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Područje/ciljna skupina: ovlašteni inženjeri šumarstva – svi stručni smjerovi 

 

RB NAZIV TEME PREDAVANJA/SEMINARA TRAJANJE   

(sati) 

KVARTAL 

2020 

1 Natura 2000: zadaće struke i modeli praktične primjene u 

šumarstvu 

1,5 (R) I, II/IV 

2 Novosti u propisima u području šumarstva, zaštite prirode i 

okoliša, uključujući KP (klimatske promjene) i EU strategiju za 

šume 

1,5  (R) III/IV 

R – regionalno održavanje  

 

ISHODI UČENJA ZA SUDIONIKE STRUČNOG USAVRŠAVANJA  

Natura 2000: obveze i modeli praktične primjene u šumarstvu 

 razumijeti iskustva i probleme/izazove izrade prve generacije planova gospodaranje GJ s  

planovima upravljanja područjem ekološke mreže Natura 2000 u okviru GJ 

 izraditi listu općih i specifičnih zadaća šumarskog sektora u očuvanju Natura 2000 

područja, posebno šumskih Natura 2000 staništa – opći i specifični zahtjevi vrsta i staništa 

 prikazati primjere praćenja stanja i izvještavanja o provedbi Natura 2000 obveza s 

ocjenom provedbe istih zadaća u šumarstvima susjednih EU članica. 

 prikazati  algoritam provedbe postupka ocjene prihvatljivosti plana, programa i zahvata na 

ekološku mrežu Natura 2000; 

 napraviti shemu korištenja mrežnih informacija (web portali, baze podataka i dr.) vezanih 

za EM N2000 šume, šumarstvo, zaštitu prirode i okoliša; 

 

Novosti u propisima u području šumarstva, zaštite prirode i okoliša, uključujući  KP (klimatske 

promjene) i EU strategiju za šume 

 objasniti  mjesto i ulogu odgovarajućih EU programa i propisa u području šumarstva, 

zaštite prirode i okoliša čiji se učinci izravno reflektiraju na šumarstvo; 

 ocjeniti uspješnost provedbe odredbi Zakona o šumama i propisa vezanih za zaštitu 

prirode i okoliša 

 prikazati koncept, strukturu i očekivane modele sudjelovanja u izradi i provedbi 

Nacionalnog šumarskog programa; 

 razviti pozitivan stav prema zaštiti prirode u kontekstu provedbi obveza šumarstva vezanih 

za očuvanje ekološke mreže Natura 2000) i prilagodbu klimatskim promjenama;  

 razumijeti učinke rješenja i postupaka iz podzakonskih akata (uredbe, pravilnici..) u 

području šumarstva, zaštite prirode i okoliša;  

 prepoznati potencijale šumarske struke u multidiciplinarnom povezivanju na legislativnoj 

razini kad je u pitanju priprema i provođenje EU financiranih projekata. 

 


