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OKOLJSKI   VIDIK 



 

Gozdovi, ki zahtevajo prilagojen način gospodarjenja: 

varovalni gozdovi,gozdni rezervati,  

območja Natura 2000,  

 

Nadomestila, omejitve 

 

Konflikt interesov 



 

                               DIVJAD – naravna vrednota,  

toda:  

 

- Prevelike populacije nekaterih vrst divjadi 

- Škoda, odškodnine 

- Objedenost mladja – oteţeno pomlajevanje 

- Ogroţena biološka pestrost ( minoritetne vrste, 
tudi jelka) 

- Metodologija ugotavljanja objedenosti 

 



 

Vključenost lastnikov gozdov v procese 

  

gozdnogospodarkega in  

 

lovskogojitvenega načrtovanja 

 

premajhna 



 

Fragmentacija gozda : zaraščanje 

 

Poenostavitve postopkov pridobivanja dovoljenj za 

krčitve 

 

Vključevanje zaraščajočih površin pod gozd 



 

    KLIMATSKE SPREMEMBE 

-                  -  gozdovi novo vrednost 

-                   - les aktualna surovina kot obnovljiv vir  

-                    energije                     

- premalo promocije in spodbud za uporabo lesa  

- zmanjšanje spodbud za investicije v sodobne kotle 

- premalo aktivnega svetovanja za uporabo biomase 

 

- smo pripravljeni na nove škodljivce? 

- intenzivnejši vremenski pojavi – vzdrţevanje 
hudourniških strug 

 



 

 

 

 

     GOSPODARSKI  

           VIDIK 



Pozitivni atributi o slovenskih gozdovih 

 

Ne znamo izkoristiti tega kar nam nudijo: 

- nedoseganje etata 

- neugodna struktura napadlih sortimentov 

 

Ovire (med drugim):  

- razdrobljena gozdna posest 

- pomanjkanje infrastrukture 



Infrastruktura v gozdovih 

Pogoj za učinkovito gospodarjenje 

Sredstva Programa razvoja podeţelja 

Ovire za drobno posest 



 

Razdrobljena in majhna posest 

 

Velika ovira za učinkovito gospodarjenje z gozdovi 

 

Prepoved delitve gozdnih parcel manjših od 5 ha 

 

Solastnine !!! 



 

Zdruţevanje lastnikov 

Pozitivni premiki 

Skoraj nič skupnega nastopanja na trgu 

 

Proces zdruţevanja nadaljevati in spodbujati 

ter nadgraditi s trţno komponento 

 



 

- Veliko delovnih nezgod 

- Trg z gozdnimi lesnimi sortimenti ni najboljši 

- Organiziranje trga za lesno biomaso 

      (biomasni logistični centri) 

-     Promocija lesa, gozda, gozdarstva, podeţelja 

nasploh 

 



 

LOVSTVO 

 

-     Odstrel ni realiziran (večanje populacij, širjenje) 

- Nerealizirani načrtovani ukrepi v okolju 

- Preprečevanje škode 

- Ocenjevanje škode ( nedorečenosti) 

- Lov ima poleg ekološke in socialne funkcije tudi 

gospodarsko (lastniki popolnoma prezrti) 



 

-     Nabiranje postranskih gozdnih proizvodov  

      (ni zadostnega nadzora nad tem) 

- Čebelarstvo (ni pašnih redov) 

- Turizem in rekreacija (priloţnosti in negativni 

učinki, PRP) 

 

- Svetovalne sluţbe (premalo  

      povezane) 

 



 

 

 

 

                                               DRUŢBENI    

                                               VIDIK 



 

Socialne funkcije gozdov vse pomembnejše 

 

Prost dostop v gozdove : za javnost samoumevna      

vrednota 

Zlorabe:  

-     Odpadki ( 157 a. člen Zakona varstvu okolja) 

- Neprilagojene turistične in rekreacijske dejavnost 

- Nabiranje gozdnih plodov ( slabo nadzorovano, 

25. čl. ZOG) 



 

Delovne nezgode 

 

Zaposlovanje na podeţelju (omogočanje) 

 

Prilagajanje deleţev sofinanciranja 

 

Sobivanje z ţivalsko komponento (zveri) – do kje 



 

 

                         HVALA ZA  

POZORNOST              


