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Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji 

trajnostno 

sonaravno  

večnamensko 





Gozdnogospodarsko načrtovanje 

  14 gozdnogospodarskih območij 

233 gozdnogospodarskih enot 
 

 

10-letni gozdnogospodarski načrti 

1.183.440 ha gozdov 

(58,4 % Slovenije) 

 
 22 % državnih g. 

 75 % zasebnih g. 

   3 % g. lokalnih sk. 

gozdnogojitveni načrti 
- so podlaga za izvedbo del, 

izplačilo subvencij v ZG 



Gozdovi v območjih Natura 2000 

 Natura 2000 zajema več 45 % gozdov v Sloveniji (več kot 532.000 ha). 

 V večini teh gozdov je pomembna tudi proizvodna funkcija. 

 Gozdnatost v območjih Natura 2000 je 70,7 %. 

 Natura 2000 zajema vsa strnjena gozdna območja  

(npr. Kočevsko, Javorniki-Snežnik, Pohorje). 

 Večina državnih gozdov je v Naturi. 

 



Natura 2000 v gozdovih Slovenije 

V Programu upravljanja območij Natura 2000 (2014-2020)  

se usmeritve nanašajo na: 

 

     Prilagojeno gospodarjenje      Prilagojeno gospodarjenje 

      z gozdovi          z divjadjo 

 

  12  gozdnih habitatnih tipov 5 

  13   drugih habitatnih tipov - 

     6         rastlinskih vrst  - 

   60         živalskih vrst    38 

Zelo različna zahtevnost usmeritev med vrstami/HT  

in tudi med območji. 



Gozdnogospodarski načrti GGE v obdobju 2015-2021 

V letu 2020 bomo izdelovali tudi GGN za območja ! 



Sodelovanje obeh inštitucij je vzpostavljeno. 

 Na obeh straneh je ocenjeno večinoma kot dobro in koristno. 

 Večinoma usklajene vsebine naravovarstvenih  

    smernic vgrajujemo v GGN. 

Sodelovanje ZRSVN in ZGS pri pripravi GGN 

Prepoznane in zaželene so možnosti izboljšanja 

sodelovanja: 

 vsebinsko 

 organizacijsko 



Optimizacija naravovarstvenih smernic za GGN 

Za večino vrst in HT v 

gozdovih je ocena stanja 

ugodna   

sonaravno gospodarjenje z 

gozdovi. 

Konkretnih podatkov o stanju 

“gozdnih” vrst v posameznih 

območjih Natura 2000 je malo.   

 Zahtevnost usmeritev (in prepovedi) prilagoditi realnim  

    potrebam vrste/ht v območju. 

 Usmeritve in ukrepe vsebinsko in prostorsko natančneje 

    določiti. 

 Nujnost celostnega pristopa pri oblikovanju usmeritev  

    v območjih z več naravovarstvenimi statusi (kjer se 

    prekrivajo naravne vrednote, zavarovana območja,  

    Natura 2000 - več vrst in HT z različnimi potrebami). 



 Pričakujemo izboljšanje kvalitete podatkov o stanju 

    populacij “gozdnih” vrst (ptic, hroščev, netopirjev…)  

    v konkretnih območjih Natura 2000. 

 Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev bi bilo 

    potrebno določiti prioritete. 

 Zagotoviti več sredstev za izvajanje ukrepov in izpopolniti 

    sistem sofinanciranja nekaterih ukrepov za upravljanje 

    z območji Natura 2000. 

Optimizacija naravovarstvenih smernic za GGN 



Gozdnogospodarsko načrtovanje 

Stanje sestojev Izmera na SVP 

Določitev ciljev gospodarjenja - usklajevanje funkcij 

Usmeritve za gospodarjenje  

Ukrepi – možni posek, gojitvena in varstvena dela,  

     krepitev biotske raznovrstnosti, g. prometnice, 

                krepitev drugih funkcij gozdov… 

Usmeritve drugih 

sektorjev (tudi 

naravovarstvene) 



Odmrla lesna masa (ptice, hrošči): 

Umeščanje usmeritev in ukrepov Nature 2000 v GGN 

Pravilnik o  

varstvu gozdov: 

Odmrla stoječa in ležeča 

drevesa, stoječi deli 

prelomljenih dreves, ležeči 

kosi, ležeči deli prelomljenih 

dreves s koreničniki, sečni 

ostanki.      ??? PANJI 

Vsaj 3 % od celotne 

LZ v RGR 

Pravilnik o 

načrtovanju  

Stalne vzorčne 

ploskve 

Odmrla stoječa in ležeča 

drevesa 

13 m3/ha = 4,4 % od LZ 

(294 m3/ha)  

od tega je 5,5 m3/ha 

dreves > 30cm = 1,9% 

Referenčna 

vrednost 

PUN2000: 

- Drevesa, debelejša od 30 cm 

- Avtohtoni listavci, prednostno 

  drevesa nad 50 cm premera 

- Predvsem odraslo dr. >30cm   

3 drev./ha (= ca. 1% LZ) 

5% LZ (+ ostalo) 

 

3% LZ (+ ostalo) 



Umeščanje usmeritev in ukrepov Nature 2000 v GGN 

? ekocelice / zatočišča / biotopi ? 

Ekocelice: z ukrepanjem (ptice, rastline) 

       brez ukrepanja (ptice, hrošči, mahovi) 

Ukrepi v ekocelicah:  

• gojitvena in varstvena dela 

• sečnja 

Ekocelice brez ukrepanja: 

• načrtno puščanje naravnemu  

  razvoju za 10 (20 let) 

• habitatna drevesa  

  (npr. srednji detel, gnezda) 



Financiranje ukrepov – lastništvo gozdov 

Primer GGE – povprečna g. posest = 4,7 ha (1.400 lastnikov) 

Realizacija MP = 62% 

Odmrlo drevje (SVP) = 2,3%  



 Rastiščni tipi 

 Drevesna sestava 

 Uravnoteženo razmerje razvojnih faz (površina GHT!!!) 

    (pospešeno pomlajevanje    posek > prirastka) 

 Zagotovitev pomlajevanja rastiščem ustreznih  

    drevesnih vrst    zmanjševanje vpliva rastlinojede  

    divjadi 

Ugodno stanje gozdnih habitatnih tipov 



Časovne omejitve: prilagoditev ali omejitev gospodarjenja? 

Mirne cone 

Režim na gozdnih cestah: 

usmerjanje obiskovalcev  

gozdov 



Postopek vključevanja NS v GGN: 

 

 predlog NS z usmeritvami in upravljavskimi conami 

 usklajevalna delavnica na terenu 

 vgradnja NS v GGN, določitev ukrepov  

Žledolom 2014 

Izdelava osnutka NS pred začetkom terenskih del 

za GGN bi omogočila podrobnejše načrtovanje vrste 

in lokacije ukrepov za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti gozdov 



Vključevanje NS v GGN 

 Usmeritve in ukrepi za gozdne habitatne tipe – vgradimo 

    v RGR 

 Vrednotenje biotopske funkcije: 1. in 2. stopnja 

 Usmeritve in ukrepi za krepitev biotopske funkcije 

 Prostorsko lociranje ukrepov v odseke (E4) 

 Sodelovanje z lastniki gozdov in zagotavljanje 

    sofinanciranja ukrepov 

 Evidentiranje izvedenih ukrepov 

 Monitoring stanja gozdov: GHT, vrste, habitati vrst 



Dobro sodelovanje vseh deležnikov je zagotovilo za ugoden 

razvoj gozdov v prihodnje  


