
IZREDNO KOMPLEKSNO NAČRTOVANJE

• Nacionalni program razvoja gozdov

• Območni gozdno gospodarski načrti

• Načrti GGE

• Detajlno gojitveni načrti

• Sečno spravilni načrti

• Različni lovsko gojitveni načrti

• Akcijski načrt ‘Les je lep’



RAZMERJE KOMPLEKSNOST- REALIZACIJA

• Kompleksnost načrtovanja ne vpliva na realizacijo

• Visoka realizacija v državnih gozdovih

• Nizka realizacija v zasebnih gozdovih

• Naloga za prihodnost-najti mehanizme za višjo 

realizacijo načrtov:

• davčna zakonodaja

• sistem subvencij

• organizacija lastnikov gozdov(KGZ,GZS,MKGP)



PROBLEMATIKA NAČRTOVANJA V ZASEBNEM 

SEKTORJU

• Nizka realizacija sečnje in še nižja gojitvenih del

• Vprašanje smiselnosti tako kompleksnega 
načrtovanja ob tako nizki realizaciji

• Ali je ob tako nizki realizaciji sploh mogoče doseči 
gozdno gojitvene oziroma gozdno gospodarske 
cilje

• Ali bi bilo potrebno zaradi nizke realizacije tudi 
nenehno spreminjati načrte in jih prilagajati novim 
danostim

• Sprememba načrta ni predvidena zaradi nizke 
realizacije načrtov



DRŽAVNI GOZDOVI – SKORAJ 100% 

REALIZACIJA

• Realizacija gozdno- gospodarskih načrtov v 

državnih gozdovih je  visoka

• Zadnje čase nekoliko pešajo vlaganja

• Kljub temu so državni gozdovi pogosteje 

predstavljeni kot problem 

• Nikjer se posebej ne izpostavlja problem zasebnih 

gozdov

• Dokaz : razprave na odboru DZ za kmetijstvo in 

gozdarstvo



Stroškovna problematika

• Vsekakor bi bilo potrebno ugotoviti razmerje med 

stroški načrtovanja in sredstvi, ki jih država daje za 

vlaganje( subvencije) v gozdove.

• Na ta način bi ugotovili, koliko so sredstva 

načrtovanja oplemenitena preko vlaganj v gozdove.

• Koliko EUR vlaganj pride na 1 euro načrtovanja 

ločeno po sektorjih lastništva.

• Dodana vrednost se skriva v negi gozdov
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NAJPOGOSTEJŠE KRITIKE OBSTOJEČEGA 

NČRTOVANJA

• Je preveč kompleksno, zlasti glede na realizacijo 
načrtov

• Podatki se podvajajo in prepisujejo med nivoji

• Izvajanje načrtov omejuje pravilnik, ki je  tog in 
omejuje kreativnost zlasti pri odkazilu

• Postopki za spremembo in prilagoditev načrtov so 
togi in dolgotrajni, kakor tudi postopki sprejemanja 
in potrditve,

• Kljub veliki količini podatkov, nekaterih uporabnih 
podatkov ni mogoče dobiti( npr. koliko km vlak je v 
nekem odseku)



PRAVILNIKI

• Združenje za gozdarstvo pri GZS je že v letu

2013 na MKO poslalo pripombe na Pravilnik o

gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih

načrtih (Uradni list RS, št. 5/1998,

70/2006,12/2008, ).

• Pripombe so bile poslane na željo resornega

ministra v zvezi z debirokratizacijo in

poestavitvijo postopkov.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200812&stevilka=340


VPOGLED V ZBIRKE PODATKOV

• ZGS dostop do podatkov in baz omogoča preko 

internetne spletne strani iz katere je mogoče dobiti 

vpogled zlasti :

• -tekstne dele vseh veljavnih gozdno-gospodarskih 

načrtov

• -tabelarne dele vseh veljavnih  gozdno-

godpodarskih načrtov

• -kartne dele vseh gozdno-gospodarskih načrtov

• -vse vrste evidenc zlasti pa evidence o realizirani 

sečnji in gojitvenih delih na nivoju oddelka ali 

odseka (3. člen)



OZNAČEVANJE UREDITVENIH ENOT

• V primeru, ko meje ureditvenih enot sovpadajo z

lastniškimi mejami, lahko za obnavljanje mej

poskrbi tudi lastnik v dogovoru in pod

strokovnim vodstvom GZS (6.člen)

• Utemeljitev:

• Marsikje se že dogaja, da ZGS zaradi

pomanjkanja sredstev več ne obnavlja mej

ureditvenih enot. To so prvi taki primeri v času

po drugi svetovni vojni. Ker to zahteva zelo

majhna sredstva je prav, da se lastniku omogoči

ureditev mej ureditvenih enot če si to želi.



DOPUSTNO PRESEGANJE ETATOV

• Dopustna preseganja možnega poseka so :

- 10% na ravni GGE

- 30% na ravni RGR

• Posek do 30% zaradi sanitarne sečnje in

nepredvidenih sprememb v gozdovih se ne šteje v

redni etat in tudi ne v kriterij za preseganje možnega

poseka.

• Za nepredvidene spremembe v gozdovih se štejejo

vremenske in vodne ujme, emisije, gozdni požari,

pojavi rastlinskih bolezni in prenamnoženih populacij

žuželk gozdnega drevja.



DOPUSTNO PRESEGANJE ETATOV

• Utemeljitev:

• Izkazalo se je, da obstoječe omejitve pri realizaciji

etatov močno omejujejo kreativnost, strokovnost in

manevrski prostor strokovne osebe ki odkazuje. Ker

se je v zadnjem času močno povečal delež

sanitarnih sečenj, se pogosto večina etata realizira

zgolj s slučajnimi pripadki. Tak način pa zanika

samo gozdogospodarsko načrtovanje, ki v tem

primeru ni več strokovno usmerjanje razvoja gozdov,

temveč zgolj pobiranje 'gnilih jabolk'. Za slednje pa

ne potrebujemo takega načina načrtovanja in ne

visoko usposobljene delovne sile.



ODSEK

• V skladu s spremembo 38.a člena se

spremeni še predzadnja alineja 39. člena, kjer

se namesto 'možni posek' doda 'ocenjen

okvirni posek' ali 'priporočeni okvirni

posek'.

• Utemeljitev:

• Če bi se odrekli kontroli etatov na nivoju

odseka je nesmiselno govoriti o 'možnem

poseku' pač pa o ocenjenemu oziroma

priporočenemu okvirnemu poseku.



ZAKLJUČKI

• Ponovno razmisliti o smiselnosti tako kompleksnega 
načrtovanja

• Poenostaviti postopke izdelave, sprejemanja, potrditve ter
tudi spremembe načrtov

• Poiskati mehanizme za realizacijo načrtov, zlasti v zasebnem
sektorju, sicer je slednje nesmiselno

• Dati večjo fleksibilnost izvajalcu načrtov tako pri odkazilu kot
izvajanju del

• Najnižji nivo načrtovanja prepusti želji lastnika tudi v smislu
financiranja

• Upoštevati klimatske spremembe, ki lahko zahtevajo hitre in
korenite spremembe načrtov


