www.mkgp.gov.si, e: gp.mkgp@gov.si
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
t: 01 478 90 00, f: 01 478 90 21

Izhodišča za operativni program
Nacionalnega gozdnega programa
mag. Robert Režonja
vodja Sektorja za gozdarstvo

9.10.2011

1

Izhodišča za operativni program Nacionalnega gozdnega
programa
•

Nacionalni gozdni program (NGP) je bil sprejet v Državnem zboru
Republike Slovenije 20. novembra 2007.

•

Z NGP se določijo nacionalna politika trajnostnega, sonaravnega in
večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, usmeritve za ohranitev in razvoj
gozdov ter pogoji za njihovo izkoriščanje oziroma večnamensko rabo.
Vključuje tudi usmeritve za trajnostno upravljanje prosto živečih živali ter
za ohranitev in izboljšanje njihovih življenjskih razmer.

•

Osnovni namen NGP je usklajevanje z drugimi nacionalnimi politikami in
mednarodnimi zavezami ter usklajevanje pričakovanj celotne družbe in
lastnikov gozdov.

•

V skladu z Zakonom o gozdovih za izvedbo NGP pripravi ministrstvo
pristojno za gozdarstvo petletni operativni program, ki ga sprejme Vlada
Republike Slovenije.
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Izhodišča za operativni program Nacionalnega gozdnega
programa
•

•

Operativni program NGP bo opredelil ukrepe in potrebna finančna
sredstva na naslednjih področjih:
1.

Organizacijski temelji za uresničevanje Nacionalnega gozdnega programa v
Sloveniji - financiranje služb in dejavnosti;

2.

Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove;

3.

Financiranje in sofinanciranje spremljajočih dejavnosti v gozdarstvu;

4.

Usposabljaje lastnikov gozdov.

Operativni program NGP, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije bo
osnova za petletno spremljavo doseganja ciljev Nacionalnega gozdnega
programa.
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1. Organizacijski temelji za uresničevanje Nacionalnega gozdnega
programa v Sloveniji - financiranje služb in dejavnosti
•

Izvajanje Nacionalnega gozdnega programa bo tudi v prihodnje potekalo v
sodelovanju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za
gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije, Biotehniške fakultete Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni,
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, institucij s področja varstva
narave in okolja ter prostorskega načrtovanja (Ministrstvo za okolje in
prostor), gozdarskih podjetij in njihovih združenj ter različnih nevladnih
organizacij (društva lastnikov gozdov …).

•

V skladu z zakonom o gozdovih javno gozdarsko službo opravljata Zavod
za gozdove Slovenije, posamezne naloge pa tudi Gozdarski inštitut
Slovenije.
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1. Organizacijski temelji za uresničevanje Nacionalnega gozdnega
programa v Sloveniji - financiranje služb in dejavnosti

•

Kljub sistemiziranim 825 delovnim mestom v Zavodu za gozdove
Slovenije na področju javne gozdarske službe, je le-ta zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev opravljal vse z Zakonom o gozdovih določene naloge z
manj zaposlenimi. Glede na nekatere nove naloge javne gozdarske službe,
ki jih določajo v zadnjih letih sprejeti predpisi (naravovarstveni nadzor,
gozdno nadzorništvo) bo ob navedenem številu zaposlenih in navedenem
obsegu financiranja javne gozdarske službe potrebno poiskati vse možne
organizacijske in druge rezerve, da bi bilo mogoče v zadovoljivi meri
zagotoviti izvajanje vseh nalog, ki jih nalagajo predpisi. Šele podrobnejše
analize bodo pokazale, ali bo kljub navedenim ukrepom to sploh mogoče.

•

Za opravljanje nekaterih posameznih naloge javne gozdarske službe, ki jih
izvaja Gozdarski inštitut Slovenije je potrebna tudi laboratorijska oprema
(npr. spremljanje stanja poškodovanosti gozdov in intenzivnega
monitoringa gozdnih ekosistemov, kar zahtevajo predpisi EU, naloge
prognostično diagnostične službe na področju varstva gozdnih rastlin,
ugotavljanje kakovosti gozdnega semenja ter za nekatere strokovnorazvojne naloge javne gozdarske službe.
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2. Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove;

•

V proračunu Republike Slovenije se v skladu z Zakonom o gozdovih
zagotavljajo sredstva tudi za vlaganja v gozdove in sicer:
– obnova gozdov;
– nega gozdov;
– varstvo gozdov;
– vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih
gozdovih;
Letno se za ta namen nameni 2.896.602 EUR

•

Sredstva se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo po programu
vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi nacionalnega gozdnega programa
pripravi Zavod za gozdove Slovenije.
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2. Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove;

•

V proračunu Republike Slovenije se v skladu z Zakonom o gozdovih zagotavljajo
tudi sredstva za
– vzdrževanje gozdnih cest;
– gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest
Letno se za ta namen nameni 1.335.926 EUR

•

Za redno vzdrževanje 1 km gozdne ceste bi bilo na podlagi kalkulativnih stroškov
v letu 2009 potrebnih 882 € (program vlaganj v gozdove 2009) oziroma skupaj
10.932.390 €. V Sloveniji je v evidenci gozdnih cest skupaj 12.395 km. Sredstva
pristojbin (2.007.177 €) in predlagana sredstva proračuna (1.273.061 €) bodo tako
v letu 2009 omogočila zgolj vzdrževanje na ravni 265 evrov/km, kar pomeni 30%
potrebnega (ob predpostavki, da bi letno vzdrževali vse gozdne ceste). Dolgoročni
cilj pa je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 60 % gozdnih cest, kolikor bi jih
bilo letno obvezno vzdrževati, zaradi gospodarjenja z gozdovi..

•

Sistemski viri financiranja torej trenutno zagotavljajo 3.280.238 €, kar pomeni 50%
kalkulativnih sredstev potrebnih za vzdrževanje 60% gozdnih cest (7437 km). Za
dosego dologoročnega cilja pa bi se morala razpoložljiva proračunska sredstva in
sredstva pristojbin podvojiti (povečati za 100% na 6.560.000 €).
9.10.2011

7

3. Financiranje in sofinanciranje spremljajočih dejavnosti v gozdarstvu;

•

financiranje odškodnin zaradi omejevanja lastninske pravice v gozdovih s posebnim
namenom v zasebnem lastništvu;

•

financiranje nakupa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom

•

podpora združevanju lastnikov gozdov;

•

znanstveno raziskovalo delo v gozdarstvu;

Letno se za ta namen nameni 501.692 EUR
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4. Usposabljanje lastnikov gozdov.

•

Iz proračuna RS se zagotavljajo sredstva za usposabljanje lastnikov gozdov,
ki ga izvajata Gozdarska srednja in lesarska šola in Zavod za gozdove
Slovenije.
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Izhodišča za operativni program Nacionalnega gozdnega
programa
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