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Kratka zgodovina  

Gozdnatost Slovenije v letu 1875 le 35,4%; 

Gozdnatost leta 2008 je 58,5 %; 

Prvi gozdnogospodarski načrt 1770; 

Prva gozdarska šola 1869; 

Pogozditev Krasa v 19. stoletju; 

Prepoved golosečnje in paše koz 1947; 

Sprejetje Zakona o gozdovih v neodvisni 

Sloveniji 1993. 



Zavod za gozdove Slovenije 

Začel delovati 1. maja 1994; 

14 območnih enot; 

4 + 6 lovišča s posebnim namenom; 

 

Zakon o gozdovih (1993 in dop.); 

Program razvoja gozdov v Sloveniji (1996); 

Resolucija o nacionalnem gozdnem 

programu (2007). 



Prednosti javne gozdarske 

sluţbe 

Enotna služba za vse gozdove; 

Kontinuiteta in razvoj strokovnega dela; 

Učinkovito delo na terenu; 

Izvedba zahtevnejših projektov; 

Usmerjanje upravljanja z divjadjo; 

Enovit informacijski sistem; 

Enovita valorizacija funkcij gozdnega 

prostora. 



Zbiranje in 

vrednotenje 

podatkov  



Resolucija o nacionalnem 

gozdnem programu 

Javna gozdarska služba - cilj: 

Enotna za vse gozdove, kadrovsko zadostna, 

dobro organizirana, strokovno kompetentna 

javna gozdarska služba, ki gozdove 

obravnava celovito, vključno z živalskim 

svetom, ter pravnimi in ekonomskimi 

mehanizmi ter svetovanjem učinkovito in 

smotrno usmerja razvoj gozdov. 



Usmeritve ReNGP 

Javna gozdarska služba - usmeritve 

Ohraniti ustrezno kadrovsko zasedenost JGS 
tudi s strokovnjaki s sosednjih področji ter njeno 
stabilno financiranje; 

Delo in organiziranost JGS prilagoditi potrebam 
gozda, lastnikov gozdov in javnosti ter smotrni 
izvedbi nalog; 

Intenzivirati svetovanje vseh oblik in vzpostaviti 
učinkovito sodelovanje z drugimi svetovalnimi 
službami za kmetije ter organizacijami lastnikov 
gozdov; 

Zagotavljati stalno izobraževanje celotne 
kadrovske strukture. 



Razvojne usmeritve JGS 

A. Optimalizacija izvajanja nalog; 

B. Krepitev in širitev obstoječih nalog; 

C. Uvajanje novih nalog; 

D. Optimalizacija upravljanja z LPN; 

E. Storitveno – trţne dejavnosti. 



Optimalizacija izvajanja nalog 

Proučitev in optimalizacija delovnih 

procesov; 

Odprava motilcev delovnih procesov; 

Ureditev okolja delovanja JGS; 

Postavitev nove organizacijske sheme; 

Pridobitev ISO standarda za JGS. 



Krepitev in širitev obstoječih nalog 

Svetovanje (najširši smisel); 

Spodbujanje povezovanja lastnikov; 

Varstvo gozdov; 

Delo z javnostmi ter promocija gozda in 

gozdarstva; 

Referenčna baza podatkov za gozd in 

gozdni prostor. 



Uvajanje novih nalog 

Na področju divjadi in lovstva; 

Na področju upravljanja gozdov; 

Na področju upravljanja zavarovanih 

območji; 

Pri razvoju podeželja; 

V sistemu zaščite in reševanja; 

Vključevanje v izobraževalne procese. 



Optimalizacija upravljanja z LPN 

Optimalizacija organiziranosti in 

delovanja; 

Raziskovalna dejavnost; 

Turistična dejavnost; 

Dejavnosti s področja ohranjanja in 

varstva narave. 



Storitveno – trţne dejavnosti 

Pomoč pri upravljanju gozdov; 

Projektne dejavnosti; 

Svetovanje; 

Turistične dejavnosti; 

Vključevanje v izobraževanje; 

Trg GLS, dela in prometa z 

nepremičninami; 

Potrebna doregistracija. 



Načela pri delovanju 

Razvoj upravljanja in vodenja; 

Naslonitev na znanstvena in strokovna spoznanja,  

teamsko delo in spodbujanje inovativnosti; 

Vzpostavljanje etičnega odnosa uslužbencev ZGS 

do gozda in narave; 

Negovanje partnerskih in participativnih pristopov; 

Kultura dialoga, komuniciranja, medsebojnega 

zaupanja in reševanja konfliktov; 

Permanentno izobraževanje zaposlenih; 

Krepitev čuta pripadnosti in dialog z zaposlenimi. 



Hvala za pozornost! 

V službi gozdov, 

narave in ljudi. 


