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Na mednarodni Dan Zemlje, 22. aprila 2016, 
je na Srednji Bistrici ob Muri potekala druga 
delavnica projekta GoForMura za širšo javnost 
»Vključevanje deležnikov v izdelavo upravljavskih 
načrtov za izbrani območji Natura 2000 ob Muri«. 
Delavnice se je udeležilo prek 50 ljudi, ki so prišli 
iz Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega 
inštituta Slovenije, Inštituta za ohranjanje naravne 
dediščine LUTRA, Zavoda RS za varstvo narave 
OE MB, urbarialnih skupnosti, Gozdnega in 
lesnega gospodarstva Murska Sobota, Centra 
za kartografijo favne in flore, JZ Krajinski park 
Goričko, DOPPSa, Zveze društev Moja Mura, 
prisotni pa so bili tudi predstavniki lovskih in 
čebelarskih društev, prebivalci in lastniki gozdov 
iz Prekmurja in Prlekije. Osrednja tema je bila 
izdelava upravljavskih načrtov za dve gozdnati 
študijski območji ob Muri, ki je načrtovana konec 
leta 2016.

Raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije, 
Zavoda za gozdove Slovenije in Inštituta LUTRA 
so zbranim predstavili dosedanje rezultate teren-
skega dela na projektnih območjih v Murski 
Šumi in Gornji Bistrici. Obširni terenski popisi 
v letu 2015 so bili podlaga za predstavitev preli-
minarnih rezultatov o stanju dveh tipov poplav-
nih gozdov. Sledili sta predavanji o izvedenih 
gojitvenih delih in problemih pri obnovi gozdov 
ob Muri ter invazivnih tujerodnih rastlinskih 
vrstah v Prekmurju. Predstavljene so bile aktualne 
bolezni drevja, ki ogrožajo stabilnost habitatnih 
tipov ob Muri. O stanju in zahtevah živalskih vrst, 
predvsem bobra in vidre v študijskih območjih, 
pa je govorilo zadnje predavanje.

Predstavitvi dosedanjih rezultatov projekta 
GoForMura je sledila predstavitev osnutkov 
načrtov upravljanja z območji Natura 2000. 
Vsak načrt upravljanja s prostorom mora biti 
predstavljen in usklajen z deležniki prostora (goz-
darji, kmetijci, čebelarji, ribiči, lovci, turističnimi 
delavci…). O tem govori tudi Aarhuška konven-
cija, ki javnosti zagotavlja pravico do dostopa do 
okoljskih informacij, do udeležbe javnosti pri 

Vaše mnenje nekaj velja, tudi pri gospodarjenju z gozdovi
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odločanju in do dostopa do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah. 

Načrtovanje na območjih NATURA 2000 zaradi 
usklajevanja naravovarstvenih in gozdnogojitvenih 
ukrepov terja veliko mero sodelovanja ter dose-
ganja kompromisov med različnimi deležniki. Ta 
območja so namreč združena v mrežo posebej 
varovanih območij Natura 2000. Njen namen je 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, 
da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih 
in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo. 
Mreža Natura 2000 je odziv EU na vse večjo 
zaskrbljenost ljudi nad izumiranjem vrst in uni-
čevanjem naravnega okolja.  

Načrtovanje razvoja prostora je dinamičen 
proces, v katerem sodeluje več igralcev. Vsak 
od njih gleda na prostor s svoje perspektive. 
Povezovanje različnih strok in deležnikov včasih 
poraja tudi nesoglasja in nestrinjanja med njimi. 
Generalno načelo te delavnice na Srednji Bistrici 
in podobnih participativnih postopkov pa je 
doseganje soglasij med vsemi deležniki. V 
tem projektu se soočamo z zahtevnimi izzivi, 
npr. kako uravnotežiti trenutni razvoj gozdov in 
naravovarstvene smernice; kje je ravnotežje med 
ekonomskimi in okoljskimi cilji gospodarjenja z 
gozdovi in kdaj določeni cilji izgubijo pomen, ker 
enostavno ne sodijo več v sodoben čas in prostor.

Na drugi participativni delavnici projekta 
GoForMura smo želeli, da deležniki podajo svoje 
želje, mnenja in predloge neposredno izdelo-
valcem načrtov, saj so možnosti sodelovanja še 
popolnoma odprte. Z mnenji in konstruktivnimi 
pripombami deležnikov (predvsem iz Prekmurja) 
bosta upravljavska načrta pridobila na vrednosti, 
saj bodo vanju vključene vsebine, ki jih lokalni 
prebivalci smatrajo za pomembne.

Na osnovi strokovnih spoznanj in udeležbe 
javnosti prek delavnic v njihovem lokalnem 
okolju bosta jeseni 2016 izdelana upravljavska 
načrta za območji Natura 2000 Murska šuma 
in Gornja Bistrica.  

Gozdarstvo v času in prostoru
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Gozdarstvo v času in prostoru

Slika 1: Delo v mešanih skupinah deležnikov (lovci, gozdarji, čebelarji, naravovarstveniki…) je spodbudilo 
izmenjavo mnenj

V projektu, ki traja do konca januarja 2017, 
sodelujejo Gozdarski inštitut Slovenije (nosilec 
projekta) ter partnerji Zavod za gozdove Slovenije, 
LUTRA (Inštitut za ohranjanje naravne dediščine) 
in NINA (Norveški inštitut za naravno dediščino). 
Projekt financira Program Finančnega mehanizma 
EGP 2009–2014 (SI02).

O rezultatih delavnice in naših aktivnostih v 
poplavnih gozdovih Prekmurja si lahko več pre-
berete na spletni strani. Sledite nam lahko tudi 
na Facebooku GoForMura.

mag. Špela Planinšek
za projekt GoForMura


