58,0 + 
Tolmin 22.201 56,3 

Ljubljana 1.766 62,2 
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Kompleksno 

območje 

Površina 

gozdov s 

prevladujočim 

drevjem nad 

30 cm (ha) 

Delež v 

kompleksnem 

območju  

(%) 

Trend  

2007–2020 
GGO 

Površina 

gozdov s 

prevladujočim 

drevjem 

nad 30 cm (ha) 

Delež v 

kompleksnem 

območju v 

GGO  

(%) 

Postojna 5.198 64,3 

Skupaj 

kompleksna 

območja Natura 

2000 

315.842 69,2 +       

Celotno območje 

Natura 2000 
359.210 68,5 +       

 

VOLUMEN ODMRLE LESNE BIOMASE, PUŠČENE V GOZDU 

V vseh naravovarstvenih smernicah za GGN GGO 2021-2030 je bila za območja Natura 2000 

navedena usmeritev puščanja vsaj 3 % mrtve in odmirajoče biomase od celotne lesne zaloge, odmrli 

les pa mora obsegati vse debelinske razrede, zlasti debelinski razred nad 30 cm (B in C razširjen 

debelinski razred). Na nekaterih območjih, kjer je kvalifikacijska vrsta belohrbti in/ali triprsti detel, je v 

naravovarstvene smernice prenesen cilj PUN vsaj 5 % mrtve in odmirajoče lesne biomase od celotne 

lesne zaloge (npr. osrednja cona A kompleksnega območja Kočevje). Ključne vrste, za katere so ukrepi 

povečevanja deleža odmrle biomase v kombinaciji z deležem negospodarjenih gozdov pomembni 

in zahtevajo višji volumen odmrle lesne biomase, so hrošč brazdar in ptice belohrbti detel, triprsti 

detel, srednji detel ter mali muhar. 

Za oceno odmrle lesne biomase, puščene v gozdu, sta pomembna dva kazalnika: 1) delež odmrle 

biomase vseh debelinskih razredov v lesni zalogi ter 2) skupno število stoječih in ležečih odmrlih 

dreves na hektar v B in C razširjenih debelinskih razredih. Za ugotavljanje trenda 2007–2020 smo 

vpeljali še kazalnik 3) delež odmrle lesne biomase B in C razširjenih debelinskih razredov v lesni zalogi.  

Zahteva Pravilnika o varstvu gozdov, ki jo povzema tudi PUN, je, da se v gozdovih pušča vsaj 3 % 

odmrle lesne biomase v celotni lesni zalogi. Ta kazalnik je dosežen v vseh kompleksnih območjih 

Natura 2000 (Preglednica 19, Slika 5), razen v Mariborskem delu Pohorja (2,9 %). Trend deleža odmrle 

biomase (stoječa in ležeča drevesa), upoštevajoč vse debelinske razrede, je naraščajoč.  

Nadaljnja analiza deleža odmrle lesne biomase s premerom nad 30 cm (razširjena debelinska razreda 

B in C) v celotni lesni zalogi kaže, da v večini kompleksnih območij Natura 2000 ta dva razreda 

predstavljata manj kot polovico vse odmrle biomase. Samo v območju Kum je delež prevladujoč. 

Trend deleža odmrle biomase razširjenih debelinskih razredov B in C v celotni lesni zalogi je v polovici 

kompleksnih območij naraščajoč. Dolgoročni cilj za osrednje in upravljavske cone, ki zahtevajo višji 

delež odmrle biomase, je, da je delež odmrle biomase razširjenih debelinskih razredov B in C polovica 

biomase vseh debelinskih razredov.  

Pri podrobnejši nadaljnji analizi kompleksnih območij Natura 2000 po GGO se pokaže razpon deleža 

odmrle mase (vseh debelinskih razredov) v lesni zalogi od 2,2 % do 16,9 %; pod 3 % v treh primerih. 

V Celjskem delu (981 ha) območja Boč - Haloze - Donačka gora je odmrla biomasa merjena na 11 
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stalnih vzorčnih ploskvah, zato je ocena deleža 2,2 % od skupne lesne zaloge verjetno manj zanesljiva. 

Delež v celotnem območju Boč - Haloze - Donačka gora presega nadstandard 5 % lesne zaloge.  

Število odmrlih dreves (stoječih + ležečih) razširjenih debelinskih razredov B in C v posameznih 

kompleksnih območjih Nature 2000 znaša od 2 do 7 dreves / ha. Med GGO znotraj kompleksnih 

območij se te številke še znatno bolj razlikujejo in segajo od 1 drevesa / ha (Kočevsko, GGO Postojna) 

do 15 dreves / ha (Kum, GGO Brežice).  

Preglednica 19: Količina odmrle lesne biomase v gozdovih kompleksnih območij Natura 2000 po GGO 

Kompleksno 

območje 

Stoječa in ležeča 

odmrla drevesa 

v B+C raz. deb. 

razredih 

(št./ha) 

Delež 

odmrle 

biomase 

vseh 

debelinskih 

razredov v 

celotni LZ  

(%) 

T
re

n
d

 2
0
0
7
–

2
0
2
0
 Delež 

odmrle 

biomase 

debel. 

razredov 

B+C v 

celotni 

LZ (%) 

T
re

n
d

 2
0
0
7
–

2
0
2
0
 

GGO 

Stoječa in 

ležeča 

odmrla 

drevesa v 

B+C raz. 

debelin. 

razredih 

(št./ha) 

Delež 

odmrle 

biomase 

vseh 

debelinskih 

razredov v 

celotni LZ 

(%) 

Delež 

odmrle 

biomase 

debel. 

razredov 

B+C v 

celotni 

LZ (%) 

Boč - Haloze - 

Donačka gora 
4 5,9 + 2,5 + 

Celje 2 2,2 0,8 

Maribor 4 6,4 2,6 

Bohor 3 8,8 + 2,0 - 
Brežice 3 8,9 2,0 

Celje 8 6,3 4,3 

Drava 5 6,8 + 3,1 + Maribor 5 6,8 3,1 

Goričko 4 7,2 + 2,1 + Murska Sobota 4 7,2 2,1 

Gorjanci - Radoha 3 5,4 + 1,7 - 
Novo Mesto 3 4,9 1,7 

Brežice 3 7,0 1,7 

Jelovica 3 8,3 + 1,2 - 
Bled 2 9,4 0,8 

Kranj 6 6,9 2,2 

Julijske Alpe 5 11,3 + 2,3 - 
Tolmin 6 11,3 3,1 

Bled 5 12,9 2,1 

Kamniško - 

Savinjske Alpe 
5 8,2 + 2,8 - 

Kranj 6 12,4 3,6 

Ljubljana 10 11,1 5,8 

Nazarje 8 9,5 4,2 

Slovenj Gradec 3 5,6 1,7 

Karavanke 4 7,9 / 2,6 / 
Bled 14 15,8 7,0 

Kranj 4 7,6 2,5 

Kočevsko  3 4,3 + 1,5 + 

Postojna 1 4,9 0,5 

Kočevje 3 4,1 1,6 

Novo Mesto 2 4,6 1,0 

Kozjansko - 

Dobrava - Jovsi 
2 6,7 + 1,4 - 

Brežice 3 12,4 2,3 

Celje 3 2,8 1,5 

Krakovski gozd - 

Šentjernejsko polje 
2 6,3 + 1,2 - 

Novo Mesto 2 4,4 0,9 

Brežice 2 6,4 1,2 

Kras 4 11,3 + 3,4 + 
Tolmin 6 16,0 5,1 

Kraško 4 11,0 3,3 

Krimsko hribovje - 

Menišija 
5 6,2 + 2,7 - 

Ljubljana 4 6,3 2,5 

Postojna 3 3,9 2,0 

Kočevje 5 5,1 1,8 

Kum 7 7,8 + 4,1 + Ljubljana 7 7,2 3,9 
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Kompleksno 

območje 

Stoječa in ležeča 

odmrla drevesa 

v B+C raz. deb. 

razredih 

(št./ha) 

Delež 

odmrle 

biomase 

vseh 

debelinskih 

razredov v 

celotni LZ  

(%) 

T
re

n
d

 2
0
0
7
–

2
0
2
0
 Delež 

odmrle 

biomase 

debel. 

razredov 

B+C v 

celotni 

LZ (%) 

T
re

n
d

 2
0
0
7
–

2
0
2
0
 

GGO 

Stoječa in 

ležeča 

odmrla 

drevesa v 

B+C raz. 

debelin. 

razredih 

(št./ha) 

Delež 

odmrle 

biomase 

vseh 

debelinskih 

razredov v 

celotni LZ 

(%) 

Delež 

odmrle 

biomase 

debel. 

razredov 

B+C v 

celotni 

LZ (%) 

Brežice 15 15,9 9,8 

Mura 1 5,1 + 1,2 + 
Maribor 4 3,7 1,9 

Murska Sobota 2 3,3 1,2 

Orlica 6 16,9 + 4,1 + Brežice 6 16,9 4,1 

Pohorje 2 3,2 + 0,8 - 

Celje 5 5,5 2,2 

Slovenj Gradec 1 4,0 0,4 

Maribor 3 2,9 1,1 

Snežnik 3 4,7 + 1,4 + 

Ljubljana 3 6,7 3,3 

Postojna 3 4,7 1,4 

Kraško 2 5,0 1,4 

Trnovski gozd 7 10,7 + 3,9 + 

Tolmin 10 11,8 5,4 

Ljubljana 8 12,2 6,7 

Postojna 3 5,8 1,4 

Skupaj kompleksna 

območja Natura 

2000 

4 6,7  +             

Celotno območje 

Natura 2000 
4 6,8  +             

 

 

Slika 5: Delež odmrle lesne biomase v celotni lesni zalogi sestojev po GGO in kompleksnih območjih Natura 

2000 
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DELEŽ GOZDOV GLEDE NA STOPNJO OHRANJENOSTI DREVESNE SESTAVE 

Oceno ohranjenosti gozdov določa ZGS na podlagi odstopanja dejanske drevesne sestave od 

modelne sestave drevesnih vrst glede na rastišča. Modelna drevesna sestava je bila pripravljena v 

okviru ciljnega raziskovalnega projekta »Ugotavljanje proizvodne sposobnosti rastišč«. Drevesno 

sestavo oziroma njeno ohranjenost obravnavamo v štirih razredih glede na delež rastišču tujih 

drevesni vrst v lesni zalogi (Preglednica 20). 

Preglednica 20: Šifrant ohranjenosti drevesne sestave 

Razred 

ohranjenosti 
Opis 

1 ohranjeni sestoji: do 30 % rastišču tujih drevesnih vrst v lesni zalogi 

2 spremenjeni sestoji: 31-70 % rastišču tujih drevesnih vrst v lesni zalogi 

3 močno spremenjeni sestoji: 71-90 % rastišču tujih drevesnih vrst v lesni zalogi 

4 izmenjalni sestoji: > 90 % rastišču tujih drevesnih vrst v lesni zalogi 

 

Pojem »tuje vrste« vključuje poleg tujerodnih drevesnih vrst tudi avtohtone vrste, ki jih brez 

posredovanja človeka v naravni sestavi izbranega sestoja (rastišča) ne bi bilo (v povečanem deležu).  

V naravovarstvenih smernicah za GGN GGO 2021–2030 so bile za območja Natura 2000 navedene 

splošne usmeritve, naj se zagotavlja čim bolj naravno drevesno sestavo ter omogoča naravno 

pomlajevanje, obnova gozda naj poteka z rastišču primernimi drevesnimi vrstami. 

V analizi ohranjenosti so upoštevani gozdovi 1. in 2. razreda ohranjenosti, saj je bil to tudi eden od 

kriterijev metodologije izdelave con kvalifikacijskih gozdnih habitatnih tipov na območjih Natura 2000 

(Habič in sod., 2014); prav tako sta bila oba razreda upoštevana v analizi PUN iz leta 2013 in smo na 

ta način lahko pridobili podatke o trendu.  

Analiza gozdov po stopnji ohranjenosti drevesne sestave v lesni zalogi (Preglednica 21) kaže velike 

razlike med posameznimi kompleksnimi območji Natura 2000. Najnižji delež sestojev 1. in 2. razreda 

ohranjenosti imata kompleksni območji Jelovica (38,1 %) in Kamniško - Savinjske Alpe (46,3 %); v vseh 

ostalih kompleksnih območjih je delež višji od 50 %. Najvišji delež sestojev 1. in 2. razreda ohranjenosti 

je v kompleksnih območjih Boč - Haloze - Donačka gora (95,4 %), Kum (95,3 %), Orlica (94,6 %) in 

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje (92,9 %). Med GGO imajo najnižji delež gozdov 1. in 2. razreda 

ohranjenosti gozdov GGO Slovenj Gradec v kompleksnem območju Kamniško - Savinjske Alpe (20,0 

%), Bled na Jelovici (30,7 %) in Kraško na Snežniku (34,8 %); najvišji delež, nad 95 %, pa Kranj v 

kompleksnem območju Julijske Alpe, Celje v kompleksnih območjih Bohor, Boč - Haloze - Donačka 

gora, Brežice v kompleksnem območju Kum, Maribor v kompleksnem območju Boč -– Haloze - 

Donačka gora, Tolmin v kompleksnem območju Kras. Najpogostejši vzrok nizkega deleža 

ohranjenosti je zasmrečenost. 
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Preglednica 21: Površina in delež ohranjenih gozdov (razred 1 in 2) po kompleksnih območjih Natura 2000 po 

GGO 

Kompleksno območje 

Natura 2000 

  

Gozdovi razredov 1 + 2 ohranjenosti v 

kompleksnih območjih Natura 2000 
GGO 

Gozdovi razredov 1 + 2 

ohranjenosti v kompleksnih 

območjih Natura 2000 v 

GGO 

Površina  

(ha) 

Delež  

(%)  

Trend  

2007–2020* 
  

Površina  

(ha) 

Delež  

(%)  

Boč - Haloze - Donačka 

gora 
6.708 95,4 + 

Celje 947 96,5 

Maribor 5.761 95,2 

Bohor 4.751 84,0 - 
Brežice 4.658 83,7 

Celje 93 98,9 

Drava 2.266 81,8 + Maribor 2.266 81,8 

Goričko 11.327 56,7 - Murska Sobota 11.327 56,7 

Gorjanci - Radoha 10.073 90,0 + 
Novo Mesto 7.538 91,8 

Brežice 2.534 85,0 

Jelovica 4.000 38,1 + 
Bled 1.976 30,7 

Kranj 2.024 49,7 

Julijske Alpe 38.666 77,2 + 

Tolmin 18.898 87,5 

Bled 19.756 69,4 

Kranj 12 100,0 

Kamniško - Savinjske 

Alpe 
12.314 46,3 - 

Kranj 656 70,3 

Ljubljana 2.978 77,4 

Nazarje 6.704 56,1 

Slovenj Gradec 1.975 20,0 

Karavanke 11.674 66,0 + 
Bled 1.248 66,2 

Kranj 10.426 66,0 

Kočevsko  78.225 81,2 + 

Postojna 2.161 93,6 

Kočevje 53.927 78,5 

Novo Mesto 22.138 87,3 

Kozjansko - Dobrava - 

Jovsi 
3.066 84,4 - 

Brežice 1.212 84,4 

Celje 1.854 84,4 

Krakovski gozd - 

Šentjernejsko polje 
2.818 92,9 + 

Novo Mesto 76 83,5 

Brežice 2.742 93,1 

Kras 24.426 61,3 - 
Tolmin 1.678 99,5 

Kraško 22.748 59,6 

Krimsko hribovje - 

Menišija 
16.024 87,0 + 

Ljubljana 14.934 87,0 

Postojna 437 87,2 

Kočevje 652 85,3 

Kum 4.475 95,3 + 
Ljubljana 3.385 94,9 

Brežice 1.090 96,6 

Mura 4.724 63,0 + 
Maribor 420 97,2 

Murska Sobota 4.304 60,9 

Orlica 3.381 94,6 - Brežice 3.381 94,6 

Pohorje 18.787 68,3 + 

Celje 598 49,6 

Slovenj Gradec 2.987 59,1 

Maribor 15.203 71,6 

Snežnik 40.348 80,2 + Ljubljana 1.181 88,8 
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Kompleksno območje 

Natura 2000 

  

Gozdovi razredov 1 + 2 ohranjenosti v 

kompleksnih območjih Natura 2000 
GGO 

Gozdovi razredov 1 + 2 

ohranjenosti v kompleksnih 

območjih Natura 2000 v 

GGO 

Površina  

(ha) 

Delež  

(%)  

Trend  

2007–2020* 
  

Površina  

(ha) 

Delež  

(%)  

Postojna 37.864 83,8 

Kraško 1.303 34,8 

Trnovski gozd 45.103 89,6 + 

Tolmin 35.691 90,6 

Ljubljana 2.558 90,1 

Postojna 6.854 84,8 

Skupaj kompleks. 

območja Natura 2000 
343.156 75,1 +       

Celotna Natura 2000 394.510 75,2 +    

* Metodologija ocene stopnje ohranjenosti drevesne sestave se je med obdobjema obeh analiz spremenila zato ocena 

trenda ni popolnoma zanesljiva. 

POVRŠINA GOZDNEGA PROSTORA S 1. STOPNJO POUDARJENOSTI FUNKCIJE OHRANJANJA 

BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 

V naravovarstvenih smernicah za GGN GGO 2021–2030 so podane usmeritve za varovanje habitatov 

kvalifikacijskih vrst živali in rastlin (prehranjevalni habitat, gnezdilni habitat, rastišča, zatočišča…). 

Vsebina struktur habitatov kvalifikacijskih vrst je pokrita s 1. stopnjo funkcije ohranjanja biotske 

raznovrstnosti. Površina gozdov s 1. stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti 

se je v vseh kompleksnih območjih v obdobju 2011–2021 povečala, z izjemo kompleksnih območij 

Jelovica in Karavanke.  

Največje površine gozdov s 1. stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti so v 

kompleksnih območjih Julijske Alpe (GGO Tolmin), Kočevsko (GGO Kočevje), Snežnik (GGO Postojna) 

Trnovski Gozd (GGO Tolmin) in Kamniško - Savinjske Alpe (GGO Nazarje) (Preglednica 22). Deleži 

površin na ravni celotnega gozdnega prostora kompleksnih območij variirajo med 1,6 % (Goričko) in 

58,6 % (Kamniško-Savinjske Alpe). Med GGO ima najvišji delež Kranj v Kamniško-Savinjskih Alpah 

(93,5 %). 

Preglednica 22: Površina in delež gozdov s 1. stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti 

po kompleksnih območjih Natura 2000 in GGO  

Kompleksno območje Natura 2000 
1. stopnja poudarjenosti funkcije 

ohranjanja biotske raznovrstnosti 
GGO 

1. stopnja poudarjenosti funkcije 

ohranjanja biotske raznovrstnosti 

  Površina (ha) %    Površina (ha) %  

Boč - Haloze - Donačka gora 1.252 17,8 
Celje 379 38,6 

Maribor 873 14,4 

Bohor 100 1,8 
Brežice 100 1,8 

Celje 0 0,0 

Drava 1.527 55,1 Maribor 1.527 55,1 

Goričko 323 1,6 Murska Sobota 323 1,6 

Gorjanci - Radoha 563 5,0 
Novo Mesto 457 5,6 

Brežice 106 3,6 

Jelovica 468 4,5 
Bled 217 3,4 

Kranj 251 6,2 

Julijske Alpe 27.542 55,0 Tolmin 18.962 87,8 
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Kompleksno območje Natura 2000 
1. stopnja poudarjenosti funkcije 

ohranjanja biotske raznovrstnosti 
GGO 

1. stopnja poudarjenosti funkcije 

ohranjanja biotske raznovrstnosti 

  Površina (ha) %    Površina (ha) %  

Bled 8.580 30,1 

Kamniško - Savinjske Alpe 15.600 58,6 

Kranj 872 93,5 

Ljubljana 1.625 42,3 

Nazarje 7.530 63,0 

Slovenj Gradec 5.573 56,4 

Karavanke 2.037 11,5 
Bled 416 22,1 

Kranj 1.621 10,3 

Kočevsko 20.778 21,6 

Postojna 375 16,2 

Kočevje 15.522 22,6 

Novo Mesto 4.881 19,2 

Kozjansko - Dobrava - Jovsi 739 20,3 
Brežice 244 17,0 

Celje 495 22,5 

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 256 8,4 
Novo Mesto 23 25,3 

Brežice 233 7,9 

Kras 1.549 3,9 
Tolmin 431 25,6 

Kraško 1.118 2,9 

Krimsko hribovje - Menišija 2.735 14,8 

Ljubljana 2.211 12,9 

Postojna 196 39,1 

Kočevje 328 42,9 

Kum 951 20,3 
Ljubljana 936 26,2 

Brežice 15 1,3 

Mura 3.441 45,9 
Maribor 23 5,3 

Murska Sobota 3.418 48,4 

Orlica 78 2,2 Brežice 78 2,2 

Pohorje 6.662 24,2 

Celje 571 47,3 

Slovenj Gradec 3.734 73,8 

Maribor 2.357 11,1 

Snežnik 8.942 17,8 

Ljubljana 175 13,2 

Postojna 8.218 18,2 

Kraško 549 14,7 

Trnovski gozd 8.712 17,3 

Tolmin 7.334 18,6 

Ljubljana 298 10,5 

Postojna 1.080 13,4 

Skupaj kompleksna območja Natura 

2000 
      104.252 22,8 

 

TUJERODNE DREVESNE VRSTE V OBMOČJIH NATURA 2000 

Drevesno sestavo ocenjujemo na ZGS pri opisih sestojev in predstavlja delež posamezne drevesne 

vrste v lesni zalogi. Pri analizi tujerodnih vrst smo iz podatkovnih zbirk o gozdovih ZGS upoštevali 

sestojne podatke za zeleni bor, japonski macesen, duglazijo, pacipreso, pajesen, rdeči hrast, močvirski 

hrast, robinijo, črni oreh in divji kostanj. Sestoje smo glede na ocenjen delež drevesne vrste v lesni 

zalogi razdelili v pet razredov (do 2,5 %; 2,5-5 %; 5-15 %; 15-50 %; > 50 %). 

Najvišji delež površin sestojev s prisotnostjo tujerodnih drevesnih vrst (vsaj ena tujerodna vrsta ne 

glede na delež v skupni lesni zalogi sestoja) imajo kompleksna območja Natura 2000 Drava (53,6 %), 

Mura (36,7 %) in Goričko (26,8 %) (Preglednica 23). Teh sestojev je manj kot odstotek površine v 
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kompleksnih območjih Karavanke, Krimsko hribovje - Menišija, Kamniško - Savinjske Alpe, Julijske 

Alpe in Bohor (Preglednica 23). 

Nadaljnja analiza prikazuje delež gozdov v kompleksnih območjih, kjer se tujerodne vrste pojavljajo 

s pomembnejšim deležem (nad 15 % lesne zaloge). Največ takšnih površin je v kompleksnih območjih 

Mura (18,9 %) in Drava (17,2 %), medtem ko je v večini kompleksnih območij ta delež pod 2 % 

(Preglednica 23). 

Preglednica 23: Tujerodne drevesne vrste v kompleksnih območjih Natura 2000  

Kompleksno območje Natura 2000 

Delež površin sestojev s prisotnostjo 

tujerodnih drevesnih vrst ne glede na 

delež v LZ (%) 

Delež površin sestojev z deležem 

tujerodnih drevesnih vrst v lesni 

zalogi, višjim od 15 % 

Boč - Haloze - Donačka gora 5,6 1,4 

Bohor 0,3 0 

Drava 53,6 17,2 

Goričko 26,8 8 

Gorjanci - Radoha 2,0 0,4 

Jelovica n.p.  n.p. 

Julijske Alpe 0,3 0,2 

Kamniško - Savinjske Alpe 0,2 0 

Karavanke 0,1 0 

Kočevsko  0,4 0,2 

Kozjansko - Dobrava - Jovsi 17,6 5,6 

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 11,5 1,8 

Kras 22,5 7,6 

Krimsko hribovje - Menišija 0,1 0 

Kum 1,5 0 

Mura 36,7 18,9 

Orlica 4,7 1,8 

Pohorje 1,1 0,1 

Snežnik 1,5 0,6 

Trnovski gozd 5,5 1,3 

 

Karta območij s prisotnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami po GGO in območjih Natura 2000 (Slika 6) 

kaže, da je največ sestojev s prisotnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami s pomembnejšim deležem v 

GGO Murska sobota (v kompleksnih območjih Mura in Goričko) in v GGO Kraško (v kompleksnem 

območju Kras). 
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Slika 6: Prisotnost tujerodnih drevesnih vrst v lesni zalogi sestojev po GGO in območjih Natura 2000 

Invazivne tujerodne drevesne vrste v GGO in območjih Natura 2000 

Preglednica 24 prikazuje površine sestojev po GGO s prisotnostjo vseh tujerodnih drevesnih vrst v 

primerjavi s površinami s prisotnostjo invazivnih tujerodnih vrst. Med tujerodnimi drevesnimi vrstami, 

ki imajo zabeležene podatke v bazi ZGS, sta invazivni robinija in pajesen (za negundovec ni podatkov, 

saj se praviloma pojavlja v grmovnati obliki in ne v drevesni plasti). V skupni površini sestojev s 

prisotnostjo tujerodnih vrst predstavljajo drevesne invazivne vrste najvišji delež v GGO Tolmin, Murska 

Sobota in Kraško, najnižji (40 % in manj) pa v GGO Postojna, Nazarje, Slovenj Gradec, Kočevje in Kranj. 

Preglednica 24: Prisotnost vseh tujerodnih drevesnih vrst in invazivnih tujerodnih drevesnih vrst v 

gozdnogospodarskih območjih 

GGO 

Površina sestojev s 

prisotnostjo tujerodnih 

drevesnih vrst v vseh gozdovih 

GGO (ha) 

Površina sestojev s prisotnostjo 

invazivnih tujerodnih drevesnih 

vrst v vseh gozdovih GGO (ha) 

Delež površin sestojev s 

prisotnostjo invazivnih tujerodnih 

vrst v sestojih s tujerodnimi vrstami 

(%) 

Tolmin 15.152 14.985 98,9 

Bled 148 119 80,0 

Kranj 305 122 40,0 

Ljubljana 1.639 1.027 62,6 

Postojna 1.007 182 18,0 

Kočevje 153 49 32,3 

Novo mesto 5.355 3.461 64,6 

Brežice 7.459 5.701 76,4 

Celje 2.236 1.103 49,3 

Nazarje 52 13 24,0 

Slovenj Gradec 641 154 24,0 



Dodatek okoljskemu poročilu za presojo sprejemljivosti izvedbe 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov za 

obdobje 2021–2030 na varovana območja. 

Zavod za gozdove Slovenije I ZaVita, d.o.o.  79 

GGO 

Površina sestojev s 

prisotnostjo tujerodnih 

drevesnih vrst v vseh gozdovih 

GGO (ha) 

Površina sestojev s prisotnostjo 

invazivnih tujerodnih drevesnih 

vrst v vseh gozdovih GGO (ha) 

Delež površin sestojev s 

prisotnostjo invazivnih tujerodnih 

vrst v sestojih s tujerodnimi vrstami 

(%) 

Maribor 9.116 6.690 73,4 

Murska Sobota 13.303 12.749 95,8 

Kraško 17.459 15.844 90,7 

 Skupaj 74.025 62.198 84,0 

 

Karta (Slika 7) prikazuje prisotnost invazivnih tujerodnih drevesnih vrst v lesni zalogi sestojev po GGO 

in območjih Natura 2000. Najvišje deleže v lesni zalogi sestojev dosežejo invazivne vrste v 

kompleksnih območjih Kras, Mura, Drava in Goričko. 

 

Slika 7: Prisotnost invazivnih tujerodnih drevesnih vrst v lesni zalogi sestojev po GGO in območjih Natura 2000  

3.8.4 ANALIZA STANJA GOZDOV V OSREDNJIH CONAH OBMOČIJ NATURA 2000 

Dodatna analiza je bila narejena na nekaterih ključnih osrednjih conah, kjer so prisotne krovne 

kvalifikacijske vrste ptic (zlasti detli in muharji), ki so bolj zahtevne do določenih kazalnikov (npr. 

odmrla lesna biomasa, delež negospodarjenih gozdov, delež drevja v sestojih nad 30 cm), zato zanje 

naravovarstvene smernice in PUN narekujejo posebne varstvene usmeritve in ukrepe. Ključne 

upravljavske cone ptic so za namen analize združene v devet osrednjih con (Preglednica 25, Slika 8); 

vse so del kompleksnih območij Natura 2000. Za navedene vrste ptic so enako pomembna še štiri 

kompleksna območja: Drava, Gorjanci-Radoha, Kozjansko-Dobrava-Jovsi, Krakovski gozd-

Šentjernejsko polje, kjer osrednja cona ni bila ožje določena, zato zanje veljajo analize, narejene po 

celotnih kompleksnih območjih Natura 2000 po GGO. 
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Preglednica 25: Oblikovanje osrednjih con krovnih kvalifikacijskih vrst ptic iz upravljavskih con 

Ime osrednje cone GGO 

Pripadajoče upravljavske cone s 

krovnimi vrstami ptic (po 

naravovarstvenih smernicah za 

GGN GGO) 

Kvalifikacijske vrste v upravljavski coni 

Jelovica - osrednja Bled Cona A Triprsti detel in petelin triprsti detel (Picoides tridactylus), divji petelin (Tetrao urogallus). 

 Kranj Cona A triprsti detel (Picoides tridactylus), divji petelin (Tetrao urogallus). 

Julijske Alpe - 

osrednja 

Tolmin Cona A Triprsti detel in petelin triprsti detel (Picoides tridactylus), divji petelin (Tetrao urogallus). 

Bled Cona A Triprsti detel in petelin, 

Cona C Mali muhar 

triprsti detel (Picoides tridactylus), divji petelin (Tetrao urogallus), 

mali muhar (Ficedula parva) 

Kamniško - 

Savinjske Alpe - 

osrednja 

Ljubljana Cona A Muhar Ljubljana, Cona C 

Triprsti in petelin 

triprsti detel (Picoides tridactylus), divji petelin (Tetrao urogallus), 

mali muhar (Ficedula parva) 

Kranj Cona B ruševec (Tetrao tetrix), triprsti detel (Picoides trydactilus) 

Nazarje Cona A Nazarje divji petelin (Tetrao urogallus), gozdni jereb (Bonasa bonasia), 

triprsti detel (Picoides tridactylus) 

Slovenj 

Gradec 

Cona A Grintovci ruševec (Tetrao tetrix), divji petelin (Tetrao urogallus), triprsti detel 

(Picoides tridactylus), koconogi čuk (Aegolius funereus), mali 

skovik (Glaucidium passerinum), gozdni jereb (Bonasa bonasia). 

Karavanke - 

osrednja 

Bled Cona D ruševec triprsti Karavanke ruševec (Tetrao tetrix), triprsti detel (Picoides trydactilus) 

Kranj Cona B ruševec (Tetrao tetrix), triprsti detel (Picoides trydactilus) 

Kočevsko - 

osrednja 

Kočevje Cona A Triprsti in belohrbti detel brazdar (Rhysodes sulcatus), belohrbti detel (Dendrocopos 

leucotos), mali muhar (Ficedula parva), triprsti detel (Picoides 

tridactylus) 

Novo 

Mesto 

Cona Kočevsko detel belohrbti detel (Dendrocopos leucotos), triprsti detel (Picoides 

tridactylos), brazdar (Rhysodes sulcatus), mali muhar (Ficedula 

parva) 

Mura - osrednja Maribor Cona BC Mura rogač (Lucanus cervus), škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus), 

močvirski krešič (Carabus variolosus), strigoš (Ceramix cerdo), 

nižinski urh (Bombina bombina), hribski urh (Bombina variegata), 

navadni koščak* (Austropotamobius torrentium*), sršenar (Apis 

apivorus), pivka (Picus canus), plašica (Remiz pendulinus), črna 

štorklja (Ciconia nigra), belorepec (Haliaeetus albicilla), srednji 

detel (Dendrocopus medius), belovrati muhar (Ficedula albicollis), 

veliki žagar (Mergus merganser), črna žolna (Dryocopus martius). 

Murska 

Sobota 

Cona C Mura sršenar (Apis apivorus), pivka (Picus canus), plašica (Remiz 

pendulinus), črna štorklja ( Ciconia nigra), belorepec (Haliaeetus 

albicilla), srednji detel (Dendrocopus medius), belovrati muhar 

(Ficedula albicollis), veliki žagar (Mergus merganser), črna žolna 

(Dryocopus martius) 

Pohorje - osrednja Celje Cona Pohorje G ptice divji petelin (Tetrao urogallus), triprsti detel (Picoides tridactylus), 

koconogi čuk (Aegolius funereus), mali skovik (Glaucidium 

passerinum), črna žolna (Dryocopus martius) 

Slovenj 

Gradec 

Cona A Pohorje, Cona D Pohorje, 

Cona G Pohorje, 

divji petelin (Tetrao urogallus), triprsti detel (Picoides tridactylus), 

koconogi čuk (Aegolius funereus), mali skovik (Glaucidium 

passerinum), severni kovaček (Phylloscopus trochilus), sloka 

(Scolopax rusticola), črna žolna (Dryocopus martius), sloka 

(Scolopax rusticola), planinski orel (Aquila chrysaetos). 

Maribor Cona G SPA Pohorje, Cona A 

Pohorje, Cona D Pohorje 

divji petelin (Tetrao urogallus), ruševec (Tetrao tetrix), koconogi 

čuk (Aegolius funereus), mali skovik (Glaucidium passerinum), 

triprsti detel (Picoides tridactylus), črna žolna (Dryocopus martius), 

sloka (Scolopax rusticola), planinski orel (Aquila chrysaetos), 

severni kovaček (Phylloscopus trochilus) 

Snežnik - osrednja Postojna Cona A belohrbti triprsti belohrbti detel (Dendrocopos leucotos), triprsti detel (Picoides 

tridactylus) 

Trnovski gozd - 

osrednja 

Tolmin Cona C belohrbti triprsti belohrbti detel (Dendrocopos leucotos), triprsti detel (Picoides 

tridactylus) 
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Slika 8: Ključne upravljavske cone ptic so za namen analize združene v devet osrednjih con – na sliki modro. Z 

modro mrežo so označena še štiri kompleksna območja Natura 2000, ki so v celotni površini upoštevana v 

analizi upravljavskih con ptic. Zelena: območja Natura 2000 

V osrednjih conah so bili analizirani naslednji kazalniki stanja gozdov (Preglednica 26):  

 površina gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju (gozdni rezervati, ekocelice);  

 površina varovalnih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera (vsi in delež 

z nizko intenziteto gospodarjenja);  

 površina gospodarskih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko 

intenziteto gospodarjenja;  

 površina vseh gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera; 

 odmrla lesna biomasa. 
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Preglednica 26: Analiza stanja gozdov v osrednjih conah, pomembnih za krovne kvalifikacijske vrste ptic  

Osrednje 

cone (iz 

UC 

krovnih 

vrst ptic) 

          Gozdovi > 30 cm prsnega premera         

GGO 

          Gozdovi > 30 cm prsnega premera         

  
Gozdovi brez 

gospodarjenja 
        

Nizka intenziteta 

gospodarjenja 
Odmrla lesna biomasa   

Gozdovi brez 

gospodarjenja 
        

Nizka intenziteta 

gospodarjenja 
Odmrla lesna biomasa 

  
Gozdni 

rezervati 

Ekocelice 

brez 

ukrepanja 

Vsi  Varovalni Varovalni 
Gospodarski 

gozdovi 
Št. B+C 

(stoječih 

in 

ležečih 

odmrlih)  

Skupni 

volumen 

A+B+C 

Delež 

A+B+C 

v 

celotni 

LZ 

Delež 

B+C v 

celotni 

LZ 

  
Gozdni 

rezervati 

Ekocelice 

brez 

ukrepanja 

Vsi  Varovalni Varovalni 
Gospodarski 

gozdovi 
Št. B+C 

(stoječih 

in 

ležečih 

odmrlih)  

Skupni 

volumen 

A+B+C 

Delež 

A+B+C 

v 

celotni 

LZ 

Delež 

B+C v 

celotni 

LZ 

P
o

vr
ši

n
a
 

g
o

zd
a
 

                    

P
o

vr
ši

n
a
 

g
o

zd
a
 

                    

  ha ha % ha % ha % ha % ha % ha % št/ha m3/ha % %   ha ha % ha % ha % ha % ha % ha % št/ha m3/ha % % 

Jelovica - 

osrednja 
7.622 0 0,0 177 2,3 5.064 66,4 353 4,6 280 3,7 625 8,2 3 34 7,6 1,1 

Bled 4.851 0 0,0 0 0,0 3.059 63,1 195 4,0 195 4,0 397 8,2 2 40 8,4 0,7 

Kranj 2.771 0 0,0 177 6,4 2006 72,4 159 5,7 85 3,1 228 8,2 5 25 6,0 1,9 

Julijske 

Alpe - 

osrednja 

25.229 1.176 4,7 50 0,2 20.679 82,0 9.621 38,1 8.987 35,6 3.817 15,1 5 39 10,2 1,9 

Tolmin 6.847 203 3,0 0 0,0 5.682 83,0 3.126 45,7 3096 45,2 1.894 27,7 9 33 13,6 5,0 

Bled 18.382 973 5,3 50 0,3 14.998 81,6 6.495 35,3 5891 32,0 1.923 10,5 3 42 8,8 0,9 

Kamniško 

- Savinjske 

Alpe - 

osrednja 

19.342 594 3,1 234 1,2 15.086 78,0 3.643 18,8 3.116 16,1 2.701 14,0 5 27 7,5 2,6 

Kranj 1.011 0 0,0 0 0,0 100 9,9 99 9,8 99 9,8 0 0,0 7 27 7,7 3,3 

Ljubljana 1.263 0 0,0 77 6,1 661 52,3 231 18,3 194 15,4 21 1,7 13 35 10,4 5,9 

Nazarje 8.896 267 3,0 0 0,0 7.598 85,4 2.389 26,9 2083 23,4 1.413 15,9 8 30 8,6 4,0 

Slovenj 

Gradec 
8.173 327 4,0 157 1,9 6.726 82,3 925 11,3 740 9,1 1.267 15,5 3 22 6,1 1,8 

Karavanke 

- osrednja 
2.375 0 0,0 0 0,0 1.003 42,2 721 30,4 673 28,3 174 7,3 5 26 6,0 3,4 

Bled 633 0 0,0 0 0,0 618 97,6 523 82,6 499 78,8 63 10,0 8 46 7,6 1,8 

Kranj 1.742 0 0,0 0 0,0 385 22,1 198 11,4 174 10,0 111 6,4 4 24 5,8 3,8 

Kočevsko - 

osrednja 
30.180 1.030 3,4 3.216 10,7 25.577 84,7 1.193 4,0 1.066 3,5 4.950 16,4 4 15 4,0 1,9 

Kočevje 22.782 902 4,0 3.063 13,4 19.533 85,7 1.016 4,5 980 4,3 3.626 15,9 5 16 4,2 2,5 

Novo 

Mesto 
7.397 128 1,7 153 2,1 6.044 81,7 177 2,4 82 1,1 1.324 17,9 1 14 3,7 0,5 

Mura - 

osrednja 
7.484 12 0,2 18 0,2 4.444 59,4 2.113 28,2 157 2,1 229 3,1 2 9 3,5 1,3 

Maribor 432 0 0,0 4 0,9 298 69,0 0 0,0 0 0,0 125 28,9 4 14 3,5 1,8 

Murska 

Sobota 
7.052 12 0,2 14 0,2 4.146 58,8 2.113 30,0 157 2,2 103 1,5 2 9 3,5 1,3 

Pohorje - 

osrednja 
9.969 472 4,7 49 0,5 7.577 76,0 130 1,3 87 0,9 2.101 21,1 2 15 3,8 0,9 

Celje 854 0 0,0 0 0,0 584 68,4 0 0,0 0 0,0 192 22,5 6 27 6,7 2,6 

Slovenj 

Gradec 
2.749 175 6,4 4 0,1 2.236 81,3 11 0,4 11 0,4 737 26,8 3 19 4,8 1,1 

Maribor 6.366 296 4,6 44 0,7 4.757 74,7 119 1,9 77 1,2 1.172 18,4 2 13 3,1 0,9 

Snežnik - 

osrednja 
23.943 980 4,1 561 2,3 20.280 84,7 436 1,8 349 1,5 4.481 18,7 3 14 3,7 1,3 Postojna 23.943 980 4,1 561 2,3 20.280 84,7 436 1,8 349 1,5 4.467 18,7 3 14 3,7 1,3 

Trnovski 

gozd - 

osrednja 

10.343 863 8,3 3 0,0 6.257 60,5 1.005 9,7 606 5,9 1.982 19,2 21 49 15,7 9,5 Tolmin 10.343 863 8,3 3 0,0 6.257 60,5 1.005 9,7 605 5,8 1.982 19,2 21 49 15,7 9,5 

Nizka intenziteta gospodarjenja: brez poseka ali posek do 7 % LZ v 10 letih. 

Gospodarski gozdovi: upoštevani so večnamenski gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni. 

LZ: lesna zaloga 

* podatki o celotnih kompleksnih območjih Drava, Gorjanci-Radoha, Kozjansko-Dobrava-Jovsi, Krakovski gozd-Šentjernejsko polje, ki so posebej pomembna za krovne kvalifikacijske vrste ptic, so zajeti že v prvem delu analize. 
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GOZDOVI BREZ GOSPODARJENJA TER Z OMEJENIM GOSPODARJENJEM 

Površina gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju  

Gozdni rezervati in ekocelice brez ukrepanja 

Delež gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju (vsota deležev gozdnih rezervatov in ekocelic brez 

ukrepanja), je v osrednjih conah od 0,0 do 14,1 % (Preglednica 27). Dolgoročni varstveni cilj v 

upravljavskih conah ptic je vsaj 5 % negospodarjenih gozdov. Ta delež je že dosežen v osrednjih 

conah Kočevsko, Pohorje, Snežnik in Trnovski gozd, ne pa še v delih osrednjih con Jelovica (GGO 

Bled), Julijske Alpe (GGO Tolmin), Kamniško - Savinjske Alpe (GGO Kranj, GGO Nazarje), Karavanke 

(GGO Bled, GGO Kranj), Kočevsko (GGO Novo mesto), Mura (GGO Maribor in GGO Murska Sobota) 

in Pohorje (GGO Celje) ter v treh za ptice izpostavljenih kompleksnih območjih (Gorjanci-Radoha, 

Kozjansko-Dobrava-Jovsi, Krakovski gozd-Šentjernejsko polje; Preglednica 14); v kompleksnem 

območju Drava je 5 % delež presežen. 

Kompleksno območje Julijske Alpe skoraj povsem sovpada z območjem Triglavskega narodnega 

parka, kjer je v 1. varstveni coni gospodarjenje močno omejeno in predstavlja velik kompleks 

negospodarjenih gozdov, zato v njem ekocelice niso dodatno opredeljene.  

Površina gozdov z omejenim gospodarjenjem  

Varovalni gozdovi s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko intenziteto 

gospodarjenja  

Varovalnih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko intenziteto 

gospodarjenja je v osrednjih conah od 0,4 % (Pohorje v GGO Slovenj Gradec) do 78,8 % (Karavanke 

v GGO Bled) vseh gozdov (Preglednica 26). V štirih za ptice v celoti izpostavljenih kompleksnih 

območjih (Drava, Gorjanci-Radoha, Kozjansko-Dobrava-Jovsi, Krakovski gozd-Šentjernejsko polje) je 

delež od 0,2 % do 4,7 % (Preglednica 16: Gospodarski gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera na kompleksnih območjih Natura 2000 po GGO 

Gospodarski gozdovi s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko intenziteto 

gospodarjenja 

Gospodarskih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko intenziteto 

gospodarjenja je v osrednjih conah od 1,5 % (Mura v GGO Murska Sobota) do 28,9 % (Mura v GGO 

Maribor) (Preglednica 26). V štirih za ptice izpostavljenih kompleksnih območjih (Drava, Gorjanci-

Radoha, Kozjansko-Dobrava-Jovsi, Krakovski gozd-Šentjernejsko polje) je delež gospodarskih 

gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko intenziteto gospodarjenja od 

10,5 % (Drava v GGO Maribor) do 44,5 % (Kozjansko-Dobrava-Jovsi v GGO Brežice) (Preglednica 5, 

17). 

Površina gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju, in z omejenim gospodarjenjem skupaj 

Dolgoročni varstveni cilj v upravljavskih conah ptic zaradi zagotavljanja ustreznih habitatov vrst in 

ohranjanja biotske raznovrstnosti je izločitev vsaj 5 % gozdov iz gospodarjenja ter prepuščanje 

naravnemu razvoju (gozdni rezervati in ekocelice brez ukrepanja skupaj). Ta delež (Preglednica 27) je 
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že dosežen v osrednjih conah Kočevsko, Pohorje, Snežnik in Trnovski gozd. Posamezna GGO, kjer je 

znotraj upravljavskih con nad 5 % delež negospodarjenih gozdov, so GGO Kranj (Jelovica), GGO Bled 

(Julijske Alpe), GGO Ljubljana in GGO Slovenj Gradec (Kamniško - Savinjske Alpe), GGO Kočevje 

(Kočevsko), GGO Slovenj Gradec in GGO Maribor (Pohorje), GGO Postojna (Snežnik) in GGO Tolmin 

(Trnovski gozd). Kompleksno območje Julijske Alpe skoraj povsem sovpada z območjem Triglavskega 

narodnega parka, kjer je v 1. varstveni coni gospodarjenje močno omejeno in predstavlja velik 

kompleks negospodarjenih gozdov, zato v njej ekocelice niso dodatno opredeljene. V treh, za ptice 

v celoti izpostavljenih kompleksnih območjih (Gorjanci-Radoha, Kozjansko-Dobrava-Jovsi, Krakovski 

gozd-Šentjernejsko polje), je delež nižji od 2,5 %; v kompleksnem območju Drava je delež 12,2 % 

(Preglednica 16). 

Delež gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera 

(skupaj varovalni in gospodarski: večnamenski gozdovi in gozdovi s posebnim namenom z 

načrtovanim posekom) je v osrednjih conah (vključno s kompleksnimi območji Gorjanci-Radoha, 

Kozjansko-Dobrava-Jovsi, Krakovski gozd-Šentjernejsko polje) od 5,2 % (Mura) do 50,8 % (Julijske 

Alpe) (Preglednica 27). Dolgoročni varstveni cilj v upravljavskih conah ptic je 10 % gozdov z nizko 

intenziteto gospodarjenja s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera (skupaj varovalni 

gozdovi in gospodarski gozdovi). Ta kriterij je, razen v GGO Murska Sobota (3,7 % v coni Mura) in 

GGO Kranj (9,8 % v coni Kamniško-Savinjske Alpe), dosežen znotraj vseh osrednjih con (Preglednica 

27) in štirih za ptice izpostavljenih kompleksnih območjih (Preglednica 16, Slika 9).  
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Preglednica 27: Gozdovi brez gospodarjenja in gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera v osrednjih območjih, 

pomembnih za kvalifikacijske vrste ptic 

    Gozdovi brez 

gospodarjenja 

Gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega 

premera  

    
Gozdovi brez 

gospodarjenja 

Gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega 

premera  

Osrednje 

cone (iz UC 

krovnih vrst 

ptic) 

Površina 

gozda 

Skupaj gozdni 

rezervati + 

ekocelice brez 

ukrepanja 

Varovalni 
Gospodarski 

gozdovi 

Skupaj 

varovalni + 

gospodarski 

GGO 
Površina 

gozda 

Skupaj gozdni 

rezervati + 

ekocelice brez 

ukrepanja 

Varovalni 
Gospodarski 

gozdovi 

Skupaj 

varovalni + 

gospodarski 

  ha ha % ha % ha % ha %   ha ha % ha % ha % ha % 

Jelovica - 

osrednja 
7.622 177 2,3 280 3,7 625 8,2 905 11,9 

Bled 4.851 0 0,0 195 4,0 397 8,2 592 12,2 

Kranj 2.771 177 6,4 85 3,1 228 8,2 313 11,3 

Julijske Alpe - 

osrednja 
25.229 1.226 4,9 8.987 35,6 3.817 15,1 12.804 50,8 

Tolmin 6.847 203 3,0 3.096 45,2 1.894 27,7 4.990 72,9 

Bled 18.382 1.023 5,6 5.891 32,0 1.923 10,5 7.814 42,5 

Kamniško - 

Savinjske 

Alpe - 

osrednja 

19.342 828 4,3 3.116 16,1 2.701 14,0 5.817 30,1 

Kranj 1.011 0 0,0 99 9,8 0 0,0 99 9,8 

Ljubljana 1.263 77 6,1 194 15,4 21 1,7 215 17,0 

Nazarje 8.896 267 3,0 2.083 23,4 1.413 15,9 3.496 39,3 

Slovenj 

Gradec 
8.173 484 5,9 740 9,1 1.267 15,5 2.007 24,6 

Karavanke - 

osrednja 
2.375 0 0,0 673 28,3 174 7,3 847 35,7 

Bled 633 0 0,0 499 78,8 63 10,0 562 88,8 

Kranj 1.742 0 0,0 174 10,0 111 6,4 285 16,4 

Kočevsko - 

osrednja 
30.180 4.246 14,1 1.066 3,5 4.950 16,4 6.016 19,9 

Kočevje 22.782 3.965 17,4 980 4,3 3.626 15,9 4.606 20,2 

Novo 

Mesto 
7.397 281 3,8 82 1,1 1.324 17,9 1.406 19,0 

Mura - 

osrednja 
7.484 30 0,4 157 2,1 229 3,1 386 5,2 

Maribor 432 4 0,9 0 0,0 125 28,9 125 28,9 

Murska 

Sobota 
7.052 26 0,4 157 2,2 103 1,5 260 3,7 

Pohorje - 

osrednja 
9.969 521 5,2 87 0,9 2.101 21,1 2.188 21,9 

Celje 854 0 0,0 0 0,0 192 22,5 192 22,5 

Slovenj 

Gradec 
2.749 180 6,5 11 0,4 737 26,8 748 27,2 

Maribor 6.366 340 5,3 77 1,2 1.172 18,4 1.249 19,6 
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    Gozdovi brez 

gospodarjenja 

Gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega 

premera  

    
Gozdovi brez 

gospodarjenja 

Gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega 

premera  

Osrednje 

cone (iz UC 

krovnih vrst 

ptic) 

Površina 

gozda 

Skupaj gozdni 

rezervati + 

ekocelice brez 

ukrepanja 

Varovalni 
Gospodarski 

gozdovi 

Skupaj 

varovalni + 

gospodarski 

GGO 
Površina 

gozda 

Skupaj gozdni 

rezervati + 

ekocelice brez 

ukrepanja 

Varovalni 
Gospodarski 

gozdovi 

Skupaj 

varovalni + 

gospodarski 

Snežnik - 

osrednja 
23.943 1.541 6,4 349 1,5 4.481 18,7 4.830 20,2 Postojna 23.943 1.541 6,4 349 1,5 4.467 18,7 4.816 20,1 

Trnovski gozd 

- osrednja 
10.343 866 8,4 606 5,9 1.982 19,2 2.588 25,0 Tolmin 10.343 866 8,4 605 5,8 1.982 19,2 2.587 25,0 

* podatki o celotnih kompleksnih območjih Drava, Gorjanci-Radoha, Kozjansko-Dobrava-Jovsi, Krakovski gozd-Šentjernejsko polje so zajeti že v prvem delu analiz. 

Gospodarski gozdovi: večnamenski gozdovi in gozdovi s posebnim namenom z načrtovanim posekom 
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Rdeča barva: gozdovi, prepuščeni naravnemu razvoju (gozdni rezervati in ekocelice brez ukrepanja). Modra barva: gozdovi 

s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera (varovalni, večnamenski gozdovi in gozdovi s posebnim namenom z 

načrtovanim posekom) z nizko intenziteto gospodarjenja (brez poseka ali s posekom kvečjemu do 7 % lesne zaloge v 10 

letih). Zelena: ostali gozdovi znotraj osrednjih con. 

Slika 9: Intenziteta gospodarjenja v gozdovih osrednjih con, pomembnih za krovne kvalifikacijske vrste ptic  

POVRŠINA GOZDOV S PREVLADUJOČIM DREVJEM NAD 30 CM PRSNEGA PREMERA 

Naravovarstvene smernice za gozdove upravljavskih con za ptice narekujejo najmanj 50 % delež 

gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera. Analiza stanja razvojnih faz gozda 

kaže, da je ta kriterij (kazalnik: vsi gozdovi > 30 cm prsnega premera; Preglednica 26) presežen v vseh 

osrednjih conah, razen v GGO Bled cone Karavanke (22,2 %) in GGO Kranj cone Kamniško-Savinjske 

Alpe (9,9 %). Kriterij je presežen tudi v vseh štirih za ptice izpostavljenih kompleksnih območjih (Drava, 

Gorjanci - Radoha, Kozjansko – Dobrava - Jovsi, Krakovski gozd - Šentjernejsko polje; Preglednica 

18). 

VOLUMEN ODMRLE LESNE BIOMASE, PUŠČENE V GOZDU 

Splošni dolgoročni cilj za odmrlo lesno biomaso v gozdovih upravljavskih con za ptice je 5 % odmrle 

lesne biomase od celotne lesne zaloge, oziroma 15-20 m3/ha; od tega mora biti večina odmrlega 

drevja v B in C razširjenem debelinskem razredu. Delež odmrle lesne biomase (Preglednica 26) vseh 

debelinskih razredov (A+B+C, stoječa+ležeča, listavci+iglavci) znaša v osrednjih conah od 3,1 % (cona 

Pohorje v GGO Maribor) do 15,7 % (cona Trnovski gozd v GGO Tolmin). Volumen odmrle lesne 

biomase je od 9 m3/ha (cona Mura v GGO Murska Sobota) do 49 m3/ha (cona Trnovski gozd v GGO 

Tolmin). V večini osrednjih con predstavlja prevladujoč delež debelinski razred A; več kot polovica 

odmrle lesne biomase pa je v razredih B+C v delih osrednjih con Kamniško-Savinjske Alpe (v GGO 
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Ljubljana), Kočevsko (v GGO Kočevje), Mura (v GGO Maribor) in Trnovski gozd (v GGO Tolmin) in 

Karavanke (GGO Kranj). V štirih, za ptice izpostavljenih kompleksnih območjih (Drava, Gorjanci-

Radoha, Kozjansko-Dobrava-Jovsi, Krakovski gozd-Šentjernejsko polje), znaša delež odmrle lesne 

biomase od 2,8 % (Kozjansko - Dobrava - Jovsi v GGO Celje) do 12,4 % (Kozjansko - Dobrava - Jovsi 

v GGO Brežice) od celotne lesne zaloge, večina je povsod v debelinskem razredu A (Preglednica 19). 

Število odmrlih dreves debelinskih razredov B+C (stoječa+ležeča, listavci+iglavci) znaša od 2 – 21 

dreves na ha. Dolgoročni cilj v conah kvalifikacijskih vrst, ki zahtevajo višji delež odmrle biomase, je 5 

– 7 odmrlih dreves debelinskih razredov B+C na hektar. S tem dolgoročnim ciljem se nato približamo 

dolgoročnemu cilju, da je 5 % odmrle biomase prevladujoče v B in C razširjenem debelinskemu 

razredu. Konkretni cilji se nato za 10 letno obdobje podrobneje določijo v procesu usklajevanja 

naravovarstvenih smernic za GGN GGE in upravljavsko cono natančno.  

3.9 KLJUČNE ZNAČILNOSTI HABITATOV ALI VRST NA VAROVANEM OBMOČJU 

Predmet pričujočega dodatka je presoja GGN GGO 2021–2030 na strateški ravni v skladu z 

opredeljenimi cilji v poglavju 3.1. Zato so bile iz Poročila o izvajanju nacionalnega gozdnega programa 

v obdobju 2015–2019 (MKGP, 2021) povzete krovne kvalifikacijske vrste in HT (Preglednica 28), za 

katere smo izvedli presojo.  

Preglednica 28: Značilnosti ključnih vrst in habitatnih tipov 

Vrsta / HT Značilnosti 

divji petelin (Tetrao urogallus) 

Divji petelin zgradi gnezdo na tleh v gostem kritju, pogosto ob deblu drevesa. Divji 

petelini so stalnice, ki v Sloveniji gnezdijo v zrelih iglastih in mešanih gozdovih gorskega 

sveta, prepredenih s posekami in jasami, na katerih je veliko plodonosnih rastlin. 

Potrebujejo tudi vodni vir in predel, kjer nabirajo kamenčke za prebavo (gastrolite). 

Prehranjujejo se skoraj izključno z rastlinami, pozimi so to iglice in poganjki, ki jih 

nabirajo na drevju, v času brez snežne odeje pa se hranijo na tleh z listi, poganjki, plodovi 

(borovnice, brusnice, mahovnice, barjanske kopišnice). Mladiči jedo tudi pajke in žuželke 

(Naravovarstveni atlas, 2022). Pomemben dejavnik ogrožanja je nemir. Negativen vpliv 

na populacije divjega petelina imajo tudi plenilci (Bevk in Mihelič, 2019) . 

gozdni jereb (Bonasia 

bonasia (Tetrastes bonasia)) 

Gozdni jereb je vrsta smrekovih, jelovih in macesnovih močno strukturiranih gozdov. 

Potrebuje zlasti območja z naravno sukcesijo ter bogat zeliščni in grmovni sloj (Mihelič, 

2019). 

belovrati muhar (Ficedula 

albicollis) 

Prebiva v odprtih listnatih gozdovih, pri nas v poplavnih hrastovo-belogabrovjih, redkeje 

v visokodebelnih sadovnjakih. Gnezdi v naravnih duplih ali duplih, ki so jih iztesale žolne 

in detli, ponavadi visoko nad tlemi. Nekateri samci istočasno gnezdijo z dvema 

samicama. Hrani se s členonožci, v času gnezditve so zanj zelo pomembne gosenice. V 

Sloveniji je redka gnezdilka V dela države. Ogrožata ga izsuševanje poplavnih gozdov 

in intenzivno gospodarjenje z njimi (odstranjevanje odmrlega in propadajočega drevja) 

(Naravovarstveni atlas, 2022). 

mali muhar (Ficedula parva) 

Prebiva v zrelih mešanih ali listnatih gozdovih, zlasti bukovih z visokimi drevesi in bujno 

podrastjo ter jasami. Gnezdo je v duplu ali na vrhu odlomljenih debel. Hrani se z 

nevretenčarji, občasno s plodovi. Zadržuje se visoko v krošnjah, lovi tudi v zraku. Je 

selivka, ki prezimuje v južni Aziji in je tako posebnost med našimi pticami, vrne se maja. 

V Sloveniji je zelo redka gnezdilka. Ogroža ga intenzivno gospodarjenje z gozdovi 

(Naravovarstveni atlas, 2022). 

triprsti detel (Picoides 

tridactylus) 

Vrsta prebiva v zrelih iglastih, najpogosteje smrekovih gozdovih z velikim deležem 

odmrlega drevja. Duplo izteše v mehki les propadajočega drevesa. Hrani se z žuželkami, 

ličinkami in odraslimi lesnimi hrošči, ki jih išče pod lubjem. Je stalnica in redka gnezdilka 

v Sloveniji. Ogrožen je zaradi intenzivnega gospodarjenja z gozdovi (odstranjevanje 

odmrlega, propadajočega drevja) (Naravovarstveni atlas, 2022). 

belohrbti detel (Dendrocopus 

leucotus) 

Prebiva v zrelih jelovo–bukovih gozdovih z veliko odmrlega, padlega drevja. Duplo si 

izteše v propadajoče drevo z mehkim lesom. Par ima velik teritorij. Hrani se pretežno z 
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Vrsta / HT Značilnosti 

ličinkami lesnih hroščev na odmrlem drevju. Je stalnica in v Sloveniji zelo redka 

gnezdilka. Ogroža ga intenzivno gospodarjenje z gozdovi (odstranjevanje odmrlega, 

propadajočega drevja) (Naravovarstveni atlas, 2022). 

srednji detel (Leiopicus 

medius) 

Prebiva v dobro ohranjenih nižinskih listnatih gozdovih, praviloma poplavnih, ki jih v 

Sloveniji predstavljajo dobovi ali belogabrovo-dobovi gozdovi z veliko odmrle lesne 

biomase. Ker je njegov kljun bolj šibak, duplo izteše v propadajoča drevesa, pogosto je 

vhod pod drevesno gobo. Hrani se z žuželkami, ki jih pobira na površini ali izza lubja, 

dolbe pa le v razpadajočem lesu. Je stalnica in v Sloveniji redka gnezdilka V dela države. 

Ogroža ga intenzivno gospodarjenje z gozdovi (odstranjevanje odmrlega, 

propadajočega drevja) in izsuševanje poplavnih gozdov (Naravovarstveni atlas, 2022). 

brazdar (Rhysodes sulcatus) 

Gre za indikatorsko vrsto stabilnega, naravnega mešanega gozda s pragozdnim 

značajem. Živi za lubjem odmrlih debel, kjer je dovolj vlage. Ogroža jo gospodarjenje z 

gozdom (Naravovarstveni atlas, 2022). 

močvirski krešič (Carabus 

variolosus) 

Je vlagoljubna vrsta, vezana na zamočvirjene gozdove v ravninah do višine okoli 1000 

m, ki so večinoma porasle s črno ali sivo jelšo. Na S delu Pohorja tudi v smrekovo jelševih 

sestojih. Razvoj poteka v manjših in večjih potokih, preobraženi mladostni osebki ne 

zapuščajo mesta preobrazbe, kjer tudi prezimijo. Prezimijo v trhlem razpadajočem lesu 

(debelejših trhlih vejah in štorih ob vodi ali v močvirju) ali zakopani v mehko zemljo 

nabrežin ob vodi. Ogrožajo ga posegi v gozdne potoke: urbanizacija območja, 

regulacije vodotokov, redčenje dreves na območju, onesnaževanje vodotokov 

(eutrofikacija in črna odlagališča različnega materiala) (Naravovarstveni atlas, 2022).  

škrlatni kukuj (Carabus 

variolosus) 

Vrsta živi najraje pod gnijočim vlažnim lubjem dreves listavcev (hrast, topol, javor in 

bukev) ali iglavcev (smreka, jelka in bor). V obeh razvojnih fazah se prehranjuje plenilsko, 

ličinke pa se delno prehranjujejo tudi z lesnim drobirjem. Slednje najdemo pogosto 

skupaj z ličinkami kozličkov, s katerimi se tudi hranijo. Razvoj traja dve leti ali več. Vrsto 

ogroža način gospodarjenja z gozdovi, pri katerem se stara in umirajoča drevesa 

odstranjuje (Naravovarstveni atlas, 2022). 

Buxbaumia viridis – mah. 

Buxbaumia viridis je pionirska, saprolignikolna vrsta. Poseljuje že precej razpadla debla, 

veje in štore iglavcev, nekoliko redkeje se naseli na listastih drevesih. Raste na 

razmeroma zasenčenih mestih, pri visoki zračni vlažnosti. Na posameznem štoru raste 

le eden ali nekaj rastlin. Primarni habitat vrste predstavljajo jelovi gozdovi. Vrsta je 

ogrožena zaradi odstranjevanja odmrlega lesa, predvsem velikih gnijočih debel, in 

fragmentacije habitatov (Naravovarstveni atlas, 2022).  

(HT 9180*) Javorovi gozdovi 

(Tilio-Acerion) v grapah in na 

pobočnih gruščih 

Sem štejemo vse gozdove plemenitih listavcev od okoli 400 do 1200 m nadmorske 

višine, ki se pojavljajo v obliki otokov znotraj bukovih združb. Poraščajo vlažna in hladna 

pobočja, skalnate jarke in vrtače, pretežno na karbonatni podlagi. V drevesni plasti 

prevladujejo gorski javor, veliki jesen in bukev, jelke se pojavljajo le posamič. Habitatni 

tip se je ohranil zlasti tam, kjer bukev ni konkurenčna. Pojavlja se na manjših površinah 

raztreseno po vsej Sloveniji. Ogroža ga spreminjanje v smrekove gozdove, ponekod mu 

pomlajevanje otežkoča jelenjad (Naravovarstveni atlas, 2022). 

HT 91L0 - Ilirski hrastovo-

belogabrovi gozdovi 

(Erythronio‐Carpinion) 

Habitatni tip 91L0 je po površini tretji najbolj zastopan habitatni tip, ki je razširjen v 

ravninskem in gričevnem delu različnih fitogeografskih območjih Slovenije. V gozdovih 

tega habitatnega tipa se poleg nosilnih drevesnih vrst belega gabra (Carpinus betulus) 

in gradna pojavljajo številni listavci in tudi nekateri iglavci (Kutnar in Dakskobler, 2014). 

HT - 91K0 - Ilirski bukovi 

gozdovi (Fagus sylvatica 

(Aremonio-Fagion)) 

Ilirski bukovi gozdovi rastejo na karbonatni podlagi na nadmorski višini 600-1400 m. 

Sestavlja jih več različnih združb (dinarski podgorski bukovi gozdovi, bukovi gozdovi z 

jelko, visokogorski bukovi gozdovi), zanje je značilna večja vrstna pestrost kot za ostale 

bukove gozdove. V Sloveniji so najbolje ohranjeni v dinarskem svetu, pojavljajo pa se 

tudi v Alpah in ponekod v vzhodni Sloveniji (Orlica, Bohor, Kum, Boč, Donačka gora). V 

preteklosti so jih ponekod ogrožali panjevsko gospodarjenje, steljarjenje in gozdna paša, 

sedaj pa mestoma pospeševanje smreke in otežkočeno pomlajevanje zaradi objedanja 

(Naravovarstveni atlas, 2022). 

HT 91F0 - Obrečni hrastovo-

jesenovo-brestovi gozdovi 

(Quercus robur, Ulmus laevis 

in Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ali Fraxinus 

angustifolia), vzdolž velikih 

rek (Ulmenion minoris) 

To so tipični nižinski obrečni gozdovi, ki sledijo združbi bele vrbe, vendar rastejo na tleh, 

kjer je nivo podtalnice nižji. Pojavljajo se ob večjih rekah. Tla so nerazvita (rečni nanosi) 

in poplavljena le ob visokih vodah. Drevesne vrste zastopajo zlasti dob, dolgopecljati in 

poljski brest, veliki in ostroplodni javor. Zaradi raznovrstnih vplivov se je pri nas ohranilo 

le malo sestojev trdolesne loke (ob Muri in Dravi). Ogrožajo jih hidroregulacije, 

urbanizacija, izsekovanje, na bolj sušnih predelih rastišča pa tudi širjenje robinije 

(Naravovarstveni atlas, 2022). 
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3.9.1 PODATKI O SEZONSKIH VPLIVIH IN VPLIVIH NARAVNIH MOTENJ (SUŠ, POPLAV) NA 

KLJUČNE HABITATE ALI VRSTE PO GGO 

Podatki o sezonskih vplivih in vplivih naravnih motenj povzemamo iz posameznega GGN GGO 2021–

2030. 

GGO Tolmin 

Letna količina padavin v GGO je zaradi vpliva orografskih dejavnikov višja, povprečne letne 

temperature pa zaradi vpliva Alp nižje od povprečja Slovenije. Padavine so enakomerno razporejene 

čez leto, z izraženim spomladanskim in jesenskim maksimumom. V zadnjem desetletju so opazni 

pogostejši večji padavinski ekstremi in daljša sušna obdobja. V Alpskem in Dinarskem predelu pade 

velik del padavin v obliki snega, ki se v spomladanskem času počasi tali in tako ugodno vpliva na rast 

v začetku vegetacijske dobe. 

Za Dinarski del GGO so značilne pogoste malopovršinske naravne motnje, velikopovršinske motnje 

(ujme) se pojavljajo v neenakomernih intervalih na 10–50 let. Ujme (žledolomi na idrijskem, vetrolomi 

in snegolomi na Trnovski planoti) omenjajo tudi stari načrti iz 19. stoletja, kar kaže na njihovo stalno 

prisotnost. Kot posledica podnebnih sprememb je opazna večja pogostost ujm, višanje povprečnih 

temperatur in sušnih obdobij pa spreminja drevesno sestavo, kar se v zadnjem desetletju kaže v 

zmanjševanju deleža smreke oziroma iglavcev in večanju deleža toploljubnih listavcev. V Vipavski 

dolini je močan vpliv burje. V submediteranskem delu GGO so pogosti tudi požari, ki se pojavljajo 

predvsem na sušnih rastiščih blizu naselij in poleg ekološke in estetske škode ogrožajo tudi naselja. 

GGO Bled 

V hladni polovici leta so padavine večinoma ciklonske, v topli pa konvekcijske. Ob pogostih nalivih so 

značilne hudourniške vode. 

Predvsem višje pogosto pihajo močnejši vetrovi, najintenzivnejša sta JZ in karavanški fen z močnimi 

sunki, ki lahko povzročata vetrolome. 

Klimatske spremembe potekajo v smeri višanja temperatur, večjih temperaturnih nihanj in sprememb 

padavinskega režima (večja neenakomernost razporeditve), zmanjšuje se število dni s snežno odejo 

predvsem v nižinskem in submontanskem pasu. Povečuje se pogostost in intenzivnost vremenskih 

ekstremov (poletna suša in vročina, nevihte, žled), sneg je pogosteje moker in težak. Sušni stres 

najbolj vpliva na smrekove gozdove, ki jih pogosteje in obsežneje prizadenejo podlubniki. Zaradi 

sprememb se pričakuje prerazporeditev višinskih vegetacijskih pasov in vegetacijskih tipov ter 

podaljšanje rastne sezone. Spremenilo bi se lahko razmerje zastopanosti različnih tipov bukovij in 

povečal delež toploljubnih tipov. 

GGO Kranj 

Za razporeditev padavin sta značilna dva viška - spomladanski in jesenski, ki sta posledica taljenja 

snega in obilnih jesenskih padavin. Najmanj padavin je v poletnih mesecih. Zaradi ogrevanja ozračja 

je opazna tanjša debelina snežne odeje po vsem območju. Vegetacijska doba traja 7 mesecev. 
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Vreme se pogosto in hitro spreminja. Prevladujejo vetrovi severnih smeri. Na vsakih nekaj let se 

močan severnik in severovzhodnik ali karavanški fen razdivja v rušilni razsežnosti. Včasih v 

predalpskem svetu točkovno udari poletni vrtinec. Vsi ti vetrovi botrujejo lokalnim vetrolomom. 

Na približno deset let se v predalpskem svetu pojavlja žled. Pogost je težek spomladanski sneg. 

Neredne so poznopomladanske pozebe, toča v pasovih, poletne in zimske suše ter hude ure v 

poletnih nevihtah in jesenskem deževju. Večkrat v desetletju lokalno močan veter poškoduje 

gozdove. 

GGO Ljubljana 

V letu 2014 se je zgodil doslej najhujši žledolom v Sloveniji, ki je močno prizadel tudi ljubljansko GGO.  

Če pogledamo podatke za zadnji dve desetletji, se v tem obdobju podnebne razmere bistveno niso 

spremenile, če pa jih primerjamo s podatki iz bolj oddaljenega obdobja med leti 1971 in 1980, ko je 

bila v Ljubljani povprečna letna temperatura med 9,5 in 10,4 °C, močno vetrovnih dni pa je bilo letno 

le od 7 do 18, se nam jasno pokažeta trenda segrevanja ozračja in kopičenja ekstremnih klimatskih 

dogodkov.  

Tudi količina padavin postaja problematična, saj se je skozi desetletja marsikje znižala. Na primer, v 

Kamniški Bistrici je v obdobju od 1971 do 1980 padlo povprečno letno 2.220 mm padavin, v letih od 

2011 do 2020 pa le 2.070 mm.  

Posledice neugodnih klimatskih sprememb, ki se odražajo na rasti in razvoju gozda, so tako 

neposredne kot posredne. Neposredne narekujejo ujme, posredne pa slabšanje razmer za 

posamezne drevesne vrste (še posebej za smreko), za ostale rastlinske vrste, živalske vrste in glive. 

Slabšajo pa se tudi razmere v različnih habitatih (najbolj tiste, ki so vezani na vodo). 

GOO Postojna 

Glede na vegetacijsko dobo so padavine dokaj ugodno razporejene, zato so v višjih nadmorskih 

višinah poletne suše redke, v nižjih predelih pa dokaj pogoste. Snežne padavine zelo nihajo. Največ 

snega zapade na območju Snežnika, kjer se snežna odeja zadrži tudi do 8 mesecev. V nižinah so 

vedno pogostejše zime brez ali z zelo malo snega. 

Stalno se pojavlja žled, ki lahko dobi tudi katastrofalne razsežnosti. Največji žledolom je februarja 

2014 prizadel skoraj vse gozdove območja, višje lege pa novembra 2014. Pod 1000 m nadmorske 

višine se pojavlja moker južni sneg, ki lahko povzroča snegolome predvsem v mlajših sestojih iglavcev. 

Glavna vetrova na tem območju sta burja in jugo, ob njunem menjavanju se lahko razvijejo orkanski 

vetrovi, ki povzročajo v gozdovih obsežne vetrolome. Največja vetroloma v GGO sta bila julija 1965, 

in decembra 2017. Lokalno pogojeni vetrolomi so v zadnjih letih bolj pogosti v presvetljenih, po žledu 

poškodovanih sestojih. 

GOO Kočevje 

V zadnjih letih se posledice globalnega spreminjanja podnebja kažejo tudi na Kočevskem, v dvigu 

temperature, velikih in pogostih vremenskih nihanjih, daljših sušnih obdobjih ter večjih neurjih z 

močnimi nalivi, vetrom in pogosto točo. Po napovedih sprememb povprečne temperature za 
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obdobje 2011-2040 v primerjavi z obdobjem 1981-2010 se bo v osrednji regiji temperatura dvignila za 

0,8 °C (sredina po srednjem scenariju). Največji dvig povprečne mesečne temperature je pričakovan 

v jesenskem in zimskem obdobju. Spomladanski fenološki razvoj bo zgodnejši, podaljšala se bo 

dolžina rastne dobe. Zanesljivejše spremembe se napovedujejo pri razporeditvi padavin preko leta. 

Količina padavin se bo povečala v zimskem obdobju, večja bo jakost in pogostost izjemnih padavin. 

Prenamnožitve podlubnikov predstavljajo nevarnost za Podgorska bukovja - zasmrečena (11.755 ha, 

12,6 % vseh gozdov v GGO) in Podgorska jelova bukovja (3.238 ha, 3,5 % vseh gozdov v GGO).  

GGO Novo mesto 

Podnebne značilnosti v povezavi z reliefom prinašajo tudi nekatere za gozd neprijetne pojave. 

Gričevno-podgorske gozdove ogrožajo velike količine težkega južnega snega, podgorsko-gorske 

gozdove pa žled, občasno gozdove v GGO ogroža tudi veter. Učinki ekstremnih vremenskih pojavov 

na gozd so znatno bolj ogrožajoči v času velike razmočenosti gozdnih tal. Pogoste so tudi nevihte z 

močno točo. 

Simulacije za prihodnost napovedujejo dvig povprečne temperature do konca stoletja za 1 do 4°C in 

dvig padavin za 10 %. V zimskem času naj bi se količina padavin povečala, vendar ne snežnih, poleti 

pa zmanjšala, kar prinaša daljša in izrazitejša obdobja poletne vročine in suše. Posledice se bodo 

izražale v spremenjeni vegetaciji (prevlada toploljubnih listnatih drevesnih vrst) in v pogostejših in 

ekstremnejših vremenskih pojavih, ki bodo obseg sanitarnih sečenj še povečevali, verjetno celo 

prinesli gozdne požare, ki so do sedaj v območju le redko prizadeli večje površine. 

GGO Brežice 

Močnejši vetrovi se pojavljajo na Krškem polju in na najvišjih vrhovih in grebenih. Glede na predvidene 

podnebne spremembe lahko pričakujemo več ujm in posledično sanitarnih sečenj. Prav tako se bodo 

z višanjem temperatur še poslabšale razmere za smreko. 

Po napovedih sprememb povprečne temperature v obdobju 2011-2040 v primerjavi z obdobjem 

1981-2010 bo v osrednji regiji dvig temperature za 0,8°C (sredina po srednjem scenariju). Največji dvig 

povprečne temperature je pričakovan v jesenskem in zimskem obdobju. Spomladanski fenološki 

razvoj bo zgodnejši, podaljšala se bo dolžina rastne dobe.  

GGO Celje 

Predvidene podnebne spremembe se bodo odrazile predvsem v zvišanju povprečne letne 

temperature (za 0,8 °C do leta 2040; srednji scenarij), pri čemer bo dvig največji v jesenskem in 

zimskem obdobju. Rastna oz. vegetacijska doba se bo, zaradi zgodnjega fenološkega razvoja (marec) 

in kasnejšega zaključka (oktober), podaljšala. Spremenila se bo tudi padavinska porazdelitev in sicer 

pozimi več, poleti manj padavin. Poleti se bodo gozdna tla na izpostavljenih južnih pobočjih dodatno 

osušila. Gozdove (gradnova belogabrovja, toploljubna bukovja, zasmrečena podgorska bukovja) na 

teh območjih bodo poletne ujme (vetrolom, ki mu večinoma sledi prenamnožitev podlubnikov) bolj 

poškodovale. Povečane količine zimskih padavin z močnimi sunki vetra bodo poškodovale gozdove 

v višinskem pasu nekje od 400 do 600 m. Obilno deževje, ki predhodno dodobra namoči tla se 

velikokrat spremeni v težak, južni sneg, ki skupaj z vetrom dodatno destabilizirata tamkajšnje 

gozdove. Ta pojav je izrazitejši, ko so drevesa, zaradi daljše vegetacijske dobe še olistana. Pogoji za 
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rast in razvoj gozdov se bodo zaradi ogrevanja in sprememb režima padavin poslabšali. Pogostnost 

in jakost vremenskih ekstremov se bo povečala. 

GGO Nazarje 

Z upoštevanjem predvidenega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov bi se v obdobju 2010–2040 

temperatura dvignila za 0,5 do 1,0 °C v primerjavi z obdobjem 1980–2010, do leta 2100 pa za 2 °C. 

Napovedi glede padavin niso tako zanesljive, pričakovati pa je porast povprečnih letnih padavin za 

10 % do leta 2100. 

Podnebne spremembe se ob vse pogostejših in vse močnejših ujmah že odražajo v gozdovih, tak 

trend se bo gotovo tudi nadaljeval. Vplivale bodo na zgodnejše olistanje drevja (bukev bo konec 21. 

stoletja predvidoma ozelenela 14 dni prej), kar lahko poveča občutljivost na spomladanske pozebe. 

Podaljšala se bo rastna doba, kar ima poleg pozitivnih lahko tudi negativne posledice (nove bolezni, 

invazivne vrste). 

GGO Slovenj Gradec 

Za obdobje 1971-2020 in napovedi sprememb v prihodnjih desetletjih so predstavljeni podatki, ki se 

zbirajo na meteorološki postaji Šmartno pri Slovenj Gradcu. Iz podatkov in starejših opisov podnebja 

ni razbrati izrazitih padavinskih ekstremov. Naravne ujme so se v daljših in krajših časovnih obdobjih 

pojavljale na vsem območju, količina padavin pa je bila v povprečju stalna. Temperaturna nihanja so 

večja, temperatura se je zvišala za več kot 2°C. Posledica so močne nevihte z nalivi, izrazito sušna 

obdobja, vetrolomi in žledolomi. Napovedane spremembe temperature in padavin bodo imele 

povečan vpliv v gozdnih sestojih v območju, še posebej v predelih, kjer prevladuje smreka. 

GGO Maribor 

Temperatura zraka v GGO od leta 1971 konstantno viša, medtem ko se je količina padavin povečala 

samo v zadnjem desetletju.  

Glede na obstoječo drevesno sestavo ob klimatskih spremembah ni pričakovati, da bi se drevesna 

sestava v naslednjih desetletjih bistveno spremenila, saj se moč bukve trenutno krepi, hrast in gaber 

pa sta opredeljeni kot vrsti prihodnosti. Od abiotskih dejavnikov povzročajo občasne škode v 

gozdovih veter, sneg in suša. 

GGO Murska Sobota 

Padavine niso enakomerno razporejene po celotnem Pomurju, najmanj padavin dobita 

severovzhodno Goričko in vzhodno Dolinsko. Posledica tega je, da se v poletnih mesecih, predvsem 

na talnih tipih, kjer prevladujeta prod in pesek, pojavlja suša.  

Temperatura bo v GGO pozimi naraščala hitreje od letnega povprečja. Naraščanje temperatur bo 

najmanj izrazito v pomladnih dneh. V bližnji prihodnosti bo več vročinskih dni prav v nižinskem delu 

Sloveniji.  

Dvig temperature bo močno povečal toplotno obremenitev poleti, skladno z njim se bo daljšala 

rastna doba. Povečala se bosta tako jakost kot pogostost izjemnih padavin. Letno napajanje 

podzemne vode in veliki pretoki se bodo povečali, najbolj izrazito na vzhodu države. Skladno z 
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dvigom temperature zraka se bo ogreval površinski sloj tal, oboje pa bo vplivalo na fenološki razvoj 

rastlin in dolžino rastne dobe. Spomladanski fenološki razvoj rastlin bo zgodnejši. V primeru zmerno 

optimističnega scenarija izpustov RCP4.5 bo olistanje gozdnega drevja približno dva tedna, v primeru 

pesimističnega scenarija izpustov RCP8.5 pa celo do približno 40 dni zgodnejše kot v primerjalnem 

obdobju 1981 – 2010. Dolžina rastne dobe se bo podaljševala skladno z dvigom temperature, 

zgodnejši bo njen začetek spomladi in kasnejši zaključek jeseni.  

Letna količina padavin se v Prekmurju v zadnjih desetletjih rahlo znižuje, narašča intenzivnost nalivov, 

zmanjšuje se število dni z meglo in nizko oblačnostjo. Spremembe so opazne pri padavinskem 

režimu. Opazno je povečanje jesenskih padavin (v Prekmurju za okoli 5 %). Zaradi splošne krepitve 

jesenskih padavin in zmanjševanja deleža poletnih padavin v Sloveniji se tudi meja med zmerno 

sredozemskim (submediteranskim) in zmerno celinskim (subkontinentalnim) padavinskim režimom v 

zadnjem času postopoma pomika iz osrednje Slovenije proti SV države. 

V poznih spomladanskih in jesenskih mesecih so značilne temperaturne inverzije zraka. Območje 

Goričkega in Slovenskih goric prizadenejo tudi zgodnje jesenske in pozno spomladanske pozebe. 

Pozebe prizadenejo predvsem mlajše hrastove sestoje, kjer zaradi mraza propade vrhnji poganjek. 

Kraško GGO 

Po napovedih sprememb povprečne letne temperature v obdobju 2011–2040 v primerjavi z 

obdobjem 1981–2010 bo v jugozahodni regiji dvig temperature znašal 0,8 °C (po srednjem scenariju). 

Najmanjši dvig povprečne temperature je pričakovan v spomladanskem, največji pa v jesenskem času. 

Pričakuje se tudi podaljšana rastna doba, spomladanski fenološki razvoj bo zgodnejši. Napoved za 

spremembo padavin je bolj zanesljiva na sezonski ravni. Najbolj izrazito je naraščanje padavin v 

zimskem času, večja bo pogostost in jakost izjemnih padavin. Izrazito se zmanjšuje tudi višina snežne 

odeje. Zaradi višjih temperatur zraka ter manj ugodne sezonske razporeditve padavin lahko 

pričakujemo povečanje sušnega stresa pri rastlinah oziroma drevesih. Posledično predvidevamo 

zmanjševanje vitalnosti vseh (tudi avtohtonih) drevesnih vrst. Drevesa bodo zaradi zmanjšane 

odpornosti bolj podvržena epifitocijam in gradacijam patogenih organizmov. Toplejša klima je tudi 

razlog pojava v naših krajih prej neznanih patogenov. Pričakujemo tudi povečano število požarov ter 

daljših obdobij povečane požarne ogroženosti naravnega okolja. 

Vsaka od ujm in sanacije njihovih posledic lahko vodi v dolgoročne, negativne spremembe ključnih 

značilnosti habitata saprofilnih kvalifikacijskih vrst, značilnih za starejše razvojne faze gozda (Vrezec 

in sod, 2014a, 2014b). V letih 2015–2017 je bilo tako zaradi prenamnožitev podlubnikov poškodovanih 

med 190.000 ha in 230.000 ha gozdov v Sloveniji (vse GGO razen GGO Murska Sobota in Kraškega 

GGO) (MGKP, 2021). Vetrolom je v letu 2017 prizadel 224.000 ha gozda v GGO Kočevje, Postojna, 

Slovenj Gradec (MKGP, 2021). 
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4 PODATKI O UGOTOVLJENIH VPLIVIH (TRAJNIH IN ZAČASNIH) IN NJIHOVI 

PRESOJI 

4.1 OPREDELITEV UGOTOVLJENIH ŠKODLJIVIH VPLIVOV PLANA ALI S PLANOM 

NAČRTOVANEGA POSEGA V NARAVO NA VARSTVENE CILJE POSAMEZNIH 

VAROVANIH OBMOČIJ IN NJIHOVO CELOVITOST TER POVEZANOST, 

VKLJUČNO S KUMULATIVNIMI VPLIVI 

4.1.1 UVOD IN MATRIKA 

Vsak GGN GGO 2021–2030 določa cilje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ki se odražajo v 

temeljnih strategijah in konkretizirajo v usmeritvah za gospodarjenje z gozdovi ter se v prostor 

prenašajo preko prostorske določitve funkcij gozda.  

Vsi GGN GGO 2021–2030 imajo v poglavju 5.1 Cilji gospodarjenja z gozdovi določen cilj Varstvo narave, 

ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst; ta cilj vključuje tudi varstvo zavarovanih območij in ohranjanje 

posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000). Cilj se uresničuje preko poglavja 5.2 Temeljne 

strategije in prednostne naloge pri gospodarjenju z gozdovi. Med temeljne strategije in prednostne 

naloge pri gospodarjenju z gozdovi je vključena tudi Biotska pestrost in območja Natura 2000, ki 

določa ohranjanje redkih ekosistemov, zavarovanih in manjšinskih habitatnih tipov ter zavarovanih 

rastlinskih in živalskih vrst. Ob tem se morajo v skladu s strategijo ohranjati zadosten delež debelega 

odmrlega drevja, habitatna drevesa, brlogi, gnezdišča, vodni viri, obrežna vegetacija, gozdovi v 

kmetijski krajini, manjši gozdi otoki, drevje izven gozda in razgiban gozdni rob, ekocelice in podobno.  

V poglavju 5.3.2 Varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij narave so podane usmeritve za 

gospodarjenje z gozdovi na zavarovanih območjih. Usmeritve za območja Natura 2000 so 

obravnavane v poglavju 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske pestrosti, v katerem so podane 

splošne varstvene usmeritve ter splošne in konkretne usmeritve za območja Natura 2000 in 

upravljavske cone območij Natura 2000.  

Usmeritve GGN GGO 2021–2030 so v prostor prenešene preko določitve površin in stopnje 

poudarjenosti funkcij gozda ter nato na nižjih ravneh načrtovanja v okviru GGN GGE s conami vrst 

ter upravljavskimi conami, za katere so zapisani konkretnejši ukrepi s povezavo na obrazcu E4. Vsi 

gozdovi znotraj območij Natura 2000 imajo določeno vsaj 2. stopnjo poudarjenosti funkcije 

ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki pomembno vpliva na način gospodarjenja z gozdom. 1. stopnjo 

poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti (funkcija določa način gospodarjenja z 

gozdom) imajo določeno redki gozdni ekosistemi ali bližina drugih ekosistemov, nahajališča redkih 

ali ogroženih rastlinskih vrst, rastišča divjega petelina in ruševca, gnezdišča (črne štorklje, planinskega 

orla, belorepca in ostalih vrst orlov, sršenarja in ostalih ogroženih ujed, gnezdišča sove kozače, velike 

uharice in ostalih vrst sov), območja prisotnosti zveri (brlogi) – medveda, volka, vidre, risa in divje 

mačke, ekocelice in habitatna drevesa, koridorji, okolica (25 do 50 m pas) stoječih vodnih površin, 

pomembnih za prostoživeče živali - kaluže (točke), barja, mokrišča, vzdrževane travne površine – 

pasišča (gozdne jase) v gozdni krajini, grmišča, mirne cone, zimovališča, manjše gozdne površine v 

kmetijski in primestni krajini, kjer je manj kot 25 % gozda, varovalni gozdovi z izjemnimi biotopi. 
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Zavarovana območja se varuje v okviru določanja funkcije varovanja naravnih vrednot. Pri tem je 1. 

stopnja poudarjenosti te funkcije določena za tista zavarovana območja ali njihove dele, kjer ni 

dovoljeno izkoriščanje gozdnih dobrin, preostala zavarovana območja ali njihovi deli pa imajo 

določeno 2. stopnjo poudarjenosti funkcije. Za ohranjanje lastnosti varovanih območij narave je 

pomemben tudi pas lesne vegetacije ob vodnem telesu, kjer je sicer določena hidrološka funkcija. 

Prisotnost lesne vegetacije v obalnem delu vodnega telesa zagotavlja prisotnost večjega števila 

mikrohabitatov in osenčenost voda, kar vzpostavlja življenjski prostor vrstam, vezanim na vodni in 

obvodni prostor, ter rezultira v višji stopnji biotske raznovrstnosti.  

Vrednotenje vplivov izvedbe plana na varovana območja smo osnovali na podlagi ugotovljenih 

potencialnih vplivov, zapisanih v obliki matrike (Preglednica 30). Povezava med potencialnimi vplivi, 

kvalifikacijskimi vrstami in habitatnimi tipi ter območji Natura 2000 je podana v razširjeni različici te 

matrike (Posebna priloga 1). V Posebni prilogi 1 so podane tudi strateške usmeritve, s katerimi se omili 

vpliv izvedbe na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe po posameznih osrednjih conah.  

Ocenjujemo, da lahko izvedba vsakega od GGN GGO 2021–2030 vpliva na varovana območja narave 

zaradi potencialnih vplivov, navedenih v Preglednici 29.  

Preglednica 29: Opredelitev lastnosti pomembnih vplivov izvedbe plana 

1.   površina negospodarjenih gozdov glede na varstvene cilje; 

2. intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, ki obsega intenziviranje gospodarjenja z varovalnimi gozdovi ter intenziviranje 

gospodarjenja z gospodarskimi gozdovi (največji možni posek, proizvodne dobe in ciljni premeri, delež debelega drevja 

in s tem vpliv na strukturo gozdov po razvojnih fazah glede na varstvene cilje, način obnove); 

3. delež ter struktura odmrlega in odmirajočega drevja glede na varstvene cilje; 

4. sadnja drevesnih vrst; 

5. upravljanje s tujerodnimi vrstami; 

6. omejevanje krčitev gozdov; 

7. načrtovanje ukrepov za varstvo biodiverzitete;  

8. usmerjanje rekreacije in turizma ter upoštevanje časovnih in prostorskih omejitev pri izvajanju gozdarskih del;  

9. odpiranje zaprtih predelov gozdov in gradnja, priprava ter rekonstrukcije gozdnih prometnic; 

10. uporaba težke mehanizacije in strojne sečnje; 

11.  uporaba kemičnih sredstev v gozdarstvu. 

Vpliv 
Pozitiven/ 

Negativen 
Neposreden Posreden Daljinski Kratkoročen Srednjeročen Trajen Kumulativni Sinergijski Čezmejni 

1 -               

2 -               

3 -               

4 -               

5 -               

6 +               

7 -               

8 -               

9 -               

10 -                   

11 -    -   -        

Legenda: + vpliv je pozitiven, - vpliv je negativen,  vpliv ima to lastnost,  vpliv nima te lastnosti 
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Za oceno potencialnih vplivov izvedbe plana na Cilj: varstvo narave je bil določen niz kazalcev stanja 

narave (Preglednica 30), ki se v veliki meri navezujejo na kazalnike PUN (Danev in sod., 2020). Za vsak 

potencialni vpliv so bile določene strateške usmeritve, ocenjena njihova ustrezna vključitev v 

posamezen GGN GGO 2021–2030, v besedilu vrednotenja pa podani omilitveni ukrepi ter priporočila.  
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Preglednica 30: Pregled ustreznosti strateških usmeritev naštetih potencialnih vplivov na območja Natura 2000 po posameznem GGN GGO 2021-2030 

Opredeljeni 

potencialni vplivi 

plana 

Kazalci stanja okolja  
Predlagana strateška usmeritev v GGN 

GGO 

Poglavje GGN GGO v 

katerega se smernica 

vključi T
o
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1. Površina 

negospodarjenih 

gozdov glede na 

varstvene cilje 

Površina gozdov, 

prepuščenih naravnemu 

razvoju (gozdni 

rezervati, ekocelice) 

Povečati oz. ohranjati površine 

negospodarjenih gozdov v varovanih 

območjih s prednostnim usmerjanjem v 

UC.  

5.3.9. Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti  

- - - - - - - - - - - - - - 

  

Vključiti dolgoročne ciljne vrednosti 

površine negospodarjenih gozdov po 

posameznem GGO. 

5.4.3 Gojitvena 

varstvena in ostala dela 
- - - - - - - - - - - - - - 

2. Intenziviranje 

gospodarjenja z 

gozdovi  

Delež površine gozdov s 

prevladujočim drevjem 

nad 30 cm prsnega 

premera 

Ohranjati delež površine gozdov s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm 

prsnega premera na varovanih območjih 

nad 30 %. 

5.3.9 Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

- - - - + - - - + + - + + - 

  

Ohranjati delež površine gozdov s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm 

prsnega premera na predpisani vrednosti 

znotraj UC (50 %). 

5.3.9 Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

- - - - - - - - - - - - - O 

 

Površina gospodarskih 

gozdov z nizko 

intenziteto 

gospodarjenja znotraj 

območij Natura 2000 

Ohranjati površine gospodarskih gozdov 

z nizko intenziteto gospodarjenja s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm 

prsnega premera, ki so hkrati del UC. 

5.3.9 Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

- - - - - - - - - - - - - - 

 

Površina varovalnih 

gozdov z nizko 

intenziteto 

gospodarjenja znotraj 

območij Natura 2000 

Ohranjati površine varovalnih gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm 

prsnega premera, ki so del UC, v kolikor 

to ni v neskladju z zagotavljanjem 

varovalnih učinkov gozda. 

5.3.9 Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti; 5.3.10 

Varovalni in zaščitni 

gozdovi 

- - - - - - - - - - - - - - 
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Opredeljeni 

potencialni vplivi 

plana 

Kazalci stanja okolja  
Predlagana strateška usmeritev v GGN 

GGO 
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 / 
Zagotavljati ustrezno razmerje razvojnih 

faz in zgradbe gozda. 

5.3.9. Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

+ + + - - + + - - + - + + - 

 / 

Proizvodne dobe v posameznih UC 

prilagajati glede na naravovarstvene 

smernice ob upoštevanju strateških 

usmeritev glede ohranjanja površine 

varovalnih in gospodarskih gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja in  

zagotavljanja ustreznega razmerje 

razvojnih faz in zgradbe gozda. 

5.3.9 Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

- - - - - - - - - - - - - - 

 / 

Pri obnovi gozdnih sestojev v posameznih 

UC upoštevati usmeritve iz 

naravovarstvenih smernic. 

5.3.9. Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

- - - - - - - - - - - - - - 

3. Delež ter struktura 

odmrlega in 

odmirajočega drevja 

glede na varstvene 

cilje 

Volumen odmrle lesne 

biomase, puščene v 

gozdu 

Ohranjati najmanj 3 % odmrle lesne 

biomase s poudarkom na povečanju 

deleža v B in C debelinskem razredu. 

5.3.9. Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

+ + + + + + + - + + - - + + 

  

Povečati delež odmrlega in odmirajočega 

drevja znotraj UC na najmanj 5 % 

pretežno v  razširjenem debelinskem 

razredu B in C.  

5.3.9. Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

- - - - - - - - - - - - - - 

  

Vključiti dolgoročne ciljne vrednosti za 

odmrlo lesno biomaso po posameznem 

GGO znotraj UC. 

5.4.3 Gojitvena 

varstvena in ostala dela 
- - - - - - - - - - - - - - 

4. Sadnja drevesnih 

vrst  

Delež gozdov glede na 

stopnjo ohranjenosti 

drevesne sestave 

Pri obnovi sestojev prednostno temeljiti 

na naravnem pomlajevanju, v primeru 

umetne obnove oz. spopolnitve naj se 

uporabijo rastišču primerne drevesne 

vrste. 

5.3.9. Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

+ + - + + + - + + + - - + + 

  V območjih kvalifikacijskih HT sestoje 

usmerjati k naravni drevesni sestavi. 

5.3.9. Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

+ + - + + + + + + + + + + + 
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Opredeljeni 

potencialni vplivi 
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5. Upravljanje s 

tujerodnimi vrstami 
Št. tujerodnih vrst 

Tujerodnih vrst ne pospeševati na 

varovanih območjih in vplivnih območjih 

varovanih območij. 

5.3.5 Ohranjanje 

genetske pestrosti 

gozdov 

+ + + + + + + + + + + + + + 

  Odstranjevati invazivne tujerodne vrste na 

varovanih območjih. 

5.3.9. Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

- - - - - - - - - - - - - - 

6. Omejevanje krčitev 

gozdov 

Površina gozdnega 

prostora s 1. stopnjo 

poudarjenosti funkcije 

ohranjanja biotske 

raznovrstnosti 

Omejevati krčitve gozdov s 1. stopnjo 

poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske 

raznovrstnosti in na območjih manjšinskih 

gozdnih habitatnih tipov.  

 

 

5.3.9. Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti; 5.3.2 Posegi v 

gozd in gozdni prostor 

- - - - - - - - - - - - - - 

 

Površina gozdnega 

prostora s 1. stopnjo 

poudarjenosti funkcije 

varovanja naravnih 

vrednot 

Omejevati krčitve gozdov  s 1. stopnjo 

poudarjenosti funkcije varovanja naravnih 

vrednot.  

5.3.2 Posegi v gozd in 

gozdni prostor 

- - - - - - - - - - - - - - 

  
Omejevati krčitve gozdov v kmetijski in 

primestni krajini. 

5.3.2 Posegi v gozd in 

gozdni prostor 
+ + + + + + + + + + + + + + 

7. načrtovanje 

ukrepov za 

ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 

/ 

Navesti nabor ukrepov za nego habitatov, 

ki so v GGO ključni za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti . 

5.4.3 Gojitvena, 

varstvena in druga dela 
- - - - - - - - - - - - - - 

8. usmerjanja 

rekreacije in turizma 

ter upoštevanja 

časovnih in 

prostorskih omejitev 

pri izvajanju 

gozdarskih del 

/ 

Usmerjati obisk gozdov v skladu s 

členitvijo gozdnega prostora z vidika 

rekreacije in turizma. 

 

5.3.13 Turizem, 

rekreacija in ostale 

socialne vloge gozda 

- - - - - - - - - - - - - - 

  

Osnovati mirne cone ali omejiti gibanje 

obiskovalcev gozda v območjih habitatov 

ogroženih živalskih vrst, ki so občutljive za 

vznemirjanje. 

5.3.9 Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

O O O O O O + O O O O O O O 
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Rekreacijske in turistične dejavnosti 

usmerjati izven naravovarstveno 

najobčutljivejših območij. 

5.3.9 Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

+ + + - + + + + - + - + + + 

  

Okrepiti naravovarstveni in gozdarski 

nadzor, predvsem v predelih povečanega 

obiska gozdov zaradi rekreacije in 

nabiralništva ter predelih intenzivnejših 

sečenj. 

5.2 Temeljne strategije + + + + + + + + + + + + + + 

  
Čas izvajanja posegov, opravljanja 

dejavnosti ter drugih ravnanj prilagoditi 

življenjskim ciklom živali in rastlin. 

5.3.9. Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

+ + + + + + + + + + + + + + 

9. Odpiranje zaprtih 

predelov gozdov in 

gradnja, priprava ter 

rekonstrukcija 

gozdnih prometnic 

/ 

Pri umeščanju in načrtovanju tras gozdnih 

prometnic je potrebno preveriti območja, 

pomembna z vidika varstva narave, 

območja nepremične kulturne dediščine 

ter varstvena (vodovarstvena območja) in 

ogrožena območja (plazljiva, erozijska, 

plazovita in poplavna) po Zakonu o 

vodah. Pri tem je potrebno upoštevati 

smernice ZRSVN, ZVKDS in DRSV, 

zapisane v usmeritvah poglavij 5.3.7, 5.3.8, 

5.3.9, 5.3.10, 5.3.11 in 5.3.13. 

5.3.4 Odpiranje 

gozdov z gozdnimi 

prometnicami, 

vzdrževanje gozdnih 

cest in tehnologija 

pridobivanja lesa 

+ + + + + + + + + + + + + + 

  

Načrtovanje in umeščanje gozdnih cest 

prednostno izvajati v območju gozdov iz 

karte E brez omejitev in v območju z 

omejitvami v primeru, da bodo po presoji 

s strani pristojnih organizacij označena 

kot ustrezna. 

5.3.4 Odpiranje 

gozdov z gozdnimi 

prometnicami, 

vzdrževanje gozdnih 

cest in tehnologija 

pridobivanja lesa 

- - - - - - - - - - - - - - 

10. Uporaba težke 

mehanizacije in 

strojna sečnja 

/ 

Pri izvajanju del in posegov v gozdu in 

gozdnem prostoru se uporabljajo stroji in 

tehnologija z najmanjšim negativnim 

vplivom na habitate oziroma rastišča. 

 5.3.4 Odpiranje 

gozdov z gozdnimi 

prometnicami, 

vzdrževanje gozdnih 

cest in tehnologija 

pridobivanja lesa 

 

+ + + + - + - + + + + + + + 
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5.3.9. Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti  

11. Uporaba kemičnih 

sredstev 
/ 

Uporaba neselektivnih kemičnih sredstev 

na območjih Nature 2000 ni dovoljena 

5.3.9. Natura 2000 in 

ohranjanje biotske 

pestrosti 

+ + + + + + + - - + - + - + 

+ usmeritev je v celoti vključena v GGN GGO 2021–2030; O usmeritev je delno vključena v GGN GGO 2021–2030; - usmeritev manjka v GGN GGO 2021–2030  
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4.2 NATURA 2000 

4.2.1 POVRŠINA NEGOSPODARJENIH GOZDOV GLEDE NA VARSTVENE CILJE 

Gozdovi, prepuščeni naravnemu razvoju, so z vidika biotske raznovrstnosti pomembni zaradi 

ohranjanja oz. vzpostavljanja ustrezne debelinske strukture in strukture odmrlega drevja, ki sta 

značilni za starejše razvojne faze gozda. Ti gozdovi izpolnjujejo ekološke zahteve vrst, značilnih za 

klimaksne gozdove, in tako zagotavljajo njihovo ohranjanje. Divji petelin (Tetrao urogallus) se 

večinoma pojavlja v odraslih iglastih gozdovih (Čas, 2002; 2006), medtem ko je belovrati muhar 

(Ficedula albicollis) specializiran na stare listnate gozdove (Kralj in sod., 2009). Na gozdove starejših 

razvojnih faz je vezano tudi pojavljanje triprstega detla (Picoides tridacylus), belohrbtega detla 

(Dendrocopus leucotus) in srednjega detla (Leiopicus medius) (DOPPS, 2019) ter tudi brazdarja 

(Rhysodes sulcatus), močvirskega krešiča (Carabus variolosus), škrlatnega kukuja (Carabus variolosus), 

Buxbaumia viridis – mah. 

V Sloveniji predstavljajo gozdove, kjer se ohranjajo naravni procesi, gozdni rezervati, razglašeni z 

Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. V gozdnih rezervatih se že vsaj 50 

let načrtno ne gospodari z gozdom. V zadnjem desetletju se je površina gozdnih rezervatov 

spreminjala v manjši meri (Preglednica 14). Vzrok za spremembe so bile uskladitve z dejansko rabo, 

stanjem v naravi in digitalnim katastrom. Večji spremembi sta predstavljali izbris rezervata Trstenik – 

Debele vrbe (Krakovski gozd) in določitev novega rezervata Črni vrh (Kočevsko). Na območju Drave 

se je upošteval naravni potek gozda ob strugi (naravno meandriranje struge Drave), kar je posledično 

pomenilo zmanjšanje gozdnega in naravnega rezervata Zlatoličje za približno 1 ha. Največje razlike 

so zaradi uskladitve zarisa po digitalnem katastru in dejanski rabi vidne še pri gozdnih rezervatih 

Pišnica, Kukla in Vršič (Julijske Alpe) ter manjše spremembe pri rezervatih Zaplata in Hude stene 

(Kamniško Savinjske Alpe). Ostale spremembe uskladitve meja so minimalne.  

Gozdni rezervati se določijo z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 

(Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20). Resolucija o nacionalnem gozdnem 

programu (Uradni list RS, št. 111/07) navaja usmeritev, da se mreža gozdnih rezervatov ohranja in 

primerno razširi. Usmeritev se implementira preko Operativnega programa za izvajanje Nacionalnega 

gozdnega programa. GGN GGO 2021–2030 tako ne vplivajo na površino gozdnih rezervatov, 

vsebujejo pa splošne usmeritve za gozdne rezervate, ki jih določa Uredba, in podrobnejše usmeritve 

za režim rabe gozdnih rezervatov. 

Ob gozdnih rezervatih predstavljajo ekocelice območja gozdov v naravovarstveno pomembnih 

predelih, ki se za določeno obdobje (obdobje 20 let) načrtno prepuščajo naravnemu razvoju. Ukrep 

izločitve ekocelic se je postopno začel uveljavljati od vzpostavitve območij Natura 2000, zato se je ob 

obnovah GGN GGE površina ekocelic vseskozi postopno povečevala. V zadnjem desetletju se je 

površina evidentiranih ekocelic povečala iz 2.818 ha v letu 2009, ko tega ukrepa še ni bilo 

evidentiranega v vseh GGN GGE, do 8.977 ha v letu 2021 (Preglednica 14). Površina ekocelic se je tako 

v zadnjih 10 letih potrojila.  

Delež gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju (vsota deležev gozdnih rezervatov in ekocelic brez 

ukrepanja), je v osrednjih conah od 0,0 do 14,1 % (Preglednica 17). Dolgoročni varstveni cilj, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3786
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2986
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1275
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4837
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3350
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dogovorjen v postopku usklajevanja PUN, je v upravljavskih conah ptic v povprečju vsaj 5 % 

negospodarjenih gozdov. Dolgoročni cilj po posameznih osrednjih conah kompleksnih območij 

variira glede na naravne danosti območja in predhodna usklajevanja s sektorjem varstva narave 

(usklajevanja ciljev in ukrepov PUN za obdobje 2015-2022). Ciljni delež je že dosežen v osrednjih 

conah Kočevsko (GGO Kočevje), Pohorje, Snežnik in Trnovski gozd, ne pa še v delih osrednjih con 

Jelovica (GGO Bled), Julijske Alpe (GGO Tolmin), Kamniško - Savinjske Alpe (GGO Kranj, GGO Nazarje), 

Karavanke (GGO Bled, GGO Kranj), Kočevsko (GGO Novo mesto), Mura (GGO Maribor in GGO Murska 

Sobota) in Pohorje (GGO Celje) ter v treh za ptice izpostavljenih kompleksnih območjih (Gorjanci - 

Radoha, Kozjansko – Dobrava - Jovsi, Krakovski gozd - Šentjernejsko polje; Preglednica 14); v 

kompleksnem območju Drava je 5 % delež presežen. V kompleksnih območjih Kozjansko – Dobrava 

- Jovsi, Krakovski gozd - Šentjernejsko polje in Osrednja cona Mura je dolgoročni ciljni delež 

negospodarjenih gozdov manjši od 5 % zaradi problematike pomlajevanja habitata vrst in gozdnih 

habitatnih tipov, problematike veliko površinskega pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst, kar je 

posledica preteklega gospodarjenja z gozdovi ter preteklih vnosov in gospodarjenja s tujerodnimi 

vrstami, podatkov o stanju vrst in izkušnjah iz ohranitvenih projektov na teh območjih (npr. 

upravljavski modeli in informacijski sistem - NATSLOMPIS (LIFE), GoForMura, Natura Mura). V PUN 

za obdobje 2015 – 2022 ciljne vrednosti za razliko od drugih kompleksnih območij niso bile 

opredeljene in so se opredelile na sektorskih gozdarskih delavnicah v letu 2022 za novi PUN. 

Z GGN GGO 2021–2030 lahko tako usmerjamo površino negospodarjenih gozdov z usmeritvami 

glede izločitve ekocelic, zato imajo vsi GGN GGO 2021–2030 v poglavju 5.4.3 Gojitvena, varstvena in 

ostala dela zapisano določilo, da se obseg izločitve ekocelic opredeli na podlagi ciljev, zapisanih v 

PUN, in na podlagi usklajevanja naravovarstvenih smernic za GGN GGE. Z izjemo GGN GGO Postojna 

in Kras imajo vsi GGN GGO 2021–2030 že v temeljnih strategijah in prednostnih nalogah pri 

gospodarjenju z gozdovi zapisane usmeritve za oblikovanje dodatnih ekocelic v območjih, ki so 

pomembna z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti in območjih Natura 2000. GGN GGO Kranj, 

Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Brežice, Celje, Nazarje, Maribor in Murska Sobota imajo to usmeritev 

tudi podrobneje zapisano v poglavju 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske pestrosti, GGN GGO 

Tolmin, Kranj, Kočevje in Novo mesto pa imajo podrobnejše usmeritve za dodatno oblikovanje 

ekocelic zapisane tudi v poglavju 5.3.1 Usmeritve razvoja gozdnih sestojev, kjer so usmeritve za 

oblikovanje ekocelic zapisane po posameznih rastiščno gojitvenih razredih.  

Ocenjujemo, da je zapis v vseh GGN GGO 2021–2030 pomanjkljiv, saj v poglavju 5.4.3 manjkajo ciljne 

vrednosti glede oblikovanja ekocelic. Podajamo omilitvene ukrepe (ocena C):  

 vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.4.3 Gojitvena, varstvena in ostala dela vključijo 

konkretne dolgoročne varstvene cilje glede površine negospodarjenih gozdov v kompleksnih 

območjih Natura 2000, navedene v Priglednici 31;  

 vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske raznovrstnosti 

vključijo usmeritev: Povečati površine negospodarjenih gozdov v varovanih območjih s 

prednostnim usmerjanjem v upravljavske cone; 

 vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske raznovrstnosti 

vključijo usmeritev: Ekocelice naj se prioritetno oblikuje znotraj upravljavskih con za vrste, 

vezane na negospodarjene gozdove, v območjih že do sedaj negospodarjenih gozdov 

oziroma gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja v zadnjih 20 letih in v varstvenem pasu 
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gozdnih rezervatov; ključen pogoj je primernost habitatov, pri čemer se zgledujemo po 

primerih dobrih praks in izdelanih priročnikih (Support, Life Kočevsko); 

 zaradi bolj jasno izraženega namena oblikovanja novih ekocelic naj tudi GGN GGO Postojna 

in Kraško GGN GGO v temeljnih strategijah izpostavita usmeritev za oblikovanje dodatnih 

ekocelic, kakor to izhaja iz usmeritev v drugih poglavjih omenjenih načrtov. 

Z omilitvenimi ukrepi bo omogočeno, da bo prišlo do povečanja površine gozdov, prepuščenih 

naravnemu razvoju, kar ustreza ekološkim zahtevam divjega petelina v PVO Jelovica (SI5000001), 

Julijci (SI5000019), Grintovci (SI5000024) in Pohorje (SI5000006), belovratega muharja v PVO Mura 

(SI5000010), malega muharja v PVO Julijci (SI5000019), Grintovci (SI5000024) in Kočevsko (SI5000013), 

triprstega detla v PVO Jelovica (SI5000001), Julijci (SI5000019), Grintovci (SI5000024), Karavanke 

(SI5000030), Kočevsko (SI5000013), Pohorje (SI5000006), Snežnik – Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd 

(SI5000025), belohrbtega detla v PVO Kočevsko (SI5000013), Snežnik – Pivka (SI5000002) in Trnovski 

gozd (SI5000025), srednjega detla v PVO Mura (SI5000010), brazdarja v POO Kočevsko (SI3000263), 

močvirskega krešiča v POO Mura (SI3000215), škrlatnega kukuja Mura v POO Mura (SI3000215), 

Buxbaumia viridis – mah v POO Kočevsko (SI3000263) in Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256). 

Priporočila, ki presegajo GGN GGO 2021–2030: 

 V NGP in operativnem programu za izvajanje NGP je treba določiti, da se poveča delež trajno 

negospodarjenjih gozdov znotraj območij Natura 2000; 

 dolgoročni cilj gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju, se lahko doseže tudi z odkupi in 

menjavami gozdov s strani države in določitvijo teh gozdov z Uredbo o varovalnih gozdovih 

in gozdovih s posebnim namenom za gozdne rezervate. Poleg tega se lahko v državnih 

gozdovih t.i. »dislocirane« parcele zemljišč določi za gozdove, prepuščene naravnemu 

razvoju;  

 pravila državnih pomoči za prepuščanje gozdov naravnemu razvoju v zasebnih gozdovih za 

obdobje 20 let (ekocelice brez ukrepanja), puščanje habitatnega drevja in odmrle lesne 

biomase ne bi smela veljati. Trenutna veljaven znesek, 200.000 EUR, v katerem koli obdobju 

treh poslovnih let, onemogoča podpise pogodb z velikimi zasebnimi lastniki gozdov. Predlaga 

naj se ustrezna sprememba. 
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Preglednica 31: Dolgoročni varstveni cilji PUN glede deleža negospodarjenih gozdov po posameznih kompleksnih območjih in GGO  

 STANJE DOLGOROČNI CILJ 

  

Površina 

gozda 

Gozdovi brez 

gospodarjenja 

CILJ Opomba in usmeritev 

Gozdovi brez 

gospodarjenja 
Gozdovi brez gospodarjenja 

Osrednje cone 

(iz UC krovnih 

vrst ptic) 

Skupaj gozdni 

rezervati + 

ekocelice brez 

ukrepanja 

Skupaj gozdni rezervati 

+ ekocelice brez 

ukrepanja 

Skupaj gozdni rezervati + ekocelice brez ukrepanja 

  ha ha %     ha % povečanje (ha) GGO 
povečanje 

(ha/opisno) 

Jelovica - 

osrednja 
7.622 177 2,3 poveča se   

Prednostno usmerjati v površine varovalnih gozdov z ustreznim 

habitatom in v preteklosti nizko intenzivno gospodarjene gozdove z 

drevjem nad 30 cm premera. 

381 5,0 204 

Bled 204 

Kranj 0 

Julijske Alpe - 

osrednja 
25.229 1.226 4,9 poveča se  

Prednostno usmerjati v površine varovalnih gozdov z ustreznim 

habitatom in izjemoma v preteklosti nizko intenzivno gospodarjene 

gozdove z drevjem nad 30 cm premera. 

1.261 5,0 35 

Tolmin 0 

Bled 35 

Kamniško - 

Savinjske Alpe - 

osrednja 

19.342 828 4,3 poveča se  

Prednostno usmerjati v površine varovalnih gozdov z ustreznim 

habitatom in izjemoma v preteklosti nizko intenzivno gospodarjene 

gozdove z drevjem nad 30 cm premera. 

967 5,0 139 

Kranj  

Ljubljana 0 

Nazarje 139 

Slovenj 

Gradec 
0 

Karavanke - 

osrednja 
2.375 0 0 poveča se  

Prednostno usmerjati v površine varovalnih gozdov z ustreznim 

habitatom in v preteklosti nizko intenzivno gospodarjene gozdove z 

drevjem nad 30 cm premera. 

119 5,0 119 
Bled 40 

Kranj 79 

Kočevsko - 

osrednja 
30.180 4.246 14,1 ohrani se 

Znotraj GGO Novo mesto usmerjati v preteklosti nizko intenzivno 

gospodarjene gozdove z drevjem nad 30 cm premera na območju 

Poljanske gore in Globokih Gač.  

4.246 14,1 0 

Kočevje 0 

Novo 

mesto 
* 

Mura - osrednja 7.484 30 0,4 poveča se  

Usmerjati v površine varovalnih gozdov z ustreznim habitatom in v 

preteklosti nizko intenzivno gospodarjene gozdove ter obvodni pas 

z drevjem nad 30 cm premera.  

149 2,0 119 

Maribor 26 

Murska 

Sobota 
93 

Pohorje - 

osrednja 
9.969 521 5,2 ohrani se / 521 5,2 0 

Celje 0 

Slovenj 

Gradec 
0 

Maribor 0 

Snežnik - 

osrednja 
23.943 1.541 6,4 ohrani se / 1.541 6,4 0 Postojna 0 

Trnovski gozd - 

osrednja 
10.343 866 8,4 ohrani se / 866 8,4 0 Tolmin 0 
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 STANJE DOLGOROČNI CILJ 

  

Površina 

gozda 

Gozdovi brez 

gospodarjenja 

CILJ Opomba in usmeritev 

Gozdovi brez 

gospodarjenja 
Gozdovi brez gospodarjenja 

Osrednje cone 

(iz UC krovnih 

vrst ptic) 

Skupaj gozdni 

rezervati + 

ekocelice brez 

ukrepanja 

Skupaj gozdni rezervati 

+ ekocelice brez 

ukrepanja 

Skupaj gozdni rezervati + ekocelice brez ukrepanja 

Drava 2.769 324 12,2 ohrani se / 324 12,2 0 Maribor 0 

Gorjanci - 

Radoha (Gluha 

loza) 

11.196 276 2,4 poveča se 
Odkupi se nekdanji gozdni rezervat Kobile in se ga ponovno razglasi 

za gozdni rezervat. 
383 

3,5 

27 (Gluha 

loza) 

107 

Novo 

mesto 
107 

Brežice 0 

Kozjansko - 

Dobrava - Jovsi 
3.632 3 0,1 poveča se 

Prednostno usmerjati v ustrezen habitat nizko intenzivno 

gospodarjenih gozdov v Dobravi.   
32 

>1 

3,0 

(Dobrava) 

29 

Brežice  29 

Celje 0 

Krakovski gozd 

- Šentjernejsko 

polje 

3.035 43 1,4 poveča se 
Prednostno usmerjati v ustrezen habitat nizko intenzivno 

gospodarjenih gozdov.   
90 3,0 47 

Novo 

mesto 
0 

Brežice 47 

* doseganje 5 % negospodarjenih gozdov znotraj Poljanske gore 
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4.2.2 INTENZIVIRANJE GOSPODARJENJA Z GOZDOVI  

Gozdovi z nizko intenziteto gospodarjenja predstavljajo pomemben habitat saproksilnim vrstam, 

značilnim za starejše razvojne faze gozda (divji petelin, belovrati muhar, triprsti detel, belohrbti detel, 

srednji detel, brazdar, močvirski krešič, škrlatni kukuj in Buxbaumia viridis – mah (Vrezec, 2014a; 

Vrezec, 2014b; Müller in Bütler, 2010; Basle in sod., 2019)). Zaradi načina gospodarjenja se lahko 

spremenita struktura in tip gozda (Čas in Adamič, 1998; Kutnar in sod., 2005), s tem pa tudi lastnosti 

habitata zgoraj naštetih vrst. Pri presoji potencialnega vpliva intenziviranja gospodarjenja smo najprej 

preverjali vpliv načrtovanih sečenj, in sicer v več pogledih: na splošno v vseh gozdovih, v varovalnih 

gozdovih z nizko intenziteto gospodarjenja, v gospodarskih gozdovih z nizko intenziteto 

gospodarjenja znotraj območij Natura 2000, posebej pa je tudi prikazan vpliv na površino gozdov s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera. To so namreč ključna območja, ki predstavljajo 

pomemben habitat zgoraj navedenim vrstam. 

V sklopu presoje intenziviranja gospodarjenja z gozdovi smo tako obravnavali več potencialnih 

vplivov: 1) delež gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera, 2) največji možni 

posek in njegov vpliv na površino gospodarskih gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja ter 

površino varovalnih gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja, 3) modelna struktura razvojnih faz, 

proizvodne dobe in velikopovršinske obnove. 

Površina gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera 

Ena izmed značilnosti gozdov v starejši razvojni fazi je, da je debelinska struktura drevja premaknjena 

v prid drevja nad 30 cm prsnega premera. Med sestoje s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega 

premera štejemo razvojne faze debeljaki, sestoji v obnovi, dvoslojni sestoji, raznomerni sestoji – 

posamično do šopasto ter skupinsko do gnezdasto raznomerni in prebiralni sestoji. Analiza stanja 

kaže, da je v vseh kompleksnih območjih, razen v kompleksnem območju Kras, delež sestojev z 

drevjem nad 30 cm prsnega premera večji od 50 % celotne gozdne površine kompleksnega območja. 

Največji delež površin z drevjem nad 30 cm premera je v kompleksnih območjih Kočevsko (81,4 %), 

Bohor (80,2 %) ter Kamniško - Savinjske Alpe (80,1 %) (Preglednica 18). Prav tako analiza po 

upravljavskih conah kaže, da je delež vseh gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega 

premera 60 % in več v vseh osrednjih conah, razen v osrednji coni Karavanke (42,2 %) (Preglednica 

26).  

Na kompleksnem območju Kras je delež gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega 

premera znatno nižji, in sicer 31,1 %. Razlog je, da tu prevladujejo mlajše razvojne faze, hkrati pa je 

tudi naravna omejitev doseganja dimenzij debelejšega drevja (plitva tla, spremenjeni gozdovi).  

V naravovarstvenih smernicah za GGN GGO 2021–2030 je bila za območja Natura 2000 navedena 

usmeritev, naj se ohranja delež površine gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega 

premera na 30 %. Za osrednje cone, ki so z vidika biotske raznovrstnosti najpomembnejše (v osrednjih 

conah se ohranjajo divji petelin, belovrati muhar, triprsti detel, belohrbti detel, srednji detel, brazdar, 

močvirski krešič, škrlatni kukuj in Buxbaumia viridis – mah), je v prilogi načrtov navedena usmeritev 

ohranjanja vsaj 50 % deleža sestojev z odraslim drevjem (debeljaki, sestoji v obnovi, dvoslojni, 

prebiralni in raznomerni sestoji). Analiza stanja v vseh GGN GGO 2021–2030 kaže, da sta obe 
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vrednosti že zagotovljeni. Hkrati vsi načrti v poglavju 5.3.9 vsebujejo usmeritve za ohranjanje deleža 

drevja nad 30 cm premera, prav tako je v tem poglavju narejen sklic na konkretne varstvene usmeritve 

po upravljavskih conah v prilogah, v katerih so podane podrobne usmeritve za ta področja. Zato 

ocenjujemo vpliv GGN GGO 2021–2030 na površino gozdov s prevladujočim debelim drevjem in s 

tem na kvalifikacijske vrste in HT kot nebistven. Pri podrobnem pregledu usmeritev ugotavljamo, da 

zapis usmeritev v nekaterih GGN GGO 2021–2030 ni ustrezen. Podajamo omilitvene ukrepe (ocena 

C).  

Za GGN GGO 2021–2030, ki nimajo usmeritve, vezane na površino gozdov s prevladujočim drevjem 

nad 30 cm prsnega premera za vse gozdove, podajamo omilitveni ukrep (ocena C): 

 GGN GGO Kranj, Novo mesto, Slovenj Gradec, Brežice, Kraško GGN GGO naj v poglavje 5.3.9 

Konkretne varstvene usmeritve za Naturo 2000 vključijo usmeritev: Ohranjati delež površine 

gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera nad 30 %. Pri tem naj GGN 

GGO Kranj, Novo mesto in Slovenj Gradec poglavje Konkretne varstvene usmeritve za vsa 

območja Natura 2000 dodajo v besedilo načrta, Brežice pa poglavje Konkretne usmeritve za 

vsa Natura 2000 območja prestavi iz priloge v besedilo načrta. 

GGN GGO Tolmin, Bled, Ljubljana, Kočevje imajo usmeritev glede ohranjanja površine gozdov s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm podano v poglavju 5.3.9 Splošne varstvene usmeritve za vse 

gozdove. Zaradi enotnosti podajamo omilitveni ukrep (ocena C): 

 GGN GGO Tolmin, Bled, Ljubljana in Kočevje naj tudi v poglavje Konkretne varstvene 

usmeritve za območja Natura 2000 dodajo usmeritev: Ohranjati delež površine gozdov s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera nad 30 %. Pri tem naj GGN GGO Ljubljana 

poglavje Konkretne varstvene usmeritve za območja Natura 2000 doda v poglavje 5.3.9. 

Vsi GGN GGO 2021–2030, razen GGN GGO Tolmin, Slovenj Gradec, Murska Sobota, imajo v poglavju 

5.3.9 narejen ustrezen sklic na Prilogo, v kateri so podane naravovarstvene smernice za upravljavske 

cone. Podajamo naslednje omilitvene ukrepe (ocena C):  

 GGN GGO Tolmin naj v poglavje 5.3.9 doda ustrezen sklic na Prilogo, v kateri so podane 

naravovarstvene smernice za upravljavske cone; 

 GGN GGO Slovenj Gradec in GGN GGO Murska Sobota naj popravita zaporedne številke 

prilog v poglavju 5.3.9, da bo jasna povezava med sklicem na prilogo in Prilogo, v kateri so 

podane naravovarstvene smernice za upravljavske cone; 

 vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.9 v Konkretne varstvene usmeritve za Natura 2000 

območja dodajo usmeritev: Delež površine gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm 

prsnega premera naj se zagotavlja na predpisani vrednosti znotraj UC (50 %), podan v Prilogi 

posameznega načrta. 

 

Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov bodo zagotovljene ustrezne habitatne razmere za divjega 

petelina v PVO Jelovica (SI5000001), Julijci (SI5000019), Grintovci (SI5000024) in Pohorje (SI5000006), 

belovratega muharja v PVO Mura (SI5000010), malega muharja v PVO Julijci (SI5000019), Grintovci 

(SI5000024) in Kočevsko (SI5000013), triprstega detla v PVO Jelovica (SI5000001) ), Julijci (SI5000019), 

Grintovci (SI5000024), Karavanke (SI5000030), Kočevsko (SI5000013), Pohorje (SI5000006), Snežnik – 
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Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd (SI5000025), belohrbtega detla v PVO Kočevsko (SI5000013), 

Snežnik – Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd (SI5000025), srednjega detla v PVO Mura (SI5000010), 

brazdarja v POO Kočevsko (SI3000263), močvirskega krešiča v POO Mura (SI3000215), škrlatnega 

kukuja Mura v POO Mura (SI3000215) Buxbaumia viridis – mah v POO Kočevsko (SI3000263) in 

Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256). 

Površina gospodarskih gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja znotraj območij Natura 2000  

V obdobju 2011 do 2020 se je lesna zaloga v gozdovih v vseh GGO povečala. Enako je načrtovano 

tudi za obdobje 2021–2030, razen v GGO Postojna, kjer naj bi se zaradi izvajanje sanacije gozdov po 

ujmah iz zadnjega obdobja pričakovana lesna zaloga ob izvedbi vseh ukrepov do leta 2030 nekoliko 

zmanjšala. Realizacija načrtovanega poseka je bila v zadnjem obdobju zaradi sanacije ujm višja od 

načrtovane v GGO Bled in Postojna. V drugih GGO je bila realizacija sečenj nižja od načrtovanih. 

Ocenjujemo, da se bo v Sloveniji lesna zaloga povečala tudi v obdobju 2021–2030. V primeru izvedbe 

načrtovanih sečenj bo povečanje lesne zaloge znašalo 3,4 %, kar je 44 % povečanja lesne zaloge iz 

obdobja 2011–2020. Če pa v kalkulaciji upoštevamo realizacijo načrtovanega poseka iz obdobja 2011–

2020 in predvidimo, da bo enak delež realizacije načrtovanih sečenj tudi v obdobju 2021–2030, lahko 

zaključimo, da bo povečanje lesne zaloge v obdobju 2021–2030 znašalo 8,2 %, kar pa je 6 % več od 

povečanja lesne zaloge v obdobju 2011–2020. Glede na navedene ocene lahko zaključimo, da GGN 

GGO 2021–2030 v naslednjem ureditvenem obdobju načrtujejo minimalno intenziviranje 

gospodarjenja z gozdovi, pri čemer ob upoštevanju enake stopnje realizacije načrtovanega poseka 

iz preteklih obdobij do dejanskega intenziviranja gospodarjenja z gozdovi na varovanih območjih ne 

bo prišlo. Pregled po GGO kaže, da je največje intenziviranje gospodarjenja načrtovano v GGO Novo 

mesto. Razlog za to je zelo nizka realizacija načrtovanih ukrepov v prejšnjem obdobju. Intenziviranje 

bo pripomoglo k uravnoteženju razmerja razvojnih faz, v katerih trenutno močno prevladujejo 

debeljaki in sestoji v obnovi, kar z vidika trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ni ustrezno. Podrobno 

razlago podajamo spodaj. 

V gozdovih GGO Novo mesto je v primerjavi z modelnim stanjem prevelik delež starejših razvojnih 

faz, predvsem pa primanjkuje mladovij. V preteklem desetletju se je ta delež, ki je bil premajhen že 

pred desetletjem, še dodatno zmanjšal in delež debeljakov še povečal. Na drevju, debelejšem od 

30 cm, se nahaja 70 % lesne zaloge, skoraj četrtina na drevju, debelejšem od 50 cm. Struktura lesne 

zaloge se neprestano premika v višje debelinske razrede, prav tako so v porastu površine sestojev s 

prevladujočim debelim drevjem (npr. delež debeljakov in sestojev v obnovi se je v zadnjih desetih 

letih povečal za 7 odstotnih točk). 

Skoraj polovica gozdov območja je vključena v območja Natura 2000. Skupaj je preko 30 območij, 

največja pa so Kočevsko, Gorjanci-Radoha in Ajdovska planota. Zgoraj navedeni podatki so v teh 

gozdovih, v primerjavi z ostalimi, še bolj poudarjeni: delež starejših razvojnih faz je še večji, lesne 

zaloge so še višje in njihova struktura še bolj pomaknjena v višje debelinske razrede. 

V kolikor želimo preprečiti, da bi se v prihodnjih desetletjih, čez 50 in več let, glavnina gozdov nahajala 

v mlajših razvojnih fazah, je potrebno korake k modelnemu stanju izvajati čim prej. S popolno izvedbo 

načrtovanih ukrepov bi se v prihodnjem desetletju delež starejših razvojnih faz z današnjih 64 % 

zmanjšal na 63 %, kar je še vedno 7 odstotnih točk nad modelnim stanjem. Kljub temu, da je današnja 
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lesna zaloga na nivoju modelne, je v prihodnje še vedno predvidena akumulacija lesne zaloge. 

Predvidena intenziteta torej ne bo bistveno spremenila deleža debelega drevja v gozdovih. 

Približevanje modelnemu stanju ni pomembno zgolj z vidika trajnosti donosov, temveč je tudi 

predpogoj za zagotavljanje vseh funkcij gozda, tudi tistih, povezanih z varstvom narave. Prevelike 

površine mlajših gozdov v nekoliko odmaknjeni prihodnosti ne bi zagotavljale ustreznih pogojev 

kvalifikacijskim in ostalim živalskim in rastlinskim vrstam. Zastareli gozdovi hkrati negativno vplivajo 

na stabilnost gozdov in povečujejo tveganja pri gospodarjenju z gozdovi (ujme, škodljivci…) ter 

tveganja za velikopovršinske izgube habitata kvalifikacijskih vrst in površine posameznih 

kvalifikacijskih habitatnih tipov.  

Večja intenzivnost gospodarjenja je torej v danih razmerah nujna tako z ekonomskega (trajnost 

donosov) kot naravovarstvenega vidika. Za zagotavljanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst Nature 

2000 in ostalih pa so z načrtom predvidene konkretne usmeritve. 

Kljub temu, da v gozdovih območja odmrla lesna masa predstavlja 5,8 % lesne zaloge in da se je 

stanje v zadnjem desetletju zelo izboljšalo (intenzivno se je pristopilo k načrtnemu puščanju stoječe 

biomase), je z usmeritvami GGN GGO Novo mesto zahtevano načrtno puščanje odmrle biomase, 

drevja z dupli in odmirajočih dreves, ker je teh v najdebelejšem razredu malo in premalo ravno v 

gozdovih, kjer so zaradi nekaterih kvalifikacijskih vrst Nature 2000 zahteve največje.  

Z usmeritvami je tudi zahtevano, da se dele gozda, ki so pomemben življenjski prostor redkih in 

ogroženih živalskih ali rastlinskih vrst, prepusti naravnemu razvoju, oz. v njih tem vrstam ustrezno 

prilagojeno gospodari. Predvideno je ohranjanje oz. povečanje območij, kjer se z gozdom ne 

gospodari (osnovanje novih ekocelic). V tem smislu se ohranja oz. poveča površine današnjih gozdnih 

rezervatov, v conah detlov pa se v gozdovih vseh lastništev poveča površine ekocelic, prednostno na 

Poljanski gori in v Globokih Gačah, v katerih se določene površine dolgoročno izključi iz 

gospodarjenja. 

Na podlagi presoje načrtovanega poseka ocenjujemo, da izvedba vseh GGN GGO 2021–2030 ne bo 

rezultirala v zmanjšanju lesne zaloge. Z načrtovanim možnim posekom se struktura gozda 

posameznega GGO usmerja v smeri večje stabilnosti gozdnih sestojev in dolgoročnega ohranjanja 

uravnoteženega razmerja razvojnih faz, ob upoštevanju usmeritev iz naravovarstvenih smernic. 

Posredno sklepamo, da se površina gospodarskih gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja znotraj 

upravljalskih con ne bo zmanjšala. 

Analiza stanja kaže, da delež gospodarskih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega 

premera z nizko intenziteto gospodarjenja na ravni celotnega gozdnega prostora kompleksnih 

območij variira med 3,1 % (Mura) in 31,0 % (Kozjansko-Dobrava-Jovsi). V osrednjih conah je ta delež 

od 1,5 % (Mura v GGO Murska Sobota) do 28,9 % (Mura v GGO Maribor) (Preglednica 16). V štirih za 

ptice izpostavljenih kompleksnih območjih (Drava, Gorjanci-Radoha, Kozjansko-Dobrava-Jovsi, 

Krakovski gozd-Šentjernejsko polje) je delež gospodarskih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 

cm prsnega premera z nizko intenziteto gospodarjenja od 10,5 % (Drava v GGO Maribor) do 44,5 % 

(Kozjansko – Dobrava - Jovsi v GGO Brežice) (Preglednica 15). 

Dolgoročni varstveni cilj v upravljavskih conah ptic je 10 % gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja 

s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera (skupaj varovalni gozdovi in gospodarski 



Dodatek okoljskemu poročilu za presojo sprejemljivosti izvedbe 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov za 

obdobje 2021–2030 na varovana območja. 

Zavod za gozdove Slovenije I ZaVita, d.o.o.  112 

gozdovi). Ta kriterij je, razen v GGO Murska Sobota (3,7 % v coni Mura) in GGO Kranj (9,8 % v coni 

Kamniško-Savinjske Alpe), dosežen znotraj vseh osrednjih con (Preglednica 27) in štirih za ptice 

izpostavljenih kompleksnih območjih (Preglednica 26). Glede na analizo stanja sklepamo, da morajo 

vsi načrti ohranjati, GGN GGO Murska sobota pa v kompleksnem območju Mura dolgoročno povečati 

površino gospodarskih in varovalnih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z 

nizko intenziteto gospodarjenja na 10 % površine gozdov (glej omilitveni ukrep v poglavju Površina 

varovalnih gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja znotraj območij Natura 2000). Na območju Mure 

je zaradi tradicionalnega gospodarjenja (večja intenzivnost gospodarjenja na večjih površinah) in 

večjih površin odsekov (v delu odseka je zelo visoka intenzivnost, v preostalem delu pa nizka oziroma 

celo brez gospodarjenja, povprečje umesti odsek v gozdove z višjo intenziteto gospodarjenja) 

dejansko stanje glede neintenzivno gospodarjenih gozdov nekoliko drugačno, kot kažejo podatki. 

Problematika zajema podatkov bo rešena s projektom E-gozdarstvo, v katerem se bo razvila »živa« 

sestojna karta, kjer bodo posek in vsa dela v gozdovih tudi geolocirani, kar bo omogočalo bolj 

natančen izračun intenzivnosti gospodarjenja na ha površine. Drugi razlog za manjše površine 

neintenzivno gospodarjenih gozdov na tem območju je veliko površinsko pojavljanje in širjenje 

invazivnih tujerodnih vrst. Glede na intenzivnost pojavljanja invazivnih vrst je negospodarjenje v 

obmurskih gozdovih lahko zelo problematično, predvsem z vidika dologoročnega ohranjanja 

avtohtonih drevesnih vrst. Večja odprta površina brez intenzivnega ukrepanja v mladju pomeni 

tveganje za razrast invazivk. Prisotno je velikopovršinsko pojavljanje in širjenje invazivnih tujerodnih 

lesnatih, grmovnih in zeliščnih rastlinskih vrst, ki zahtevajo intenzivno ukrepanje, če želimo ohraniti 

avtohtone vrste. Nekatere drevesne invazivne tujerodne vrste v določenih sestojih že predstavljajo 

gradnike sestojev (npr. negundovec).  

Za velikost in s tem bistvenost vpliva intenziviranja gospodarjenja z gozdovi znotraj območij Natura 

2000 so poleg usmeritev za razvoj gozdnih sestojev pomembni tudi omilitveni ukrepi za 

negospodarjene gozdove (glej poglavje 4.2.1). Pomembna je predvsem usmeritev osnovanja ekocelic, 

s katero se bo posredno ohranjal oziroma povečal delež površine gospodarskih gozdov s prsnim 

premerom nad 30 cm z nizko intenziteto gospodarjenja.  

Skupno tako ocenjujemo, da bo vpliv intenziviranja gospodarjenja na površino gospodarskih gozdov 

s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko intenziteto gospodarjenja nebistven ob 

upoštevanju omilitvenega ukrepa (ocena C):  

 v besedilo poglavja 5.3.9 vseh GGN GGO 2021–2030 naj se doda usmeritev »Ohranjati 

površine gospodarskih gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja s prevladujočim drevjem 

nad 30 cm prsnega premera, ki so hkrati del UC«.  

Z upoštevanjem omilitvenega ukrepa se bodo ohranjale primerne habitatne razmere za divjega 

petelina v PVO Jelovica (SI5000001), Julijci (SI5000019), Grintovci (SI5000024) in Pohorje (SI5000006), 

belovratega muharja v PVO Mura (SI5000010), malega muharja v PVO Julijci (SI5000019), Grintovci 

(SI5000024) in Kočevsko (SI5000013), triprstega detla v PVO Jelovica (SI5000001), Julijci (SI5000019), 

Grintovci (SI5000024), Karavanke (SI5000030), Kočevsko (SI5000013), Pohorje (SI5000006), Snežnik – 

Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd (SI5000025), belohrbtega detla v PVO Kočevsko (SI5000013), 

Snežnik – Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd (SI5000025), srednjega detla v PVO Mura (SI5000010), 

brazdarja v POO Kočevsko (SI3000263), močvirskega krešiča v POO Mura (SI3000215), škrlatnega 
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kukuja Mura v POO Mura (SI3000215) in Buxbaumia viridis – mah v POO Kočevsko (SI3000263) in 

Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256). 

Površina varovalnih gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja znotraj območij Natura 2000 

Varovalne gozdove se določi z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 

(Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20). Status varovalnega gozda imajo 

gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na strmih obronkih ali bregovih 

voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo 

prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo 

gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni krajini z 

izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti ter gozdovi na zgornji meji gozdne 

vegetacije. Uredba določa tudi režim gospodarjenja z varovalnimi gozdovi. V Sloveniji se v teh 

gozdovih pogosto ni gospodarilo, zato ima del varovalnih gozdov strukturo gozdov z nizko 

intenziteto oz. brez gospodarjenja, značilno za starejše faze razvoja gozda, ki so pomemben gradnik 

biotske raznovrstnosti (za opis glej poglavje 4.2.1). Hkrati pa so to gozdovi, v katerih je izključno za 

zagotavljanje funkcije varovanja gozdnih zemljišč in sestojev potrebno gospodariti. 

V vseh GGN GGO 2021–2030 so usmeritve za gospodarjenje z varovalnimi gozdovi podane v poglavju 

5.3.10 Varovalni in zaščitni gozdovi. V vseh GGN GGO 2021–2030 je podana splošna usmeritev, da je 

v varovalnih gozdovih potrebno upoštevati režim gospodarjenja varovalnih gozdov, kot ga določa 

Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. Prav tako so v GGN GGO 2021–

2030 navedene usmeritve za gozdnogojitvene ukrepe, ki so namenjeni predvsem zagotavljanju 

varovalne in zaščitne funkcije. Te usmeritve lahko obsegajo tudi povečan posek zaradi zagotavljanja 

varovalnih učinkov gozda, kar posledično lahko pomeni tudi zmanjševanje deleža varovalnih gozdov 

z nizko intenziteto gospodarjenja. Tako je na primer v GGN GGO Novo mesto, kjer glede na ostale 

načrte izstopa višina načrtovanega možnega poseka v varovalnih gozdovih. V GGN GGO Novo mesto 

je predvidena sečnja 98 % prirastka oz. 24 % lesne zaloge. V ostalih GGN GGO 2021–2030 je 

predviden posek v varovalnih gozdovih do maksimalno 58 % prirastka in v razponu od 4 do 17 % 

lesne zaloge. Varovalni gozdovi so razglašeni iz različnih razlogov in razglasitev predstavlja različne 

stopnje omejitev gospodarjenja s ciljem, da gozdovi po ukrepu še vedno zagotavljajo funkcijo 

varovanja gozdnih zemljišč in sestojev oz. funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti, zaradi katere so 

razglašeni. Razlika v višini možnega poseka je tako odvisna od stanja gozdov in zaostrenosti rastiščnih 

razmer (ekspozicija, skalovitost), ki so v določenih predelih varovalnih gozdov alpskega dela Slovenije 

tako težavne, da izvedba ukrepov za izboljšanje strukture teh gozdov in izboljšanje varovalne funkcije 

ni mogoča, zato je gospodarjenje manj intenzivno. V nekaterih drugih GGO je ekstremnost rastiščnih 

razmer v pogledu varovanja tal pred erozijo manjša in je ukrepanje za zagotavljanje varovalne funkcije 

(npr. GGN GGO Novo mesto) ali funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti (npr. GGN GGO Murska 

sobota) možno, zato je posledično gospodarjenje bolj intenzivno. Analiza stanja po kompleksnih 

območjih kaže, da se delež varovalnih gozdov (nad 30 cm prsnega premera) z nizko intenziteto 

gospodarjenja od vseh varovalnih gozdov v kompleksnem območju Natura 2000 giblje od 4,4 % 

(Trnovski gozd v GGO Postojna) do 93,2 % (Jelovica v GGO Bled). Varovalnih gozdov s prevladujočim 

drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko intenziteto gospodarjenja je v osrednjih conah od 0,4 

% (Pohorje v GGO Slovenj Gradec) do 78,8 % (Karavanke v GGO Bled) vseh gozdov (Preglednica 26). 
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Velik razpon v deležih teh gozdov je mogoče pojasniti z različnim stanjem varovalnih gozdov in 

izvedbo sanacijskih sečenj za odpravo posledic ujm in gradacij podlubnikov v preteklem obdobju.  

Ob upoštevanju usmeritev in stanja ocenjujemo, da je mogoče poslabšanje stanja habitata v 

upravljavskih conah posameznih kvalifikacijskih vrst, katerih habitatne zahteve vsebujejo drevesno 

strukturo, značilno za starejše sestoje, in sicer v GGN GGO Novo mesto ter GGN GGO Murska Sobota. 

Na intenziteto gospodarjenja, ki se izkazuje predvsem z višino načrtovanega poseka, v največji meri 

vpliva stanje gozdov in s tem povezane smernice. Stanje v varovalnih gozdovih v GGO Novo mesto 

je takšno, da je zaradi trajnega zagotavljanja varovalne funkcije gozdov potrebno v obnovo uvesti 

več debeljakov kot v ostalih gozdovih, prav tako pa je potrebno pospešeno nadaljevati v preteklosti 

začete obnove. Na podlagi zapisanega podajamo omilitveni ukrep, ki bo omilil potencialne negativne 

vplive intenziviranja z varovalnimi gozdovi na stanje habitata v upravljavskih conah posameznih 

kvalifikacijskih vrst, katerih habitatne zahteve vsebujejo drevesno strukturo, značilno za starejše 

sestoje:  

 v GGN GGO Novo mesto se zniža možni posek v varovalnih gozdovih na najnižjo, z vidika 

trajnega zagotavljanja varovalne funkcije še sprejemljivo raven, ki mora biti prilagojena stanju 

sestojev (cca. 85 % prirastka). 

Poleg omilitvenega ukrepa bo na zagotavljanje površin gozdov z nizko intenzivnostjo gospodarjenja 

oz. površin gozdov brez ukrepanja močno vplivala tudi usmeritev GGN GGO Novo mesto, da se 

prednostno poveča površine ekocelic v Globokih Gačah, v katerih se določene površine dolgoročno 

izključi iz gospodarjenja. V tem predelu je predvidena izločitev 100 ha ekocelic, ki bo pomembno 

vplivala na ohranjanje deleža negospodarjenih gozdov. Na območju Gluhe loze je po odkupu gozdov 

v dolini Kobile s strani države v letu 2022 predvidena sprememba varovalnega gozda v gozdni 

rezervat. Realizacija predvidenih sprememb varovalnih gozdov v ekocelice in gozdni rezervat 

posledično pomeni, da načrtovan posek v varovalnih gozdovih ne bo realiziran v takšnem obsegu, 

kot je predviden z omilitvenim ukrepom (85 %), ampak bo dejansko bistveno nižji. 

Omilitveni ukrep podajamo tudi za GGN GGO Murska Sobota, kjer je trenuten delež varovalnih 

gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja z drevjem nad 30 cm prsnega premera relativno nižji v 

primerjavi z ostalimi območji. Na območju Mure bo sicer ciljni delež 10 % površin varovalnih in 

gospodarskih gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja z drevjem nad 30 cm prsnega premera 

dosegljiv v daljšem časovnem obdobju, saj je pogojen z nevarnostjo pojavljanja invazivnih vrst, zaradi 

katere je negospodarjenje v obmurskih gozdovih lahko zelo problematično, predvsem z vidika 

dologoročnega ohranjanja avtohtonih drevesnih vrst (glej obširno razlago v poglavju Površina 

gospodarskih gozdov z nizko intenziteto gospodarjenja znotraj območij Natura 2000).  

Načrtovan možni posek v varovalnih gozdovih (reka Mura) je v primerjavi s preteklim načrtovalskim 

obdobjem nižji in usmerjen k akumulaciji lesne zaloge. 

Omilitveni ukrep: 

 v GGN GGO Murska Sobota naj se poglavji 5.3.9. in 5.3.10. dopolnita z besedilom, ki bo 

določalo, da se dolgoročno poveča delež površin varovalnih in gospodarskih gozdov z nizko 

intenziteto gospodarjenja, ki so hkrati del upravljavskih con (vrst ptic z večjimi zahtevami 
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glede sestojev z drevjem nad 30 cm prsnega premera: belohrbti detel, črna štorklja, divji 

petelin itd.), na 10 %. 

 Hkrati podajamo tudi omilitveni ukrep za vse GGN GGO 2021–2030: 

 v besedilo poglavij 5.3.9 in 5.3.10 vseh GGN GGO 2021–2030 naj se doda usmeritev »Ohranjati 

površine varovalnih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko 

intenzivnostjo gospodarjenja, ki so hkrati del UC, v kolikor to ni v neskladju z zagotavljanjem 

varovalnih učinkov gozda.« 

Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bo vpliv vseh GGN GGO 2021–2030 zaradi potencialnih 

sprememb deleža varovalnih gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega premera z nizko 

intenziteto gospodarjenja na kvalifikacijske vrste divji petelin v PVO Jelovica (SI5000001), Julijci 

(SI5000019), Grintovci (SI5000024) in Pohorje (SI5000006), belovrati muhar v PVO Mura (SI5000010), 

mali muhar v PVO Julijci (SI5000019, Grintovci (SI5000024) in Kočevsko (SI5000013), triprsti  detel v 

POV Jelovica (SI5000001), Julijci (SI5000019), Grintovci (SI5000024), Karavanke (SI5000030), Kočevsko 

(SI5000013), Pohorje (SI5000006), Snežnik – Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd (SI5000025), belohrbti 

detel v PVO Kočevsko (SI5000013), Snežnik – Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd (SI5000025), srednji 

detel v PVO Mura (SI5000010), brazdar v POO Kočevsko (SI3000263), močvirski krešič v POO Mura 

(SI3000215), škrlatni kukuj Mura v POO Mura (SI3000215) in Buxbaumia viridis – mah v POO Kočevsko 

(SI3000263) in Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256) na navedenih območjih Natura 2000 nebistven 

(ocena C). 

Drugi pomembni vplivi 

V okviru izdelave GGN GGO 2021–2030 so bile z uporabo meritev stalnih vzorčnih ploskev na podlagi 

prirastoslovnih zakonitosti za posamezne gozdne rastiščne tipe preverjene in posodobljene modelne 

vrednosti (proizvodne dobe, pomladitvene dobe, ciljni premeri). Okvirne vrednosti proizvodnih in 

pomladitvenih dob, določene na ravni rastiščnogojitvenih razredov, uporabimo za presojo trajnosti 

donosov gozdov. Okvirne proizvodne dobe lahko v konkretnih primerih skrajšamo (v primeru rizičnih 

sestojev) ali podaljšamo (v kolikor to izhaja iz zahtev različnih funkcij (npr. funkcije ohranjanja biotske 

raznovrstnosti)).  

Usmeritve za gospodarjenje z gozdnimi sestoji, ki obsegajo tudi določanje načina obnove, zgradbo 

sestojev, proizvodne in pomladitvene dobe, drevesno sestavo, lesno zalogo in ciljne dimenzije, so v 

GGN GGO 2021–2030 podane v poglavju 5.3.1 Usmeritve za gospodarjenje z gozdnimi sestoji, 

določene na ravni posameznih rastiščnogojitvenih razredov. Za zagotavljanje biotske raznovrstnosti 

in ohranjanje stanja na območju Nature 2000 so v poglavju 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske 

raznovrstnosti določene še dodatne usmeritve za drevesno sestavo in zgradbo sestojev ter 

pomlajevanje in obnovo. V prilogah posameznega načrta so nadalje za posamezne upravljavske cone 

znotraj Nature 2000 podane še bolj konkretne usmeritve za ta področja skladno z naravovarstvenimi 

smernicami. 

V vseh kompleksnih območjih, razen v kompleksnem območju Kras, je delež razvojnih faz z odraslim 

drevjem višji od 50 % celotne gozdne površine kompleksnega območja. Posledično prihaja do težav 

zaradi pomanjkanja površin mladovja, ki je za zagotavljanje ugodnega stanja gozdnih habitatov 

nujno. Zaradi pomanjkanja površin mladovja se zato preostali negativni vplivi na stanje gozdnega 
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habitata še povečujejo (npr. objedanje mladja, stabilnost sestojev, podvrženost tujerodnim invazivnim 

vrstam, slabša odpornost gozdov). Povečuje se tudi nevarnost ujm, zato so na ogroženih območjih, 

kjer je velik delež razvojnih faz z drevjem nad 30 cm premera, pomembne tudi dileme, na katerih 

površinah podaljševati proizvodne dobe in ohranjati debelo drevje in na katerih površinah začeti 

obnovo gozdov, ki poleg skrajšanja proizvodne dobe v nekaterih primerih omogoča izboljšanje stanja 

gozdnih habitatnih tipov kot povečevanje odpornosti gozdov na podnebne spremembe (predvsem 

gozdov, ki imajo spremenjeno drevesno sestavo). 

V Prilogi vseh načrtov so po rastiščnogojitvenih razredih določene modelne strukture razvojnih faz, 

povezanih s proizvodnimi dobami in velikopovršinskimi obnovami, ki zagotavljajo trajnostno 

gospodarjenje z gozdovi na širši ravni. Vsi GGN GGO 2021–2030, razen GGN GGO Ljubljana, Postojna, 

Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Kraško, imajo v poglavju 5.3.9 tudi eksplicitno poudarjeno, naj se 

zagotavlja uravnoteženo razmerje razvojnih faz in zgradba gozdov. Za GGN GGO Ljubljana, Postojna, 

Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Kraško GGN GGO podajamo omilitveni ukrep (ocena C):  

 GGN GGO Ljubljana, Postojna, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Kraško GGN GGO naj v 

poglavje 5.3.9 Konkretne varstvene usmeritve za Naturo 2000 zapišejo usmeritev »Ohranja naj 

se uravnoteženo razmerje razvojnih faz in zgradba gozdov«. 

Usmeritve iz GGN GGO 2021-2030, ob upoštevanju omilitvenega ukrepa, vodijo v dolgoročno 

stabilnost habitata kvalifikacijski vrst divji petelin v PVO Jelovica (SI5000001), Julijci (SI5000019, 

Grintovci (SI5000024) in Pohorje (SI5000006), belovrati muhar v PVO Mura (SI5000010), mali muhar 

v PVO Julijci (SI5000019, Grintovci (SI5000024) in Kočevsko (SI5000013), triprsti  detel v PVO Jelovica 

(SI5000001) ), Julijci (SI5000019, Grintovci (SI5000024), Karavanke (SI5000030), Kočevsko (SI5000013), 

Pohorje (SI5000006), Snežnik – Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd (SI5000025), belohrbti detel v PVO 

Kočevsko (SI5000013), Snežnik – Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd (SI5000025), srednji detel v PVO 

Mura (SI5000010), brazdar v POO Kočevsko (SI3000263), močvirski krešič v POO Mura (SI3000215), 

škrlatni kukuj Mura v POO Mura (SI3000215) in Buxbaumia viridis – mah v POO Kočevsko (SI3000263) 

in Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), alpski kozliček (Rosalia alpina)v POO Boč - Haloze - 

Donačka gora (SI3000118), Kum (SI3000181), Kočevsko (SI3000263), Gorjanci - Radoha (SI3000267), 

Pohorje (SI3000270), Karavanke (SI3000285), Javorniki - Snežnik (SI3000231), Julijske Alpe 

(SI3000253), Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), Menina 

(SI3000261), Orlica (SI3000273), Bohor (SI3000274), širokouhi netopir (Barbastella barbastellus) v POO 

Huda luknja (SI3000224), Rački ribniki - Požeg (SI3000257), Huda luknja pri Radljah (SI3000137), 

Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Javorniki - Snežnik (SI3000231), Kočevsko (SI3000263), Notranjski 

trikotnik (SI3000232), Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), Lubnik (SI3000206), Kum (SI3000181), 

Gorjanci - Radoha (SI3000267), Julijske Alpe (SI3000253), Kamniško - Savinjske Alpe (SI3000264), Boč 

- Haloze - Donačka gora (SI3000118), Goričko (SI3000221), navadni netopir (Myotis myotis) v POO 

Ribniška dolina (SI3000026), Krška jama (SI3000170), Dolenji Suhor (SI3000316), Metlika (SI3000063), 

Kum (SI3000181), Ajdovska planota (SI3000188), Radulja s pritoki (SI3000192), Berje - Zasip 

(SI3000334), Gozd Olševek - Adergas (SI3000101), Selca (SI3000312), Završe (SI3000318), Huda luknja 

(SI3000224), Juršinci (SI3000144), Kras (SI3000276), Kočevsko (SI3000263), Notranjski trikotnik 

(SI3000232), Ljubljansko barje (SI3000271), Krka s pritoki (SI3000338), Polhograjsko hribovje 

(SI3000335), Dobličica (SI3000048), Zgornja Drava s pritoki (SI3000172), Mura (SI3000215), Goričko 

(SI3000221), črna štorklja (Ciconia nigra) v PVO Krakovski gozd - Šentjernejsko polje (SI5000012), 
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Dobrava - Jovsi (SI5000032), Snežnik - Pivka (SI5000002), Cerkniško jezero (SI5000015), Posavsko 

hribovje (SI5000026), Pohorje (SI5000006), Mura (SI5000010), Goričko (SI5000009), Drava (SI5000011), 

črna žolna (Dryocopus martius) v PVO Krakovski gozd - Šentjernejsko polje (SI5000012), Kozjansko 

(SI5000033), Vipavski rob (SI5000021), Snežnik - Pivka (SI5000002), Kočevsko (SI5000013), Trnovski 

gozd (SI5000025), Jelovica (SI5000001), Grintovci (SI5000024), Pohorje (SI5000006), Goričko 

(SI5000009), Julijci (SI5000019), Drava (SI5000011), Mura (SI5000010), koconogi čuk (Aegolius funereus) 

v PVO Snežnik - Pivka (SI5000002), Trnovski gozd (SI5000025), Gluha loza (SI5000029), Jelovica 

(SI5000001), Grintovci (SI5000024), Pohorje (SI5000006), Julijci (SI5000019), Kočevsko (SI5000013), 

kozača (Strix uralensis) v PVO Krakovski gozd - ÄąÂ entjernejsko polje (SI5000012), Snežnik - Pivka 

(SI5000002), Trnovski gozd (SI5000025), Jelovica (SI5000001), Julijci (SI5000019), Kočevsko 

(SI5000013).  

Usmeritve vodijo tudi v dolgoročno stabilnost  kvalifikacijskih habitatnih tipov: Bukovi gozdovi 

(Luzulo-Fagetum) na POO Boč - Haloze - Donačka gora (SI3000118), Bohor (SI3000274), Drava 

(SI3000220), Goričko (SI3000221), Kras (SI3000276), Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-

Fagion)) na POO Boč – Haloze – Donačka gora (SI3000118), Bohor (SI3000274), Kras (SI3000276), Ilirski 

hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) na POO Drava (SI3000220), Goričko 

(SI3000221), Kočevsko (SI3000263), javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih 

v POO Boč - Haloze - Donačka gora (SI3000118), Kamniško - Savinjske Alpe (SI3000264), Karavanke 

(SI3000285), Kočevsko (SI3000263), Kum (SI3000181), Pohorje (SI3000270), Trnovski gozd – Nanos 

(SI3000255), obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) v POO Drava (SI3000220), Goričko (SI3000221), 

Julijske Alpe (SI3000253), Kočevsko (SI3000263), Kras (SI3000276), Mura (SI3000215), obrečni 

hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris) znotraj POO Drava (SI3000220) in Mura 

(SI3000215), barjanski gozdovi v POO Pohorje (SI3000270), ruševje z vrstama Pinus mugo in 

Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) v POO Julijske Alpe (SI3000253), Kamniško 

- Savinjske Alpe (SI3000264) in Karavanke (SI3000285), (sub)mediteranski gozdovi črnega bora v POO 

Julijske Alpe (SI3000253), dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-

Pinetum), v POO Kamniško - Savinjske Alpe (SI3000264), Karavanke (SI3000285), kisloljubni smrekovi 

gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) v POO Karavanke (SI3000285), 

Pohorje (SI3000270) in POO Javorniki – Snežnik (SI3000231), obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi 

gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), 

vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris) v POO Dobrova – Jovsi (SI3000268) in POO Krakovski gozd 

(SI3000051). bukov kozliček (Morimus funereus) v POO Kum (SI3000181), Bohor (SI3000274), Orlica 

(SI3000273), Kras (SI3000276), Matarsko podolje (SI3000233), Vrhe nad Rašo (SI3000229), Trnovski 

gozd - Nanos (SI3000255), Javorniki - Snežnik (SI3000231), Kočevsko (SI3000263), Notranjski trikotnik 

(SI3000232), Dolina Branice (SI3000225), Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), Gorjanci - Radoha 

(SI3000267), Boč - Haloze - Donačka gora (SI3000118), Julijske Alpe (SI3000253).  

Velikopovršinske obnove lahko vodijo v izgubo in/ali fragmentarnost habitata  kvalifikacijskih vrst in 

kvalifikacijskih habitatnih tipov (Posebna priloga 1).  

Pri pregledu ocenjujemo, da so usmeritve, ki določajo proizvodne dobe in velikopovršinske obnove,  

v vseh GGN GGO 2021–2030 pomanjkljive, kar lahko vodi v izgube habitata zgoraj naštetih 
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kvalifikacijskih vrst in površine kvalifikacijskih habitatnih tipov. Zato ocenjujemo vpliv vseh GGN GGO 

2021–2030 kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C):  

 vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.9 dodajo usmeritev: Proizvodne dobe v 

posameznih UC prilagajati glede na naravovarstvene smernice ob upoštevanju strateških 

usmeritev glede ohranjanja površine varovalnih in gospodarskih gozdov z nizko intenziteto 

gospodarjenja in zagotavljanja ustreznega razmerje razvojnih faz in zgradbe gozda; 

 vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.9 dodajo usmeritev: Pri obnovi gozdnih sestojev 

v posameznih UC upoštevati usmeritve za velikost pomladitvenih jeder, podane v 

naravovarstvenih smernicah oziroma v PUN za posamezne upravljavske cone oziroma vrste; 

v kompleksnem območju Mura podati max. 2 ha velikost pomladitvenih jeder v gozdnem 

habitatnem tipu GHT 91F0 - hrastovo-jesenovo-brestovi logi znotraj UC za srednjega detla v 

kompleksnem območju Mura. 

Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov bo tudi z vidika proizvodnih dob in pomladitvenih jeder 

zagotovljena dolgoročna stabilnost habitata v poglavju o potencialnih vplivih razvojnih faz naštetih 

kvalifikacijskih vrst in kvalifikacijskih habitatnih tipov Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) na POO Boč - 

Haloze - Donačka gora (SI3000118), Bohor (SI3000274), Drava (SI3000220), Goričko (SI3000221), Kras 

(SI3000276), Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) na POO Boč – Haloze – 

Donačka gora (SI3000118), Bohor (SI3000274), Kras (SI3000276), Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi 

(Erythronio-Carpinion) na POO Drava (SI3000220), Goričko (SI3000221), Kočevsko (SI3000263), 

javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih v POO Boč - Haloze - Donačka gora 

(SI3000118), Kamniško - Savinjske Alpe (SI3000264), Karavanke (SI3000285), Kočevsko (SI3000263), 

Kum (SI3000181), Pohorje (SI3000270), Trnovski gozd – Nanos (SI3000255), obrečna vrbovja, jelševja 

in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) v POO Drava (SI3000220), Goričko (SI3000221), Julijske Alpe (SI3000253), Kočevsko 

(SI3000263), Kras (SI3000276), Mura (SI3000215), obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi 

(Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih 

rek (Ulmenion minoris) znotraj POO Drava (SI3000220) in Mura (SI3000215), barjanski gozdovi v POO 

Pohorje (SI3000270), ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-

Rhododendretum hirsuti) v POO Julijske Alpe (SI3000253), Kamniško - Savinjske Alpe (SI3000264) in 

Karavanke (SI3000285), (sub)mediteranski gozdovi črnega bora v POO Julijske Alpe (SI3000253), 

dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum), v POO Kamniško - 

Savinjske Alpe (SI3000264), Karavanke (SI3000285), kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do 

alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) v POO Karavanke (SI3000285), Pohorje (SI3000270) in POO 

Javorniki – Snežnik (SI3000231), obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus 

laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris) 

v POO Dobrova – Jovsi (SI3000268) in POO Krakovski gozd (SI3000051). 

 

 



Dodatek okoljskemu poročilu za presojo sprejemljivosti izvedbe 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov za 

obdobje 2021–2030 na varovana območja. 

Zavod za gozdove Slovenije I ZaVita, d.o.o.  119 

4.2.3 DELEŽ TER STRUKTURA ODMRLEGA IN ODMIRAJOČEGA DREVJA 

Količina in struktura odmrle lesne biomase predstavljata pomemben element v habitatu saproksilnih 

organizmov (Müller in Büller, 2010; Vrezec in sod., 2014a; Vrezec in sod., 2014b). Njen pomen se 

odraža tudi pri rabi odmrle lesne biomase kot kazalnika PUN (Danev in sod., 2020). Količina in 

struktura odmrle lesne biomase sta v PUN kot ciljni vrednosti opredeljeni pri kvalifikacijskih vrstah 

hrastov kozliček (Cerambyx cerdo), bukov kozliček (Morimus funereus), alpski kozliček (Rosalia alpina), 

širokouhi netopir (Barbastella barbastellus), navadni netopir (Myotis myotis), belovrati muhar (Ficedula 

albicollis), črna štorklja (Ciconia nigra), črna žolna (Dryocopus martius), divji petelin (Tetrao urogallus), 

koconogi čuk (Aegolius funereus), mali muhar (Ficedula parva), kozača (Strix uralensis), srednji detel 

(Leiopicus medius), triprsti detel (Picoides tridactylos), brazdar (Rhysodes sulcatus), belohrbti detel 

(Dendrocopos leucotos), mali klinkač (Clanga pomarina), mali skovik (Glaucidium passerinum), pivka 

(Picus canus), veliki žagar (Mergus merganser), rogač (Lucanus cervus), Buxbaumia viridis – mah. PUN 

višino potrebne odmrle lesne biomase opredeljuje kot 3 % lesne zaloge, ki jo usmerja v debelinske 

razrede nad 30 cm prsnega premera. Vrednost kazalnika v PUN znaša pri posameznih vrstah (detli) 

5 % lesne zaloge. V letu 2015 so bile na območju Natura 2000 Kočevsko (SI3000263) izvedene 

raziskave detlov (Bertoncelj in sod., 2015). V habitatu triprstega detla je povprečna količina odmrle 

lesne biomase v lesni zalogi v okolici mest s potrjenim pojavljanjem vrste dosegala delež 3,8 % lesne 

zaloge. Pri tem je bila nizka vrednost odmrle lesne biomase iglavcev (7,7 m3/ha) verjetno razlog za 

nizko gostoto triprstega detla na Kočevskem v primerjavi z nekaterimi drugimi območji v Evropi 

(Bertoncelj in sod., 2015). V habitatu belohrbtega detla je bilo v okolici točk, kjer je bila vrsta 

zabeležena, 5,7 % odmrle lesne biomase (Bertoncelj in sod., 2015).  

Podrobna analiza stanja po upravljavskih conah kaže, da je delež odmrle lesne biomase (Preglednica 

16) vseh debelinskih razredov v osrednjih conah od 3,1 % (cona Pohorje v GGO Maribor) do 15,7 % 

(cona Trnovski gozd v GGO Tolmin). V večini osrednjih con predstavlja prevladujoč delež debelinski 

razred A; več kot polovica odmrle mase pa je v razširjenih debelinskih razredih B in C v delih osrednjih 

con Kamniško - Savinjske Alpe (v GGO Ljubljana), Kočevsko (v GGO Kočevje), Mura (v GGO Maribor), 

Trnovski gozd (v GGO Tolmin) in Karavanke (GGO Kranj). V štirih, za ptice izpostavljenih kompleksnih 

območjih (Drava, Gorjanci - Radoha, Kozjansko - Dobrava - Jovsi, Krakovski gozd - Šentjernejsko 

polje), znaša delež odmrle mase od 2,8 % (Kozjansko - Dobrava - Jovsi v GGO Celje) do 12,4 % 

(Kozjansko - Dobrava - Jovsi v GGO Brežice) od celotne lesne zaloge, večina je povsod v debelinskem 

razredu A (Preglednica 19). 

Vsi načrti predvidevajo s PUN določen delež odmrle lesne biomase vsaj 3 %. Trenutno stanje v vseh 

gozdovih Nature 2000 je sicer nad mejno vrednostjo PUN-a, namreč 6,8 % (Preglednica 19), in znaša 

tudi na ravni posameznih kompleksnih območjih minimalno 4,3 % (Preglednica 19). Z usmeritvijo, naj 

se premakne struktura odmrlega in odmirajočega drevja v prid debelejšemu drevju B in C razširjenega 

debelinskega razreda, se bo kvaliteta habitata predmetnih vrst izboljšala. 

Vsi GGN GGO 2021–2030 določajo, da se bo v posameznih upravljavskih conah belohrbtega detla 

(Dendrocopos leucotos), koconogega čuka (Aegolius funereus), triprstega detla (Picoides tridactylos), 

brazdarja (Rhysodes sulcatus) in malega muharja (Ficedula parva) delež odmrle lesne biomase v lesni 

zalogi povečal na vsaj 5 % in tako dolgoročno dosegel višino, določeno s PUN. Vsi načrti za te 

upravljavske cone določajo tudi, da se zagotovi primerna struktura odmrlega drevja, da mora biti 
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večina odmrlega drevja premera vsaj 30 cm ter da naj bo poudarek na stoječem odmrlem drevju. S 

tem se bo izboljšala tudi struktura odmrle lesne biomase, ki je trenutno, ob upoštevanju ekoloških 

zahtev zgoraj naštetih kvalifikacijskih vrst ptic, neugodna. Večino odmrle lesne biomase namreč 

predstavljajo drevesa prsnega premera, manjšega od 30 cm. GGN GGO Brežice, Slovenj Gradec, 

Maribor v poglavju 5.3.9 sicer vsebujejo usmeritve za biomaso, a ne določajo točne količine biomase, 

ki se jo pušča v gozdovih (3 %). GGN GGO Tolmin nima jasnega sklica, ki bi omogočal prenos 

usmeritev gospodarjenja z odmrlo lesno biomaso v upravljavskih conah Nature 2000. Ocenjujemo 

tudi, da je v vseh GGN GGO 2021–2030 zapis v poglavju 5.4.3 neustrezen, saj manjkajo ciljne vrednosti 

glede odmrle lesne biomase. Podajamo omilitvene ukrepe (ocena C): 

 vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.4.3 Gojitvena, varstvena in ostala dela vključijo 

konkretne usmeritve za delež odmrle biomase ter število dreves v B in C razširjenih 

debelinskih razredih v upravljavskih conah, ki so pomembne predvsem zaradi ohranjanja 

spodaj navedenih kvalifikacijskih vrst ptic (glej tudi Posebno prilogo 1), kot je določeno v 

Preglednica 32. Pri tem naj vsi GGN GGO 2021–2030 v poglavje 5.4.3 Gojitvena, varstvena in 

ostala dela vključijo konkretne usmeritve za delež odmrle biomase ter število dreves v B in C 

razširjenih debelinskih razredih na območjih Natura 2000, ki niso zajeta v osrednjih conah in 

so pomembna predvsem zaradi ohranjanja saprofitskih vrst hroščev, kot je določeno v 

Preglednica 33; 

 besedilo GGN GGO Brežice, Slovenj Gradec, Maribor naj se v poglavju 5.3.9 dopolni na način, 

ki bo za gozdove znotraj območij Natura 2000 predpisal vsaj 3 % odmrle lesne biomase v 

lesni zalogi s prevladujočim drevjem B in C razširjenega debelinskega razreda; 

 besedilo GGN GGO Tolmin naj se v poglavju 5.3.9 dopolni na način, ki bo načrtovalca napotil 

k usmeritvam glede odmrle lesne biomase po upravljavskih conah, ki se nahajajo v prilogi 

posameznega načrta. GGN GGO Slovenj Gradec in Murska Sobota naj uredita številčenje 

prilog, da bo jasen sklic med tekstom načrta ter Prilogo za konkretne varstvene usmeritve za 

upravljavske cone. 

Z omilitvenimi ukrepi bo omogočeno, da izvedba GGN GGO 2021–2030 v vseh gozdovih, ki so del 

omrežja Natura 2000, ne bo imela bistvenih negativnih vplivov na ohranitveno stanje kvalifikacijskih 

vrst divji petelin v POV Jelovica (SI5000001), Julijci (SI5000019), Grintovci (SI5000024) in Pohorje 

(SI5000006), belovrati muhar v POV Mura (SI5000010), mali muhar v POV Julijci (SI5000019), Grintovci 

(SI5000024) in Kočevsko (SI5000013), triprsti  detel v POV Jelovica (SI5000001), Julijci (SI5000019), 

Grintovci (SI5000024), Karavanke (SI5000030), Kočevsko (SI5000013), Pohorje (SI5000006), Snežnik – 

Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd (SI5000025), belohrbti detel v POV Kočevsko (SI5000013), Snežnik 

– Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd (SI5000025), srednji detel v POV Mura (SI5000010), brazdar v 

POO Kočevsko (SI3000263), močvirski krešič v POO Mura (SI3000215), škrlatni kukuj Mura v POO 

Mura (SI3000215) in Buxbaumia viridis – mah v POO Kočevsko (SI3000263) in Krimsko hribovje - 

Menišija (SI3000256). 

Dodajamo tudi priporočila, ki presegajo GGN GGO 2021–2030: 

 za doseganje varstvenih ciljev, povezanih s količino odmrle biomase, naj se predlaga 

sprememba Pravilnika o vlaganjih v gozdove, saj 5-7 odmrlih ali odmirajočih dreves B+C 

debelinskega razreda, potrebnih za dobro stanje saproksilnih vrst, pomeni vsaj 20 m3/ha 

(sedanja omejitev v Pravilniku je 10 m3/ha); 
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 ob izvajanju ukrepa puščanje odmrle stoječe biomase je trenutna omejitev vrednosti 

Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 25 €/m3, kar pa je trenutno 

močno podcenjena vrednost goli na panju (realna vrednost bi bila več kot 50 €/m3 oziroma 

cena trdega lesa vsaj v višini cene goli). Predlaga naj se ustrezna sprememba Pravilnika; 

 skladno s sistemom označevanja in evidentiranja načrtno puščenih habitatnih dreves v 

zasebnih gozdovih se enak sistem označevanja in evidentiranja razširi tudi v državne gozdove.
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Preglednica 32: Delež odmrle biomase ter število dreves v B+C debelinskih razredih znotraj upravljavskih con skupaj in po GGO  

  
DOLGOROČNI CILJ STANJE 

        Odmrla lesna biomasa  

Osrednje cone (iz 

UC krovnih vrst 

ptic) 

P
o

vr
ši

n
a
 g

o
zd

a
 

Ciljna količina v B in C 

razširjenem debelinskem 

razredu 

Ciljni delež 

odmrle lesne 

biomase v LZ in 

B in C v LZ 

Usmeritev Opomba CILJ GGO 

Št. B+C 

(stoječih in 

ležečih 

odmrlih) 

Delež 

A+B+C v 

celotni LZ 

(%) 

Delež 

B+C v 

celotni 

LZ 

Število 

stoječih 

dreves B in 

C 

 ha       št/ha % % št/ha 

Jelovica - 

osrednja 

7
.6

2
2
 

Izloča se vsaj 5-7 stoječih 

dreves/ha v sestojih s 

prevladujočim drevjem 

premera nad 30 cm 

več kot 5% 

50% v B in C 

Smiselno se upošteva delež gozdov 

brez gospodarjenja in delež gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja kjer je 

večji delež debele odmrle lesne 

biomase 

  poveča se Bled 2 8,4 0,7 

144 

poveča se Kranj 5 6 1,9 

Julijske Alpe - 

osrednja 

2
5
.2

2
9
 

Izloča se vsaj 5-7 stoječih 

dreves/ha v sestojih s 

prevladujočim drevjem 

premera nad 30 cm 

več kot 5 % 

50 % v B in C 

Smiselno se upošteva delež gozdov 

brez gospodarjenja in delež gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja kjer je 

večji delež debele odmrle lesne 

biomase 

  ohrani se Tolmin 9 13,6 5 

145 

poveča se Bled 3 8,8 0,9 

Kamniško - 

Savinjske Alpe - 

osrednja 

19
.3

4
2
 

Izloča se vsaj 5-7 stoječih 

dreves/ha v sestojih s 

prevladujočim drevjem 

premera nad 30 cm 

več kot 5 % 

50 % v B in C 

Smiselno se upošteva delež gozdov 

brez gospodarjenja in delež gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja kjer je 

večji delež debele odmrle lesne 

biomase 

  poveča se Kranj 7 7,7 3,8 

164 

ohrani se Ljubljana 13 10,4 5,9 

poveča se Nazarje 8 8,6 4 

poveča se Slovenj 

Gradec 

3 6,1 1,8 

Karavanke - 

osrednja 

2
.3

7
5
 

Izloča se vsaj 5-7 stoječih 

dreves/ha v sestojih s 

prevladujočim drevjem 

premera nad 30 cm 

več kot 5 % 

50 % v B in C 

Smiselno se upošteva delež gozdov 

brez gospodarjenja in delež gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja kjer je 

večji delež debele odmrle lesne 

biomase 

  poveča se Bled 8 7,6 1,8 

223 

poveča se Kranj 4 5,8 3,8 
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DOLGOROČNI CILJ STANJE 

        Odmrla lesna biomasa  

Osrednje cone (iz 

UC krovnih vrst 

ptic) 

P
o

vr
ši

n
a
 g

o
zd

a
 

Ciljna količina v B in C 

razširjenem debelinskem 

razredu 

Ciljni delež 

odmrle lesne 

biomase v LZ in 

B in C v LZ 

Usmeritev Opomba CILJ GGO 

Št. B+C 

(stoječih in 

ležečih 

odmrlih) 

Delež 

A+B+C v 

celotni LZ 

(%) 

Delež 

B+C v 

celotni 

LZ 

Število 

stoječih 

dreves B in 

C 

 ha       št/ha % % št/ha 

Kočevsko - 

osrednja 

3
0
.1

8
0
 

Izloča se vsaj 5-7 stoječih 

dreves/ha v sestojih s 

prevladujočim drevjem 

premera nad 30 cm 

več kot 5 % 

50 % v B in C 

Smiselno se upošteva delež gozdov 

brez gospodarjenja in delež gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja kjer je 

večji delež debele odmrle lesne 

biomase 

  poveča se Kočevje 5 4,2 2,5 

135 

poveča se Novo 

mesto 

1 3,7 0,5 

Mura - osrednja 

7
.4

8
4
 

Izloča se vsaj 5-7 stoječih 

dreves/ha v sestojih s 

prevladujočim drevjem 

premera nad 30 cm 

več kot 5 % 

50 % v B in C 

Smiselno se upošteva delež gozdov 

brez gospodarjenja in delež gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja kjer je 

večji delež debele odmrle lesne 

biomase 

V hrastovih gozdovih 

se upošteva 5 dreves 

zaradi manj dreves v 

ciljnih sestojih 

poveča se Maribor 4 3,5 1,8 

114 poveča se Murska 

Sobota 

2 3,5 1,3 

Pohorje - 

osrednja 

9
.9

6
9
 

Izloča se vsaj 5-7 stoječih 

dreves/ha v sestojih s 

prevladujočim drevjem 

premera nad 30 cm 

več kot 5 % 

50 % v B in C 

Smiselno se upošteva delež gozdov 

brez gospodarjenja in delež gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja kjer je 

večji delež debele odmrle lesne 

biomase 

  poveča se Celje 6 6,7 2,6 

185 
poveča se Slovenj 

Gradec 

3 4,8 1,1 

poveča se Maribor 2 3,1 0,9 
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DOLGOROČNI CILJ STANJE 

        Odmrla lesna biomasa  

Osrednje cone (iz 

UC krovnih vrst 

ptic) 

P
o

vr
ši

n
a
 g

o
zd

a
 

Ciljna količina v B in C 

razširjenem debelinskem 

razredu 

Ciljni delež 

odmrle lesne 

biomase v LZ in 

B in C v LZ 

Usmeritev Opomba CILJ GGO 

Št. B+C 

(stoječih in 

ležečih 

odmrlih) 

Delež 

A+B+C v 

celotni LZ 

(%) 

Delež 

B+C v 

celotni 

LZ 

Število 

stoječih 

dreves B in 

C 

 ha       št/ha % % št/ha 

Snežnik - 

osrednja 

2
3
.9

4
3
 

Izloča se vsaj 5-7 stoječih 

dreves/ha v sestojih s 

prevladujočim drevjem 

premera nad 30 cm 

več kot 5 % 

50 % v B in C 

Smiselno se upošteva delež gozdov 

brez gospodarjenja in delež gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja kjer je 

večji delež debele odmrle lesne 

biomase 

  poveča se Postojna 3 3,7 1,3 

161 

Trnovski gozd - 

osrednja 

10
.3

4
3
 

Izloča se vsaj 5-7 stoječih 

dreves/ha v sestojih s 

prevladujočim drevjem 

premera nad 30 cm 

več kot 5 % 

50 % v B in C 

Smiselno se upošteva delež gozdov 

brez gospodarjenja in delež gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja kjer je 

večji delež debele odmrle lesne 

biomase 

  ohrani se Tolmin 21 15,7 9,5 

130 

Drava 

2
.7

6
9
 

Izloča se vsaj 5-7 stoječih 

dreves/ha v sestojih s 

prevladujočim drevjem 

premera nad 30 cm 

več kot 5 % 

50 % v B in C 

Smiselno se upošteva delež gozdov 

brez gospodarjenja in delež gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja kjer je 

večji delež debele odmrle lesne 

biomase 

V hrastovih gozdovih 

se upošteva 5 dreves 

zaradi manj dreves v 

ciljnih sestojih 

poveča se Maribor 5 6,8 3,1 

116 

Gorjanci - 

Radoha (Gluha 

loza) 

11
.1

9
6
 

Izloča se vsaj 5-7 stoječih 

dreves/ha v sestojih s 

prevladujočim drevjem 

premera nad 30 cm 

več kot 5 % 

50 % v B in C 

Smiselno se upošteva delež gozdov 

brez gospodarjenja in delež gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja kjer je 

večji delež debele odmrle lesne 

biomase 

  poveča se Novo 

mesto 

3 4,9 1,7 

133 

poveča se  Brežice 3 7 1,7 

3
.6 3
2
 

poveča se Brežice  3 12,4 2,3 118 
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DOLGOROČNI CILJ STANJE 

        Odmrla lesna biomasa  

Osrednje cone (iz 

UC krovnih vrst 

ptic) 

P
o

vr
ši

n
a
 g

o
zd

a
 

Ciljna količina v B in C 

razširjenem debelinskem 

razredu 

Ciljni delež 

odmrle lesne 

biomase v LZ in 

B in C v LZ 

Usmeritev Opomba CILJ GGO 

Št. B+C 

(stoječih in 

ležečih 

odmrlih) 

Delež 

A+B+C v 

celotni LZ 

(%) 

Delež 

B+C v 

celotni 

LZ 

Število 

stoječih 

dreves B in 

C 

 ha       št/ha % % št/ha 

Kozjansko - 

Dobrava - Jovsi 

Izloča se vsaj 5-7 stoječih 

dreves/ha v sestojih s 

prevladujočim drevjem 

premera nad 30 cm 

več kot 5 % 

50 % v B in C 

Smiselno se upošteva delež gozdov 

brez gospodarjenja in delež gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja kjer je 

večji delež debele odmrle lesne 

biomase 

V hrastovih gozdovih 

se upošteva 5 dreves 

zaradi manj dreves v 

ciljnih sestojih 

ohrani se/ni 

relevantno 

Celje 3 2,8 1,5 

Krakovski gozd - 

Šentjernejsko 

polje 

3
.0

3
5
 

Izloča se vsaj 5-7 stoječih 

dreves/ha v sestojih s 

prevladujočim drevjem 

premera nad 30 cm 

več kot 5 % 

50 % v B in C 

Smiselno se upošteva delež gozdov 

brez gospodarjenja in delež gozdov z 

nizko intenziteto gospodarjenja kjer je 

večji delež debele odmrle lesne 

biomase 

V hrastovih gozdovih 

se upošteva 5 dreves 

zaradi manj dreves v 

ciljnih sestojih 

poveča se Novo 

mesto 

2 4,4 0,9 

105 
ohrani se/ni 

relevantno 
Brežice 2 6,4 1,2 
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Preglednica 33: Delež odmrle biomase ter število dreves v B+C debelinskih razredih znotraj območij Natura 

2000 izven osrednjih con kompleksnih območij Natura 2000 

Natura 2000 

območje 

DOLGOROČNI 

CILJ 

Ciljna količina v B in C razširjenem 

debelinskem razredu 

Ciljni delež odrle lesne 

biomase v LZ in B in C 

v LZ 

vrsta GGO 

Boč - Haloze - 

Donačka gora 
poveča se 

Na širših območjih nahajališča znotraj 

upravljavske cone za hrošča brazdarja 

se vzpostavi 2 podrtici /ha prednostno 

drevja nad 50 cm premera - jelka, 

listavci 

5%, vsaj polovica B in C brazdar Celje, Maribor 

Vrhe nad Rašo poveča se 

Znotraj cone vrste puščati 1-2 stoječi 

hrastovi drevesi C razširjenega 

debelinskega razreda / ha 

5%, povečati delež C hrastov kozliček Kraško, Tolmin 

Sotla s pritoki poveča se 

Znotraj cone vrste puščati 1-2 stoječi 

hrastovi drevesi C razširjenega 

debelinskega razreda / ha 

5%, povečati delež C hrastov kozliček Brežice, Celje 

Slovenska Istra poveča se 

Znotraj cone vrste puščati 1-2 stoječi 

hrastovi drevesi C razširjenega 

debelinskega razreda / ha 

5%, povečati delež C hrastov kozliček Kraško 

Ljubljansko 

barje 
poveča se 

Znotraj cone vrste puščati 1-2 stoječi 

hrastovi drevesi C razširjenega 

debelinskega razreda / ha 

5%, povečati delež C hrastov kozliček Ljubljana 

Krka s pritoki poveča se 

Znotraj cone vrste puščati 1-2 stoječi 

hrastovi drevesi C razširjenega 

debelinskega razreda / ha 

5%, povečati delež C hrastov kozliček 
Novo mesto, 

Brežice 

Kras poveča se 

Znotraj cone vrste puščati 1-2 stoječi 

hrastovi drevesi B razširjenega 

debelinskega razreda / ha 

5%, povečati delež B in 

C 
hrastov kozliček Kraško 

Dolina Branice poveča se 

Znotraj cone vrste puščati 1-2 stoječi 

hrastovi drevesi C razširjenega 

debelinskega razreda / ha 

5%, povečati delež C hrastov kozliček Tolmin, Kraško 

 

V vseh ostalih območjih velja usmeritev: »ohranja se delež odmrle biomase, vendar se ciljno poveča 

količina drevja nad 30 cm«. 

4.2.4 SADNJA DREVESNIH VRST 

Zahteva po zagotavljanju čim večje ohranjenosti naravne drevesne sestave gozdov je v vseh GGN 

GGO 2021–2030 vključena že v temeljni cilj varstva narave, ki obsega tudi ohranjanje biotske 

raznovrstnosti na genski, vrstni in ekosistemski ravni, ter v strategije, vezane na biotsko pestrost in 

ohranjanje območij Natura 2000. Za ohranjanje čim bolj naravne drevesne sestave na varovanih 

območjih je ključno poglavje 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske pestrosti, s katerim že načrt sam 

omili temeljne usmeritve gozdnogojitvenih ciljev iz poglavja 5.3.1 Usmerjanje razvoja gozdnih sestojev. 

Splošne varstvene usmeritve v vseh načrtih, za vsa območja gozdov, podajajo usmeritev, da se 

ohranja ali vzpostavlja naravna oziroma naravi čim bolj podobna drevesna sestava gozdnih 

življenjskih združb, ter usmeritev, da se zagotavlja naravna obnova gozdov. V sestojih, v katerih je 

naravna obnova otežena, mladje pa slabih zasnov, neustrezne vrstne sestave in genetske pestrosti, 

je mogoča tudi obnova s sadnjo rastiščem primernih drevesnih vrst in ustreznih provenienc. 

Konkretne varstvene usmeritve za območja Natura 2000 v istem poglavju pa obsegajo usmeritev 

»Zagotavlja naj se čim bolj naravno drevesno sestavo ter omogoča naravno pomlajevanje.« 

Te usmeritve so ključne za preprečevanje potencialnega negativnega vpliva na ohranjenost vseh 

gozdov in gozdov na varovanih območjih ter s tem na kvalifikacijske vrste in gozdne habitatne tipe. 

Z vidika preprečevanja »sadnje drevesnih vrst na neprimerna rastišča« je ključnega pomena določilo, 
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da je mogoča obnova s sadnjo le rastiščem primernih drevesnih vrst in ustreznih provenienc. Dodatno 

je v nekaterih GGN GGO 2021–2030 pri konkretnih usmeritvah za območja Natura 2000 podana še 

usmeritev »Smreko naj se sadi le v manjših jedrih in kot predkulturo.«  

Analiza stanja po podatkih ZGS kaže, da se ohranjenost gozdov glede na podatke drevesne sestave 

na varovanih območjih izboljšuje (delež ohranjenih gozdov skoraj v vseh kompleksnih območjih 

presega 50 %; Preglednica 21), delež smreke, ki je glavni razlog za spremenjenost, upada. Vsi načrti 

vsebujejo usmeritve, naj se zagotavlja čim bolj naravna drevesna sestava ter omogoča naravno 

pomlajevanje, pri tem pa sta za obnovo ključni dve strateški usmeritvi, vključeni v vse GGN GGO 2021–

2030:  

 obnova sestojev prednostno temelji na naravnem pomlajevanju, v primeru umetne obnove 

oz. spopolnitve naj se uporabijo HT primerne vrste; 

 v območjih kvalifikacijskih HT se sestoje usmerja k naravni drevesni sestavi.  

Na podlagi zapisanega ocenjujemo, da se bo v prihodnjem obdobju ohranjenost drevesne sestave 

gozdov v večini GGN GGO 2021–2030 izboljšala, kar bo imelo pozitiven vpliv na habitatne tipe Nature 

2000 (Posebna priloga 1). Zapis v GGN GGO Kranj, Postojna, Brežice, Novo mesto, Slovenj Gradec in 

Maribor je pomanjkljiv  podajamo omilitvene ukrepe (ocena C):   

 zaradi bolj jasno izraženega določila o ohranjanju naravne drevesne sestave na vseh območjih 

gozdov naj tudi GGN GGO Kranj v poglavje 5.3.9 Splošne varstvene usmeritve doda usmeritev 

»ohranja ali vzpostavlja se naravna oziroma naravi čim bolj podobna drevesna sestava 

gozdnih življenjskih združb«; 

 zaradi večje preglednosti naj GGN GGO Postojna in Brežice poglavje Konkretne varstvene 

usmeritve za celotno območje Nature 2000 prestavijo iz prilog v poglavje 5.3.9, GGN GGO 

Celje, Tolmin in GGN za Kraško GGO, v katerih se Konkretne varstvene usmeritve za celotno 

območje Nature 2000 podvojijo v prilogi in v tekstu, pa naj te usmeritve v prilogi odstranijo, 

ob tem pa preverijo, da so vse navedene usmeritve v prilogi tudi v poglavju 5.3.9; 

 GGN GGO Novo mesto, Slovenj Gradec in Maribor naj v poglavje 5.3.9 vključijo še konkretne 

varstvene usmeritve za vsa območja Natura 2000 z dikcijo: »Zagotavlja naj se naravno in 

rastišču prilagojeno drevesno sestavo gozdov ter omogoča naravno pomlajevanje.« 

 

Z omilitvenimi ukrepi bo omogočeno, da izvedba GGN GGO 2021–2030 v vseh gozdovih, ki so del 

omrežja Natura 2000, ne bo imela bistvenih negativnih vplivov na bukove gozdove (Luzulo-Fagetum) 

na POO Boč - Haloze - Donačka gora (SI3000118), Bohor (SI3000274), Drava (SI3000220), Goričko 

(SI3000221), Kras (SI3000276), Ilirske bukove gozdove (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) na POO 

Boč – Haloze – Donačka gora (SI3000118), Bohor (SI3000274), Kras (SI3000276), Ilirske hrastove-

belogabrove gozdove (Erythronio-Carpinion) na POO Drava (SI3000220), Goričko (SI3000221), 

Kočevsko (SI3000263), javorove gozdove (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih v POO Boč 

- Haloze - Donačka gora (SI3000118), Kamniško - Savinjske Alpe (SI3000264), Karavanke (SI3000285), 

Kočevsko (SI3000263), Kum (SI3000181), Pohorje (SI3000270), Trnovski gozd – Nanos (SI3000255), 

obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka), (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) v POO Drava (SI3000220), Goričko (SI3000221), Julijske Alpe 

(SI3000253), Kočevsko (SI3000263), Kras (SI3000276), Mura (SI3000215), obrečne hrastovo-jesenovo-

brestove gozdove (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus 
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angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris) znotraj POO Drava (SI3000220) in Mura 

(SI3000215). 

 

4.2.5 UPRAVLJANJE S TUJERODNIMI VRSTAMI  

Tujerodne vrste v skupni lesni zalogi slovenskih gozdov predstavljajo 1,04 % in so večinoma posledica 

vnosa v preteklosti. Največji delež v lesni zalogi imajo po podatkih ZGS robinija (0,63 %), zeleni bor 

(0,20 %), topoli (0,12 %), duglazija (0,05 %) in rdeči hrast (0,03 %). Največ pogozdovanj s tujerodnimi 

drevesnimi vrstami je bilo v obdobju pred in v letih po drugi svetovni vojni (Kutner in Pisek, 2013). 

Tujerodne vrste imajo potencialno negativne učinke v naravnih ekosistemih. Med drugim prihaja do 

izpodrinjanja avtohtonih vrst (Rozman in sod., 2020), mogoči so posredni učinki, povezani s 

spremembo habitata na način, da se spremeni rastišče avtohtonih vrst (Vitkova in sod., 2017; de Groot 

in sod., 2017, Dyderski in sod., 2019;).  

Načrtovanje upravljanja s tujerodnimi drevesnimi vrstami temelji na presoji rastiščnih pogojev in 

selektivne obravnave posameznih vrst in gozdnih rastiščnih tipov. Če s tujerodnimi drevesnimi vrstami 

povečamo stojnost, sklep in odpornost na podnebne spremembe in/ali povečujemo donosnost 

gozdov, je izven varovanih območij in njihovih vplivnih območij s stališča gozdarstva sprejemljivo. Na 

splošno glede tujerodnih drevesnih vrst velja, da se dopuščajo tam, kjer je vrsta že močno uveljavljena, 

kjer so izkušnje z njo dolgoletne, kjer kaže dobro prilagojenost in odpornost, kjer zagotavlja 

ekosistemske storitve (duglazija na ogolelih površinah) in ne kaže pomembnih negativnih vplivov na 

okolje. V vseh primerih je treba upoštevati podlage v različnih predpisih, ki urejajo problematiko 

tujerodnih vrst. 

Slovenska zakonodaja ureja vnos tujerodnih vrst na območja Nature 2000 z Uredbo o posebnih 

varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 

33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18). V skladu z uredbo se na območja Natura 

2000 ne vnaša tujerodnih živalskih in rastlinskih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.  

Določilo Uredbe o posebnih varstvenih območjih je upoštevano v poglavju 5.3.9 Natura 2000 in 

ohranjanje biotske pestrosti vseh 14 GGN GGO 2021–2030, v katerem je podana prepoved vnosa 

tujerodnih vrst na območja Natura 2000.  

Kljub temu je v prihodnje potrebna pazljivost pri gospodarjenju s tujerodnimi vrstami predvsem tam, 

kjer se tujerodne vrste pojavljajo s pomembnejšim deležem (nad 15 % lesne zaloge). Največ takšnih 

površin je v kompleksnih območjih Mura (18,9 %) in Drava (17,2 %), medtem ko je v večini kompleksnih 

območij ta delež pod 2 % (Preglednica 23). 

Vsi GGN GGO 2021–2030, razen GGN GGO Tolmin, imajo v temeljnih strategijah in prednostnih 

nalogah opredeljeno tudi gospodarjenje z invazivnimi tujerodnimi vrstami. Splošna usmeritev, ki 

velja za vse gozdove, je, da se invazivne tujerodne vrste z ukrepi nege in varstva gozdov odstranjuje 

iz gozdnih sestojev. Usmeritve za invazivne tujerodne vrste so nato glede na problematiko 

posameznega območja dodatno opredeljene še v poglavju 5.3.1 Usmeritve za razvoj gozdnih 

sestojev, v poglavju 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske raznovrstnosti in v Prilogah, kjer so 

podane konkretne varstvene usmeritve po upravljavskih conah – za tiste cone, kjer invazivne 
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tujerodne vrste predstavljajo problem pri gospodarjenju z gozdovi. Hkrati je v vseh GGN GGO 2021–

2030 zapis, ki usmerja obvladovanje tujerodnih rastlinskih vrst v podrasti, pomanjkljiv. Podajamo 

omilitvene ukrepe:  

 v vseh GGN GGO naj se po zgledu GGN GGO Ljubljana v delu poglavja 5.3.9 Natura 2000 in 

ohranjanje biotske pestrosti, ki se nanaša na splošne usmeritve, doda besedilo: »Na predelih, 

kjer se pojavljajo invazivne tujerodne vrste (npr. japonski dresnik, zlata rozga in druge vrste), 

naj se le-te odstranjuje in omejuje (predvsem z ohranjanjem stalnega zastora odraslih dreves 

in ustreznim pomlajevanjem drevesnih vrst)«; 

 tudi GGN GGO Tolmin naj po zgledu drugih GGN GGO 2021–2030 doda med temeljne 

strategije usmeritve glede prisotnosti invazivnih tujerodnih drevesnih vrst; 

 v GGN GGO Murska Sobota naj se v poglavje 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske pestrosti 

doda besedilo »V ekocelicah je dovoljeno odstanjevanje invazivnih tujerodnih vrst.« 

Na podlagi zapisanega ocenjujemo, da bo imela izvedba vseh 14 GGN GGO 2021–2030 na stanje 

kvalifikacijskih vrst in HT zaradi gospodarjenja s tujerodnimi vrstami na območjih Nature 2000 

nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). Podajamo tudi priporočili, ki presegata 

GGN GGO 2021–2030: 

 metodologijo zbiranja podatkov v okviru opisov sestojev se dopolni z novim kazalnikom in 

beleži prisotnost tujerodnih in invazivnih tujerodnih vrst (ki negativno vplivajo na 

pomlajevanje sestojev) v zeliščnem sloju in pomladku. V skladu z usmeritvijo se načrtuje 

varstvena in gojitvena dela za odstranitev invazivnih tujerodnih vrst; 

 za uspešno zatiranje invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih območij Natura 2000 naj se 

opredelijo sredstva Podnebnega sklada, s katerimi se ugotovijo najučinkovitejše metode 

varstvenih in gojitvenih del (odstranjevanje, preprečevanja širjenja, uspešna vzgoja avtohtonih 

sestojev) ter opredeli normative teh del. Na podlagi novih normativov varstvenih in gojitvenih 

del za obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst se spremeni Pravilnik o financiranju in 

sofinanciranju vlaganj v gozdove.  

4.2.6 KRČITVE GOZDOV 

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 

110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) določa, 

da je krčitev gozda odstranitev vsega gozdnega drevja oziroma drugega gozdnega rastja zaradi 

spremembe namembnosti zemljišča. Krčitev torej pomeni popolno uničenje habitata gozdnih 

kvalifikacijskih vrst in popolno uničenje površine kvalifikacijskega HT. Krčitve gozdov - spremembe 

rabe so mogoče v okviru postopkov prostorskega načrtovanja (OPN, DPN), za katere je potrebno 

izvesti celovito presojo vplivov na okolje. GGN GGO 2021–2030 pa podajajo temeljne usmeritve glede 

posegov v prostor. V temeljnih strategijah, ki so vezane na rabo gozdnega prostora, določajo 

varovanje naravovarstveno pomembnih območij pred krčitvami z naslednjimi strategijami: ohranjanje 

zavarovanih gozdov (gozdnih rezervatov, varovalnih gozdov, gozdov s posebnim namenom), 

ohranjanje strnjenih kompleksov gozdov oziroma gozdov v gozdni in gorski gozdnati krajini ter 
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gozdnih otokov v kmetijski in primestni krajini, usmerjanje posegov v prostor v gozdove, kjer ekološke 

in socialne funkcije niso poudarjene na prvi stopnji.  

V vseh GGN GGO 2021–2030 so podane usmeritve za krčitve gozda za kmetijske namene. Te Zakon 

o gozdovih določa kot poseg v gozd z namenom spremeniti rabo gozdnega zemljišča v rabo za 

kmetijske namene. Skladno z Zakonom o gozdovih so krčitve v kmetijske namene dovoljene, če se 

ugotovi, da je krčitev v skladu s prostorskim aktom oz. do največ 0,5 ha, če krčitev ni predvidena s 

prostorskim aktom in ni predvidena v gozdu, ki je v skladu z Zakonom o gozdovih opredeljen kot 

varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom.  

Za vsako krčitev gozdov je skladno z Zakonom o gozdovih pred izvedbo potrebno pridobiti mnenje, 

soglasje ali dovoljenje ZGS, pri čemer se presoja, ali bodo predvideni posegi bistveno ogrozili funkcije 

gozdov. Z zapisanimi strategijami v GGN GGO 2021–2030, prenosom v usmeritev na nižje ravni 

načrtovanja in na podlagi zapisanih usmeritev izvedene presoje ob sami izvedbi so zagotovljene 

temeljne varstvene usmeritve za preprečevanje negativnih vplivov krčitev gozdov na varovanih 

območjih narave. 

Vsi GGN GGO 2021–2030 v poglavju 5.3.2 Posegi v gozd in gozdni prostor podajajo usmeritve/omejitve 

za posege v gozd in gozdni prostor. Te se nanašajo predvsem na to, da se: 

 omejujejo posegi v varovalne gozdove in gozdove s posebnim namenom; 

 omejujejo posegi v gozdove na 1. stopnji poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij. 

Da ne bi prišlo do negativnih vplivov krčitev na izbrane kazalnike narave, se je v okviru presoje 

preverjalo, ali vsi GGN GGO 2021–2030 vsebujejo naslednje strateške usmeritve:  

 gozdov s 1. stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti naj se ne krči;  

 gozdov s 1. stopnjo poudarjenosti funkcije varovanja naravnih vrednot naj se ne krči;  

 omejevati krčitve gozdov v kmetijski in primestni krajini; 

 v skladu z naravovarstvenimi smernicami omejevati krčitve za izbrane upravljavske cone. 

 Večina GGN GGO 2021–2030 vsebuje navedene usmeritve. Zapis v GGN GGO Bled, Kranj, 

Novo mesto, Brežice, Nazarje, Slovenj Gradec, Murska Sobota in GGN za Kraško GGO je 

pomanjkljiv. Za navedene GGN GGO podajamo omilitvene ukrepe (ocena C):tudi GGN GGO 

Bled, Kranj, Novo mesto, Brežice, Nazarje, Slovenj Gradec, Murska Sobota in GGN za Kraško 

GGO naj v poglavje 5.3.2 Posegi v gozd in gozdni prostor pri krčitvah gozdov v kmetijske 

namene dodajo dikcijo »V območjih z močno poudarjenimi ekološkimi funkcijami so krčitve 

dovoljene le v primeru, kadar ni mogoče pričakovati bistvenega vpliva na funkcije gozda«; 

 v GGN GGO Murska Sobota in GGN za Kraško GGO naj pred zapisom o izločitvi gozdov z 

izjemno poudarjenimi ekološkimi ali socialnimi funkcijami (1. stopnja) za gozdove s posebnim 

namenom bolj jasno zapišeta, da krčitve gozdov na območjih s 1. stopnjo poudarjenosti 

ekoloških funkcij praviloma niso dopustne; 

 vsi GGN GGO 2021-2030 naj v poglavje 5.3.2 Posegi v gozd in gozdni prostor dodajo dikcijo: V 

skladu z naravovarstvenimi smernicami iz priloge načrta omejevati krčitve za izbrane 

upravljavske cone; 

 tudi GGN GGO Tolmin naj po zgledu drugih načrtov v poglavje 5.3.9 doda sklic na konkretne 

varstvene usmeritve po upravljavskih conah iz Priloge. 
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4.2.7 UKREPI ZA VARSTVO BIOTSKE PESTROSTI 

Vsi GGN GGO 2021–2030 podajajo usmeritve za izvajanje ukrepov za varstvo biodiverzitete v 

poglavjih 5.3.9. Natura 2000 in ohranjanje biotske pestrosti. Povzemamo naslednje splošne usmeritve: 

 ohranja in vzdržuje se razgibano strukturo in vrstno raznolikost habitatov, z ohranjanjem in 

vzdrževanjem gozdnih robov, gozdnih jas in košenic, vodnih in drugih mokrotnih ekosistemov 

v gozdu in gozdnem prostoru (mlak, luž, kaluž, izvirov, studencev), grmišč in drugih 

negozdnih ekosistemov (melišč, skalovij ipd.) v gozdu in gozdnem prostoru; 

 ohranja se gozdne površine, ki pomembno vplivajo na krajinsko in biotsko pestrost, ki členijo 

krajino in predstavljajo vezni člen med posameznimi območji. Ohranja se gozdno vegetacijo 

in gozdne koridorje ob stoječih vodah in vodotokih ter posamezna drevesa, skupine 

gozdnega drevja, gozdne otoke in omejke v kmetijski in urbani krajini; 

 naravnemu razvoju se prepusti dele gozda, ki so pomembni življenjski prostor redkih in 

ogroženih živalskih ali rastlinskih vrst, oziroma se v njih ustrezno prilagojeno gospodari. 

Ohranja in oblikuje se biokoridorje; 

 skrbi se za neokrnjen, razgiban gozdni rob, s stopničasto strukturo in pestro zgradbo 

drevesnih in grmovnih vrst. 

V vseh GGN GGO 2021–2030 so v poglavju 5.4.3 Gojitvena, varstvena in ostala dela v preglednici 

opredeljena tudi dela za nego habitatov, ki obsegajo ukrepe za izboljšanje življenjskih razmer 

prostoživečih živali v povezavi z deli v desetletnem LUN (košnja jas oziroma lazov, vzdrževanje 

grmišč), biomeliorativna dela, vzdrževanje vodnih virov, kalov in druga dela. V GGN GGO 2021–2030 

so večinoma navedeni ukrepi v skupini za nego habitatov, ki so glede na stanje gozdov in gozdnega 

prostora ter prisotnost različnih vrst v GGO ključni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Izjemo 

predstavljajo GGN GGO Kočevje, Nazarje, Slovenj Gradec, Maribor in Sežana, ki teh del nimajo 

ustrezno navedenih. Načrtovan obseg del za nego habitatov je bil v preteklem obdobju v posameznih 

GGO postavljen preveč ambiciozno, zato je bila realizacija nizka. V vseh GGN GGO 2021–2030 obseg 

del za nego habitatov presega v preteklem obdobju realizirane obsege. 

Med dela za nego habitatov ni zajet ukrep naravni razvoj biotopov (ekocelice), ki jih obravnavamo v 

tem dodatku na varovana območja v poglavju Vpliv GGN GGO na površino negospodarjenih gozdov. 

Poleg tega bo treba načrtno puščati v gozdu habitatno drevje za potrebe ogroženih živalskih vrst, ki 

ga obravnavamo v poglavju Delež ter struktura odmrlega in odmirajočega drevja. 

Vsi GGN GGO 2021–2030 opredeljujejo funkcije gozdov, med katerimi sta z vidika varovanja narave 

pomembni predvsem funkciji ohranjanja biotske raznovrstnosti in funkcija varovanja naravnih 

vrednot. V vseh GGN GGO 2021–2030 so v poglavju 5.3 določene tudi usmeritve in omejitve za obe 

funkciji. Funkcije gozdov se kot strokovne podlage upoštevajo pri prostorskih ureditvah državnega in 

lokalnega pomena. 

Strateške usmeritve: 

 navesti nabor ukrepov za nego habitatov, ki so v GGO ključni za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti (glej analizo PUN).  
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Na podlagi usmeritev, ki jih za upravljanje s habitati po GGO določajo GGN GGO 2021–2030, na 

podlagi določenih ukrepov za nego habitatov, ki jih v poglavju 5.4.3 vsebujejo vsi GGN GGO 2021–

2030, in na podlagi karte funkcij gozdov, ki opredeljuje tudi območja, kjer je treba posebno pozornost 

posvetiti varovanju biotske raznovrstnosti, ocenjujemo vpliv večine GGN GGO 2021–2030 kot 

pozitiven. Zapis v GGN GGO Kočevje, Nazarje, Slovenj Gradec, Maribor in Sežana je pomanjkljiv. 

Podajamo omilitveni ukrep (ocena C): 

 v GGN GGO Kočevje, Nazarje, Slovenj Gradec, Maribor in Sežana naj se po vzoru GGN GGO 

Ljubljana navede najpomembnejše ukrepe, združene v skupini ukrepi za nego habitatov, ki 

so ključni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

Ob upoštevanju omilitvenega ukrepa ocenjujemo, da bo vpliv vseh GGN GGO 2021–2030 na 

kvalifikacijske vrste gozdni postavnež (Euphydryas maturna) v POO Ratitovec (SI3000110), Belški potok 

(SI3000140), Huda luknja (SI3000224), Vzhodni Kozjak (SI3000313), Zahodni Kozjak (SI3000337), 

Kočevsko (SI3000263), Mišja dolina (SI3000297), Polhograjsko hribovje (SI3000335), Razbor 

(SI3000166), črni potok (SI3000324), Pohorje (SI3000270), Vitanje - Oplotnica (SI3000311), hromi 

volnoritec v POO Slovenska Istra ( SI3000212) in POO Kras (SI3000276), divji petelin (Tetrao urogallus) 

v PVO Jelovica (SI5000001), Julijci (SI5000019), Grintovci (SI5000024) in Pohorje (SI5000006), gozdni 

jereb (Tetrastes bonasia) v PVO Snežnik - Pivka (SI5000002), Kočevsko (SI5000013), Trnovski gozd 

(SI5000025), Jelovica (SI5000001), Grintovci (SI5000024), Pohorje (SI5000006), Julijci (SI5000019), 

ruševec (Lyrurus tetrix) v POO Pohorje (SI5000006), Breginjski Stol (SI5000020), Karavanke 

(SI5000030), Grintovci (SI5000024), Julijci (SI5000019), lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) v POO 

Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Rašica (SI3000275), Gorjanci - Radoha (SI3000267), Julijske Alpe 

(SI3000253), Karavanke (SI3000285), Kamniško - Savinjske Alpe (SI3000264), Loeselova grezovka 

(Liparis loeselii) v POO Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Ljubljansko barje (SI3000271), Rašica 

(SI3000275), Črna dolina pri Grosuplju (SI3000168), Bled - Podhom (SI3000154), Berje - Zasip 

(SI3000334), Huda luknja (SI3000224), Vrhe - povirno barje (SI3000281), Vrhe - povirno barje 

(SI3000281), Žejna dolina (SI3000189), Mišja dolina (SI3000297), Šmarna gora (SI3000120), rumeni sleč 

(Rhododendron luteum) v POO Boštanj (SI3000085), Gabrje - Brusnice (SI3000086), Vrhek (SI3000153), 

belorepec (Haliaeetus albicilla) v PVO Krakovski gozd - Šentjernejsko polje (SI5000012), Črete 

(SI5000027), Goričko (SI5000009), Kočevsko (SI5000013), Cerkniško jezero (SI5000015), Drava 

(SI5000011), Mura (SI5000010), planinski orel (Aquila chrysaetos) v POO Banjšice (SI5000007), Kras 

(SI5000023), Vipavski rob (SI5000021), Snežnik - Pivka (SI5000002), Posavsko hribovje (SI5000026), 

Breginjski Stol (SI5000020), Jelovica (SI5000001), Karavanke (SI5000030), Grintovci (SI5000024), 

Pohorje (SI5000006), Julijci (SI5000019), Kočevsko (SI5000013), srednji detel (Leiopicus medius) v PVO 

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje (SI5000012), Dobrava - Jovsi (SI5000032), Mura (SI5000010), 

kranjski jeglič, (Primula carniolica) v POO Kendove robe (SI3000077), Jelenk (SI3000078), Kozje stene 

pri Slivnici (SI3000151), Mateča voda in Bistrica (SI3000005), Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Idrijca 

s pritoki (SI3000230 Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), hribski urh (Bombina variegata) v POO 

Bloščica (SI3000173), Radensko polje - Viršnica (SI3000171), Krakovski gozd (SI3000051), Dobrava - 

Jovsi (SI3000268), Bohor (SI3000274), Zadnje struge pri Suhadolah (SI3000011), Gozd Kranj - Škofja 

Loka (SI3000100), Gozd Olševek - Adergas (SI3000101), Čšešeniške gmajne z Rovščico (SI3000079), 

Menina (SI3000261), Obrež (SI3000149), Haloze - vinorodne (SI3000117), Vzhodni Kozjak (SI3000313), 

Slovenska Istra (SI3000212), Kras (SI3000276), Reka (SI3000223), Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), 
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Kočevsko (SI3000263), Notranjski trikotnik (SI3000232), Dolina Branice (SI3000225), Dolina Vipave 

(SI3000226), Žejna dolina (SI3000189), Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), Mišja dolina 

(SI3000297), Ljubljansko barje (SI3000271), Šmarna gora (SI3000120), Rašica (SI3000275), Lahinja 

(SI3000075), Julijske Alpe (SI3000253), Boč - Haloze - Donačka gora (SI3000118), Ličenca pri Poljčanah 

(SI3000214), Pohorje (SI3000270), Drava (SI3000220), Mura (SI3000215), Goričko (SI3000221),  kačar 

(Circaetus gallicus) v PVO Kras (SI5000023), Vipavski rob (SI5000021), Snežnik - Pivka (SI5000002), 

Cerkniško jezero (SI5000015), koconogi čuk (Aegolius funereus) v PVO Snežnik - Pivka (SI5000002), 

Trnovski gozd (SI5000025), Gluha loza (SI5000029), Jelovica (SI5000001), Grintovci (SI5000024), 

Pohorje (SI5000006), Julijci (SI5000019), Kočevsko (SI5000013), kozača (Strix uralensis) v PVO Krakovski 

gozd - ÄąÂ entjernejsko polje (SI5000012), Snežnik - Pivka (SI5000002), Trnovski gozd (SI5000025), 

Jelovica (SI5000001), Julijci (SI5000019), Kočevsko (SI5000013), mali klinkač (Clanga pomarina) v PVO 

Krakovski gozd - Šentjernejsko polje (SI5000012), mali skovik (Glaucidium passerinum) v POO Snežnik 

- Pivka (SI5000002), Trnovski gozd (SI5000025), Jelovica (SI5000001), Grintovci (SI5000024), Pohorje 

(SI5000006), Julijci (SI5000019), Kočevsko (SI5000013), nepravi sršaj (Asplenium adulterinum) v POO 

Bistriški jarek (SI3000176) in Pohorje (SI3000270), nižinski urh (Bombina bombina) v POO Dobrava - 

Jovsi (SI3000268), Velovlek (SI3000112), Podvinci (SI3000113), Obrež (SI3000149), Mura (SI3000215), 

ovratniški plavač (Graphoderus bilineatus) v POO Rački ribniki - Požeg (SI3000257), Mura (SI3000215), 

pivka (Picus canus) v PVO Krakovski gozd - Šentjernejsko polje (SI5000012), Kozjansko (SI5000033), 

Vipavski rob (SI5000021), Snežnik - Pivka (SI5000002), Mura (SI5000010), Goričko (SI5000009), Julijci 

(SI5000019), Kočevsko (SI5000013), Drava (SI5000011),  puščavnik (Osmoderma eremita) v POO Vrbina 

(SI3000234), Krka s pritoki (SI3000338), Julijske Alpe (SI3000253), Goričko (SI3000221), Ljubljansko 

barje (SI3000271), rumeni sleč (Rhododendron luteum) v POO Boštanj (SI3000085), Gabrje - Brusnice 

(SI3000086), Vrhek (SI3000153), ruševec (Lyrurus tetrix) v POO Pohorje (SI5000006), Breginjski Stol 

(SI5000020), Karavanke (SI5000030), Grintovci (SI5000024), Julijci (SI5000019), sršenar (Pernis 

apivorus) v PVO Banjšice (SI5000007), Kozjansko (SI5000033), Kras (SI5000023), Vipavski rob 

(SI5000021), Snežnik - Pivka (SI5000002), Ljubljansko barje (SI5000014), Breginjski Stol (SI5000020), 

Drava (SI5000011), Mura (SI5000010), Goričko (SI5000009), Kočevsko (SI5000013), širokouhi netopir 

(Barbastella barbastellus) v POO Huda luknja (SI3000224), Rački ribniki - Požeg (SI3000257), Huda 

luknja pri Radljah (SI3000137), Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Javorniki - Snežnik (SI3000231), 

Kočevsko (SI3000263), Notranjski trikotnik (SI3000232), Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), 

Lubnik (SI3000206), Kum (SI3000181), Gorjanci - Radoha (SI3000267), Julijske Alpe (SI3000253), 

Kamniško - Savinjske Alpe (SI3000264), Boč - Haloze - Donačka gora (SI3000118), Goričko (SI3000221), 

škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus) v POO Boč - Haloze - Donačka gora (SI3000118), Mura 

(SI3000215), Drava (SI3000220), Goričko (SI3000221), Vrbina (SI3000234), Kočevsko (SI3000263), veliki 

frfotavček (Leptidea sinapis) v POO Veliko bukovje (SI3000179), Marindol (SI3000296), Bohor 

(SI3000274), Kočevsko (SI3000263), Dobličica (SI3000048), Gorjanci - Radoha (SI3000267), navadni 

netopir (Myotis myotis) v POO Ribniška dolina (SI3000026), Krška jama (SI3000170), Dolenji Suhor 

(SI3000316), Metlika (SI3000063), Kum (SI3000181), Ajdovska planota (SI3000188), Radulja s pritoki 

(SI3000192), Berje - Zasip (SI3000334), Gozd Olševek - Adergas (SI3000101), Selca (SI3000312), Završe 

(SI3000318), Huda luknja (SI3000224), Juršinci (SI3000144), Kras (SI3000276), Kočevsko (SI3000263), 

Notranjski trikotnik (SI3000232), Ljubljansko barje (SI3000271), Krka s pritoki (SI3000338), 

Polhograjsko hribovje (SI3000335), Dobličica (SI3000048), Zgornja Drava s pritoki (SI3000172), Mura 

(SI3000215), Goričko (SI3000221), veliki pupek (Triturus carnifex) v POO Pregara - travišča (SI3000037), 
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Banjšice - travišča (SI3000034), Bloščica (SI3000173), Radensko polje - Viršnica (SI3000171), Krakovski 

gozd (SI3000051), Dobrava - Jovsi (SI3000268), Gozd Olševek - Adergas (SI3000101), Menina 

(SI3000261), Podvinci (SI3000113), Slovenska Istra (SI3000212), Kras (SI3000276), Dolina Vipave 

(SI3000226), Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Javorniki - Snežnik (SI3000231), Kočevsko 

(SI3000263), Notranjski trikotnik (SI3000232), Rinža (SI3000129), Dolina Branice (SI3000225), Krimsko 

hribovje - Menišija (SI3000256), Ljubljansko barje (SI3000271), Julijske Alpe (SI3000253), Pohorje 

(SI3000270), Drava (SI3000220), Mura (SI3000215), Goričko (SI3000221), veliki skovik (Otus scops) v 

PVO Kozjansko (SI5000033), Kras (SI5000023), Snežnik - Pivka (SI5000002), Ljubljansko barje 

(SI5000014), Goričko (SI5000009), veliki žagar (Mergus merganser)v PVO Drava (SI5000011), Mura 

(SI5000010), in kvalifikacijske habitatnet tipe barjanski gozdovi v POO Ledina na Jelovici (SI3000102), 

Blato na Jelovici (SI3000103), Pokljuška barja (SI3000278), Pohorje (SI3000270), lehnjakotvorni izviri 

(Cratoneurion) v POO Slovenska Istra (SI3000212), Kočevsko (SI3000263), Kosca (SI3000295), Koritno 

izvir - izliv v Savo Dolinko (SI3000010), Povirje vzhodno od Bodešč (SI3000169), Berje - Zasip 

(SI3000334), Karavanke (SI3000285), obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka), (Alnus  

glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) v POO Zabiče 

(SI3000222), Zadnje struge pri Suhadolah (SI3000011), Nakelska Sava (SI3000201), Rački ribniki - Požeg 

(SI3000257), Kočevsko (SI3000263), Rinža (SI3000129), Nanoščica (SI3000126), Poljanska Sora Log - 

Škofja loka (SI3000237), Sora Škofja Loka - jez Goričane (SI3000155), Sava - Medvode - Kresnice 

(SI3000262), Sotla s pritoki (SI3000303), Soča z Volarjo (SI3000254), Julijske Alpe (SI3000253), 

Kamniško - Savinjske Alpe (SI3000264), Savinja Grušovlje - Petrovče (SI3000309), Ličenca pri 

Poljčanah (SI3000214), Drava (SI3000220), Goričko (SI3000221), Mura (SI3000215), karbonatna nizka 

barja z navadno reziko. (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion davallianae v POO Ribniška 

dolina (SI3000026), Breg pri Mali Loki (SI3000162), Lahinja (SI3000075), Koritno izvir - izliv v Savo 

Dolinko (SI3000010), Koritno (SI3000047), Bled - Podhom (SI3000154), Povirje vzhodno od Bodešč 

(SI3000169), Berje - Zasip (SI3000334), Razbor (SI3000166), Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), 

bazična nizka barja v POO Ribniška dolina (SI3000026), Bloščica (SI3000173), Ljubljansko barje 

(SI3000271), Črna dolina pri Grosuplju (SI3000168), Lahinja (SI3000075), Bled - Podhom (SI3000154), 

Povirje vzhodno od Bodešč (SI3000169), Berje - Zasip (SI3000334), Vrhe - povirno barje (SI3000281), 

Notranjski trikotnik (SI3000232), Žejna dolina (SI3000189), Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), 

Mišja dolina (SI3000297), Pokljuška barja (SI3000278), Razbor (SI3000166), aktivna visoka barja v POO 

Blato na Jelovici (SI3000103), Pohorje (SI3000270), Pokljuška barja (SI3000278), prehodna barja v POO 

Bloščica (SI3000173), Ledina na Jelovici (SI3000102), Češeniške gmajne z Rovščico (SI3000079), 

Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), Julijske Alpe (SI3000253), Pokljuška barja (SI3000278), 

Pohorje (SI3000270), travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-

muljastih tleh (Molinion caeruleae) v POO Pregara - travišča (SI3000037), Ribniška dolina (SI3000026), 

Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Banjšice - travišča (SI3000034), Bloščica (SI3000173), Krimsko 

hribovje - Menišija (SI3000256), Radensko polje - Viršnica (SI3000171), Rašica (SI3000275), Črna dolina 

pri Grosuplju (SI3000168), Lahinja (SI3000075), Kobariško blato (SI3000236), Bled - Podhom 

(SI3000154), Volčeke (SI3000213), Huda luknja (SI3000224), Vzhodni Kozjak (SI3000313), Mura 

(SI3000215), Slovenska Istra (SI3000212), Javorniki - Snežnik (SI3000231), Notranjski trikotnik 

(SI3000232), Nanoščica (SI3000126), Žejna dolina (SI3000189), Mišja dolina (SI3000297), Ljubljansko 

barje (SI3000271), Razbor (SI3000166), Goričko (SI3000221), Šmarna gora (SI3000120), Alpske in 

borealne resave v POO Javorniki - Snežnik (SI3000231), Porezen (SI3000119), Karavanke (SI3000285), 
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Smrekovško pogorje (SI3000038), Peca (SI3000132), Julijske Alpe (SI3000253), Kamniško - Savinjske 

Alpe (SI3000264), alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh v POO Javorniki - Snežnik 

(SI3000231), Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Ratitovec (SI3000110), Porezen (SI3000119), Raduha 

(SI3000108), Peca (SI3000132), Julijske Alpe (SI3000253), Breginjski stol (SI3000196), Karavanke 

(SI3000285), Kamniško - Savinjske Alpe (SI3000264), vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim 

volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem 

delu Evrope) v POO Banjšice - travišča (SI3000034), Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Porezen 

(SI3000119), Smrekovško pogorje (SI3000038), Julijske Alpe (SI3000253), Karavanke (SI3000285), 

Pohorje (SI3000270), gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus rotundifolia v POO 

Slovenska Istra (SI3000212), Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Lijak (SI3000198), Kras (SI3000276), 

Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) v POO Veliko bukovje (SI3000179), Gradac 

(SI3000062), Metlika (SI3000063), Ajdovska jama (SI3000191), Dobrava - Jovsi (SI3000268), Velenik 

(SI3000146), Obrež (SI3000149), Središče ob Dravi - Hraščica (SI3000150), Dobrava (SI3000148), 

Radgonsko - Kapelske Gorice (SI3000194), Grabonoš (SI3000228), Kočevsko (SI3000263), Dolina 

Vipave (SI3000226), Dolina Branice (SI3000225), Krka s pritoki (SI3000338), Sava - Medvode - Kresnice 

(SI3000262), Lahinja (SI3000075), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), Goričko (SI3000221), javorovi 

gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih v POO Karavanke (SI3000285), Zgornja Drava 

s pritoki (SI3000172), Zahodni Kozjak (SI3000337), Javorniki - Snežnik (SI3000231), Trnovski gozd - 

Nanos (SI3000255), Rašica (SI3000275), Kum (SI3000181), Boč - Haloze - Donačka gora (SI3000118), 

Pohorje (SI3000270), Kočevsko (SI3000263), kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do 

alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) v POO Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Karavanke 

(SI3000285), Javorniki - Snežnik (SI3000231), Julijske Alpe (SI3000253), Pohorje (SI3000270), obrečni 

hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris) v POO Krakovski gozd (SI3000051), 

Dobrava - Jovsi (SI3000268), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), Rački ribniki - Požeg (SI3000257), 

Obrež (SI3000149), Boreci (SI3000147), Drava (SI3000220), Mura (SI3000215) pozitiven.  

4.2.8 USMERJANJE REKREACIJE IN TURIZMA TER UPOŠTEVANJE ČASOVNIH IN 

PROSTORSKIH OMEJITEV PRI IZVAJANJU GOZDARSKIH DEL 

Turizem in rekreacija sta se v preteklih letih močno razvila in postala pomembna gospodarska 

panoga. Vplivi turizma in rekreacije so tako pozitivni (npr. ohranjanje kulturne krajine, ki lahko pomeni 

vzpodbudo za ohranjanje narave) in tudi negativni, saj predstavlja motnjo v okolju (onesnaževanje, 

dodatna poraba vode, povečanje erozijskih procesov, krčenje oziroma uničenje habitatov avtohtonih 

živalskih vrst, spremembe v zastopanosti rastlinskih vrst zaradi vnašanja nemira, lova, ribolova, 

nabiranja rastlin, teptanja tal…) (Ferreira, 2005). 

Skladno z 10. členom Zakona o gozdovih je del prostorskega dela vseh 14 GGN GGO 2021–2030 

prikaz členitve gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma. Karta členitve gozdnega prostora z 

vidika rekreacije in turizma določa območja, na katerih sta mogoči ježa in vožnja s kolesom brez 

motorja po označenih gozdnih vlakah in drugih poteh. Pri izdelavi členitve gozdnega prostora z vidika 

rekreacije in turizma so bile upoštevane naslednje strokovne podlage: gozdni rezervati, varovalni 

gozdovi, druga zavarovana naravna območja, območja poudarjenih funkcij gozdov, tipi krajin, 

območja Natura 2000, ekološko pomembna območja (EPO), mirne cone in zimovališča divjadi. Karta 
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predstavlja aktiven pristop prikaza usmerjanja razvoja turizma in rekreacije iz naravovarstveno 

neprimernih območij (npr. zavarovana območja, mirne cone), v predele, kjer ne prihaja do konfliktov 

z ostalimi rabami gozdov. Z GGN GGO 2021–2030 so določene tudi mirne cone kot obsežnejši deli 

naravnega okolja, kjer so dejavnosti, ki vznemirjajo divjad, omejene oziroma prepovedane. K skupni 

površini mirnih con so vključene še površine con za divjega petelina in ruševca. Določenih je 107.590 

ha mirnih con. Največje površine mirnih con in con za petelina so v GGO Tolmin, Postojna in Maribor 

– razdelitev površin mirnih con po GGO je v prilogi 21 Okoljskega poročila. 

Vsi GGN GGO 2021–2030 imajo že v temeljnih strategijah, vezanih na biotsko raznovrstnost in Naturo 

2000, določeno, da je treba okrepiti naravovarstveni in gozdarski nadzor, predvsem v predelih 

povečanega obiska gozdov zaradi rekreacije in nabiralništva ter predelih intenzivnejših sečenj, s čimer 

je narejena pomembna osnova za zagotavljanje miru na naravovarstveno najpomembnejših 

območjih. GGN GGO 2021–2030 nadalje v poglavju 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske 

raznovrstnosti določajo usmeritve za obisk na naravovarstveno najobčutljivejših območjih. Za ta 

območja so podane tudi usmeritve za dela v gozdovih s časovnimi omejitvami, vezanimi na varstvo 

habitatov vrst.  

Da ne bi prišlo do negativnih vplivov rekreacije in turizma ter izvajanja drugih dejavnosti na habitate 

rastlinskih in živalskih vrst, se je preverjalo, ali vsi GGN GGO 2021–2030 vsebujejo naslednje strateške 

usmeritve: 

 zagotoviti ustrezne površine mirnih con v varovanih območjih in vzpostavitev nadzora; 

 čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj kar najbolj prilagoditi 

življenjskim ciklom živali in rastlin; 

 obisk naj se usmerja v skladu s členitvijo gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma; 

 rekreacijske in turistične dejavnosti usmerjati izven naravovarstveno najobčutljivejših območij; 

 v GGO je treba okrepiti naravovarstveni in gozdarski nadzor, predvsem v predelih povečanega 

obiska gozdov zaradi rekreacije in nabiralništva ter predelih intenzivnejših sečenj. 

Ker so v vseh GGN GGO 2021–2030 zapisi, ki vsebujejo navedene usmeritve, delno pomankljivi, 

ocenjujemo, da bo vpliv vsakega posameznega GGN GGO 2021–2030 na kvalifikacijske vrste in HT 

nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C): 

 vsi GGN GGO 2021–2030 naj po zgledu GGN GGO Novo mesto v poglavje 5.3.9 Natura 2000 

in ohranjanje biotske pestrosti pri poglavju Splošne varstvene usmeritve dodajo podpoglavje 

Druge usmeritve, tu pa dodajo usmeritev: »Treba je osnovati mirne cone ali omejiti gibanje 

obiskovalcev gozda v območjih habitatov ogroženih živalskih vrst, ki so občutljive za 

vznemirjanje (npr. divji petelin, črna štorklja, velika uharica).« Zaželeno je, da se po zgledu 

GGN GGO Novo mesto doda še stavek, kjer se opredelijo glavna takšna območja v GGO; 

 vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.13 Turizem, rekreacija in ostale socialne vloge 

dodajo usmeritev: »Obisk naj se usmerja v skladu s členitvijo gozdnega prostora z vidika 

rekreacije in turizma«; 

 GGN GGO Ljubljana, Celje in Slovenj Gradec naj v poglavje 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje 

biotske pestrosti dodajo usmeritev: »Rekreacijske in turistične dejavnosti naj se usmerja izven 

naravovarstveno najobčutljivejših območij«. 
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Priporočili, ki presegata GGN GGO 2021–2030: 

 poda naj se predlog povišanja glob, izrečenih zaradi neupoštevanja pravnih podlag obiska 

gozda; 

 za potrebe vzpostavitve naravovarstvenega in gozdarskega nadzora je treba spremeniti 

Zakon o gozdovih in Zakon o ohranjanju narave, s katerima se omogoči za potrebe nadzora 

avtomatske vpoglede vsaj v baze podatkov naravovarstvenim nadzornikom o registru 

prebivalstva, registru motoriziranih vozil in vzpostaviti obvezno registracijo motoriziranih vozil 

na način kot je to urejeno s cestnoprometno zakonodajo. 

 

4.2.9 ODPIRANJE POMANJKLJIVO ODPRTIH PREDELOV GOZDOV IN GRADNJA, PRIPRAVA 

TER REKONSTRUKCIJA GOZDNIH PROMETNIC 

Odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami je zelo pomemben element za zagotavljanje realizacije z 

načrti predvidenega možnega poseka in s tem zagotavljanje lesnoproizvodne funkcije. Posamezni 

predeli gozdov Slovenije so še vedno nezadostno odprti z gozdnimi prometnicami. Skladno z 10. 

členom Zakona o gozdovih je sestavni del prostorskega dela načrta vseh 14 GGN GGO 2021–2030 

prikaz zasnove gozdne infrastrukture. Temeljna usmeritev za nadaljnje odpiranje gozdov z gozdnimi 

cestami so pomanjkljivo odprti predeli, določeni na podlagi metodologije Krča in Beguša (2013). To 

so s cestami pomanjkljivo odprte površine gospodarskih gozdov v velikosti nad 30 ha, kjer je rastiščni 

koeficient vsaj 5 ali več. Z gozdnimi cestami pomanjkljivo odprte predele, ki bi jih bilo z gozdarskega 

vidika treba odpreti, se v besedilu in karti zasnove gozdne infrastrukture (Karta E v GGN GGO) deli v 

dve kategoriji: območja brez omejitev, kjer je gradnja gozdnih cest z okoljskega vidika sprejemljiva, 

ter območja z omejitvami, kjer so pri gradnji omejitve z vidika funkcij gozdov. Na slednjih je pri 

načrtovanju tras gozdnih prometnic na podrobnejših ravneh načrtovanja treba preveriti območja, 

pomembna z vidika varstva narave, nepremične kulturne dediščine ter varstvena (vodovarstvena 

območja) in ogrožena območja (plazljiva, erozijska, plazovita in poplavna) po Zakonu o vodah ter na 

teh območjih predhodno pridobiti različna mnenja (DRSV, ZRSVN, ZVKDS…). Območja z omejitvami 

so določena tako, da so bila upoštevana: območja s 1. stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja 

biotske raznovrstnosti (rastišča divjega petelina in ruševca, gozdni rezervati in ekocelice, mirne cone, 

zimovališča…), upravljavske cone vrst detlov, območja s 1. stopnjo poudarjenosti funkcije varovanja 

naravnih vrednot, erozijska in plazljiva območja z omejitvami pri gradnji po Zakonu o vodah, kulturni 

spomeniki tipa arheološke dediščine. 

Pomanjkljivo odprti predeli so zaradi nizke intenzitete gospodarjenja pomembni za ohranjanje 

kvalifikacijskih vrst, značilnih za klimaksne gozdove, npr. divji petelin (Tetrao urogallus) v iglastih 

gozdovih starejših razvojnih faz (Čas, 2002; 2006), belovrati muhar (Ficedula albicollis) v starih listnatih 

gozdovih (Kralj in sod., 2009). Na gozdove starejših razvojnih faz je vezano tudi pojavljanje triprstega 

detla (Picoides tridacylus), belohrbtega detla (Dendrocopus leucotus) in srednjega detla (Leiopicus 

medius) (DOPPS, 2019) ter tudi brazdarja (Rhysodes sulcatus), močvirskega krešiča (Carabus 

variolosus), škrlatnega kukuja (Carabus variolosus), zato so pomembne usmeritve glede odpiranja teh 

območij, zapisane v GGN GGO 2021–2030. 
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V vseh 14 GGN GGO 2021–2030 so v poglavju 5.3.4 Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami, 

vzdrževanje gozdnih cest in tehnologija pridobivanja lesa podane usmeritve za odpiranje nezadostno 

odprtih delov gozdov z gozdnimi prometnicami. V vseh GGN GGO 2021–2030 je zapisana ključna 

usmeritev: »Pri umeščanju in načrtovanju tras gozdnih prometnic je potrebno preveriti območja, 

pomembna z vidika varstva narave, območja nepremične kulturne dediščine ter varstvena 

(vodovarstvena območja) in ogrožena območja (plazljiva, erozijska, plazovita in poplavna) po Zakonu 

o vodah. Pri tem je potrebno upoštevati smernice ZRSVN, ZVKDS in DRSV, zapisane v usmeritvah 

poglavij 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11 in 5.3.13.«  

Z vidika vpliva na naravne vrednote so v vseh GGN GGO 2021–2030 v poglavjih 5.3.7 Varstvo naravnih 

vrednot in zavarovanih območij narave prenesene konkretne omejitve za gradnjo novih prometnic po 

posameznih zvrsteh naravnih vrednot in zavarovanih območij, v poglavjih 5.3.9 Natura 2000 in 

ohranjanje biotske pestrosti pa usmeritve za upoštevanje naravovarstvenih omejitev glede posegov v 

Natura 2000 območja in glede varstva biotske raznovrstnosti.  

Pri pripravi karte E so bile za območja z omejitvami upoštevne tudi omejitve, ki izhajajo iz 

upravljavskih con kvalifikacijskih vrst, ki zahtevajo strukturo habitata, značilno za gozdove z nizko 

intenziteto gospodarjenja. Na območjih z omejitvami bo potrebno za vsak poseg s prometnicami 

izvesti presojo, ki bo pokazala, ali so taki posegi sprejemljivi z vidika vplivov na varovana območja 

narave. GGN GGO 2021–2030 tako usmerjajo odpiranje gozdnih kompleksov na območja, ki niso 

problematična z vidika ohranjanja narave, oziroma opozarjajo na to, da bodo lahko v območjih z 

omejitvami glede gradnje prometnic potrebne dodatne presoje. Presoje bodo potrebne tudi v 

območjih brez omejitev, ki so znotraj varovanih območij, vendar se tu pričakuje, da bo večjih omejitev 

manj. Na podlagi zapisanega ocenjujemo, da je v 14 GGN GGO 2021–2030 usmerjanje gradnje 

gozdnih prometnic načrtovano tako, da ne bo povzročilo bistvenih vplivov na varovana območja 

narave. Pred gradnjo prometnic v varovanih območjih se bodo izvedle tudi presoje na podrobnejših 

ravneh. Ker so hkrati med območja z omejitvami vključene tudi upravljavske cone kvalifikacijskih vrst, 

ki zahtevajo strukturo habitata, značilno za gozdove z nizko intenziteto gospodarjenja, ocenjujemo, 

da dodatne časovne omejitve pri izvedbi del niso potrebne. Zato ocenjujemo vpliv gradnje prometnic 

in odpiranja gozdnih kompleksov kot nebistven ob upoštevanju omilitvenega ukrepa (ocena C): 

 vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.4 Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami, 

vzdrževanje gozdnih cest in tehnologija pridobivanja lesa dodajo usmeritev »Načrtovanje in 

umeščanje gozdnih cest naj se prednostno izvaja v območja gozdov iz karte E brez omejitev 

in v območja z omejitvami v primeru, da bodo po presoji s strani pristojnih organizacij 

označena kot ustrezna«. 

Z omilitvenim ukrepom bo omogočeno ohranjanje starejših razvojnih faz gozda, ki ustrezajo 

ekološkim zahtevam divjega petelina v PVO Jelovica (SI5000001), Julijci (SI5000019), Grintovci 

(SI5000024) in Pohorje (SI5000006), belovratega muharja v PVO Mura (SI5000010), malega muharja 

v PVO Julijci (SI5000019), Grintovci (SI5000024) in Kočevsko (SI5000013), triprstega detla v PVO 

Jelovica (SI5000001), Julijci (SI5000019), Grintovci (SI5000024), Karavanke (SI5000030), Kočevsko 

(SI5000013), Pohorje (SI5000006), Snežnik – Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd (SI5000025), 

belohrbtega detla v PVO Kočevsko (SI5000013), Snežnik – Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd 

(SI5000025), srednjega detla v PVO Mura (SI5000010), brazdarja v POO Kočevsko (SI3000263), 
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močvirskega krešiča v POO Mura (SI3000215), škrlatnega kukuja Mura v POO Mura (SI3000215) 

Buxbaumia viridis – mah v POO Kočevsko (SI3000263) in Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256). 

 

4.2.10 UPORABA TEŽKE MEHANIZACIJE IN UVAJANJE STROJNE SEČNJE  

Zahteve po izboljšanju produktivnosti pri izvajanju gozdarskih del povzročajo odmik od tradicionalnih 

tehnik in tehnologij v gozdarstvu (Cambi in sod., 2015). Prihaja do uvajanja nove mehanizacije, ki je 

praviloma vse večja in težja (Krč, 2017; Krč in sod., 2014). Strojna sečnja je bolj učinkovita, predvsem 

pa bolj varna in prijazna do delavcev, zato se vse pogosteje uporablja predvsem pri sanacijah v ujmah 

poškodovanega gozda. Uporaba strojne sečnje ima ob pozitivnih tudi negativne posledice, predvsem 

ko se uporablja na neprimernih predelih in razmerah (slaba nosilnost tal). Posledice težje mehanizacije 

pri sečnji in spravilu se odražajo kot povišano tveganje za trajne poškodbe tal. Zmanjšata se 

poroznost in vlažnost ter poveča gostota tal, kar vpliva na koreninski sistem dreves, tako, da se 

zmanjša preskrba z vodo in hranili ter posledično oslabi rast dreves (Šušnjar in sod., 2006). Zbita tla 

so manj porozna, kar omejuje oskrbo tal s kisikom in vodo ter vodi v trajne spremembe tal kot rastišča. 

V kolesnicah je mogoča povečana stopnja erozije, kateri je podvržena predvsem zgornja, rodovitna 

plast tal. Opisane spremembe vodijo v lokalne spremembe habitata oz. habitatnega tipa na mesto 

poškodbe (Cambi in sod., 2014; Krč, 2017). Mogoče so tudi poškodbe sestojev in mladja pri 

obnovitvenih sečnjah (Krč in sod., 2014).  

GGN GGO 2021–2030 v temeljnih strategijah predvidevajo uporabo čim sodobnejših tehnologij, pri 

čemer se morajo upoštevati omejitve posamičnih tehnologij, zmožnosti lastnikov gozdov, funkcije 

gozdov ter skrb za čim manjše poškodbe tal, gozdnih sestojev in vpliv na vodne vire. Usmeritve za 

uporabo mehanizacije so v vseh GGN GGO 2021–2030 vključene v poglavje 5.3.4 Odpiranje gozdov z 

gozdnimi prometnicami, vzdrževanje gozdnih cest in tehnologija pridobivanja lesa. Usmeritve niso 

umeščene v prostor. Predvidevajo modernizacijo za izboljšanje produktivnosti, pri čemer sta način in 

obseg uvajanja novih tehnologij sečnje in s tem nove mehanizacije prilagojena razmeram v 

posameznem GGO, za kar so podane različne usmeritve.  

Z vidika ohranjanja dobrega stanja varovanih območij narave je ključna usmeritev, zapisana v 

poglavju 5.3.4 v vseh načrtih, da se tehnologija sečnje in spravila lesa načrtuje na nižjih nivojih 

gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrtovanja ob upoštevanju varstvenih režimov ter se 

pri tem vključuje pristojne službe (ZVKD, ZRSVN, DRSV). Dodatno je v vseh GGN GGO 2021–2030, 

razen v GGN GGO Postojna in Novo mesto, v poglavje 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske 

raznovrstnosti vključena usmeritev: »Pri izvajanju del in posegov v gozdu in gozdnem prostoru se 

uporabljajo stroji in tehnologija z najmanjšim negativnim vplivom na habitate oziroma rastišča.« Prav 

tako je v vseh GGN GGO 2021–2030, razen v GGN GGO Kraško, v poglavje 5.3.7 Varstvo naravnih 

vrednot in zavarovanih območij narave vključena usmeritev: »Pri sečnji in spravilu lesa na naravni 

vrednoti se uporablja spravilna sredstva in tehnologijo, ki ne vpliva oz. spreminja življenjskih razmer 

na rastišču.« Zapis v GGN GGO Postojna in Novo mesto je pomanjkliv. Podajamo omilitveni ukrep: 

 v GGN GGO Postojna in Novo mesto naj se v poglavje 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske 

raznovrstnosti vključi usmeritev: »Pri izvajanju del in posegov v gozdu in gozdnem prostoru 
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se uporabljajo stroji in tehnologija z najmanjšim negativnim vplivom na habitate oziroma 

rastišča.« 

Na podlagi ključne in dodatnih usmeritev, zapisanih v večini GGN GGO 2021–2030, in na podlagi 

omilitvenih ukrepov, ocenjujemo, da bo vpliv uporabe težje mehanizacije in uvajanja strojne sečnje 

na kvalifikacijske vrste močvirski cekinček (Lycaena dispar) v POO Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), 

Radensko polje - Viršnica (SI3000171), Duplica (SI3000141), čšrna dolina pri Grosuplju (SI3000168), 

Dobrava - Jovsi (SI3000268), Grad Brdo - Preddvor (SI3000219), Volčeke (SI3000213), Huda luknja 

(SI3000224), Haloze - vinorodne (SI3000117), Javorniki - Snežnik (SI3000231), Dolina Vipave 

(SI3000226), Nanoščica (SI3000126), Mišja dolina (SI3000297), Ljubljansko barje (SI3000271), Lahinja 

(SI3000075), Razbor (SI3000166), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), Dravinja s pritoki (SI3000306), 

Osrednje Slovenske gorice (SI3000302), Mura (SI3000215), Goričko (SI3000221), barjanski okarček 

(Coenonympha oedippus) v POO Kožbana (SI3000125), Lijak (SI3000198), Goriška Brda (SI3000290), 

Vrhoveljska planina (SI3000379), Stržene luže (SI3000139), Duplica (SI3000141), Črna dolina pri 

Grosuplju (SI3000168), Slovenska Istra (SI3000212), Kras (SI3000276), Ljubljansko barje (SI3000271), 

kranjska sita (Eleocharis carniolica) v POO Gozd Kranj – Škofja Loka (SI3000100), Češeniške gmajne z 

Rovščico (SI3000079), Rački ribniki - Požeg (SI3000257), Goričko (SI3000221), Loeselova grezovka 

(Liparis loeselii) v POO Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Ljubljansko barje (SI3000271), Ljubljansko 

barje (SI3000271), Rašica (SI3000275), Črna dolina pri Grosuplju (SI3000168), Bled - Podhom 

(SI3000154), Berje - Zasip (SI3000334), Huda luknja (SI3000224), Vrhe - povirno barje (SI3000281), 

Vrhe - povirno barje (SI3000281), Žejna dolina (SI3000189), Mišja dolina (SI3000297), Šmarna gora 

(SI3000120), navadni koščak (Austropotamobius torrentium) v POO Divja jama nad Plavami in 

Zamedvejski potok (SI3000123), Domaček (SI3000327), Strmec (SI3000380), Krasnica (SI3000124), 

Jama na Pucovem kuclu (SI3000211), Idrijca s pritoki (SI3000230), Kanomljica s pritoki (SI3000372), 

Bloščica (SI3000173), Cerkniščica (SI3000323), Potok Reka s pritoki (SI3000325), Bajdinc (SI3000326), 

Cereja (SI3000342), Ščurkov potok (SI3000353), Zaplana (SI3000016), Kovnišca (SI3000373), Tičnica 

(SI3000374), Rašica (SI3000275), Mavelščica - povirni del (SI3000350), Kandrše - Drtijščica 

(SI3000205), Dolsko (SI3000288), Kosca (SI3000295), Loki potok s pritoki (SI3000319), Veliki potok 

(SI3000343), Stiški potok (SI3000344), Bukovica (SI3000345), Savski potok (SI3000354), Štangarski 

potok (SI3000355), Maljek (SI3000356), Dobličica (SI3000048), Divji potok (SI3000387), Vrčica 

(SI3000388), Rožnodolski potok (SI3000389), Kum (SI3000181), Ajdovska jama (SI3000191), Radulja s 

pritoki (SI3000192), Kamenški potok (SI3000266), Bohor (SI3000274), Gračnica (SI3000308), Čolniški 

potok s pritoki (SI3000321), Presladolski potok (SI3000330), Dolenji Leskovec (SI3000331), Suhadolski 

potok (SI3000332), Curnovščica (SI3000333), Krka s pritoki (SI3000338), Hinja s pritoki (SI3000340), 

Globoščica s pritoki (SI3000341), Lukovški potok (SI3000346), Štavberk (SI3000347), Rakovnik 

(SI3000378), Gorjanci - Radoha (SI3000267), Orlica (SI3000273), Koritno izvir - izliv v Savo Dolinko 

(SI3000010), Povirje vzhodno od Bodešč (SI3000169), Berje - Zasip (SI3000334), Gozd Kranj - Škofja 

Loka (SI3000100), Gozd Olševek - Adergas (SI3000101), Grad Brdo - Preddvor (SI3000219), Dobovšek 

(SI3000352), čšešeniške gmajne z Rovščico (SI3000079), Menina (SI3000261), Kamniško - Savinjske 

Alpe (SI3000264), Trojane (SI3000328), Dreta (SI3000360), Bolska (SI3000361), Ročevnica (SI3000351), 

Sopot s pritoki (SI3000322), Bistrica pri Libojah (SI3000314), Reka pri Laškem (SI3000358), Reka pri 

Grajski vasi (SI3000362), Drameljski potok (SI3000363), Kozarica (SI3000368), Ložnica s Trnavo 

(SI3000390), Boč - Haloze - Donačka gora (SI3000118), Dravinja s pritoki (SI3000306), Zagajski potok 

- povirni del (SI3000364), Spodnja Ponkvica (SI3000365), Ločnica (SI3000366), Grad Podčetrtek 
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(SI3000369), Ježevec (SI3000006), Kremžarjev potok (SI3000012), Pikrnica - Selčnica (SI3000070), 

Razbor (SI3000166), Barbarski potok s pritoki (SI3000216), Huda luknja (SI3000224), Jenina 

(SI3000293), Vitanje - Oplotnica (SI3000311), Bistriški jarek (SI3000176), Devina (SI3000377), Haloze - 

vinorodne (SI3000117), Zgornja Drava s pritoki (SI3000172), Vzhodni Kozjak (SI3000313), Slatinski 

potok (SI3000370), Mura (SI3000215), Kočevsko (SI3000263), Notranjski trikotnik (SI3000232), Mateča 

voda in Bistrica (SI3000005), Tržiščica s pritoki (SI3000320), Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), 

ÄąËťejna dolina (SI3000189), Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), Mišja dolina (SI3000297), 

Ljubljansko barje (SI3000271), Polhograjsko hribovje (SI3000335), Lubnik (SI3000206), Šmarna gora 

(SI3000120), Mirna (SI3000059), Bistrica z Bučavnico in Beno (SI3000329), Jezerščica s pritokom 

(SI3000367), Sotla s pritoki (SI3000303), Julijske Alpe (SI3000253), Bohinjska Bistrica in Jereka 

(SI3000348), Častitiljiva luknja (SI3000210), Karavanke (SI3000285), Peračica (SI3000349), Savinja 

Grušovlje - Petrovče (SI3000309), Lučnica (SI3000359), Črni potok (SI3000324), ÄąËťičnica s pritoki 

(SI3000315), Velka s pritoki (SI3000182), Pohorje (SI3000270), primorski koščak (Austropotamobius 

pallipes) v POO Sušački, Smrdejski in Fabski potok (SI3000258), Zabiče (SI3000222), Dolina Vipave 

(SI3000226), Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Kožbana (SI3000125), Soča z Volarjo (SI3000254), 

Nadiža s pritoki (SI3000167), Slovenska Istra (SI3000212), Kras (SI3000276), Rižana (SI3000060), Reka 

(SI3000223), močvirski krešič (Carabus variolosus) v POO Dolsko (SI3000288), Krakovski gozd 

(SI3000051), Trojane (SI3000328), Radgonsko - Kapelske Gorice (SI3000194), Dolina Vipave 

(SI3000226), Vrhe nad Rašo (SI3000229), Kočevsko (SI3000263), Dolina Branice (SI3000225), Trnovski 

gozd - Nanos (SI3000255), Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), Rašica (SI3000275), Kum 

(SI3000181), Karavanke (SI3000285), Zgornja Drava s pritoki (SI3000172), Boč - Haloze - Donačka gora 

(SI3000118), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), Drava (SI3000220), Mura (SI3000215), Goričko 

(SI3000221), veliki studenčar (Cordulegaster heros) v POO Slovenska Istra (SI3000212), Kožbana 

(SI3000125), Ljubljansko barje (SI3000271), Rašica (SI3000275), Kamenški potok (SI3000266), Dobrava 

- Jovsi (SI3000268), Krka s pritoki (SI3000338), Gorjanci - Radoha (SI3000267), Gozd Kranj - Škofja 

Loka (SI3000100), Gozd Olševek - Adergas (SI3000101), Ježevec (SI3000006), Haloze - vinorodne 

(SI3000117), Vzhodni Kozjak (SI3000313), Mura (SI3000215), Kočevsko (SI3000263), Mateča voda in 

Bistrica (SI3000005), Dolina Vipave (SI3000226), Dolina Branice (SI3000225), Krimsko hribovje - 

Menišija (SI3000256), Sotla s pritoki (SI3000303), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), Pohorje 

(SI3000270), Goričko (SI3000221), laška žaba (Rana latastei) v POO Trnovski gozd - Nanos 

(SI3000255), Slovenska Istra (SI3000212), Dolina Vipave (SI3000226), Dolina Branice (SI3000225) in 

kvalifikacijske habitatne tipe alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo vzdolž njihovih bregov v 

POO Berje - Zasip (SI3000334), Nakelska Sava (SI3000201), Lubnik (SI3000206), Idrijca s pritoki 

(SI3000230), Sora Škofja Loka - jez Goričane (SI3000155), Sava - Medvode - Kresnice (SI3000262), 

Nadiža s pritoki (SI3000167), Julijske Alpe (SI3000253), Soča z Volarjo (SI3000254), Kamniško - 

Savinjske Alpe (SI3000264), Savinja Grušovlje - Petrovče (SI3000309), obrečna vrbovja, jelševja in 

jesenovja (mehkolesna loka), (Alnus  glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)) v POO Zabiče (SI3000222), Zadnje struge pri Suhadolah (SI3000011), Nakelska Sava 

(SI3000201), Rački ribniki - Požeg (SI3000257), Kočevsko (SI3000263), Rinža (SI3000129), Nanoščica 

(SI3000126), Poljanska Sora Log - Škofja loka (SI3000237), Sora Škofja Loka - jez Goričane (SI3000155), 

Sava - Medvode - Kresnice (SI3000262), Sotla s pritoki (SI3000303), Soča z Volarjo (SI3000254), 

Julijske Alpe (SI3000253), Kamniško - Savinjske Alpe (SI3000264), Savinja Grušovlje - Petrovče 

(SI3000309), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), Drava (SI3000220), Goričko (SI3000221), Mura 
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(SI3000215), barjanski gozdovi v POO Pohorje (SI3000270), kisloljubni smrekovi gozdovi od 

montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) v POO Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), 

Karavanke (SI3000285), Javorniki - Snežnik (SI3000231), Julijske Alpe (SI3000253), Pohorje 

(SI3000270), travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih 

tleh (Molinion caeruleae) v POO Pregara - travišča (SI3000037), Ribniška dolina (SI3000026), Trnovski 

gozd - Nanos (SI3000255), Banjšice - travišča (SI3000034), Bloščica (SI3000173), Krimsko hribovje - 

Menišija (SI3000256), Radensko polje - Viršnica (SI3000171), Rašica (SI3000275), Črna dolina pri 

Grosuplju (SI3000168), Lahinja (SI3000075), Kobariško blato (SI3000236), Bled - Podhom (SI3000154), 

Volčeke (SI3000213), Huda luknja (SI3000224), Vzhodni Kozjak (SI3000313), Mura (SI3000215), 

Slovenska Istra (SI3000212), Javorniki - Snežnik (SI3000231), Notranjski trikotnik (SI3000232), 

Nanoščica (SI3000126), Žejna dolina (SI3000189), Mišja dolina (SI3000297), Ljubljansko barje 

(SI3000271), Razbor (SI3000166), Goričko (SI3000221), Šmarna gora (SI3000120), Alpske in borealne 

resave v POO Javorniki - Snežnik (SI3000231), Porezen (SI3000119), Karavanke (SI3000285), 

Smrekovško pogorje (SI3000038), Peca (SI3000132), Julijske Alpe (SI3000253), Kamniško - Savinjske 

Alpe (SI3000264), karbonatna nizka barja z navadno reziko. (Cladium mariscus) in vrstami zveze 

Caricion davallianae v POO Ribniška dolina (SI3000026), Breg pri Mali Loki (SI3000162), Lahinja 

(SI3000075), Koritno izvir - izliv v Savo Dolinko (SI3000010), Koritno (SI3000047), Bled - Podhom 

(SI3000154), Povirje vzhodno od Bodešč (SI3000169), Berje - Zasip (SI3000334), Razbor (SI3000166), 

Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), Prehodna barja, bazična nizka barja v POO Ribniška dolina 

(SI3000026), Bloščica (SI3000173), Ljubljansko barje (SI3000271), Črna dolina pri Grosuplju (SI3000168), 

Lahinja (SI3000075), Bled - Podhom (SI3000154), Povirje vzhodno od Bodešč (SI3000169), Berje - Zasip 

(SI3000334), Vrhe - povirno barje (SI3000281), Notranjski trikotnik (SI3000232), Žejna dolina 

(SI3000189), Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), Mišja dolina (SI3000297), Pokljuška barja 

(SI3000278), Razbor (SI3000166), aktivna visoka barja v POO Blato na Jelovici (SI3000103), Pohorje 

(SI3000270), Pokljuška barja (SI3000278), prehodna barja v POO Bloščica (SI3000173), Ledina na 

Jelovici (SI3000102), Češeniške gmajne z Rovščico (SI3000079), Krimsko hribovje - Menišija 

(SI3000256), Julijske Alpe (SI3000253), Pokljuška barja (SI3000278), Pohorje (SI3000270) v vseh 14 

GGO nebistven (ocena C).  

Priporočilo, ki presega GGN GGO 2021-2030: 

 uporaba strojne sečnje na območjih Natura 2000 in v UC znotraj območij naj se uskladi na 

nivoju GGN GGE in se omejitve zabeleži na najpomembnejših delih UC na obrazec E4 na 

odsek. 

 

4.2.11 UPORABA KEMIČNIH SREDSTEV V GOZDARSTVU 

V gozdarstvu je uporaba kemičnih sredstev prepovedana. Izjemoma, z dovoljenjem ZGS, se atestirana 

kemična sredstva uporabljajo za zaščito gozdnega mladja pred divjadjo in za zatiranje 

prenamnoženih populacij žuželk, ki jih ni mogoče drugače številčno zmanjšati, ter za zatiranje bolezni 

gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd. Atestirana kemična sredstva, ki ne ogrožajo biotskega 

ravnovesja, se lahko uporabljajo za gašenje gozdnih požarov (Zakon o gozdovih, 31. čl.). Pravilnik o 

varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09 in 31/16) ob naštetih primerih omenja še uporabo kemičnih 

(fitofarmacevtskih) sredstev tudi za izkoreninjenje tujerodnih škodljivih organizmov. Pravilnik določa 
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uporabo kemičnih sredstev v skladu s predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva. Pri izdajanju 

dovoljenj ZGS upošteva omejitve, ki izhajajo iz certifikacijskih shem (FSC, PEFC). Največ se uporabljajo 

sredstva za zaščito pred divjadjo. V izrednih razmerah prenamnožitve smrekovih podlubnikov so se 

za omejevanje poškodb uporabljali tudi neselektivni insekticidi. Količina in vrsta uporabljenih kemičnih 

sredstev po letih je navedena v letnih poročilih ZGS o gozdovih. Fungicidi in herbicidi se z dovoljenjem 

ZGS v gozdovih niso uporabljali. 

Usmeritve za uporabo kemičnih sredstev na območjih Nature 2000 so v vseh 14 GGN GGO 2021–

2030 podane v poglavju 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske pestrosti posameznega načrta. V 

delu, ki se nanaša na Konkretne varstvene usmeritve za območja Natura 2000, je v večini načrtov 

podana prepoved uporabe neselektivnih kemičnih sredstev za zatiranje škodljivih organizmov v 

gozdu, razen izjem:  

 v GGN GGO Novo mesto in GGN GGO Maribor je prepoved uporabe neselektivnih kemičnih 

sredstev podana za vse gozdove znotraj GGO;  

 v GGN GGO Ljubljana je navedeno, da mora biti uporaba pesticidov za namen varovanja 

gozdnega drevja pred divjadjo ali preprečevanja širjenja podlubnikov spremljana, strokovno 

argumentirana in nadzorovana ter ne sme ogrožati naravnega ravnovesja in ugodnega stanja 

biotopov ali populacij avtohtonih vrst rastlin in živali; 

 v GGN GGO Brežice in GGN GGO Slovenj Gradec je v poglavju naveden sklic na Prilogo, v 

kateri je podana ustrezna usmeritev za uporabo neselektivnih kemičnih sredstev;  

 v GGN GGO Celje in GGN GGO Murska Sobota usmeritev ni.  

Ker so usmeritve za uporabo kemičnih sredstev na območjih Natura 2000 v  GGN GGO Celje, Murska 

Sobota, Brežice in Slovenj Gradec pomanjkljiv ali manjka za naštete načrte podajamo omilitveni ukrep 

(ocena C):  

 Poglavje 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske pestrosti za GGN GGO Celje, Murska Sobota, 

Brežice in Slovenj Gradec naj se dopolni z usmeritvami, ki prepovedujejo uporabo 

neselektivnih kemičnih sredstev v gozdovih na območju Natura 2000. 

SANACIJSKA SEČNJA 

GGN GGO 2021–2030 v strategijah in usmeritvah predvidevajo sanacijo po ujmah poškodovanih 

gozdov, prilagajanje na podnebne spremembe, varstvo pred podlubniki, spodbujanje oziroma 

pospeševanje rastiščem prilagojene drevesne sestave, promovirajo naravno malopovršinsko obnovo 

sestojev in dajejo poseben poudarek na negi ter gospodarjenju z ranljivimi sestoji in varovalnimi 

gozdovi. Med posameznimi GGN GGO 2021–2030 obstajajo razlike med predvidenimi ukrepi, kar je 

razumljivo glede na različno stanje sestojev in problematiko gospodarjenja z njimi. Zaključimo pa 

lahko, da GGN GGO 2021–2030 vsebujejo cilje, strategije in usmeritve, ki bodo dolgoročno prispevali 

k zagotavljanju stabilnosti gozdnih sestojev. Dolgoročno bo prilagajanje gozdnih sestojev na 

podnebne spremembe in zmanjšanje površin izmenjanih in močno spremenjenih sestojev privedlo 

do njihove večje stabilnosti in večje biotske pestrosti. To prispeva k zmanjševanju posledic ekstremnih 

vremenskih in drugih dogodkov (npr. gradacij podlubnikov) ter v manjši meri zmanjšuje tudi 

verjetnost pojavljanja naravnih in drugih nesreč.  
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V primeru ujm GGN GGO 2021–2030 predvidevajo prednost sanacije pred rednim gospodarjenjem. 

V največji možni meri se zagotavlja ohranjanje habitatov in habitatnih struktur in pospešeno nadaljuje 

z obnovo, ki vodi v smer naravnih sestojev. Ohranijo ali vzpostavijo se razmere, ki omogočijo 

zagotavljanje funkcij gozda. 

GGN GGO 2021–2030 med temeljnimi strategijami določajo tudi splošne usmeritve pri sanaciji od 

ujm poškodovanih gozdnih sestojev. Hkrati je v Pravilniku o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09 

in 31/16) določeno, da se ZGS pri pripravi načrta sanacije z vidika doseganja ciljev ohranjanja narave 

posvetuje z ZRSVN, s čimer je vpliv sanitarnih sečenj na varovana območja narave omiljen že na 

zakonodajni ravni.  

Priporočilo, ki presega GGN GGO 2021-2030: 

 priporočamo, da ZGS skupaj z ZRSVN pripravi protokol in usmeritve za sanacijo posledic ujm 

v predelih, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti (Natura 2000) in varstva narave 

(npr. zavarovana območja) z vidiki, pomembnimi za zagotavljanje doseganja ciljev ohranjanja 

biotske raznovrstnosti in varstva narave. 

4.3 ZAVAROVANA OBMOČJA 

Pri vrednotenju vplivov izvedbe posameznega GGN GGO 2021–2030 smo ugotavljali, ali je besedilo 

načrta zapisano na način, da se bo dejavnost gozdarstva v posameznem GGO izvajala na način, ki bo 

v skladu s predpisanimi pravili ravnanja iz akta o zavarovanju ali iz načrta upravljanja, če je le-ta 

predpisan. Pri tem smo preverili ustreznost zapisa v vseh 14 GGN GGO 2021– 2030 (Preglednica 34). 
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Preglednica 34: Pregled ustreznosti strateških usmeritev naštetih potencialnih vplivov dejavnosti gozdarstva na zavarovana območja po posameznem GGN GGO  
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strogi naravni 

rezervat 

Na območju strogih naravnih rezervatov je gospodarjenje z gozdovi prepovedano. 

Prepovedano je umeščanje gozdnih prometnic in vseh ostalih objektov. 

Prepovedane so krčitve gozdov 

Na območjih je določena 1.st funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in 1.st. 

funkcije varovanja naravnih vrednot. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

naravni rezervat 

Na območju naravnih rezervatov je gospodarjenje z gozdovi prepovedano. 

Prepovedano je umeščanje gozdnih prometnic in vseh ostalih objektov. 

Prepovedane so krčitve gozdov. 

Izjemoma so dovoljena dela in ukrepi, ki povečujejo in izboljšujejo lastnosti narave 

zaradi katere je bil naravni rezervat določen in so v skladu s cilji zavarovanja. Na 

območjih je določena 1.st funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in 1.st. funkcije 

varovanja naravnih vrednot. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

naravni 

spomenik 

Pri gospodarjenju z gozdovi na naravnih spomenikih se obvezno upoštevajo 

prepovedi, usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij narave, ki 

so podani z varstvenimi režimi v sprejetih aktih o zavarovanju. Na območju naravnih 

spomenikov je prepovedan vsak poseg, ki bi razvrednotil, poškodoval ali uničil 

lastnosti, zaradi katerih je bil del narave določen za naravni spomenik - gradnje 

gozdnih prometnic, gospodarjenje z gozdovi in krčitve gozdov so izjemoma 

dovoljene le, v kolikor to ni prepovedano in je v skladu s cilji zavarovanja. Na 

najpomembnejših območjih je določena 1.st. funkcije varovanja naravnih vrednot. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

narodni park 

Pri posegih v prostor v narodnem parku se obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča 

in pogoji za varstvo zavarovanih območij narave, ki so podani z varstvenimi režimi v 

sprejetih aktih o zavarovanju. 

V prvi varstveni coni je prepovedano gospodariti z gozdom in graditi novo gozdno 

infrastrukturo. Izjemoma je dopustno izvajanje nujnih varstvenih ukrepov, brez 

izkoriščanja gozdov, ki so namenjeni ohranjanju in preplitvi varstvenih funkcij 

gozdov in zagotavljanju nujnih varstvenih ukrepov v gozdovih, ter izgradnja nujno 

potrebne gozdne infrastrukture za izvedbo teh ukrepov. 

Ukrepi za izboljšanje lastnosti zaradi katerih je bilo zavarovano območje določeno 

se uskladijo z upravljavcem ZO. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Kategorija 
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Na območju prve varstvene cone TNP je določena s 1.st funkcije ohranjanja biotske 

raznovrstnosti in 1.st. funkcije varovanja naravnih vrednot. 

regijski park 

Pri umeščanju novih gozdnih prometnic se na širših zavarovanih območjih obvezno 

upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij narave, ki 

so podani z varstvenimi režimi v sprejetih aktih o zavarovanju. 

Krčitve gozdov se lahko izvajajo le izjemoma, v kolikor niso prepovedane z aktom v 

zavarovanju in so v skladu s cilji zavarovanja in načrta upravljanja ZO. 

Ukrepi za izboljšanje lastnosti, zaradi katerih je bilo zavarovano območje določeno, 

se uskladijo z upravljavcem ZO. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

krajinski park 

Pri posegih v prostor na širših zavarovanih območjih se obvezno upoštevajo 

usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij narave, ki so podani 

z varstvenimi režimi v sprejetih aktih o zavarovanju. 

Krčitve gozdov se lahko izvajajo le izjemoma, v kolikor niso prepovedane z aktom v 

zavarovanju in so v skladu s cilji zavarovanja in načrta upravljanja ZO. 

Ukrepi za izboljšanje lastnosti, zaradi katerih je bilo zavarovano območje določeno, 

se uskladijo z upravljavcem ZO. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ZAVAROVANA OBMOČJA 

V skladu z ZON se morajo posegi in dejavnosti na zavarovanih območjih izvajati v skladu s 

predpisanimi pravili ravnanja iz akta o zavarovanju ali iz načrta upravljanja, če je le-ta predpisan. Vsi 

GGN GGO 2021–2030 predvidevajo izvajanje dejavnosti gozdarstva na zavarovanih območjih in jih 

usmerjajo v poglavju 5.3.7 Varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij narave. Podane usmeritve 

se med posameznimi načrti razlikujejo. Tako so v načrtu za Kraško GGO zavarovana območja samo 

našteta, brez dodatne usmeritve, ki bi ta načrt navezovala na Priloge, v katerih so našteta zavarovana 

območja, akti o zavarovanju in režimi. V načrtih za GGO Murska Sobota in GGO Novo mesto je sicer 

zapisana povezava na naravovarstvene smernice, ki se nahajajo v prilogi načrta, a pri tem ni usmeritve, 

ki bi predvidevala gospodarjenje v skladu z režimi, ki izhajajo iz akta o zavarovanju ali upravljavskega 

načrta. Tudi zapis v načrtih GGO Kranj in GGO Nazarje je pomanjkljiv. Oba načrta sicer navajata, da 

se pri gospodarjenju z gozdovi obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo 

zavarovanih območij narave, ki so podani z varstvenimi režimi v sprejetih aktih o zavarovanju. Sklica 

na priloge načrta, kjer so navedene podrobnejše usmeritve in predpisi o zavarovanju za konkretna 

zavarovana območja, pa v obeh GGN GGO ni navedenih. Pri preostalih GGN GGO 2021–2030 je 

usmeritev za gospodarjenje z gozdovi v zavarovanih območjih zapisana na način, ki podaja ustrezno 

usmeritev in vzpostavlja povezavo s posamičnimi zavarovanimi območji znotraj posameznega GGO.  

Na podlagi zapisanega ne moremo izključiti, da bo gospodarjenje z gozdovi brez bistvenih vplivov 

na lastnosti ter obseg teh lastnosti, zaradi katerih je bilo posamezno zavarovano območje razglašeno, 

zato podajamo omilitveni ukrep (Ocena C). 

V vse načrte se v poglavju 5.3.7 Varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij narave podajo 

usmeritve za izvajanje gozdarstva na zavarovanih območjih. Zapis mora gospodarjenje z gozdovi na 

zavarovanih območjih narave (naravni rezervati, naravni spomeniki, krajinski parki, regijski parki, 

spomeniki oblikovane narave) usmerjati tako, da je pri gospodarjenju z gozdovi treba upoštevati 

usmeritve, izhodišča in pogoje za njihovo varstvo, ki so podani z varstvenimi režimi v sprejetih aktih 

o zavarovanju. Zato podajamo omilitveni ukrep, da se poglavje 5.3.7 Varstvo naravnih vrednot in 

zavarovanih območij narave dopolni s spodnjimi besedili:  

 »na območju strogih naravnih rezervatov je gospodarjenje z gozdovi prepovedano. 

Prepovedano je umeščanje gozdnih prometnic in vseh ostalih objektov. Prepovedane so 

krčitve gozdov. Na območjih sta določeni 1. stopnja funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti 

in 1. stopnja funkcije varovanja naravnih vrednot«; 

 »na območju naravnih rezervatov je gospodarjenje z gozdovi prepovedano. Prepovedano je 

umeščanje gozdnih prometnic in vseh ostalih objektov. Prepovedane so krčitve gozdov. 

Izjemoma so dovoljena dela in ukrepi, ki povečujejo in izboljšujejo lastnosti narave, zaradi 

katere je bil naravni rezervat določen in so v skladu s cilji zavarovanja. Na območjih sta 

določeni 1. stopnja funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in 1. stopnja funkcije varovanja 

naravnih vrednot«; 

 »pri gospodarjenju z gozdovi na naravnih spomenikih se obvezno upoštevajo usmeritve, 

izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij narave, ki so podani z varstvenimi režimi 

v sprejetih aktih o zavarovanju. Na območju naravnih spomenikov je prepovedan vsak poseg, 

ki bi razvrednotil, poškodoval ali uničil lastnosti, zaradi katerih je bil del narave določen za 
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naravni spomenik - gradnje gozdnih prometnic, gospodarjenje z gozdovi in krčitve gozdov 

so izjemoma dovoljene le, v kolikor to ni prepovedano in je v skladu s cilji zavarovanja. Na 

najpomembnejših območjih je določena 1. stopnja funkcije varovanja naravnih vrednot«; 

 »pri posegih v prostor v narodnem parku se obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča in 

pogoji za varstvo zavarovanih območij narave, ki so podani z varstvenimi režimi v sprejetih 

aktih o zavarovanju. V prvi varstveni coni je prepovedano gospodariti z gozdom in graditi 

novo gozdno infrastrukturo. Izjemoma je dopustno izvajanje nujnih varstvenih ukrepov, brez 

izkoriščanja gozdov, ki so namenjeni ohranjanju in krepitvi varstvenih funkcij gozdov in 

zagotavljanju nujnih varstvenih ukrepov v gozdovih, ter izgradnja nujno potrebne gozdne 

infrastrukture za izvedbo teh ukrepov. Ukrepi za izboljšanje lastnosti, zaradi katerih je bilo 

zavarovano območje določeno, se uskladijo z upravljavcem ZO. Na območju prve varstvene 

cone TNP sta določeni 1. stopnja funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in 1. stopnja 

funkcije varovanja naravnih vrednot«; 

 »pri umeščanju novih gozdnih prometnic se na širših zavarovanih območjih obvezno 

upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij narave, ki so podani 

z varstvenimi režimi v sprejetih aktih o zavarovanju. Krčitve gozdov se lahko izvajajo le 

izjemoma, v kolikor niso prepovedane z aktom o zavarovanju in so v skladu s cilji zavarovanja 

in načrta upravljanja ZO. Ukrepi za izboljšanje lastnosti, zaradi katerih je bilo zavarovano 

območje določeno, se uskladijo z upravljavcem ZO«; 

 »pri posegih v prostor na širših zavarovanih območjih se obvezno upoštevajo usmeritve, 

izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij narave, ki so podani z varstvenimi režimi 

v sprejetih aktih o zavarovanju. Krčitve gozdov se lahko izvajajo le izjemoma, v kolikor niso 

prepovedane z aktom o zavarovanju in so v skladu s cilji zavarovanja in načrta upravljanja ZO. 

Ukrepi za izboljšanje lastnosti, zaradi katerih je bilo zavarovano območje določeno, se 

uskladijo z upravljavcem ZO«; 

Hkrati dodajamo še dva omilitvena ukrepa: 

 GGN GGO Murska Sobota, Novo mesto, Kranj in Nazarje naj poglavje 5.3.7 Varstvo naravnih 

vrednot in zavarovanih območij narave dopolnijo na način, ki podaja jasno povezavo med 

usmeritvijo in prilogo načrta, v katerih se nahaja pregled zavarovanih območij in njihovih 

varstvenih režimov;  

 v vseh GGN GGO 2021–2030 naj se poglavje 5.3.2 Posegi v gozd in gozdni prostor v delu, ki se 

nanaša na usmeritve za krčitve gozda, dopolni s: »Krčitve gozdov so na območju strogih 

naravnih rezervatov in naravnih rezervatov prepovedane. Krčitve gozdov se v preostalih ZO 

lahko izvajajo le izjemoma, v kolikor niso prepovedane z aktom o zavarovanju in so v skladu 

s cilji zavarovanja in načrta upravljanja ZO«. 

Na osnovi zapisanega in ob upoštevanju področne zakonodaje lahko zaključimo, da bo imela izvedba 

vsakega od 14 GGN GGO 2021–2030 na varovana območja narave nebistven vpliv zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (ocena C).  
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4.4 ALTERNATIVNE REŠITVE 

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 

(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) v 2. členu določa, da se s presojo sprejemljivosti za 

plan ali poseg v naravo, katerega izvedba bi sama po sebi ali v povezavi z drugimi plani ali posegi v 

naravo (v nadaljnjem besedilu: kumulativni vpliv) lahko pomembno vplivala na zavarovana območja 

in območja Natura 2000 (v nadaljnjem besedilu: varovana območja), ugotovijo pričakovani vplivi in 

presodi sprejemljivost njihove izvedbe na varstvene cilje varovanih območij in njihovo celovitost ter 

povezanost, vključno s povezanostjo evropskega ekološkega omrežja Natura 2000 (v nadaljnjem 

besedilu: omrežje). 3 člen določa, da se na II. stopnji presoje ugotavljajo pričakovani vplivi plana ali 

posega v naravo in presoja njihova sprejemljivost, kar vključuje morebitno presojo variantnih rešitev 

in v primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi presojo ustreznih omilitvenih ukrepov, 

ter se s sklepom potrdi plan ali z odločbo dovoli ali zavrne izvedbo posega v naravo. V III. stopnji 

presoje se ugotavlja obstoj alternativnih rešitev za doseganje ciljev plana ali posega v naravo in 

presoja njihovo ustreznost. V IV. stopnji presoje se ugotavlja obstoj izravnalnih ukrepov in presoja 

njihova ustreznost. Na podlagi rezultatov III. in IV. stopnje presoje se z odločbo odloči o prevladi 

druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. 

V predmetnem Dodatku niso bili ugotovljeni bistveni vplivi izvedbe GGN GGO 2021–2030 na 

varovana območja narave, zato alternativnih rešitev, kot to določa 3. člen navedenega Pravilnika, 

nismo iskali. 

4.5 RAZLAGA O MOŽNOSTIH OMILITVE ŠKODLJIVIH VPLIVOV Z NAVEDBO 

USTREZNIH OMILITVENIH UKREPOV IN RAZLOGI ZA KONKRETEN IZBOR 

OMILITVENEGA UKREPA  

Preglednica 35: Omilitveni ukrepi 

Št. 

OU 
Omilitveni ukrep Utemeljitev ukrepa Časovni okvir 

Izvedljivost, ocena 

ustreznosti in 

verjetnost uspešnosti 

1 

Vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.4.3 

Gojitvena, varstvena in ostala dela vključijo 

konkretne varstvene cilje glede površine 

negospodarjenih gozdov v kompleksnih 

območjih Natura 2000, navedene v preglednici 

31 pričujočega Dodatka. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

dolgoročno 

zagotavlja 

zadosten delež 

gozda v starejših 

razvojnih fazah in s 

tem posledično 

dobro stanje 

saproksilnih 

kvalifikacijskih vrst.    

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.*  

2 

Vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.9 

Natura 2000 in ohranjanje biotske 

raznovrstnosti vključijo usmeritev: Povečati 

površine negospodarjenih gozdov v varovanih 

območjih s prednostnim usmerjanjem v 

upravljavske cone. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

dolgoročno 

zagotavlja 

zadosten delež 

gozda v starejših 

razvojnih fazah in s 

tem posledično 

dobro stanje 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  
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Št. 

OU 
Omilitveni ukrep Utemeljitev ukrepa Časovni okvir 

Izvedljivost, ocena 

ustreznosti in 

verjetnost uspešnosti 

saproksilnih 

kvalifikacijskih vrst.    

3 

Vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.9 

Natura 2000 in ohranjanje biotske 

raznovrstnosti vključijo usmeritev: Ekocelice naj 

se prioritetno oblikuje znotraj upravljavskih con 

za vrste, vezane na negospodarjene gozdove, v 

območjih že do sedaj negospodarjenih gozdov 

oziroma gozdov z nizko intenziteto 

gospodarjenja v zadnjih 20 letih in v 

varstvenem pasu gozdnih rezervatov; ključen 

pogoj je primernost habitatov, pri čemer se 

zgledujemo po primerih dobrih praks in 

izdelanih priročnikih (Support, Life Kočevsko). 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

dolgoročno 

zagotavlja 

zadosten delež 

gozda v starejših 

razvojnih fazah in s 

tem posledično 

dobro stanje 

saproksilnih 

kvalifikacijskih vrst.    

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

4 

Zaradi bolj jasno izraženega namena 

oblikovanja novih ekocelic naj tudi GGN GGO 

Postojna in Kraško GGN GGO v temeljnih 

strategijah izpostavita usmeritev za oblikovanje 

dodatnih ekocelic, kakor to izhaja iz usmeritev 

v drugih poglavjih omenjenih načrtov. 

Z ukrepom se bo 

povečala notranja 

skladnost načrtov. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

5 

GGN GGO Kranj, Novo mesto, Slovenj Gradec, 

Brežice ter Kraško GGN GGO naj v poglavje 

5.3.9, v del besedila, ki se nanaša na konkretne 

varstvene usmeritve za Naturo 2000, vključijo 

usmeritev: »Ohranjati delež površine gozdov s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega 

premera nad 30 %.« Pri tem naj GGN GGO 

Kranj, Novo mesto in Slovenj Gradec v poglavje 

5.3.9 dodajo Konkretne varstvene usmeritve za 

vsa območja Natura 2000, ki izhajajo iz 

naravovarstvenih smernic, Brežice pa poglavje 

Konkretne usmeritve za vsa Natura 2000 

območja prestavi iz priloge v besedilo načrta. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

dolgoročno 

zagotavlja dovolj 

visok delež površin 

z odraslim drevjem 

in s tem 

potencialen habitat 

kvalifikacijskih vrst. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka. 

6 

GGN GGO Tolmin, Bled, Ljubljana in Kočevje naj 

tudi v poglavje Konkretne varstvene usmeritve 

za območja Natura 2000 dodajo usmeritev: 

Ohranjati delež površine gozdov s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega 

premera nad 30 %. Pri tem naj GGN GGO 

Ljubljana poglavje Konkretne varstvene 

usmeritve za območja Natura 2000 doda v 

poglavje 5.3.9. 

Z omilitvenim 

ukrepom se na 

območjih Natura 

2000 zagotavlja 

zadostna količina 

odraslega drevja. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

7 

GGN GGO Tolmin naj v poglavje 5.3.9 doda 

ustrezen sklic na Prilogo, v kateri so podane 

naravovarstvene smernice za upravljavske 

cone. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

izboljšuje 

izvedljivost 

načrtov. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

8 

GGN GGO Slovenj Gradec in GGN GGO Murska 

Sobota naj popravita zaporedne številke prilog 

v poglavju 5.3.9, da bo jasna povezava med 

sklicem na prilogo in Prilogo, v kateri so podane 

naravovarstvene smernice za upravljavske 

cone. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

izboljšuje 

izvedljivost 

načrtov. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  
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Št. 

OU 
Omilitveni ukrep Utemeljitev ukrepa Časovni okvir 

Izvedljivost, ocena 

ustreznosti in 

verjetnost uspešnosti 

9 Vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.9 v 

Konkretne varstvene usmeritve za Natura 2000 

območja dodajo usmeritev: Delež površine 

gozdov s prevladujočim drevjem nad 30 cm 

prsnega premera naj se zagotavlja na 

predpisani vrednosti znotraj UC (50 %), podan 

v Prilogi posameznega načrta. 

Z omilitvenim 

ukrepom se na 

območjih Natura 

2000 zagotavlja 

zadostna količina 

odraslega drevja in 

s tem potencialen 

habitat 

kvalifikacijskih vrst. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

10 

V besedilo poglavja 5.3.9 vseh GGN GGO 2021–

2030 naj se doda usmeritev »Ohranjati površine 

gospodarskih gozdov z nizko intenziteto 

gospodarjenja s prevladujočim drevjem nad 30 

cm prsnega premera, ki so hkrati del UC«. 

Z omilitvenim 

ukrepom se na 

območjih Natura 

2000 zagotavlja 

zadostna količina 

odraslega drevja in 

s tem potencialen 

habitat 

kvalifikacijskih vrst. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

11 

V GGN GGO Novo mesto se zniža možni posek 

v varovalnih gozdovih na najnižjo, z vidika 

trajnega zagotavljanja varovalne funkcije še 

sprejemljivo raven, ki mora biti prilagojena 

stanju sestojev (cca. 85 % prirastka). 

  

Z omilitvenim 

ukrepom se 

dolgoročno 

zagotavljata dovolj 

visok delež površin 

z odraslim drevjem 

in ustrezna 

intenzivnost 

gospodarjenja za 

klimaksne vrste. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka. 

12 

V GGN GGO Murska Sobota naj se poglavji 

5.3.9 in 5.3.10 dopolnita z besedilom, ki bo 

določalo, da se dolgoročno poveča delež 

površin varovalnih in gospodarskih gozdov z 

nizko intenzivnostjo gospodarjenja, ki so hkrati 

del upravljavskih con (vrst ptic z večjimi 

zahtevami glede sestojev z drevjem nad 30 cm 

prsnega premera: belohrbti detel, črna štorklja, 

divji petelin itd.), na 10%. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

dolgoročno 

zagotavljata dovolj 

visok delež površin 

z odraslim drevjem 

in ustrezna 

intenzivnost 

gospodarjenja za 

klimaksne vrste. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka. 

13 

V besedilo poglavij 5.3.9 in 5.3.10 vseh GGN 

GGO 2021–2030 naj se doda usmeritev 

»Ohranjati površine varovalnih gozdov s 

prevladujočim drevjem nad 30 cm prsnega 

premera z nizko intenzivnostjo gospodarjenja, 

ki so hkrati del UC, v kolikor to ni v neskladju z 

zagotavljanjem varovalnih učinkov gozda.«. 

Z omilitvenim 

ukrepom se v 

habitatu 

kvalifikacijskih vrst 

značinilnih za 

starejše razvojne 

faze gozda 

zagotavlja 

zadostna količina 

odraslega drevja.. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

14 

GGN GGO Ljubljana, Postojna, Brežice, Celje, 

Slovenj Gradec in Kraško GGN GGO naj v 

poglavje 5.3.9 Konkretne varstvene usmeritve 

za Naturo 2000 zapišejo usmeritev »Ohranja 

naj se uravnoteženo razmerje razvojnih faz in 

zgradba gozdov«. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

zagotavlja 

dolgoročna 

stabilnost gozda in 

s tem habitata 

kvalifikacijskih vrst 

in HT na območjih 

Natura 2000. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  
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Št. 

OU 
Omilitveni ukrep Utemeljitev ukrepa Časovni okvir 

Izvedljivost, ocena 

ustreznosti in 

verjetnost uspešnosti 

15 

Vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.9 

dodajo usmeritev: Proizvodne dobe v 

posameznih UC prilagajati glede na 

naravovarstvene smernice ob upoštevanju 

strateških usmeritev glede ohranjanja površine 

varovalnih in gospodarskih gozdov z nizko 

intenziteto gospodarjenja in zagotavljanja 

ustreznega razmerje razvojnih faz in zgradbe 

gozda. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

zagotavlja 

dolgoročna 

stabilnost gozda in 

s tem habitata 

kvalifikacijskih vrst 

in HT na območjih 

Natura 2000. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

16 

Vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.9 

dodajo usmeritev: Pri obnovi gozdnih sestojev 

v posameznih UC upoštevati usmeritve za 

velikost pomladitvenih jeder, podane v 

naravovarstvenih smernicah oziroma v PUN za 

posamezne upravljavske cone oziroma vrste; v 

kompleksnem območju Mura podati max. 2 ha 

velikost pomladitvenih jeder v gozdnem 

habitatnem tipu GHT 91F0 - hrastovo-

jesenovo-brestovi logi znotraj UC za srednjega 

detla v kompleksnem območju Mura. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

preprečuje 

fragmentacija 

habitata 

kvalifikacijske vrste 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

17 

Vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.4.3 

Gojitvena, varstvena in ostala dela vključijo 

konkretne usmeritve za delež odmrle biomase 

ter število dreves v B in C razširjenih debelinskih 

razredih v upravljavskih conah, ki so 

pomembne predvsem zaradi ohranjanja spodaj 

navedenih kvalifikacijskih vrst ptic (glej tudi 

Posebno prilogo 1), kot je določeno v 

Preglednica 32. Pri tem naj vsi GGN GGO 2021–

2030 v poglavje 5.4.3 Gojitvena, varstvena in 

ostala dela vključijo konkretne usmeritve za 

delež odmrle biomase ter število dreves v B in 

C razširjenih debelinskih razredih na območjih 

Natura 2000, ki niso zajeta v osrednjih conah in 

so pomembna predvsem zaradi ohranjanja 

saprofitskih vrst hroščev, kot je določeno v 

Preglednica 33. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

dolgoročno 

zagotavljata dovolj 

visok delež količina 

in struktura odmrle 

lesne biomase za 

klimaksne vrste. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka. 

18 

Besedilo GGN GGO Brežice, Slovenj Gradec, 

Maribor naj se v poglavju 5.3.9 dopolni na 

način, ki bo za gozdove znotraj območij Natura 

2000 predpisal vsaj 3 % odmrle lesne biomase 

v lesni zalogi s prevladujočim drevjem B in C 

razširjenega debelinskega razreda. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

zagotavlja 

strukture habitata 

kvalifikacijskih, 

saproksilnih vrst. . 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

19 

Besedilo GGN GGO Tolmin naj se v poglavju 

5.3.9 dopolni na način, ki bo načrtovalca napotil 

k usmeritvam glede odmrle lesne biomase po 

upravljavskih conah, ki se nahajajo v prilogi 

posameznega načrta. GGN GGO Slovenj 

Gradec in Murska Sobota naj uredita številčenje 

prilog, da bo jasen sklic med tekstom načrta ter 

Prilogo za konkretne varstvene usmeritve za 

upravljavske cone. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

izboljšuje 

izvedljivost 

načrtov. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

20 

Zaradi bolj jasno izraženega določila o 

ohranjanju naravne drevesne sestave na vseh 

območjih gozdov naj tudi GGN GGO Kranj v 

poglavje 5.3.9 Splošne varstvene usmeritve 

doda usmeritev »ohranja ali vzpostavlja se 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

zagotavlja 

dolgoročna 

stabilnost 

kvalifikacijskih 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  
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naravna oziroma naravi čim bolj podobna 

drevesna sestava gozdnih življenjskih združb«. 

gozdnih habitatnih 

tipov. 

21 

Zaradi večje preglednosti naj GGN GGO 

Postojna in Brežice poglavje Konkretne 

varstvene usmeritve za celotno območje 

Nature 2000 prestavijo iz prilog v poglavje 

5.3.9, GGN GGO Celje, Tolmin in GGN za Kraško 

GGO, v katerih se Konkretne varstvene 

usmeritve za celotno območje Nature 2000 

podvojijo v prilogi in v tekstu, pa naj te 

usmeritve v prilogi odstranijo, ob tem pa 

preverijo, da so vse navedene usmeritve v 

prilogi tudi v poglavju 5.3.9. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

izboljšuje 

izvedljivost 

načrtov. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

22 

GGN GGO Novo mesto, Slovenj Gradec in 

Maribor naj v poglavje 5.3.9 vključijo še 

konkretne varstvene usmeritve za vsa območja 

Natura 2000 z dikcijo: »Zagotavlja naj se 

naravno in rastišču prilagojeno drevesno 

sestavo gozdov ter omogoča naravno 

pomlajevanje.« 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

zagotavlja 

dolgoročna 

stabilnost 

kvalifikacijskih 

gozdnih habitatnih 

tipov. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

23 

V vseh GGN GGO naj se po zgledu GGN GGO 

Ljubljana v delu poglavja 5.3.9 Natura 2000 in 

ohranjanje biotske pestrosti, ki se nanaša na 

splošne usmeritve, doda besedilo: »Na 

predelih, kjer se pojavljajo invazivne tujerodne 

vrste (npr. japonski dresnik, zlata rozga in druge 

vrste), naj se le-te odstranjuje in omejuje 

(predvsem z ohranjanjem stalnega zastora 

odraslih dreves in ustreznim pomlajevanjem 

drevesnih vrst)«. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

omejuje pojavljanje 

invazivnih 

tujerodnih vrst v 

podrasti. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

24 

V GGN GGO Murska Sobota naj se v poglavje 

5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske 

pestrosti doda besedilo »V ekocelicah je 

dovoljeno odstanjevanje invazivnih tujerodnih 

vrst.«. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

omejuje pojavljanje 

invazivnih 

tujerodnih vrst. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

25 

Tudi GGN GGO Tolmin naj po zgledu drugih 

GGN GGO 2021–2030 doda med temeljne 

strategije usmeritve glede prisotnosti invazivnih 

tujerodnih drevesnih vrst.  

Z ukrepom se bo 

povečala notranja 

skladnost načrtov. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

26 

Tudi GGN GGO Bled, Kranj, Novo mesto, 

Brežice, Nazarje, Slovenj Gradec, Murska 

Sobota in GGN za Kraško GGO naj v poglavje 

5.3.2 Posegi v gozd in gozdni prostor pri 

krčitvah gozdov v kmetijske namene dodajo 

dikcijo »V območjih z močno poudarjenimi 

ekološkimi funkcijami so krčitve dovoljene le v 

primeru, kadar ni mogoče pričakovati 

bistvenega vpliva na funkcije gozda«. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

zagotavlja 

dolgoročna 

stabilnost gozdnih 

habitatov 

kvalifikacijskih vrst 

in kvalifikacijskih 

habitatnih tipov. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

27 

V GGN GGO Murska Sobota in GGN za Kraško 

GGO naj pred zapisom o izločitvi gozdov z 

izjemno poudarjenimi ekološkimi ali socialnimi 

funkcijami (1. stopnja) za gozdove s posebnim 

namenom bolj jasno zapišeta, da krčitve 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

zagotavlja 

dolgoročna 

stabilnost gozdnih 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  
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verjetnost uspešnosti 

gozdov na območjih s 1. stopnjo poudarjenosti 

ekoloških funkcij praviloma niso dopustne. 

habitatov 

kvalifikacijskih vrst 

in kvalifikacijskih 

habitatnih tipov. 

2021–2030 do 

faze predloga. 

28 

Vsi GGN GGO 2021-2030 naj v poglavje 5.3.2 

Posegi v gozd in gozdni prostor dodajo dikcijo: 

V skladu z naravovarstvenimi smernicami iz 

priloge načrta omejevati krčitve za izbrane 

upravljavske cone. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

zagotavlja 

dolgoročna 

stabilnost površin 

gozdnih habitatov 

kvalifikacijskih vrst 

in kvalifikacijskih 

habitatnih tipov. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

29 

Tudi GGN GGO Tolmin 2021-2030 naj po 

zgledu drugih načrtov v poglavje 5.3.9 doda 

sklic na konkretne varstvene usmeritve po 

upravljavskih conah iz Prilog. načrta. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

izboljšuje notranja 

skladnost in 

izvedljivost 

načrtov. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

30 

V GGN GGO Kočevje, Nazarje, Slovenj Gradec, 

Maribor in Sežana naj se po vzoru GGN GGO 

Ljubljana navede najpomembnejše ukrepe, 

združene v skupini ukrepi za nego habitatov, ki 

so ključni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

zagotavlja 

dolgoročna 

stabilnost 

habitatov 

kvalifikacijskih vrst 

in kvalifikacijskih 

habitatnih tipov. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

31 

Vsi GGN GGO 2021–2030 naj po zgledu GGN 

GGO Novo mesto v poglavje 5.3.9 Natura 2000 

in ohranjanje biotske pestrosti pri poglavju 

Splošne varstvene usmeritve dodajo 

podpoglavje Druge usmeritve, tu pa dodajo 

usmeritev: »Treba je osnovati mirne cone ali 

omejiti gibanje obiskovalcev gozda v območjih 

habitatov ogroženih živalskih vrst, ki so 

občutljive za vznemirjanje (npr. divji petelin, 

črna štorklja, velika uharica).« Zaželeno je, da se 

po zgledu GGN GGO Novo mesto doda še 

stavek, kjer se opredelijo glavna takšna 

območja v GGO. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

ohranja mir v 

gozdnem prostoru 

in s tem preprečuje 

negativne učinke 

na kvalifikacijske 

vrste in HT: 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

32 

Vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.13 

Turizem, rekreacija in ostale socialne vloge 

dodajo usmeritev: »Obisk naj se usmerja v 

skladu s členitvijo gozdnega prostora z vidika 

rekreacije in turizma«. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

ohranja mir v 

gozdnem prostoru 

in s tem preprečuje 

negativne učinke 

na kvalifikacijske 

vrste in HT: 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

33 

GGN GGO Ljubljana, Celje in Slovenj Gradec naj 

v poglavje 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje 

biotske pestrosti dodajo usmeritev: 

»Rekreacijske in turistične dejavnosti naj se 

usmerja izven naravovarstveno najobčutljivejših 

območij«. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

ohranja mir v 

gozdnem prostoru 

in s tem preprečuje 

negativne učinke 

na kvalifikacijske 

vrste in HT: 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  
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verjetnost uspešnosti 

34 

Vsi GGN GGO 2021–2030 naj v poglavje 5.3.4 

Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami, 

vzdrževanje gozdnih cest in tehnologija 

pridobivanja lesa dodajo usmeritev 

»Načrtovanje in umeščanje gozdnih cest naj se 

prednostno izvaja v območja gozdov iz karte E 

brez omejitev in v območja z omejitvami v 

primeru, da bodo po presoji s strani pristojnih 

organizacij označena kot ustrezna«. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

ohranja nizko 

intenzivnost 

gospodarjenja na 

območjih z 

ekološkimi 

lastnostmi 

ustreznimi za 

kvalifikacijske vrste 

značilne za starejše 

razvojne faze 

gozda. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

35 

V GGN GGO Postojna in Novo mesto naj se v 

poglavje 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje 

biotske raznovrstnosti vključi usmeritev: »Pri 

izvajanju del in posegov v gozdu in gozdnem 

prostoru se uporabljajo stroji in tehnologija z 

najmanjšim negativnim vplivom na habitate 

oziroma rastišča.«. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

zagotavlja 

dolgoročna 

stabilnost 

habitatov 

kvalifikacijskih vrst 

in kvalifikacijskih 

habitatnih tipov. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

36 

Poglavje 5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje 

biotske pestrosti za GGN GGO Celje, Murska 

Sobota, Brežice in Slovenj Gradec naj se 

dopolni z usmeritvami, ki prepovedujejo 

uporabo neselektivnih kemičnih sredstev v 

gozdovih na območju Natura 2000. 

Z omilitvenim 

ukrepom se 

zagotavlja 

dolgoročna 

stabilnost populacij 

kvalifikacijskih vrst.  

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

37 

V vseh GGN GGO 2021–2030 naj se poglavje 

5.3.2 Posegi v gozd in gozdni prostor v delu, ki 

se nanaša na usmeritve za krčitve gozda, 

dopolni s: »Krčitve gozdov so na območju 

strogih naravnih rezervatov in naravnih 

rezervatov prepovedane. Krčitve gozdov se v 

preostalih ZO lahko izvajajo le izjemoma, v 

kolikor niso prepovedane z aktom o 

zavarovanju in so v skladu s cilji zavarovanja in 

načrta upravljanja ZO«. 

Z izvedbo 

omilitvenega 

ukrepa se prepreči 

krčitve z 

negativnim 

vplivom na ZO. 

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepa 

je visoka.  

37 

Poglavje 5.3.7 Varstvo naravnih vrednot in 

zavarovanih območij narave vseh GGN GGO 

2021–2030 naj se dopolni s spodnjimi besedili:  

 »Na območju strogih naravnih rezervatov 

je gospodarjenje z gozdovi prepovedano. 

Prepovedano je umeščanje gozdnih 

prometnic in vseh ostalih objektov. 

Prepovedane so krčitve gozdov. Na 

območjih sta določeni 1. stopnja funkcije 

ohranjanja biotske raznovrstnosti in 1. 

stopnja funkcije varovanja naravnih 

vrednot.« 

 »Na območju naravnih rezervatov je 

gospodarjenje z gozdovi prepovedano. 

Prepovedano je umeščanje gozdnih 

prometnic in vseh ostalih objektov. 

Prepovedane so krčitve gozdov. Izjemoma 

so dovoljena dela in ukrepi, ki povečujejo in 

izboljšujejo lastnosti narave, zaradi katere 

je bil naravni rezervat določen in so v 

Z izvedbo 

omilitvenega 

ukrepa se 

preprečijo škodljivi 

vplivi načrtov na 

zavarovana 

območja, saj se 

zagotovi 

gospodarjenje z 

gozdovi v skladu s 

naravovarstvenim 

statusom 

posameznega 

območja.  

Popravke se 

izvede v 

posameznih 

GGN GGO 

2021–2030 do 

faze predloga. 

Ukrep je izvedljiv in 

ustrezen. Verjetnost 

uspešnosti izvedbe 

omilitvenega ukrepe 

je visoka. 
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skladu s cilji zavarovanja. Na območjih sta 

določeni 1. stopnja funkcije ohranjanja 

biotske raznovrstnosti in 1. stopnja funkcije 

varovanja naravnih vrednot.« 

 »Pri gospodarjenju z gozdovi na naravnih 

spomenikih se obvezno upoštevajo 

usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo 

zavarovanih območij narave, ki so podani z 

varstvenimi režimi v sprejetih aktih o 

zavarovanju. Na območju naravnih 

spomenikov je prepovedan vsak poseg, ki 

bi razvrednotil, poškodoval ali uničil 

lastnosti, zaradi katerih je bil del narave 

določen za naravni spomenik - gradnje 

gozdnih prometnic, gospodarjenje z 

gozdovi in krčitve gozdov so izjemoma 

dovoljene le, v kolikor to ni prepovedano in 

je v skladu s cilji zavarovanja. Na 

najpomembnejših območjih je določena 1. 

stopnja funkcije varovanja naravnih 

vrednot.« 

 »Pri posegih v prostor v narodnem parku 

se obvezno upoštevajo usmeritve, 

izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih 

območij narave, ki so podani z varstvenimi 

režimi v sprejetih aktih o zavarovanju. V 

prvi varstveni coni je prepovedano 

gospodariti z gozdom in graditi novo 

gozdno infrastrukturo. Izjemoma je 

dopustno izvajanje nujnih varstvenih 

ukrepov, brez izkoriščanja gozdov, ki so 

namenjeni ohranjanju in krepitvi varstvenih 

funkcij gozdov in zagotavljanju nujnih 

varstvenih ukrepov v gozdovih, ter 

izgradnja nujno potrebne gozdne 

infrastrukture za izvedbo teh ukrepov. 

Ukrepi za izboljšanje lastnosti, zaradi 

katerih je bilo zavarovano območje 

določeno, se uskladijo z upravljavcem ZO. 

Na območju prve varstvene cone TNP sta 

določeni 1. stopnja funkcije ohranjanja 

biotske raznovrstnosti in 1. stopnja funkcije 

varovanja naravnih vrednot.« 

 »Pri umeščanju novih gozdnih prometnic 

se na širših zavarovanih območjih obvezno 

upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji 

za varstvo zavarovanih območij narave, ki 

so podani z varstvenimi režimi v sprejetih 

aktih o zavarovanju. Krčitve gozdov se 

lahko izvajajo le izjemoma, v kolikor niso 

prepovedane z aktom o zavarovanju in so 

v skladu s cilji zavarovanja in načrta 

upravljanja ZO. Ukrepi za izboljšanje 

lastnosti, zaradi katerih je bilo zavarovano 

območje določeno, se uskladijo z 

upravljavcem ZO.« 

 »Pri posegih v prostor na širših zavarovanih 

območjih se obvezno upoštevajo 
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usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo 

zavarovanih območij narave, ki so podani z 

varstvenimi režimi v sprejetih aktih o 

zavarovanju. Krčitve gozdov se lahko 

izvajajo le izjemoma, v kolikor niso 

prepovedane z aktom o zavarovanju in so 

v skladu s cilji zavarovanja in načrta 

upravljanja ZO. Ukrepi za izboljšanje 

lastnosti, zaradi katerih je bilo zavarovano 

območje določeno, se uskladijo z 

upravljavcem ZO.« 

* Ukrep je izvedljiv, v kolikor se ne zgodijo vplivi višje sile. Ekocelice brez ukrepanja je možno umeščati v 

sestoje/odseke, kjer je tveganje za gradacije podlubnikov manjše (višje nadmorske višine) in stabilnost sestojev 

večja zaradi potencialnih vremenskih ujm. Kjer je tveganje preveliko, se v načrt umesti smernica 14, kar pomeni, 

da se v načrtovalskem obdobju ne načrtuje ukrepov in s tem načrt zagotavlja cilje vrst. V kolikor pride do višjih 

sil (večje ujme), se vsebina uskladi pri pripravi sanacijskega načrta. Z vidika ciljev Natura 2000 in GGN GGO 

2021-2030 je ključno, da se v okviru rednega načrtovanja v določenih delih gozdov za dobo veljavnosti načrta 

načrtuje območja gozdov brez gospodarjenja. 

 

Z namenom izboljšanja GGN GGO 2021–2030 in povečanja njegovih pozitivnih vplivov na okolje v 

okviru okoljskega poročila podajamo priporočila, ki so povzeta v Preglednici 36.  

Preglednica 36: Priporočila, ki presegajo načrtovalski okvir GGN GGO 2021–2030 

Št. Priporočilo 

1 
V NGP in operativnem programu za izvajanje NGP je treba določiti, da se poveča delež trajno negospodarjenjih 

gozdov znotraj območij Natura 2000; 

2 

Dolgoročni cilj gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju, se lahko doseže tudi z odkupi in menjavami gozdov s 

strani države in določitvijo teh gozdov z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom za 

gozdne rezervate. Poleg tega se lahko v državnih gozdovih t.i. »dislocirane« parcele zemljišč določi za gozdove, 

prepuščene naravnemu razvoju. 

3 

Pravila državnih pomoči za prepuščanje gozdov naravnemu razvoju v zasebnih gozdovih za obdobje 20 let 

(ekocelice brez ukrepanja), puščanje habitatnega drevja in odmrle lesne biomase ne bi smela veljati. Trenutna 

veljaven znesek , 200.000 EUR, v katerem koli obdobju treh poslovnih let, onemogoča podpise pogodb z velikimi 

zasebnimi lastniki gozdov. Predlaga naj se ustrezna sprememba.  

4 

Za doseganje varstvenih ciljev, povezanih s količino odmrle biomase, naj se predlaga sprememba Pravilnika o 

vlaganjih v gozdove, saj 5-7 odmrlih ali odmirajočih dreves B+C debelinskega razreda, potrebnih za dobro stanje 

saproksilnih vrst, pomeni vsaj 20 m3/ha (sedanja omejitev v Pravilniku je 10 m3/ha).  

5 

Ob izvajanju ukrepa puščanje odmrle stoječe biomase je trenutna omejitev vrednosti Pravilnika o financiranju in 

sofinanciranju vlaganj v gozdove 25 €/m3, kar pa je trenutno močno podcenjena vrednost goli na panju (realna 

vrednost bi bila več kot 50 €/m3 oziroma cena trdega lesa vsaj v višini cene goli). Predlaga naj se ustrezna 

sprememba Pravilnika.  

6 
Skladno s sistemom označevanja in evidentiranja načrtno puščenih habitatnih dreves v zasebnih gozdovih se 

enak sistem označevanja in evidentiranja razširi tudi v državne gozdove. 

7 

Metodologijo zbiranja podatkov v okviru opisov sestojev se dopolni z novim kazalnikom in beleži prisotnost 

tujerodnih in invazivnih tujerodnih vrst (ki negativno vplivajo na pomlajevanje sestojev) v zeliščnem sloju in 

pomladku. V skladu z usmeritvijo se načrtuje varstvena in gojitvena dela za odstranitev invazivnih tujerodnih vrst. 

8 

Za uspešno zatiranje ITVR v gozdovih naj se opredelijo sredstva Podnebnega sklada, s katerimi se ugotovijo 

najučinkovitejše metode varstvenih in gojitvenih del (odstranjevanje,  preprečevanja širjenja, uspešna vzgoja 

avtohtonih sestojev) ter opredeli normative teh del. Na podlagi novih normativov varstvenih in gojitvenih del za 

obvladovanje ITVR se spremeni Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. 

9 Poda naj se predlog povišanja glob, izrečenih zaradi neupoštevanja pravnih podlag obiska gozda. 

10 
Za potrebe vzpostavitve naravovarstvenega in gozdarskega nadzora je treba spremeniti Zakon o gozdovih in 

Zakon o ohranjanju narave, s katerima se omogoči za potrebe nadzora avtomatske vpoglede vsaj v baze 



Dodatek okoljskemu poročilu za presojo sprejemljivosti izvedbe 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov za 

obdobje 2021–2030 na varovana območja. 

Zavod za gozdove Slovenije I ZaVita, d.o.o.  158 

Št. Priporočilo 

podatkov naravovarstvenim nadzornikom o registru prebivalstva, registru motoriziranih vozil in vzpostaviti 

obvezno registracijo motoriziranih vozil na način kot je to urejeno s cestnoprometno zakonodajo. 

11 
Uporaba strojne sečnje na območjih Natura 2000 in v UC znotraj območij naj se uskladi na nivoju GGN GGE in 

se omejitve zabeleži na najpomembnejših delih UC na obrazec E4 na odsek. 

12 

Priporočamo, da ZGS skupaj z ZRSVN pripravi protokol in usmeritve za sanacijo posledic ujm v predelih, 

pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti (Natura 2000) in varstva narave (npr. zavarovana območja) z 

vidiki, pomembnimi za zagotavljanje doseganja ciljev ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva narave. 

4.6 NAVEDBE MOREBITNIH NAČRTOVANIH ALI OBRAVNAVANIH POBUD ZA 

OHRANJANJE NARAVE, KI LAHKO VPLIVAJO NA BODOČE STANJE OBMOČJA 

V letu 2015 je bi sprejet Program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2015–2020 (PUN), 

veljavnost katerega je bila s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 35600-5/2020/4 z dne 7.1.2021, o 

podaljšanju uporabe podrobnih varstvenih ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, ki so določeni v 

Operativnem programu – Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) podaljšana do 

sprejema novega programa upravljanja v letu 2022. 

Na podlagi PUN v Sloveniji potekajo številni projekti, ki so namenjeni ohranjanju biodiverzitete in 

varovanih območij. Večina najpomembnejših projektov je dostopna na spletni 

strani http://www.natura2000.si/aktualno/projekti?tx_news_pi1%5Baction%5D=list&tx_news_pi1%5Bc

ontroller%5D=News&cHash=7d265df9611828046b086f3e186fd0bc. 

Ministrstvo za okolje in prostor je 22. 1. 2022 v javno obravnavo podalo predlog Uredbe o regijskem 

parku Pohorje. Območje bodočega regijskega parka leži na nadmorskih višinah nad 1200 metrov in 

zavzema približno 6000 hektarjev. Celotno ozemlje ima status območja Natura 2000. 

Ministrstvo za okolje in prostor od 28. 3. 2022 javnosti predstavlja Uredbo o Krajinskem parku 

Češeniške in Prevojske gmajne. Dobra polovica predlaganega krajinskega parka leži v območju 

Natura 2000 Češeniške gmajne z Rovščico. 

http://www.natura2000.si/aktualno/projekti?tx_news_pi1%5Baction%5D=list&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&cHash=7d265df9611828046b086f3e186fd0bc
http://www.natura2000.si/aktualno/projekti?tx_news_pi1%5Baction%5D=list&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&cHash=7d265df9611828046b086f3e186fd0bc
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5 NAVEDBE O VIRIH PODATKOV OZIROMA NAČINU NJIHOVE PRIDOBITVE 

IN UPORABLJENIH METODAH NAPOVEDOVANJA VPLIVA IN PRESOJ 

5.1 ZAKONSKE OSNOVE 

 Direktiva o habitatih. DIREKTIVA SVETA 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, p. 7) URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=SL  

 Direktive o pticah. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=SL  

 Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10 in 

200/20) URL: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10005  

 Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) URL: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5539  

 URL: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6402 

 Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob (Uradni list RS, št. 101/04 in 81/14) 

URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3478  

 Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13) 

URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NEZN154  

 Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov 

na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) 

 Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-

1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20 in 3/22 – ZDeb) URL: 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600 

 Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20) 

 Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96 in 46/14 – ZON-C) 

 Odlok o Notranjskem regijskem parku, (Uradni list RS 75/02, 35/13) 

 Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018–2027 (Uradni list RS, št. 

13/19) 

 Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list 

RS, št. 34/16)  

 Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021–2025 (Uradni list RS, št. 

91/21)  

 Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09 in 31/16) 

 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 

61/17 – ZUreP-2) 

 

5.2 VIRI 

 Akcijski načrt upravljanja populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2012-2017. 

 ARSO, 2001. Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji. Agencija 

Republike Slovenije za okolje. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=SL
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10005
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5539
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3478
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NEZN154
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600
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5.3 METODE 

Podatki, uporabljeni v poročilu, so bili pridobljeni na podlagi javno dostopne literature na spletnih 

straneh, pripravljenih strokovnih podlag posameznih investitorjev ter grafičnih podatkov ZRSVN. 

Posledice učinkov izvedbe GGN GGO 2021–2030 na varovana območja smo ocenjevali v skladu s 

Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 

(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11): 

 A – ni vpliva / pozitiven vpliv; 

 B – nebistven vpliv; 

 C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov); 

 D – bistven vpliv; 

 E – uničujoč vpliv. 

Velikostni razred A, B, C »VPLIVI POSEGA NISO ŠKODLJIVI«. Velikostni razred D, E »VPLIVI POSEGA 

SO POMEMBNI IN ŠKODLJIVI«. 

Pri izdelavi presoje so uporabljeni obstoječi, javno dostopni podatki o stanju prostoživečih rastlinskih 

in živalskih vrst njihovih habitatov in habitatnih tipov. 

Pri pripravi tega dodatka je bil upoštevan tudi 25. a člen citiranega pravilnika, ki pravi, da za operativne 

programe in druge plane ali njihove dele, ki niso plani s področja prostorskega načrtovanja in se iz 

njihovega opisa tudi s sklepanjem ne da ugotoviti vseh načrtovanih posegov, ker v opisih ni 

konkretnih lokacij posegov oziroma iz njih ni razvidna dovolj podrobna vrsta posegov, se pri presoji 

sprejemljivosti matrika iz priloge 6 tega pravilnika ne izpolni. V tem primeru se za posamezne vsebine 

iz tega pravilnika podajo strokovne ocene za ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v 

skladu z določbo prejšnjega člena. Matrika iz priloge 6 tega pravilnika se mora v takih primerih 

izpolniti pri presoji sprejemljivosti na ravni podrobnejšega plana ali posega. Presoja vplivov in ocene 

so tako podane na podlagi strokovne ocene in brez matrik. 
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