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ZVEZA 
LASTNIKOV 

GOZDOV  
SLOVENIJE 

IN 



TEMELJNI CILJI  
NACIONALNEGA GOZDNEGA PROGRAMA (6) 

3. Trajnostna raba vseh materialnih danosti gozda za lastnika, 

razvoj podeželja in vso družbo. 

 

5. Učinkovit sistem komuniciranja z lastniki gozdov in javnostmi, 

ki zagotavlja uspešno usmerjanje razvoja gozdov. 



GOSPODARSKI VIDIK GOZDOV 
DEJAVNIKI, KI ZMANJŠUJEJO GOSPODARSKE UČINKE 

GOZDOV 

 pomanjkanje gozdnih cest, 

 pomanjkanje gozdnih vlak, 

 premajhen obseg izvedenih gozdnogojitvenih del, 

 razdrobljenost gozdne posesti, 

 nepovezanost lastnikov gozdov pri izvedbi del v gozdovih in pri prodaji lesa, 

 nezadovoljiva tehnična opremljenost lastnikov gozdov za dela v gozdu, 

 nizka stopnja inovativnosti pri trženju drugih vlog gozdov, 

 premalo usmerjeno raziskovalno delo na  področjih inovativnosti in podjetništva, 

 prenizka stopnja povezanosti panog, ki temeljijo na lesu, 

 premajhna družbena zavest o pomenu lesa, 

 prenizka stopnja doma ustvarjene dodane vrednosti na lesu, 

 nekonkurenčnost primarne predelave lesa in zmanjševanje njenih kapacitet. 



GOSPODARSKI VIDIK GOZDOV 
CILJI 

 povečati izkoriščenost potenciala gozdnih rastišč (posek, nega), 

 povečati odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami (vlaganja v gozdne ceste in vlake), 

 primerno vzdrževane gozdnih cest (zagotoviti ustrezno višino sredstev), 

 razvit trg gozdnih lesnih sortimentov v RS (sofinanciranje združevanja lastnikov gozdov, 
izobraževanje lastnikov gozdov), 

 zagotavljati ustrezno kakovost in količino gozdnega reprodukcijskega materiala (tudi v zasebnih 
gozdovih), 

 ohraniti kmetije v gorskem in hribovitem svetu (koncesije za državne gozdove), 

 izboljšati organiziranost lastnikov gozdov (tudi finančne spodbude), 

 intenzivirati izobraževanje lastnikov gozdov in svetovanje, 

 zaustaviti nadaljnje drobljenje gozdne posesti (delitev gozdnih parcel) 

 zagotoviti izvedbo gojitvenih in varstvenih del (povečati spodbude), 

 zagotoviti izvedbo del na tehnološko sodoben in varen način (sofinanciranje za posodabljanje g. 
mehanizacije, usposabljanje lastnikov, sodobna organiziranost lastnikov,  poklicni izvajalci), 

 spodbude za  gozdove, v katerih ekološke in socialne funkcije določajo način gospodarjenja 
(usposobiti lastnike gozdov za izvajanje turizma),  

 povečano sodelovanje lastnikov gozdov pri načrtovanju razvoja njihovih gozdov.  
  

 
 
 
 
 



DRUGI, ZA LASTNIKE GOZDOV POMEMBNI CILJI 
IN USMERITVE (1) 

DRUŽBENI VIDIK GOZDOV: 

 omogočiti zaposlitev in zaslužek ljudem na podeželju z delom v gozdovih 
in dejavnostih povezanih z lesom in gozdom, 

 povečati vedenje lastnikov gozdov in javnosti o gozdu ter jih aktivno 
vključiti v načrtovanje razvoja gozdov. 

 

JAVNA GOZDARSKA SLUŽBA 

 intenzivirati svetovanje vseh oblik in vzpostaviti učinkovito sodelovanje z 
drugimi svetovalnimi službami  ter z organizacijami lastnikov gozdov. 

 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE LASTNIKOV GOZDOV 

 ozaveščeni in usposobljeni lastniki gozdov, ki sodelujejo pri načrtovanju 
(shema izobraževanja). 

 

 

 

 



DRUGI, ZA LASTNIKE GOZDOV POMEMBNI CILJI 
IN USMERITVE (2) 

OZAVEŠČANJE JAVNOSTI IN PARTICIPACIJA PRI ODLOČANJU 

 gozdarskim društvom in društvom lastnikov gozdov ter njihovim zvezam 
nuditi podporo, da bodo lahko prispevali pri izobraževanju in 
ozaveščanju javnosti ter usposabljanju lastnikov gozdov in zastopali 
njihove interese pri oblikovanju politike gospodarjenja z gozdovi. 

 

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

 povečati dostopnost raziskovalnih in razvojnih izsledkov. 

 

PROGRAM UPRAVLJANJA Z DIVJADJO 

 

 

 

 
 



DRUGI, ZA LASTNIKE GOZDOV POMEMBNI CILJI 
IN USMERITVE (3) 

FINANCIRANJE 

 zagotoviti sredstva proračuna, ki bodo omogočala financiranje in 
sofinanciranje vlaganj v gozdove v obsegu, ki bo čim bolj približan 
načrtovanemu,  

 stabilno financiranje javne gozdarske službe, 

 sofinanciranje dejavnosti, ki povečuje dodano vrednost lesa in drugih 
proizvodov ter gospodarskih dejavnosti, ki izkoriščajo nematerialne funkcije 
gozda – kot prispevek k razvoju podeželja, 

 

DAVČNA POLITIKA 

 spodbujati izvajanje gojitvenih in varstvenih del, ki so pomembna za 
ohranjanje okolja in narave, 

 spodbujati vlaganje v gozdove za ohranitev njihove gospodarske funkcije, 

 spodbujati večjo rabo lesa. 

 

 

 

 



ZVEZA LASTNIKOV GOZDOV SLOVENIJE    
(osebna izkaznica) 

   ustanovitev: 5.5.2006 

  11 lokalnih društev (danes 20) 

  1000 lastnikov gozdov (danes okrog 2500) 



NAJPOMEMBNEJŠE NALOGE ZVEZE 

zastopanje interesov članov pri sprejemanju gozdarske, lovske in 
druge zakonodaje, 

 

tekoče obveščanje članov o aktualnih razmerah v gozdarstvu, 

 

nadaljnje izobraževanje  in usposabljanje (tudi poklicno), 

 

pomoč članom pri pridobivanju nacionalnih in EU subvencij, 

 

pomoč članom pri trženju lesnih sortimentov in pridobivanju lesa. 



Število oddelkov 

 
Skupno 
število 

last. 
 

Skupna 
obravnavana 

površina 
 

Etat 1995-
2002 

 

Posek do 
vključno  

2002 

 

Odkazilo 2003 

 

6 
 

95 
 

145 ha 
 

3872 m3 
 

492 m3 
 

2500 m3 
 

Poskus oddelčnega  
gospodarjenja 



Model načrta gozdne posesti 



Usposabljanje za dopolnilno dejavnost 



Pomoč pri pridobivanju EU sredstev za 
nabavo gozdarske mehanizacije 



Licitacija vrednega lesa 



Ekskurzije, demonstracije, sejmi 




