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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 – oteženo pomlajevanje

- Ogrožena biološka pestrost ( minoritetne vrste, 

tudi jelka)

- Metodologija ugotavljanja objedenosti



Vključenost lastnikov gozdov v procese

gozdnogospodarkega in 

lovskogojitvenega načrtovanja

premajhna



GOSPODARSKI 

VIDIK



CERTIFIKACIJA PO SISTEMU PEFC

Št.1
datum



Gozdne prometnice:

- Pravica graditi: 

75 % soglasje na dolžini trase

- Gradnja prometnic : sredstva PRP

- Vzdrževanje gozdnih cest: uveljavljen in prepoznan kot 
dober sistem ( pristojbina)

- Zakon o davku na nepremičnine !?



Državni gozdovi

- Program ohranjanja hribovskih kmetij

- Koncesije….



Povezovanje lastnikov

Proces, ki traja, napreduje

Prvi poskusi skupnega nastopanja na trgu

Proces združevanja nadaljevati in spodbujati

Spodbude iz PRP 2014-2020 !?



TRŽENJE LESA – IZVOZ !!

NEREALIZACIJA ETATA – INSTRUMENTI ???

POSODABLJANJE STROJEV IN OPREME – PRP

NADZOR NAD PROMETOM Z LESOM



Razdrobljena in majhna posest

Velika ovira za učinkovito gospodarjenje z gozdovi

Drobljenje se nadaljuje!

Solastnine !!!



DRUŽBENI   

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) : urediti 



Lov : - aktivno varstvo

- Ohranitev vseh vrst avtohtone divjadi ob vzpostavljenem 

ravnotežju

- Večino bremena neravnovesja na plečih lastnikov

- V čigavem interesu tolikšne populacije divjadi?

- Pridelovati hrano za ljudi ali za divjad? (samooskrba !)

- Zdajšnji način upravljanja privedel do velikega 

nezadovoljstva med lastniki

- Zaradi nezadovoljstva, izključenosti iz odločanja in 

davčne politike lastniki terjajo spremembe

- Pobudi za spremembo ZOG in ZDlov



HVALA ZA 

POZORNOST             


