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KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE 

 
 
 

 Člani posedujejo 52 % gozdov ali  70 % zasebnih gozdov, 
 

 Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire, 
 

 Dvig učinkovitosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, 
 

 Kadrovska podhranjenost, 
 

 Nenehno opozarjanje na neustrezno politiko gozdarstva in 
sorodnih panog. 

 



NEIZKORIŠČEN LESNI POTENCIAL 
ZASEBNIH GOZDOV  

 

Posek v zasebnih gozdovih v letu 2010: 

 2.2 mil m3 v 2010,  

 54 % načrtovanega možnega poseka, 

 28 % letnega prirastka, 

 V občinskih gozdovih se poseka le 12 % 
letnega prirastka, 

 77 % posekanih dreves je debelejših od 
30 cm. 

 



OVIRE IN BOLJŠA AKTIVACIJA LESNEGA 
POTENCIALA IZ ZASEBNIH GOZDOV  

 

1. Načrtovanje v gozdarstvu, 

2. Razdrobljena gozdna posest, 

3. Izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov, 

4. Svetovanje lastnikom gozdov, 

5. Odprtost gozdov, 

6. Pomanjkanje podjetniških idej, 

7. Spodbude v gozdarstvu. 

 



OVIRE  

 Zapostavljen zasebni 
interes lastnikov gozdov, 

 Vsebinsko in oblikovno 
načrti niso ustrezni za 
lastnike gozdov, 

 Premalo je upoštevana 
ekonomika gospodarjenja, 

 Načrtovanje ne sledi 
sodobnim tehnologijam 
sečnje in spravila lesa. 

 

MOŽNE REŠITVE 

 Načrti morajo biti 
uporabni tudi za lastnike 
gozdov, 

 Načrtovanje mora biti bolj 
ekonomsko naravnano, 

 Aktivnejše vključevanje 
lastnikov gozdov, 

 Posestni načrti?.  

 

1. Načrtovanje v gozdarstvu   



OVIRE  

 314.000 lastnikov gozdov, 
 V društvih je združenih 

manj kot 1 % lastnikov 
gozdov, 

 Neorganizirane agrarne 
skupnosti, 

 Premajhna vloga inštitucij 
pri povezovanju lastnikov 
gozdov. 

 

MOŽNE REŠITVE 

 Pospešiti združevanje 
lastnikov gozdov, 

 Preboj k združevanju 
lastnikov na ekonomskih 
temeljih, 

 Stimulativna davčna 
zakonodaja s ciljem 
povečanja gozdne posesti. 

 

2. Razdrobljena gozdna posest  



OVIRE  

 Ponudba izobraževanj in 
usposabljanj ne dosega 
povpraševanja, 

 Pomanjkanje sredstev, 

 Nesistematski in 
netransparenten pristop. 

 

MOŽNE REŠITVE 

 Večji vložki v sistematično  
izobraževanje in 
usposabljanje lastnikov 
gozdov, 

 V organizacijo in izvedbo 
izobraževanj in 
usposabljanj vključiti 
dodatne akterje. 

 

3. Izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov  



OVIRE  

 Lastniki nimajo urejenega 
svetovanja z ekonomskega 
tehnološkega področja, 

 Nimamo subjektov - 
pospeševalcev, ki bi za 
lastnike gozdov organizirali 
npr. skupne sečnje, ipd … 

 KGZS nima razvite 
gozdarske svetovalne 
službe. 

 

MOŽNE REŠITVE 

 Razvoj gozdarske 
svetovalne službe na 
KGZS 

 Vzpostavitev svetovalne 
mreže za pridobivanje in 
rabo lesne biomase za 
energetske namene,  

 Razširitev svetovanja  na 
druga področja.  

 

 

4. Svetovanje lastnikom gozdov  



OVIRE  

 Med leti 1990 in 2007 se  
skoraj ni gradilo gozdnih 
cest, 

 Administrativne ovire pri 
pridobivanju gradbene 
dokumentacije, 

 Ni institucionalnega subjekta 
- pospeševalca, ki bi 
lastnikom gozdov nudil 
pomoč pri izgradnji gozdnih 
prometnic. 

 

MOŽNE REŠITVE 

 Nadaljevati s programi za 
izboljšanje odprtosti gozdov,  

 Odprava administrativnih 
ovir pri pridobivanju 
dokumentacije, 

 Drugačna organizacija 
gozdarske svetovalne službe    

 

 

5. Odprtost gozdov  



OVIRE  

 Vstop slovenskih lastnikov 
gozdov v tuje gozdno lesne 
verige, 

 Boljše odkupne cene lesa v 
tujini, 

 Izdelovanje drobnih 
predmetov iz lesa je skoraj 
popolnoma zamrlo, 

 Pomanjkanje podjetniških 
idej na podeželju, 

 Slaba investicijska 
zmožnost slovenskih 
kmetij. 

 

MOŽNE REŠITVE 

 Posodobitev ukrepov in 
boljša promocija PRP, 

 Večji poudarek 
izobraževanju in 
usposabljanju s področja 
podjetništva na podeželju, 

 Razvit trg z lesom, 

 Razvoj gozdno lesne 
verige. 

 

6. Podjetništvo - pomanjkanje idej  



OVIRE  

 Vsakoletno zmanjševanje 
sredstev za vlaganja v 
gozdove, 

 Premalo se spodbuja ukrepe, 
kjer že napade les, 

 Neustrezna davčna 
zakonodaja. 

 

MOŽNE REŠITVE 

 Večja pozornost spodbudam za  
gospodarjenje z zasebnim 
gozdom 

 Večja pozornost ukrepom, pri 
katerih napade izkoristljiv les, 

 Več denarja v PRP za 
gozdarske ukrepe, 

 Sprememba davčne 
zakonodaje. 

 

7. Spodbude v gozdarstvu   



Država bi morala za boljše aktiviranje lesnega potenciala iz 
zasebnih gozdov prenoviti celoten gozdarski sistem.  

 

Gospodarjenju z zasebnim gozdom je potrebno dati večjo 
pozornost tudi v finančnem in kadrovskem smislu.  

 

Lastniki gozdov bi morali v prihodnosti dobiti gozdarske 
svetovalce, ki bi mu kompleksno svetovali in pomagali pri 
proizvodnji kvalitetnega lesa v gozdu, spravilu lesa, predelavi 
lesa v izdelke z višjo dodano vrednostjo, prodaji lesa in lesnih 
izdelkov oziroma pri pridobivanju dohodka iz njegovega 
gozda.  

 

LES OSTAJA ŠE VEDNO NAŠE NEIZKORIŠČENO BOGASTVO!? 

SKLEPNE MISLI   


