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- Tesna povezava s sistemom gozdarskega 
načrtovanja

- Slovenska PEFC shema upošteva vse nivoje 
načrtovanja

- Slovenija je priznana kot ena regija

Certifikacija gozdov PEFC



- KGZS je regijski predstavnik 

- Letno ocenjevanje trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi

- V  3  letih pregledali 88 gozdnih posesti  

Regijska certifikacija gozdov PEFC



Kontrolne točke  pri letnem ocenjevanju trajnostnega 
gospodarjenja z gozdom povezane z gozdarskim načrtovanjem 



- 43 % lastnikov gozdov ne ve točno 
za površino gozdne posesti 

- Podatkov o velikosti gozdne posesti 
se ne da vedno dobiti iz gozdarskih 
načrtov

- V našo bazo vnašamo podatke o 
velikosti gozdne posesti iz baze 
GURS (http://www.e-prostor.gov.si/)

Kontrolna točka – usmeritev: 

Lastnik ohranja primerno gozdnatost 



- Noben lastnik nima podatka o zaraščajočih površinah

- Lastniki niso pisno obveščeni, da bodo zemljišča, če bodo še naprej 
prepuščena zaraščanju ob izdelavi naslednjega načrta določena kot 
gozdna 

Kontrolna točka – usmeritev: 

Lastnik prepušča zaraščajoče površine na ranljivih 
tleh naravnemu razvoju



- Tradicija paše domačih živali v 
slovenskih gozdovih na posameznih 
področjih 

- Paša v gozdovih je le redko dovoljena 
v gozdnogojitvenih načrtih 

Kontrolna točka – usmeritev: 

Lastnik ne pase v gozdovih, če to ni predvideno v 
gozdnogojitvenem načrtu



- Na javnih razgrnitvah Območnih GGN je sodelovalo 7 % lastnikov 

- Na javnih razgrnitvah GGN za gospodarske enote je sodelovalo 14 % 
lastnikov,

- Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov je sodelovalo 25 % lastnikov

- Vsi vedo da načrte izdeluje ZGS, večina pa ne ve za njihovo ime in 
vsebino

Kontrolna točka – usmeritev: 

Lastnik sodeluje pri izdelavi gozdnogojitvenih in 
gozdnogospodarskih načrtov



- Manj kot 22 % lastnikov  ve, koliko lahko posekajo na svoji gozdni 
posesti

- Iz gozdarskih načrtov praviloma ne moremo določiti predvidenega 
možnega poseka za gozdno posest

Kontrolna točka – usmeritev: 

Lastnik gozda povečuje intenzivnost gospodarjenja z 
gozdovi v skladu z gozdarskimi načrti



- Večina lastnikov ve, katere gozdnogojitvena in varstvena dela je 
potrebno izvesti

- Le redki lastniki so seznanjeni z ukrepi, ki so predvideni  v 
gozdnogojitvenem načrtu

Kontrolna točka – usmeritev: 

Lastnik gozda izvaja gozdnogojitvena in varstvena 
vlaganja za izboljšanje kakovosti in ekološke 
stabilnosti sestojev



- Manj kot 20 % lastnikov ve, če je njihova gozdna posest na 
območju Nature 2000,

- Redko kdo ve za EPO ali redke biotope na svoji gozdni 
posesti,

- Lastniki niso bili v nobenem primeru obveščeni o statusu 
njihove gozdne posesti v pogledu naravovarstva

Kontrolna točka – usmeritev: 

Lastnik sodeluje s strokovnimi službami pri 
ohranjanju ekološko pomembnih, tipičnih, redkih ali 
občutljivih gozdnih biotopov, habitatnih tipov in vrst, 
zlasti v okviru omrežja posebnih ohranitvenih 
območij



- Lastniki gozdov niso seznanjeni s funkcijo varovanja gozdnih 
zemljišč in sestojev v njihovih gozdovih,

- Vsi lastniki niso niti seznanjeni z varovalnimi gozdovi na njihovi 
gozdni posesti razglašenimi  z Uredbo o varovalnih gozdovih in 
gozdovih s posebnim namenom

Kontrolna točka – usmeritev: 

Lastnik skrbi za ohranitev in krepitev varovalne 
funkcije 



- Noben od lastnikov ni seznanjen z zaščitno 
funkcijo v svojih gozdovih in ukrepi za njeno 
ohranitev in krepitev

Kontrolna točka – usmeritev: 

Lastnik pri gospodarjenju z gozdovi ob 
infrastrukturnih objektih posveča posebno pozornost 
ohranitvi in krepitvi zaščitne vloge gozdov



- Lastniki vedo za vodna zajetja in druge 
vodne vire na gozdni posesti

- Lastniki niso seznanjeni s poudarjeno 
hidrološko funkcijo in ukrepi za njeno 
ohranitev ter krepitev

- Uporaba bio olj

Kontrolna točka – usmeritev: 

Lastnik posebno pozornost posveča gozdovom s 
poudarjeno hidrološko funkcijo za preprečitev 
škodljivih vplivov na količino in kakovost vodnih virov



- Vsebine zanimive za gozdnega posestnika

- Dostopni na krajevnih in območnih enotah ZGS

- Na spletu le tekstni del GGN za GGE

- Pregledovalnik http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

- Aplikaciji ZGS  xGj in   xTi

- Izpisek o načrtovanem možnem poseku za gozdno posest

GOZDNOGOSPODARSKI NAČRT ZA 
GOZDNOGOSPODARSKO ENOTO 

http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/


GOZDNOGOSPODARSKI NAČRT ZA 
GOZDNOGOSPODARSKO ENOTO 



- Vsebine najbližje potrebam gozdnega posestnika

- Na predstavitve se praviloma ne vabi lastnike 
gozdov

- Veliko načrtov je neprimerne oblike

- Na razpolago pri revirnih gozdarjih

- Lastnik lahko dobi izvleček gojitvenega načrta

GOZDNOGOJITVENI NAČRTI  

Kako naj lastniki izvedejo načrtovana dela v 
svojih gozdovih, če z njimi niso seznanjeni!? 



- Vedno bolj pogost pojem v 
slovenskem gozdarstvu

- Manj kot 3 % lastnikov vključenih v 
RCG PEFC ima izdelan posestni načrt 

- Z izdelavo posestnega načrta bi 
lastnik bolje spoznal svojo gozdno 
posest

- Večjim lastnikom priporočamo 
izdelavo posestnega načrta

POSESTNI NAČRT   

POSESTNI NAČRT AGRARNE 
SKUPNOSTI ČEZSOČA 

(Oktober 2013) 



- Lastna krivda

- V večini primerov niso bili seznanjeni z njihovim 
nastajanjem in sprejemanjem

- Čas aktivnosti je neprilagojen dnevnemu ritmu lastnikov 
gozdov

LASTNIKI GOZDOV  SO 
POMANJKLJIVO SEZNANJENI Z 

GOZDARSKIMI NAČRTI 



- Opis gozdne posesti

- Karte za gozdno posest  

- Cilji, ki odražajo potrebe in želje gozdnega posestnika

- Načrtovanje potrebnih ukrepov in posebnih režimov z 
upoštevanjem ekonomike gospodarjenja z gozdno posestjo

- Dostopnost gozdarskih načrtov na spletnih straneh  

PRIČAKOVANJA LASTNIKA GOZDA DO 
GOZDARSKEGA NAČRTOVANJA   



GOZDARSKO NAČRTOVANJE MORA BITI NAMENJENO GOZDNIM LASTNIKOM !?

- Prilagoditev gozdarskega načrtovanja potrebam in željam lastnikov gozdov

- Pri načrtovanju ukrepov je potrebno dati poudarek ekonomiki gospodarjenja

- Pri nastajanju in sprejemanju gozdarskih načrtov je potrebno zagotoviti aktivnejšo vlogo 
lastnikov gozdov

- V sistem gozdarskega načrtovanja je potrebno umestiti posestni načrt

- Zagotoviti večjo dostopnost gozdarskih načrtov za lastnike gozdov 

- Izobraževanje lastnikov gozdov s področja gozdarskega načrtovanja

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE    



BISTVO GOZDARSKEGA 
NAČRTOVANJA JE USMERJANJE 
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI

Z GOZDOVI PA GOSPODARIJO 
LASTNIKI GOZDOV

SKLEPNA MISEL    



HVALA ZA POZORNOST


