
Uresničevanje 

Nacionalnega gozdnega programa

Nacionalni gozdni program in 

razvoj gozdov

Živan Veselič, Zoran Grecs, Jurij Beguš, 

Dragan Matijašić, Marko Jonozović

Zavod za gozdove Slovenije

Ljubljana, 27. 11. 2013



Gojenje in varstvo gozdov



Gojenje gozdov - splošno

Cilj: Ohranjati biotsko raznovrstnost gozdov na vrstni ravni

Usmeritev: - Pri načrtovanju in gospodarjenju z gozdovi je treba pozornost

nameniti avtohtonim drevesnim vrstam.

- Naravno sestavo drevesnih vrst je treba zagotavljati zlasti z naravnim

obnavljanjem sestojev…

- se uresničuje

Cilj: Zagotoviti optimalno učinkovanje gozdov na ogroženih območjih

Usmeritev: - Omogočiti naravno pomlajevanje gozdov.

- Skrbeti za rastišču primerno sestavo drevesnih vrst.

- Skrbeti za trajno optimalno strukturo gozdnih sestojev glede 

stabilnosti in zmožnosti preprečevanje erozije in plazov.

- se uresničuje

Cilj: Prilagajati gospodarjenje z gozdovi klimatskim spremembam

Usmeritev: Z ustrezno vrstno in sestojno strukturo je treba zagotoviti 

odpornost gozdov proti ekstremnim klimatskim razmeram.

- se uresničuje



Obnova gozda

Ohranjanje biotske raznovrstnosti gozdov na ekosistemski, vrstni in genski 
ravni se zagotavlja s prevladujočim naravnim obnavljanjem gozdov

naravna obnova gozda:                    98%
obnova gozda s sadnjo in setvijo:    2%

Površina izvajanja ukrepa se postopno znižuje, glavni razlog je v pomanjkanju

sredstev. Obnova gozda  s sajenjem in setvijo je najdražji gozdnogojitveni ukrep,

povprečni strošek obnove s sajenjem je 3.150 EUR

Obseg izvedene obnove s sajenjm/setvijo glede 

na namen obnove v primerjavi
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Vzroki: - nezainteresiranost nekaterih lastnikov za gospodarjenje z gozdovi,

- zmanjševanje proračunskih sredstev za vlaganje v gozdove.



Nega gozda - 1

Cilj:  Povečati izkoriščenost proizvodnega potenciala gozdnih rastišč

Usmeritev: - Z nego in pravočasnim obnavljanjem gozdnih sestojev povečati

kakovost gozdnih lesnih sortimentov.

- se delno uresničuje

Cilj:  Ohranjati in oblikovati mehansko stabilne gozdove…

Usmeritev: - S pravočasnim in dovolj intenzivnim redčenjem krepiti mehansko 

stabilnost sestojev.

- se delno uresničuje

Z nego krepimo vsestransko stabilnost gozda, večamo kakovost lesne mase 

in vrednosti gozda ter krepimo druge koristne vloge gozda.

Dosledno se izvajajo le negovalni ukrepi, ki preprečujejo ogroženost razvoja gozda.

- Lastniki gozdov praviloma dela izvajajo sami. Kljub izobraževanju in

svetovanju lastnikom gozdov, vsa dela niso bila optimalno izvedena.

- Nezadostno izvajanje ukrepov nege posledično vpliva na nižjo kakovostno 

raven mladega gozda in vrednost gozda v prihodnosti.



Površina izvedenih negovalnih del v mladem gozdu v letih 1993 - 2012:

8.570 ha povprečno letno

Realizacija: 57 % načrtovane nege po gozdnogospodarskih načrtih GGE, v 

zasebnih gozdovih le dobra tretjina, v zadnjih letih le petina.

Vzroki nizke realizacije:

- nezadostna sredstva za vlaganja v gozdove, ki se še znižujejo,

- nezainteresiranost lastnikov za izvajanje negovalnih del.
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 Nega - izvedena v ha

Razpoložljiva sredstva v tisoč evrih

Obseg načrtovane in izvedene nege mladega 

gozda v ha (vsa lastništva) v letih 2003-2012

Izvedena nega mladega gozda v odnosu do razpoložljivih

sredstev v letih 1994 – 2012, v zasebnih gozdovih

Nega gozda - 2



Varstvo gozdov - splošno

Cilj:  Vzdrževati in oblikovati zdrave in vitalne gozdove, ki so se sposobni 

prilagoditi škodljivim vplivom.

Usmeritev: - Postopoma izvesti premeno monokultur.               - se uresničuje

- Vzdrževati oziroma vzpostaviti usklajenost populacij rastlinojede 

divjadi z okoljem. - se delno uresničuje

- Sanirati poškodovane gozdove.                              - se uresničuje

- Sistematično spremljati zdravje in vitalnost gozdov. 

- se uresničuje

Cilj: Zmanjšati vplive negativnih dejavnikov na gozdove.

Usmeritev: - Treba je izvajati preventivno varstvo pred požari. V sistem varstva

pred nesrečami vključiti gozdarske službe.        - se uresničuje



Poškodbe v gozdovih spremljamo:

- z evidentiranjem vzrokov poseka,

- z evidentiranjem lokacij, obsega in stopenj poškodb po abiotskih in biotskih 

škodljivih dejavnikih, ki niso vezane na posek,

- s posebnim nadzorom nad karantenskimi organizmi,

- z elektronskim sistemom evidentiranja podatkov o poškodovanosti gozdov. 

Spletni portal za varstvo gozdov je informacijsko središče za varstvo gozdov v SLO. 
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Spremljanje poškodb v gozdovih



Usmerjanje sanacij v naravnih ujmah

in požarih poškodovanih gozdov

V dvajsetletnem obdobju sanitarni posek zajema

približno eno četrtino skupnega poseka.

V letih, ko so se dogajale naravne ujme in požari, je

bil delež sanitarnega poseka nad eno tretjino.

Izstopata obdobji 1995 – 1999, ko so se dogajali

snegolomi in žledolomi večjih razsežnosti in 

gradacija podlubnikov v obdobju 2003 – 2007. 

ZGS je izdelal 13 načrtov sanacije gozdov, ki so

zajemali 287.000 ha površin poškodovanega 

gozda.

Za tri načrte so bila zagotovljena dodatna 

sredstva, ostale sanacije so se sofinancirale iz 

rednih sredstev.



Zagotavljanje protipožarnega varstva

Naloge ZGS:

 določa stopnje požarne ogroženosti gozdov,

 izdeluje načrte varstva gozdov pred požarom,

 načrtuje in zagotavlja vzdrževanje protipožarnih presek (cest in vlak),

 nudi pomoč pri gašenju požarov (kartno gradivo, orientacija na terenu, 

podatki o vegetaciji), 

 evidentira gozdne požare in posreduje podatke v Informacijski sistem za 

poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN) na URSZR

 je vključen v pripravo in izvajanje letnega nacionalnega programa 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga sprejme Vlada RS, 

 je vključen v Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v 

naravnem okolju, ki ga je sprejela Vlada RS.



Pridobivanje lesa

(Gozdna tehnika)



Gradnja gozdnih prometnic

Cilj: Povečati odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami

Usmeritev: - Zagotoviti spodbude za novogradnje in rekonstrukcije gozdnih

cest in vlak. - pretežno uresničeno

Sredstva so bila zagotovljena, vendar ne v pričakovanem obsegu.

Sofinanciranje je bilo po PRP 2007 – 2013 in od lokalnih skupnosti.

Usmeritev: - Gozdne prometnice načrtovati kompleksno, ne glede na

posestne meje. - ni bilo uresničeno

Več možnosti za to je s spremembo ZG - gradnja je mogoča ob 

soglasju lastnikov gozdov s 75 % površine zemljišč na trasi.

Usmeritev: - Racionalizirati postopke za pripravo projektov in pridobitev 

dovoljenj za gradnjo gozdnih cest.                  - delno uresničeno

Z vidika gozdarske zakonodaje so se postopki racionalizirali, ne pa

tudi na drugih področjih (Natura 2000).

Usmeritev: - Izdelati in izpeljati program ozaveščanja lastnikov gozdov o 

koristih vlaganj v gozdne prometnice.       - pretežno uresničeno

Izvedeno skozi svetovalne aktivnosti, ki so del programa dela ZGS.



Priprava, gradnja in rekonstrukcija gozdnih 

prometnic 2005 - 2012



Vzdrževanje gozdnih cest

Cilj:  Primerno vzdrževane gozdne ceste

Usmeritev: - Zagotoviti ustrezno višino sredstev za vzdrževanje 

gozdnih cest. -

delno uresničeno

Nikoli ni bilo dovolj sredstev za vzdrževanje gozdnih cest 

(graf).

Usmeritev: - Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest iz sredstev 

proračuna

RS uskladiti z javno porabo gozdnih cest.                 -

uresničeno

Sofinanciranje iz proračuna RS je bilo usklajeno z javno 

uporabo 

GC, vendar je bilo vezano na pričakovana sredstva 

pristojbin.

- javni značaj GC: 35 %,  - delež proračuna RS na 

pristojbine: 39 %

Usmeritev: - V skladu s potrebami dopolniti sistem zbiranja in 

razporejanja





Tehnologija

Cilj: Racionalna gozdna proizvodnja

Usmeritev: - pospeševati uporabo sodobnih tehnologij  in organizacijskih 

oblik ob presoji sprejemljivosti na varovanih območjih.

- uresničevano

Sodobne tehnologije

 Strojna sečnja

 Izvoz s traktorskimi prikolicami

 Uporaba procesorskih glav na žičnih žerjavih

Program razvoja podeželja 2007–2013 

 Gozdne prometnice

 Mehanizacija

Svetovalne in izobraževalne aktivnosti



Program razvoja podeželja 2007 – 2013
Ukrep 122: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov

 Nakup gozdarske mehanizacije 

in opreme - 15,6 MIO €

 Priprava, gradnja in 

rekonstrukcija gozdnih 

prometnic - 4,9 MIO €

Naziv št. kos

Stroj za strojno sečnjo 8

Gozdarski traktorji 300

Gozdarska prikolica 92

Gozdarski vitel 119

Motorna žaga 169

Osebna zaščitna sredstva 141

Žični žerjav 8

Namen Vsota tekočih metrov

Gradnja gozdne ceste 49.904

Rekonstrukcija gozdne ceste 3.530

Gradnja gozdne vlake 426.885

Rekonstrukcija gozdne vlake 173.838

Priprava gozdne vlake 219.272

Skupna vsota 873.429



Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi
Cilj: Zagotoviti izvedbo del na tehnološko sodoben in varen način

Usmeritev: - Zagotoviti sofinanciranje za posodabljanje gozdarske 

mehanizacije                                                 - delno uresničeno

PRP 2007–2013, sredstva občin, vendar premalo sredstev.

Usmeritev: - Povečati delež del v zasebnih gozdovih, ki jih izvedejo 

poklicni izvajalci.                                          - delno uresničeno

Uresničevano predvsem ob sanacijah gozdov po ujmah.

Usmeritev: - intenzivirati usposabljanje lastnikov gozdov za delo v gozdu. 

- uresničeno



Gozdnogospodarsko načrtovanje



Funkcije gozdov
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Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost

Cilj: Ohranjati biotsko raznovrstnost gozdov na ekosistemski ravni

Usmeritev 5: Ohranjati mrežo gozdnih rezervatov in jo primerno razširiti. 

- se ne uresničuje

Leta 2000: 13.400 ha,   leta 2010: 9.600 ha,   leta 2013: 9.500 ha

Usmeritev 9: Povečati površino gozdov …kjer jih v krajini primanjkuje.

- se ne uresničuje

Analiza krčitev v kmetijske namene med leti 2008 in 2012 kaže, da

je 30% vseh krčitev v kmetijski in primestni krajini.

Površina biotopske funkcije na 1. stopnji - se je povečala

Leta 2001:  59.840 ha,       leta 2011:  62.470 ha

Cilj: Ohranjati biotsko raznovrstnost gozdov na vrstni ravni

Usmeritev 3: Pri ohranjanju…habitatnega drevja, vključno z odmrlim, se 

zagotovi sofinanciranje ustreznih ukrepov - se ne uresničuje

Usmeritev 6: V gozdovih je treba usmerjati rekreacijske dejavnosti na območja, 
kjer se bistveno ne moti življenjski ritem g. živali…- se uresničuje

Izdelana je bila KARTA CONACIJE GOZDNEGA PROSTORA.



Gozdovi kot element krajine
Cilj: Ohranjati in vzpostavljati pestre krajinske vzorce…

Usmeritev 1: Ohranjati primeren delež gozdov v krajini. - se delno uresničuje
30 % krčitev za kmetijske namene se izvaja v kmetijski in primestni krajini!

Cilj: Ohraniti naravne vrednote v gozdu

Usmeritev 3: Organizirati učinkovit naravovarstveni nadzor. - se ne uresničuje
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Površina posegov v gozd in gozdni prostor po namenu (1995 – 2012)



Varovalni pomen gozdov

Usmeritev: Ohranjati vlogo varovalnih gozdov in jo krepiti. - se uresničuje

Površina varovalnih gozdov se je povečala.

Leta 2001: 62.154 ha,       leta 2011:  99.248 ha

Površina gozdov s 1. stopnjo varovalne funkcije se je povečala.

Leta 2001: 160.000 ha,       leta 2011: 190.000 ha

Cilj:  Zagotoviti optimalno učinkovanje gozdov z zaščitno funkcijo

Usmeritev: Z ustrezno sestojno strukturo je treba zagotoviti optimalno 
učinkovanje gozdov. - se uresničuje

Površina gozdov s 1. stopnjo zaščitne funkcije se je povečala.

Leta 2001: 13.500 ha,        leta 2011: 27.100 ha 

Cilj: Zagotoviti optimalno učinkovanje gozdov na ogroženih območjih.

Usmeritev: - Okrepiti izvajanje del na področju urejanja hudournikov.
- se ne uresničuje



Pomen gozdov za vode in klimo

Cilj: Prispevati k dobremu stanju površinskih in podzemnih voda in stalnosti
dotoka pitne vode na vodovarstvenih območjih

Usmeritev: Sodelovati je treba pri oblikovanju vodovarstvenih območij v 

okviru načrtov upravljanja z vodami. - se ne uresničuje

Površina gozdov s 1. stopnjo hidrološke funkcije se je povečala.

Leta 2001:  33.000 ha,         leta 2011:  63.200 ha

Cilj: Optimirati prispevek gozdov k dobrem stanju površinskih in podzemnih
voda, izravnavanemu vodnemu režimu…in ohranjanju naravnega 
ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.

Usmeritev: V interdisciplinarnem načrtovalskem procesu (gozdarstvo, ………) 

je treba ohraniti in osnovati obvodno vegetacijo. - se ne uresničuje

Kmetijci s sistemom GERK-ov uničujejo obvodno vegetacijo in omejke.

Cilj: Ohranjati in oblikovati mehansko stabilne gozdove zlasti na izpostav-

ljenih legah vokolici večjih emisijskih virov ter v območjih močnih vetrov.

Usmeritev: Zagotoviti trajno prisotnost gozda v okolici večjih emisijskih virov
ter na izpostavljenih legah in vzpostaviti protivetrne pasove. - se uresničuje

Površina gozdov s klimatsko in higiensko-zdravstveno f. se je povečala.

Leta 2001: 44.100 ha,           leta 2011: 64.100 ha



Osnovni podatki o gozdovih (2012)
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Lesna zaloga, prirastek in posek lesa

Cilj:  Povečati izkoriščenost proizvod-

nega potenciala gozdnih rastišč

Usmeritev 1: - Z zmernim in selektivnim 

akumuliranjem prirastka

povečevati lesno zalogo 

in prirastek gozdov.  

- se uresničuje

Usmeritev 5: - Na zemljiščih v zaraščanju,

ki jih je smiselno prepustiti

gozdu, je treba z gojitveni-

mi deli pospešiti razvoj v

donosen gospodarski gozd

kakovost gozdnih lesnih

sortimentov.
- se ne uresničuje
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Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi

Cilj:  Spodbude za gozdove, v katerih ekološke ali socialne funkcije določajo

način gospodarjenja.

Usmeritev 1: Ovrednotiti ekološke in socialne koristi gozdov za celotno 
družbo. - se ne uresničuje

Usmeritev 2: Določiti spodbude ob upoštevanju rastiščnega potenciala in 
večnamenskosti gozdov. - se ne uresničuje

Cilj:  Povečano sodelovanje lastnikov pri načrtovanju razvoja njihovih gozdov.

Usmeritev 1: Lastnike gozdov je treba intenzivneje vključevati v procese   
gozdarskega načrtovanja in intenzivirati vse oblike svetovanja.

- se delno uresničuje

Gospodarjenje z državnimi gozdovi

Cilj:  Povečati delež državnih gozdov.

Usmeritev 2: Izdelati merila za prednostni odkup gozdov s poudarjenimi ekolo-

škimi in socialnimi funkcijami ter izvajati aktivno politiko odkupa.

- se ne uresničuje



Nabiranje nelesnih gozdnih proizvodov

Cilj 1: Na gozdu neškodljiv način izkoristiti zmožnosti gozda glede 
pridobivanja nelesnih gozdnih proizvodov. 

Usmeritev 1:  V gozdnogospodarske načrte je treba vključiti usmeritve in
morebitne omejitve v zvezi z nelesnimi gozdnimi proizvodi. 

Usmeritev 2: Urediti je treba nabiralništvo.

Usmeritev 3:  Z nadaljnjo obdelavo oziroma predelavo dobrin povečati 
dodano vrednost nelesnim gozdnim proizvodom.

Usmeritev 4:  Novelirati predpis v zvezi z varstvom gliv, vključno s
seznamom zavarovanih vrst.

3 - usmeritve se ne uresničujejo

Turizem in rekreacija v gozdnem prostoru

Cilj: Funkcijam gozda prilagojena izraba gozdnega prostora za turizem.

Usmeritev 1: Opredeliti gozdni prostor glede primernosti za različne oblike

turizma in rekreacije ter različne intenzivnosti, povezane z

obema dejavnostma. - se uresničuje

Izdelana je bila KARTA CONACIJE GOZDNEGA PROSTORA.



Cilj: Pomembno prispevati h kakovosti življenja, zlasti zdravju vseh prebivalcev.

Usmeritev 1: Ohraniti in urediti prost dostop javnosti v gozdove, pri tem pa z

učinkovitim nadzorom v gozdnem prostoru preprečiti njegove 

zlorabe.  - usmeritev je ogrožena

Usmeritev 2: Povečati delež državnih in občinskih gozdov v bližini večjih

mest… Z lokalnimi skupnostmi določiti območja mestnih in 

primestnih gozdov.

- se ne uresničuje (izjema in primer dobre prakse je Celje) 

Usmeritev 3: Opredeliti gozdni prostor glede primernosti za različne oblike in

intenzivnosti turističnih in rekreacijskih dejavnosti ter zagotoviti

nadzor nad izvajanjem rekreacijske dejavnosti. 

- se delno uresničuje

Izdelana je bila KARTA CONACIJE GOZDNEGA PROSTORA;

naravovarstveni nadzor ali gozdarski nadzor ni uveden.

Družbeni vidik - 1



Cilj:  Oblikovati urejeno okolje objektom kulturne dediščine, in sicer zaradi

dediščine same in kot prispevek k razvoju turizma.

Usmeritev 1: V območjih enot kulturne dediščine in njihovih vplivnih
območjih v gozdu prilagojeno izvajati dela v gozdovih ter
čas del prilagoditi ritmu obiska ljudi. 

- se uresničuje
Površina gozdov s funkcijo varovanja kulturne dediščine na s 

1. stopnjo poudarjenosti se je povečala. 

Leta 2001:  4.000 ha,         leta 2011:  5.400 ha

Cilj:  Povečati vedenje lastnikov gozdov in javnosti o gozdu ter jih aktivno

vključiti v načrtovanje razvoja gozdov.

Usmeritev 1: Intenzivirati izobraževanje lastnikov gozdov in svetovanje o
gozdu ter uvesti metode participacije javnosti pri načrtovanju 
razvoja gozdov in del v gozdovih. - se delno uresničuje

Družbeni vidik - 2



Gozdne živali in lovstvo



Temeljni cilji in usmeritve upravljanja z divjadjo
Cilji:

 Ohranitev vseh avtohtonih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali ter 

njihovih habitatov.

 Stabilne, vitalne (viabilne) in genetsko raznovstne populacije naravne 

spolne in starostne strukture, usklajene z okoljem in s populacijami 

drugih vrst divjadi.

 Vzdrževanje naravnega ravnovesja populacij divjadi z okoljem in 

njegova vzpostavitev v primerih, ki niso usklajene z življenjskimi 

možnostmi okolja.

 Trajnostna gospodarska raba vseh lovnih vrst.

Usmeritve:

 Ohranjanje in vzdrževanje struktur ustreznega števila divjadi.

 Poseganje v populacije z odstrelom zaradi gospodarskih, veterinarsko 

sanitarnih, zdravstvenih in drugih posebej utemeljenih razlogov.

 Izvajanje ukrepov za ohranjanje, vzdrževanje in izboljšanje življenjskih 

razmer divjadi.

 Varstvo divjadi z zagotavljanjem mirnih con divjadi.



Uresničevanje NGP po vrstah divjadi - 1

Velika parkljasta divjad Srna Nav. jelen Gams Damjak Muflon D.prašič

Ohranjanje in vzdrževanje 

struktur ustreznega števila 

divjadi.

/- -/+  /- /- -/++

Izvajanje ukrepov za ohranjanje, 

vzdrževanje in izboljšanje 

življenjskih razmer divjadi, 

vključno z zagotavljanjem mirnih 

con.

/- /- /- /- /- 

Poseganje v populacije z 

odstrelom zaradi gospodarskih, 

veterinarsko sanitarnih, 

zdravstvenih in drugih posebej 

utemeljenih razlogov.

     

Pojasnilo:

 - cilj NGP se uresničuje, stanje populacije je stabilno

/- - cilj NGP se uresničuje, stanje pop. je nazadujoče, tudi ukrepi v okolju

-/+   - cilj NGP se delno uresničuje, stanje pop. je napredujoče

-/++ - cilj NGP se delno uresničuje, stanje pop. je močno napredujoče



Uresničevanje NGP po vrstah divjadi - 2
Velika parkljasta divjad Lisica Jazbec P.zajec Raca Druga pernata divjad

Ohranjanje in vzdrževanje 

struktur ustreznega števila 

divjadi.

  -/+- /+ /-

Izvajanje ukrepov za ohranjanje, 

vzdrževanje in izboljšanje 

življenjskih razmer divjadi, 

vključno z zagotavljanjem mirnih 

con.

  -/?  -/?

Poseganje v populacije z 

odstrelom zaradi gospodarskih, 

veterinarsko sanitarnih, 

zdravstvenih in drugih posebej 

utemeljenih razlogov.

    

Pojasnilo:

 - cilj NGP se uresničuje, stanje populacije je stabilno

/- - cilj NGP se uresničuje, stanje pop. je nazadujoče

/- - cilj NGP se uresničuje, stanje pop. je napredujoče

-/+- - cilj NGP se delno uresničuje, stanje pop. je nihajoče s trendom nazadovanja

-/?    - cilj NGP se le delno uresničuje, splošna degradacija okolja in izguba habitatov



Jelenjad



Divji prašič



Poljski zajec



Fazan, poljska jerebica



Biomeliorativna dela

Vrsta ukrepa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Košnja trav./paš. (ha) 1059 1123 1400 1297 700 600 627 580 487 448

Grmišča (ha) 35 34 29 23 50 65 61 37 34 27

Sadnja pl.vrst (št.) 4308 2203 2662 2467 5582 7535 7475 4605 4767 4050

Vodni viri (št.) 33 66 76 91 76 71 234 222 230 249

Gnezdnice (št.) 90 58 84 228 277 178 246 230 352 338

Ohr.biotopov (ha) 1 16 10 2 12 16 16 17

Vir podatkov:

Letna poročila ZGS o gozdovih za obdobje 2001-2010; Vlaganja v gozdove – dela na izboljšanju 

življenjskega okolja prostoživečih živali, ne glede na sektor lastništva.

Barvne puščice označujejo trend merljivih kazalcev izvedbe ukrepov.



Uresničevanje NGP glede divjadi – sklepne misli

 Opazna je splošna degradacija in neustrezen odnos do okolja, tako na gozdnih kot

še posebej na izven gozdnih površinah, širjenje urbanizacije in „poljedelskih

monokulturnih puščav“, pohlep po materialnem … kar prizadene vse živalske vrste

– odziv odgovornih tudi z inštrumenti usklajene politike in izdajo predpisov je

neustrezen ali ga sploh ni.

 Določeni pomembni kazalci kontrolne metode, kot je npr. spremljanje trenda

objedenosti gozdnega mladja od rastlinojede divjadi, se zaradi pomanjkanja 

finančnih sredstev na ZGS ne izvajajo.

 Sredstva za vlaganja v gozdove se tudi na proračunski postavki za živalski svet

zmanjšujejo, pred nekaj leti so se zmanjšala za več kot polovico.

 Na dobrih 10 % površine Slovenije, kjer so upravljavci lovišč LPN (10 od 12 jih je v

ZGS), se srečujemo s hudo finančno, kadrovsko … posledično pa tudi organiza-

cijsko in strokovno krizo, ki bo prizadela tudi divjad, njihovo okolje in lovstvo tudi 

širše, ne le v teh loviščih.

ALI NGP RES URESNIČUJEMO ALI JE TO LE ŠE MRTVA ČRKA NA PAPIRJU?


