
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO O DELU  
 

 

ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE  
 

ZA LETO 2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, februar 2014 



 2 



 3 

 
 

V S E B I N A 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

POVZETEK …............................................................................……..………............................…...... 5 
  

1  Izvajanje javne gozdarske službe ..............................…….....……...…........................... 8 
  

  
       1.1  GOZDNOGOSPODARSKO NAČRTOVANJE …………………….....……………………....... 8 
                  1.1.1  Izdelava gozdnogospodarskih načrtov GGE ..........................................……..… 8 
                  1.1.2  Druge dejavnosti ..................................................................................…………... 11 
  
       1.2  GOJENJE IN VARSTVO GOZDOV ............................…………….................…...………….. 15 

                  1.2.1 Gojenje gozdov …………………………………………………………………………. 15 
                             1.2.1.1  Izdelava gozdnogojitvenih načrtov ..............….........…………................... 15 
                             1.2.1.2  Izbira drevja za posek ……………………...……………………………..….. 17 
                             1.2.1.3  Gozdnogojitvena dela ………….............................…………………….….. 17 
                             1.2.1.4  Druga dela na področju gojenja gozdov ..............…………....................… 18 
                  1.2.2  Varstvo gozdov ................................…………….....................………...………….. 19 
                             1.2.2.1  Sanitarni posek ……………………………………………...………………...... 19 
                             1.2.2.2  Varstvo gozdov pred škodljivimi organizmi ………………………….......…. 20 
                             1.2.2.3  Požarno varstvo ……………........………….......................……………...… 23 
                             1.2.2.4. Varstvo pred rastlinojedo parkljasto divjadjo ..............................…..…..... 24 
                             1.2.2.5  Druga dela na področju varstva gozdov ……………………………..…….. 25 
                  1.2.3  Financiranje in sofinanciranje gojitvenih in varstvenih del ……………….…….  25 

                  1.2.4  Druga dela na področju gojenja in varstva gozdov …………………………….. 26 
  
       1.3  GOZDNA TEHNIKA ……………………………...................................…………………….…..    29 

                 1.3.1 Tehnologija dela ...................................................................................………..…. 29 
                             1.3.1.1  Kontrola sečišč (oz. izvedbe odločb) ................…….........................……. 29 
                             1.3.1.2  Svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov  .................…............….… 31 
                             1.3.1.3  Program razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 ......…….............….… 34 

1.3.1.4  Izdelava tehnoloških delov gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 
           načrtov ............................................................................................…..…. 

 
35 

                             1.3.1.5  Sodobne tehnologije ….………………………………………………………. 35 
                             1.3.1.6  Pridobivanje in raba lesa za energijo …………..…..……………….……….. 36 
                  1.3.2  Gozdne prometnice ...........................................................................……………. 37 
                             1.3.2.1  Vzdrževanje gozdnih cest ……………….......……............................…...… 38 
                             1.3.2.2  Druge dejavnosti na področju gozdnih cest ………...........................……. 38 
                             1.3.2.3  Gozdne vlake ……………………………………………………………….….. 39 
                  1.3.3   Druge dejavnosti …….………………………………………….………………….….. 40 
  
 

        1.4  GOZDNE ŽIVALI IN LOVSTVO ………………………………………..….……….……...……. 41 

                  1.4.1  Izdelava letnih načrtov območij za upravljanje z divjadjo .......…………............ 41 

1.4.2  Aktivnosti v zvezi z izvajanjem Zakona o divjadi in lovstvu, Zakona o   
gozdovih in sodelovanje z lovskimi organizacijami …………....…….……….…. 

 

42 

                  1.4.3  Evidentiranje odstrela in izgub divjadi …………………..……………...……….…. 45 

                  1.4.4  Delo na izboljševanju življenjskega okolja prostoživečih živali ……..…........... 46 

                  1.4.5  Druge dejavnosti ………….................................................…………….........…...... 47 
  

       1.5  SVETOVANJE LASTNIKOM GOZDOV IN RAZVOJ PODEŽELJA …………….……...….... 52 

                  1.5.1  Skupinske oblike izobraževanja lastnikov gozdov ...........................……........... 53 
                  1.5.2  Individualno svetovanje lastnikom gozdov .…………...............……….…........... 55 
                  1.5.3  Druge dejavnosti, namenjene lastnikom gozdov …..........................……........... 55 
  
 



 4 

       1.6  ODNOSI Z JAVNOSTJO ........................................................................................…….…… 58 
                  1.6.1  Stiki s strokovno javnostjo ………………………………......................……........... 60 
                  1.6.2  Popularizacija gozdov in gozdarstva ……...…………........................……........... 60 
                  1.6.3  Obveščanje javnosti po medijih ……………………............................……........... 64 
                  1.6.4  Gradiva za javnost, ki jih je izdal ZGS …....…………...............……..................... 65 
                  1.6.5  Učne poti in evropske pešpoti …………………………..............…………............. 65 
  

        1.7  GOZDARSKI NADZOR …………………………..................................................………..…. 67 
  

        1.8  RAZVOJNO RAZISKOVALNA DEJAVNOST ....................................................………..…. 67 
  

        1.9  ODLOČANJE ZGS V UPRAVNIH ZADEVAH ………..…............................………………… 68 
  

2   Javne naloge spodročja varstva narave – delo na področju zavarovanih 
     živalskih vrst …………………………………………………………………….………………….... 

 
69 

        2.1  OCENJEVANJE ŠKODE PO ZAVAROVANIH ŽIVALSKIH VRSTAH ……………………… 69 
  

        2.2  DELO INTERVENCIJSKE SKUPINE …………………………………………………………... 71 
  
  

        2.3  MONITORING VELIKIH ZVERI …………………………………………………………………. 72 

                  2.3.1  Beleženje znakov prisotnosti velikih zveri …………………………..…..….......... 73 

                  2.3.2  Spremljanje rjavega medveda na mreži stalnih števnih mest ……………….…. 74 
  

        2.4  DRUGA DELA NA PODROČJU ZAVAROVANIH ŽIVALSKIH VRST ……………………… 74 

                  2.5.1  Strokovna mnenja za odvzem z odstrelom v populacijah velikih zveri ………. 74 

                  2.5.2  Beleženje odvzetih velikih zveri in zbiranje njihovih vzorcev …..…...…………. 76 

                  2.5.3  Sodelovanje pri projektih …………………………………..………………..….......... 76 

                  2.5.4  Drugo …………………………..………………………………………………..….......... 77 
  

3    Gospodarske in storitvene dejavnosti ZGS ......................................................……. 79 

        3.1  DELO LOVIŠČ SPOSEBNIM NAMENOM ......................................….....................………. 79 
  

        3.2  DELO ZA VEČJE LASTNIKE GOZDOV ………………………....................…………….….. 87 
  

4    Interne dejavnosti ZGS ………………………………………………………………………….  88 

        4.1  INFORMATIKA …………………..........................................................…….………………… 88 
  

        4.2  FINANČNE  ZADEVE ........................................................................................ ….……..... 96 

                  4.2.1  Splošne finančne zadeve in računovodske zadeve ……………………………… 96 

                  4.2.2  Gospodarjenje s premoženjem ………………..…….…………………………….… 96 
 

        4.3  KADROVSKO-PRAVNE ZADEVE .......................................................……………………... 97 

                  4.3.1  Pravne zadeve .................................................................…………..….................. 97 

                  4.3.2  Kadrovske zadeve .......................................…………….....................…............... 98 
  

       4.4  IZOBRAŽEVANJE ……………………….………………………………………………………… 100 

                  4.4.1  Izobraževanje zaposlenih v ZGS ……………………………………..…...…………. 100 

                  4.4.2  Praktično usposabljanje študentov in dijakov  ………..………………..….......... 102 

                  4.4.3  Potovanja v tujino ……………………………………………………………..….......... 103 
  

       4.5  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU …………………………………………………………….. 104 
  

       4.6  DELO ORGANOV ZGS IN NJIHOVIH KOMISIJ ………………………………………………. 107 
  

       4.7  NOTRANJI NADZOR ……………………………………………………………………………... 107 
  

5    Struktura porabljenega delovnega časa v letu 2013 po dejavnostih .……..…. 108 

  
PRILOGA …………………………….………………………………………………………………………... 109 

 



 5 

Povzetek 
 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je v letu 2013 izvajal naloge javne gozdarske službe skladno z 
Zakonom o gozdovih, Zakonom o gozdnem reprodukcijskem materialu, Zakonom o divjadi in lovstvu ter 
drugimi predpisi. Sredstva za javne naloge s področja gozdarstva in lovstva, in po reorganizaciji 
ministrstev tudi s področja zavarovanih živalskih vrst,  je pridobil na podlagi pogodb z Ministrstvom za 
kmetijstvo in okolje (MKO). 
 

Podobno kot že v letih 2011 in 2012 je bilo zaradi pomanjkanja denarja tudi leto 2013 za delovanje 
ZGS izjemno težko. Objektivno je bilo na voljo premalo sredstev za kakovostno izvedbo vseh nalog, ki 
jih Zavodu določajo predpisi. ZGS je zato po polletju izdelal sanacijski načrt, proti koncu leta pa sprejel 
rebalans Finančnega načrta in Programa dela, s katerima je skrčil naloge in predvidene stroške. Kljub 
temu in kljub dejstvu, da se je število zaposlenih zmanjševalo bolj, kot je določal sporazum med Vlado 
RS in Sindikati javnega sektorja, je proti koncu leta zmanjkalo denarja celo za najnujnejše službene 
prevoze na terenu in druge nujne stroške. V decembru 2013 je bil razrešen direktor Ivo Trošt, za v.d. 
direktorja je bil imenovan Damjan Oražem. ZGS je najel premostitveni kredit, leto 2013 pa je zaključil z 
izgubo.  
 
Vse naveden okoliščine so zelo negativno vplivale na delo ZGS. Delu nalog in nujnim razvojnim 
vlaganjem se je moral ZGS odreči že ob pripravi Programa dela ZGS za leto 2013, delu obojega še 
dodatno ob rebalansu Finančnega načrta in Programa dela; proti koncu leta pa ni bilo denarja niti za 
izvajanje najbolj prioritetnih nalog. ZGS je tako že tretje leto zapored skoraj v celoti opustil obnavljanje 
mej ureditvenih enot, močno je zmanjšal obseg dela za javnost, izdajo gradiv za lastnike gozdov in 
javnost ter vlaganje v izobraževanje kadra. Ker ni dobil odobritve za najem študentov in dijakov za 
pomožna dela na meritvah gozdnih sestojev in pri označitvi dreves za posek v državnih gozdovih in 
drugih večjih posestih, so pomožna dela na meritvah gozdnih sestojev izvajali strokovni delavci ZGS, 
največ revirni gozdarji, pa tudi univerzitetni kader (vodje krajevnih enot, izdelovalci gozdnogospo-
darskih načrtov in celo vodje odsekov), označitev dreves za posek pa so izvajali revirni gozdarji sami in 
bili zato pri delu mnogo manj učinkoviti, kar prav tako ni smotrno.  
 

Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev za delovanje javne gozdarske službe je ZGS v letu 2013 še 
okrepil prizadevanja za pridobitev plačljivih (tržnih) nalog in mednarodnih projektov, kar pa je seveda 
imelo oziroma ima za posledico manj razpoložljivega časa za izvedbo nalog javne gozdarske službe. 
Ob nezadostnih vlaganjih v vzdrževanje vseh nepremičnin, s katerimi upravlja ZGS, je bilo na podlagi 
zahtevanih popravljalnih ukrepov Računskega sodišča v letu 2013 prvič po več letih nekaj več sredstev 
investirano v informacijsko in komunikacijsko opremo. Za uspešen razvoj ZGS na tem ključnem 
področju za učinkovito delo javne gozdarske službe bo v prihodnje potrebno vlagati načrtneje. Naj na 
tem mestu ponovno poudarimo, da bi imelo nadaljevanje tako okrnjenega delovanja ZGS izjemno 
negativne posledice za javno gozdarsko službo in vso gozdarsko stroko, pa tudi za gozd in razvoj 
podeželja, h kateremu je strokovno delo z gozdom vselej pomembno prispevalo.      
 

Vse navedeno je potrebno upoštevati ob presojanju rezultatov dela ZGS v letu 2013. Skladno s 
postavljenimi prioritetami dela v razmerah pomanjkanja sredstev za izvedbo vseh del, smo najbolj 
prioritetna dela (npr. izdelava gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov, presoja posegov v 
prostor) izvedli v potrebnem obsegu, z izjemo nekaj dni motenj v decembru je bila tudi izbira drevja za 
posek izvajana s predvideno intenzivnostjo.  
 

Poleg pomanjkanja sredstev je leto 2013 najbolj zaznamovala uveljavitev novega Pravilnika o 
organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v ZGS (takoj v začetku leta), ki je imela za posledico 
veliko kadrovskih premikov, saj se je število krajevnih enot zmanjšalo od 94 na 69, v precejšnji meri pa 
so bili na novo oblikovani in kadrovsko popolnjeni tudi gozdni revirji. Ob organizacijski spremembi je 
bilo nekaj težav pri zagotavljanju pravic za dostopanje do podatkov in njihov vnos na ravni revirjev, 
večjih problemov pa ni bilo.   
 

V nadaljevanju navajamo najpomembnejše izvedene naloge po posameznih področjih dela v letu 2013. 
 

Na področju gozdnogospodarskega načrtovanja smo osnovno pozornost posvetili izdelavi 
gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot (GGE). Pri tem smo v izdelavo načrtov, še 
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posebej v opise gozdnih sestojev, bolj kot doslej vključili krajevne enote, kar je zelo smotrno in umestno 
tudi s strokovnega vidika. Pri izvedbi meritev sestojev na stalnih vzorčnih ploskvah je bilo brez možnosti 
najema študentov in dijakov veliko težav in so bile meritve izvedene pozneje in v manjšem obsegu, kot 
je bilo načrtovano.  
 

Število izdanih soglasij za posege v gozdni prostor se je v letu 2013 spet nekoliko povečalo; izdano je 
bilo 2.442 soglasij (vključno z negativnimi), kar je 3,9 % več kot v predhodnem letu in največ doslej.  
 

Strokovni delavci s področja gozdnogospodarskega načrtovanja so bili zelo aktivni pri številnih domačih 
in mednarodnih projektih, saj so bili v tej ali oni vlogi vključeni praktično v vse projekte ZGS.  
 

Na področju gojenja gozdov smo, v sodelovanju z lastniki gozdov, za posek izbrali kar 4.776.122 m3 
dreves, kar je 11 % več kot v predhodnem letu. K temu je poleg gospodarske krize, v kateri lastniki 
gozdov iščejo dodaten dohodek v gozdu, gotovo prispevala tudi uvedba prevoznic, saj se je z njihovo 
uvedbo v začetku septembra 2013 znatno povečalo število izdanih odločb, povečala pa se je tudi 
količina za posek izbranih dreves. Presenetljivo se zaenkrat količina posekanega drevja še ni zelo 
povečala, saj je posek s 3.923.995 m3 le zelo malo, za 0,3 % večji od poseka v predhodnem letu.  
 

V razmerah pomanjkanja strokovnega kadra, ki je bil zaposlen na meritvah gozdnih sestojev, tržnih 
dejavnostih in projektih ter dugih prioritetnih nalogah, smo se v ZGS odločili skrčiti obseg izdelave 
gozdnogojitvenih načrtov, zlasti v drobni zasebni posesti, kjer se izbira drevja za posek izvaja po 
izdelavi načrta v naslednjih letih postopno, skozi več let. Gozdnogojitveni načrti so bili izdelani za 
62.251 ha gozdov, kar je za 17 % več kot v predhodnem letu in precej manj kot v preteklih letih.  
 

Zaradi znatnega zmanjšanja sredstev proračuna RS za vlaganja v gozdove in krčenja vlaganj tudi v 
državnih gozdovih se je z letom 2013 zmanjšal tudi obseg izvedenih tudi gojitvenih in varstvenih del v 
gozdovih. Zaradi omejenih finančnih in kadrovskih možnosti smo v letu 2013 za lastnike gozdov izvedli 
le 17 izobraževalnih terenskih delavnic za izvedbo gojitvenih in varstvenih del, kar je tudi manj kot v 
preteklih letih. Za tovrstna usposabljanja lastniki gozdov tudi ne kažejo večjega zanimanja.  
 

V letu 2013 se je delež sanitarnega poseka, glede na predhodno leto, znatno povečal in je dosegel 
delež    29 % od celotnega poseka (v letu 2012 le 18 %). Najbolj so na povečanje vplivale naravne 
ujme, zlasti poškodbe zaradi vetra v oktobru 2012 (GGO Brežice, GGO Celje, GGO Novo mesto) ter 
zaradi suše v letih 2012 in 2013 (GGO Sežana). V novembru jeseni leta 2013 je zlasti v predalpskem 
prostoru, pa tudi drugod po osrednji Sloveniji, veter spet poškodoval veliko gozdovih; po oceni bo treba 
izdelati za 260.000 m3 dreves, vendar to še ni znatneje vplivalo na obseg sanitarnih sečenj v letu 2013, 
bo  pa prispevalo k vsoti sanitarnih sečenj v letu 2014, ko bo teh sečenj zaradi žledu v začetku 
februarja 2014 izredno veliko. Zaradi suše, ki je prizadela drevje, podlubnikom pa je toplo vreme 
koristilo, je bilo treba v letu 2013 zaradi podlubnikov posekati skoraj za polovico večjo količino dreves 
kot v letu 2012, kar je resno opozorilo za nevarnosti, ki nam jih bodo podlubniki povzročali po žledu. 
 

Tudi v letu 2013 smo potrebno pozornost posvečali poročevalski, prognostično-diagnostični dejavnosti, 
saj se je v preteklih letih v Sloveniji na novo pojavilo nekaj nevarnih škodljivih organizmov, nekaj pa se 
jih lahko pojavi vsak čas. Pri tem smo tesno sodelovali z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin, Gozdarskim inštitutom Slovenije in Kmetijskim inštitutom Slovenije.  
 

Na področju gozdne tehnike so bila tekoče in brez posebnosti izvajana dela na izdelavi tehnoloških 
delov gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov, usmerjanju sečnje in spravila lesa ob izdaji 
odločb za sečnjo, kontroli sečišč v gozdu in vzdrževanju gozdnih prometnic. Kljub nujnim 
racionalizacijam terenskih voženj zaradi pomanjkanja denarja smo opravili le 2 % manj  pregledov 
sečišč kot v letu 2012, zaradi znatno večjega števila izdanih odločb, ki so kazalec števila sečišč, pa se 
je delež pregledanih sečišč precej zmanjšal (za 12 %, na 56 %). Za lastnike gozdov smo izvedli 55 
tečajev s področja gozdne tehnike, vendar je vsebina varnega dela v gozdu vključena tudi v 
usposabljanjih lastnikov gozdov, izvedenih na podlagi Ukrepa 111 Programa razvoja podeželja za 
obdobje 2007–2013 (PRP 2007–2013), ki jih je bilo 87, tako da je skupno število usposabljanj lastnikov 
gozdov za varno delo v gozdu doseglo število 142, kar pa je vseeno manj kot v predhodnem letu (154). 
Z MKO in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja smo sodelovali pri pripravi javnih razpisov 
za sredstva na podlagi PRP 2007–2013 ter lastnikom gozdov posredovali potrebno dokumentacijo in 
jim pomagali pri izpolnjevanju vlog. Z zunanjim izvajalcem smo sodelovali pri nadaljnjem razvoju 
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računalniške aplikacije za evidenco gozdnih cest in spremljanje njihovega vzdrževanja ter pri pripravi 
aplikacije za evidenco gozdnih vlak. Na področju gozdne tehnike je ZGS zelo dejaven tudi na 
mednarodnem področju, zlasti na področju gozdarskega svetovanja in lesa za energijo.   
 

V letu 2013 so bili, kot vsako leto, že spomladi izdelani letni lovsko upravljavski načrti za delo z divjadjo 
in njenim okoljem za vseh 15 lovskoupravljavskih območij. ZGS je tudi v letu 2013 pri vseh vprašanjih s 
področja divjadi in lovstva tvorno sodeloval z Lovsko zvezo Slovenije, iz leta v leto pa tudi krepimo 
sodelovanje z drugimi lovskimi organizacijami - lovskimi družinami, območnimi združenji upravljavcev 
lovišč (OZUL) in lovišči s posebnim namenom. ZGS tudi na področju gozdnih živali in lovstva tesno 
sodeluje s številnimi strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami ter je zelo aktiven tudi v mednarodnih 
strokovnih krogih.  
 

ZGS je v letu 2013 tekoče izvajal vsa dela v zvezi z zavarovanimi živalskimi vrstami (pretežno velikimi 
zvermi), ki so bila določena v pogodbi med ZGS in MKO – Sektorjem za ohranjanje narave. Ta dela so 
obsežna in medijsko še posebej izpostavljena. V letu 2013 so potekale priprave za prijave novih 
mednarodnih projektov o medvedu in risu; za medveda je bila prijava tudi že formalno oddana na 
Komisijo EU. Skupaj s partnerji smo ob koncu leta 2013 uspešno zaključili sodelovanje pri 
mednarodnem projektu o volku - SloWolf. 
 

Na področju odnosov z lastniki gozdov in razvoja podeželja smo tudi v letu 2013 opravili največje delo s 
posamičnim svetovanjem ob izdaji kar 83.072 odločb (kar za 14,6 % več kot v letu 2012) ter z različnimi 
oblikami izobraževanja in usposabljanja lastnikov gozdov za pravilno in varno delo v gozdovih (tečaji, 
delavnice, predavanja, ekskurzije, izobraževalna gradiva, idr.). V letu 2013 smo izvedli za lastnike 
gozdov skupno 159 usposabljanj (87 tečajev iz varnega dela, 55 usposabljanj v okviru Ukrepa 111 PRP 
2007–2013), 17 delavnic iz gojenja in varstva gozdov), kar je skupno sicer manj kot v predhodnem letu 
(175). Manj izvedenih teh dejavnosti je seveda posledica pomanjkanja denarja in tudi števila 
zaposlenih, ki se lahko posvečajo nalogam javne gozdarske službe. Izpostaviti gre tudi izvedbo 15. 
državnega sekaškega tekmovanja za lastnike gozdov na sejmu AGRA v Gornji Radgoni ter izvedbo 
predavanj, ekskurzij in drugih dejavnosti za lastnike gozdov. Že petnajstič smo podelili tudi priznanja 
najboljšim lastnikom gozdov po območnih enotah. 
 

Pri odnosih z javnostmi se je pomanjkanje sredstev še posebej odrazilo, saj opustitev teh dejavnosti 
nima takojšnjih negativnih posledic. Ima pa seveda dolgoročne. Največ aktivnosti na tem področju je 
bilo tudi v letu 2013 v Tednu gozdov (v zadnjem tednu maja) in ob Dnevu Zemlje (22. aprila).  
 

V sestavi ZGS deluje 10 lovišč s posebnim namenom (LPN), ki so kljub izjemnim kadrovskim, 
organizacijskim in finančnim težavam tudi v letu 2013 korektno izvedla zastavljene naloge pri izvajanju 
trajnostnega upravljanja z divjadjo in, kot običajno, tudi veliko nalog javnega pomena, za katera kljub 
zakonskim določilom ne prejemajo sredstev iz državnega proračuna. Realizacija načrtovanega 
odvzema je pri srnjadi, jelenjadi, divjem prašiču in damjaku presegla 95 %, pri muflonu in gamsu pa je 
bila predvsem zaradi pomanjkanja kadrov v LPN nižja (med 85 in 90 %). Ukrepi za izboljšanje 
prehranskih in bivalnih razmer za divjad so bili po obsegu in strukturi v LPN s popolnjeno kadrovsko 
zasedbo izvedeni skoraj v popolnosti, tako kot so bili načrtovani, v LPN z večjim pomanjkanja kadra pa 
načrtovanih merljivih kazalcev niso dosegli. 
 

ZGS je v letu 2013 sodeloval pri 10 mednarodnih in dveh domačih razvojnih projektih. Skladno z 
Zakonom o gozdovih je ZGS sodeloval tudi pri številnih raziskovalnih nalogah, zlasti tistih, ki jih izvajata 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire pri Biotehniški fakulteti (BF) v Ljubljani in Gozdarski 
inštitut Slovenije.  
 

ZGS je v letu 2013 za Sklad kmetisjkih zemljišč in gozdov RS izvedel obsežnejši projekt Klasiranje 
gozdno lesnih sortimentov in izvedel veliko različnih strokovnih storitev za številne naročnike.  
 
Podrobni podatki o gozdovih za preteklo leto so navedeni v Poročilu ZGS o gozdovih za leto 2013. 
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1   Izvajanje javne gozdarske službe 
 
 

 

1.1   GOZDNOGOSPODARSKO NAČRTOVANJE  
 

           Odgovoren: Dragan Matijašić, univ. dipl. inž. gozd. 

 
 

 
 
1.1.1   Izdelava gozdnogospodarskih načrtov GGE 
 
Delo na izdelavi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot (GGE) je v letu 2013 
potekalo večinoma tekoče in skladno s programom dela. Pravilnik o gozdnogospodarskem 
načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2012–2021) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
15/2013 z dne 18. 2. 2013, pravilniki vseh ostalih načrtov GGE s prvim letom veljavnosti 2012 
pa so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013.   
 
Na spletnih straneh MKO je bilo med letom objavljenih 25 Sklepov o javnih razgrnitvah in javnih 
obravnavah gozdnogospodarskih načrtov GGE s prvim letom veljavnosti 2013. 
 
V maju 2013 je bil objavljen Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospo-
darske enote Poljanska dolina (2013) (Ur.l. št. 44 z dne 24. 5. 2013). 
 

Pravočasno je bilo izdelanih vseh 25 gozdnogospodarskih načrtov GGE s prvim letom 
veljavnosti 2013. Načrti so bili oktobra 2013 (od 9. 10 do 21. 10. 2013) posredovani na MKO v 
nadaljnji postopek sprejemanja. V začetku decembra 2013 je MKO pozvalo ZGS, da jim dostavi 
po tri vezane izvode načrtov in en izvod kart. To je bilo opravljeno 5. 12. 2013. Sprejetje načrtov 
s prvim letom veljavnosti 2013 je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 112/2013, z dne 30. 12. 
2013. 
 

Ob koncu leta 2013 je bilo veljavnih 232 gozdnogospodarskih načrtov od 233 GGE v Sloveniji. 
 
 
 

 
Planirano in realizirano v letu 2013 
 

Dejavnost Planirano Realizirano 

Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto ure % 

Opis sestojev 120.000 ha  0,15 ure/ha 18.000 120.000 100 20.930 116 

Meritve sestojev 9.256 pl. 1,6 ure/ploskev* 14.810 8.694 94 20.147 136 

Tekst GN, sprejemanje  25 GN GGE 1.200ur/načrt** 30.000 25 100 35.078 117 

Obnova mej - 0,5 ure/km*** - 33 - 960 - 

Posegi v prostor 2.800 presoj 8,0 ur/dokument 22.400 3.123 112 15.746 70 

Povprečno  97  109 
   Opomba: *    Normativ za strokovnega delavca, če ima pomočnika. Poraba časa kaže na pomoč strokovnega kadra.  
                   **  Upoštevane so tudi ure, potrebne za načrt iz drugih strokovnih področij. 
                   *** Normativ velja le za strokovno usmerjanje obnavljanja mej. Poraba časa kaže na samo izvedbo del. 

 Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Vnos in ureditev podatkov, digitalizacija, izdelava kart  37.500 37.036 99 

Druga dela na področju gozdnogospodarskega načrtovanja 12.650 26.126 206 

Skupaj gozdnogospodarsko načrtovanje 135.360 156.023 115 
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Preglednica 1: Stanje na področju izdelave in sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov GGE 
ob koncu leta 2013 ter primerjava s stanjem ob koncu prejšnjih let 
 

Stanje 
gozdnogospodarskega 

načrta GGE 
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Načrt je izdelan ter sprejet 
oz. potrjen 

131 147 180 186 209 216 206 194 232 233 233 232 232 208 232 

Načrt je izdelan, osnutek 
določen na Svetu OE ali že 
na MKGP v postopku spreje-
manja (tudi dopolnjevanja) 

62 92 56 52 33 25 18 35 1 0 0 0 0 24 0 

Načrt je v izdelavi – začetek 
veljavnosti v tekočem letu   

22 8 14 7 2 2 9 4 1 0 0 1 0 0 0 

Načrt je v izdelavi – v 
zamudi več kot leto dni 

35 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1* 1* 1* 

   

        Opomba:   * Gre za načrt GGE Šetjernej, ki je izdelan. Javna razgrnitev  je bila, zaradi odločbe MOP, ki določa 

izdelavo celovite presoje vplivov na okolje, izvedena šele v letu 2012. Načrt je bil 4. 12. 2012 
posredovan na MKO v postopek sprejemanja. 

 
 
Preglednica 2: V letu 2013 izdelani in sprejeti gozdnogospodarski načrti GGE  
 

Območna enota 

10-letni gozdnogospodarski načrti GGE 
(pripisano je prvo leto veljavnosti načrta) 

Določen osnutek in predlog Sprejet načrt 

Načrt GGE 1. leto Načrt GGE 1. leto 

Tolmin Trnovo 2013 Trnovo 2013 

 Kanomlja 2013 Kanomlja 2013 

   Dole nad Idrijo 2012 

   Brda-Kolovrat 2012 

Bled Notranji Bohinj 2013 Notranji Bohinj 2013 

   Jelovica 2012 

Kranj Besnica 2013 Besnica 2013 

 Selca 2013 Selca 2013 

   Jezersko 2012 

   Preddvor 2012 

Ljubljana Vače 2013 Vače 2013 

 Litija-Šmartno 2013 Litija-Šmartno 2013 

 Preserje-Rakitna 2013 Preserje-Rakitna 2013 

   Grosuplje 2012 

   Polje 2012 

   Mokrec 2012 

Postojna Okroglina 2013 Okroglina 2013 

 Nanos-Hrušica 2013 Nanos-Hrušica 2013 

 Bloke 2013 Bloke 2013 

   Pivka Jama - Grmada 2012 

   Iška-Otave 2012 

Kočevje Dobrepolje 2013 Dobrepolje 2013 

 Smuka-Stari Log 2013 Smuka-Stari Log 2013 

 Kolpa 2013 Kolpa 2013 

   Poljanska dolina (letni načrt) 2013 

   Mala gora 2012 

   Gotenica 2012 

Novo mesto Trebnje II 2013 Trebnje II 2013 

 Adlešiči 2013 Adlešiči 2013 

   Novo mesto-jug 2012 

   Mehovo 2012 

Brežice Sevnica 2013 Sevnica 2013 

   Pišece 2012 
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Območna enota 

10-letni gozdnogospodarski načrti GGE 
(pripisano je prvo leto veljavnosti načrta) 

Določen osnutek in predlog Sprejet načrt 

Načrt GGE 1. leto Načrt GGE 1. leto 

Celje Vransko 2013 Vransko 2013 

 Šmarje 2013 Šmarje 2013 

   Rogaška Slatina 2012 

   Rečica 2012 

Nazarje Nazarje 2013 Nazarje 2013 

Slovenj Gradec Radlje-levi breg 2013 Radlje-levi breg 2013 

   Črna-Smrekovec 2012 

Maribor Lobnica 2013 Lobnica 2013 

 Selnica 2013 Selnica 2013 

   Remšnik 2012 

   Boč 2012 

   Destrnik 2012 

Murska Sobota Goričko obrobje 2013 Goričko obrobje 2013 

   Dolinsko 2012 

Sežana Brkini II 2013 Brkini II 2013 

   Goriško 2012 

 
 
 

Opravljena dela na meritvah sestojev in na obnovi mej ureditvenih enot 
 

Meritve gozdnih sestojev so bile, kljub velikim finančnim težavam, v letu 2013 izvedene v 
zadovoljivem obsegu. Realizirano je bilo 102 % programa, upoštevajoč površine gozdov s 
stalnimi vzorčnimi ploskvami, oziroma 87 % programa, upoštevajoč število stalnih vzorčnih 
ploskev. Zaradi pomankanja finančnih sredstev za pomožna dela so bili v GGO Bled, GGO 
Postojna in GGO Nazarje ponovno prisiljeni zmanjšati gostoto mreže stalnih vzorčnih poloskev, 
kar se bo negativno odrazilo v kvaliteti zbranih podatkov oz. zanesljivosti določanja prirastka in 
kontrole poseka. 
 
 

Preglednica 3: V letu 2013 izvedena dela na meritvah sestojev in obnovi mej ureditvenih enot  
 

Območna Meritve sestojev Obnavljanje ureditvenih mej 

enota Program 
2013 
ha 

Izvedeno 
l. 2013 

ha 

Delež 
izved. 

% 

Izvedeno 
2013 

N 

Delež 
izved. 

% 

Potreben 
obseg 

ha 

Izvedeno 
l. 2013 

ha 

Delež 
realiz. 

% 

Izvedeno  
2013 
km 

Delež 
izved. 

% 

Tolmin 6.400 6.950 108,6 593 106,8  0 - 0 - 

Bled 6.241 5.883 94,3 389 52,9  500 - 15 - 

Kranj 5.833 6.437 110,4 515 81,2  207 - 16 - 

Ljubljana 14.100 14.100 100,0 1.076 98,7  0 - 0 - 

Postojna 7.475 7.457 99,8 856 87,3  0 - 0 - 

Kočevje 7.406 7.723 104,3 1.236 107,5  3 - 1 - 

N. mesto 6.443 8.080 125,4 856 121,9  0 - 0 - 

Brežice 3.300 3.161 95,8 249 94,0  0 - 0 - 

Celje 6.150 5.700 92,7 456 92,7  3 - 1 - 

Nazarje* 7.503 7.560 100,8 378 100,8  0 - 0 - 

Sl. Gradec 8.218 8.373 101,9 730 100,0  0 - 0 - 

Maribor 11.350 11.350 100,0 730 91,9  0 - 0 - 

M. Sobota 6.400 6.000 93,8 310 62,0  0 - 0 - 

Sežana 6.251 6.212 99,4 320 126,0  0 - 0 - 

SKUPAJ 103.070 104.985 101,9 8.694 93,9 100.000 713 - 33 - 
         

 
Dela na obnovi mej ureditvenih enot so bila opravljena v izjemno skromnem obsegu, in sicer 
pod 1 % potrebnega obsega, sicer pa ta dela za leto 2013 zaradi pomanjkanja denarja niso bila 
načrtovana. Načrtovane in izvedene obsege obnove mej od leta 1996 dalje prikazuje grafikon 1. 
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V letu 2013 se je realizacija obnavljanja ureditvenih mej torej praktično v celoti ustavila. Takšen 
izpad nalog, ki so predvidene v Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z 
divjadjo, je nesprejemljiv ter ogroža normalen potek tudi drugih terenskih opravil (označevanje 
drevja za posek, načrtovanje vlak, izvedba gojitvenih del). Ob upoštevanju dejstva, da bo za 
ponovno vzpostavitev mejnih znamenj na terenu potrebno nekoč zagotoviti velika finančna 
sredstva, bodo posledice nedejavnosti na tem področju dolgoročno izjemno negativne. Delo na 
obnavljanju mej ureditvenih enot je obsežno, saj njihova skupna dolžina presega 150.000 km. 
 
 

 
Grafikon 1: Pregled obsega obnove mej ureditvenih enot v obdobju 1996–2013 

 
 
Dela na vnosu prostorskih podatkov v računalniški medij 
 

ZGS že od začetka svojega delovanja intenzivno vnaša v računalniški medij najrazličnejše 
prostorske podatke, povezane z gozdovi. Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in 
upravljanje z divjadjo tudi formalno predpisuje vsebino in način zbiranja podatkov ter njihov 
vnos, hranjenje in vzdrževanje. Na področju gozdnogospodarskega načrtovanja posvečamo 
posebno pozornost izdelavi in vzdrževanju podatkov o treh prostorskih vsebinah (grafičnih 
zapisih): gozdnim sestojem, oddelkom oziroma odsekom ter funkcijam gozdov oziroma 
funkcijskim enotam. V letu 2013 so na odsekih za gozdnogospodarsko načrtovanje po 
območnih enotah ob izdelavi gozdnogospodarskih načrtov GGE nadaljevali redno letno 
vzdrževanje grafičnih prikazov gozdnih sestojev na osnovi digitalnih ortofoto načrtov in 
terenskega ogleda. Od leta 2008 na ZGS vodimo tudi grafični zaris površin gozdov, za katere 
so bila izdana dovoljenja oziroma odločbe za krčitev gozdov v kmetijske namene. Prikaze tudi 
redno posodabljamo na pregledovalniku MKO – Raba zemljišč. 

 
 
1.1.2   Druge dejavnosti  
 

Presoja posegov v gozd in gozdni prostor ter izdajanje soglasij zanje 
 

Skladno z 21. členom Zakona o gozdovih je ZGS izdajal soglasja za graditev objektov in 
posege v gozd oziroma gozdni prostor ter tudi za objekte zunaj gozda, če je iz poročila o vplivih 
na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem in 
funkcije gozdov. Prav tako je ZGS skladno z Zakonom o graditvi objektov izdelal ter izdal 
številne projektne pogoje za graditev objektov ter soglasja k projektni dokumentaciji. Pregled v 
letu 2013 izdanih soglasij ter projektnih pogojev je prikazan v preglednici 4.  
 

Ob konca leta 2007 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih, 
ki je z 19. členom predvidel izdajo dovoljenja za krčitve gozdov v kmetijske namene, in sicer do 
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0,5 ha v primeru, ko je v občinskih planskih aktih namenska raba gozd, ter neomejeno v 
primeru, ko je v planskih aktih določena namenska raba kmetijsko zemljišče. 
 

V letu 2013 je ZGS prejel 2.442 vlog za soglasja in dovoljenja za posege v gozd in gozdni 
prostor, kar je nekaj več kot v letu 2012 (2.350), ko je bilo teh vlog največ v zadnjih desetih letih. 
Upoštevajoč izdana soglasja in dovoljenja za posege v gozd in gozdni prostor je v letu 2013 
znašala skupna površina vseh posegov v gozdove 483 ha, kar je manj kot v predhodnem letu 
(2012: 588 ha). 
 

V 85 primerih oziroma za površino 29,5 ha ZGS soglasja za poseg ni dal. Ob tem smo v letu 
2013 zabeležili 150 nezakonitih posegov v gozd in gozdni prostor na površini 25 ha, kar je manj 
kot v preteklih letih (največ jih je bilo v letu 2010 ko je bilo 284 nezakonitih posegov na površini 
88 ha). Po površini in številu je bilo največ nezakonitih posegov ponovno na področju kmetijstva 
(70%), kar je posledica tega, da lastniki gozdnih zemljišč ne upoštevajo Zakona o gozdovih, ki 
predpisuje, da je za vsako krčitev v kmetijske namene potrebno pridobiti dovoljenje ZGS. 
 
 

Preglednica 4: Opravljeno delo ZGS v letu 2013 v zvezi s posegi v gozd in gozdni prostor  
 

Način posega Namen posegov Skupaj 

 Urbanizacija Infrastruktura Kmetijstvo Rudarstvo Energetika Drugo  

 št. ha št. ha št. ha št. ha št. ha št. ha št. ha 

1. Poprejšnje soglasje 41 7,75 27 1,90 41 24,33 0 0 3 0,30 23 0,10 135 34,38 

2. Soglasje k dovoljenju 307 13,86 191 5,66 905 320,18 3 11,28 19 12,02 76 8,04 1.501 371,04 

3. Nezakonit poseg 26 3,17 12 0,47 88 17,32 2 0,52 0 0 22 3,12 150 24,60 

4. Odklonilna soglasja 23 0,91 3 0 55 28,55 0 0 0 0 8 0,02 85 29,48 

5. Strokovna mnenja 84 4,17 51 5,80 51 40,49 4 1,40 7 0,65 260 2,35 444 54,86 

6. Projektni pogoji 108 12,19 97 35,49 2 0,02 3 22,47 16 0,08 11 5,40 237 75,65 

7. Soglasje k projektni 
     dokumentaciji 314 18,04 177 25,28 92 2,70 2 2,92 19 0,98 117 2,74 721 53,10 

Skupaj:  
 

 - Presoje (1,2,4,5,6,7) 877 57 546 74 1.146 416 12 38 64 14 495 19 3.123 619 

 - Vloge, soglasja  
    (1,2,4,7) 685 41 398 33 1.093 376 5 14 41 13 224 11 2.442 488 

 - Posegi v g. prostor 
    (1,2,3,7) 688 43 407 33 1.126 365 7 15 41 13 238 14 2.507 483 
 

 
 

V strukturi vzrokov za posege v gozdove v letu 2013 je močno na prvem mestu kmetijstvo z 
72 %, daleč za njim je na drugem mestu infrastruktura (9 %) ter na tretjem rudarstvo (7 %). Tudi 
druge kategorije posegov so bile v letu 2013 po površini sorazmerno manj pomembne.  
 

Obseg dela s strankami na področju izdajanja različnih strokovnih mnenj o posegih v gozd in 
gozdni prostor je bil tudi v letu 2013 velik. V letu 2013 je ZGS izdal 444 strokovnih mnenj o 
posegih v gozd in gozdni prostor za skupno površino 54 ha gozdov (leta 2010, ko je bilo teh 
mnenj največ, jih je bilo 652, za površino 198 ha). 
 

Projektnih pogojev za posege v gozdove smo v letu 2013 izdali nekaj manj kot v preteklih letih, 
in sicer 237, za kljub temu nekaj večjo skupno površino (76 ha) kot v letu 2012. V letu 2013 je 
bilo izdanih tudi 721 soglasij k projektni dokumentaciji, za skupno površino 53 ha, kar je nekaj 
manj kot prejšnja leta. 
 

ZGS je skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (2007) v 
letu 2013 že šesto leto izdajal tudi dovoljenja (odločbe) za krčitve gozdov v kmetijske namene. 
Na grafikonu 2 je prikazan pregled vseh odobrenih krčitev v kmetijske namene po številu in po 
površini. Največje število odobrenih krčitev je bilo v OE Sežana (146) in OE Ljubljana (135). 
Največje skupne površine so bile odobrene v OE Tolmin (78 ha), OE Sežana (70 ha) in OE Bled 
(57 ha). Skupna površina krčitev v kmetijske namene je v letu 2013 znašala 486 ha, kar je 
precej več kot v letu 2012 (324 ha). 
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Grafikon 2: Krčitve v kmetijske namene po OE ZGS v letu 2013 
         
 

 
 

Grafikon 3: Površine krčitev gozdov po namenu v obdobju 1995-2013  

 
 
Priprava načrtov GGE za prilagojeno gospodarjenje z gozdovi na območjih 
NATURA 2000 
 

Izdelava načrtov prilagojenega gospodarjenja z gozdovi je predvidena z dokumentom Vlade RS 
»Operativni program – program upravljanja z območji NATURA 2000«. Skladno s tem 
dokumentom je ZGS v sodelovanju z ZRSVN v letu 2013 nadaljeval z izdelavo vsebin v načrtih  
GGE s prvim letom veljavnosti 2013. Na podlagi projekta ZRSVN »Izdelava naravovarstvenih 
smernic za gozdnogospodarske načrte GGE v letu 2013« smo med letom izvedli usklajevalne 
delavnice. 
 

ZRSVN je za načrte s prvim letom veljavnosti 2014 na podlagi gradiva, ki smo mu ga 
posredovali (izvlečki iz preteklih načrtov) zahteval izvedbo celovite presoje vpliva na okolje. Na 
sestanku na MKO novembra 2013 smo se dogovorili, da bo MKO - Sektor za celovito presojo 
vplivov na okolje, postopek začasno ustavil ter ga nadaljeval, ko bodo pripravljeni osnutki GGN 
GGE (2014–2023) – v prvi polovici leta 2014. 
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Drugo 
 
Na področju gozdnogospodarskega načrtovanja smo v letu 2013 izvedli še več dejavnosti. V 
nadaljevanju navajamo pomembnejše med njimi. 
 

V spomladanskem času smo dokončno uredili in vezali Območne načrte 2011–2020, ki jih je 
Vlada RS sprejela novembra 2012. 

Davčni upravi RS smo po ustaljenem vsakoletnem postopku posredovali posodobljene podatke 
registra o varovalnih gozdovih, površinah gozdnih cest v gozdnih parcelah ter površinah 
neodprtih gozdov. 

V aprilu 2013 smo na Geodetsko upravo RS (GURS) posredovali nekatere prostorske 
podatke ZGS za potrebe vrednotenja nepremičnin ter za izračun katastrskega dohodka v letu 
2014. Posredovali smo podatke po odsekih o rastiščnih koeficientih in odprtosti gozdov ter 
podatke o gozdnih rezervatih in varovalnih gozdovih (z možnim posekom in brez njega). Prav 
tako smo na GURS posredovali podatke o zaprtih gozdovih (gozdovi, ki so zaprti po predpisih, 
ki urejajo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest). Na Geodetskem Inštitutu so na podlagi 
presekov s podatki iz odsekov gozdnim parcelam pripisali vrednost rastiščnega koeficienta (Rk). 
V septembru 2013 smo (na podlagi ključa povezav med parcelami in odseki) po večinskem 
principu vsaki parceli pripisali tudi vrednost odprtosti iz sloja odsekov.  

V aprilu 2013 smo se udeležili gozdarskih študijskih dnevov »Pogledi gozdarstva na krčitev 
gozdov«, ki jih je organiziral Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na BF. Oddelek 
za gozdnogospodarsko načrtovanje je skupaj z odseki pripravil dva prispevka. 

V maju 2013 smo se udeležili posvetovanja »Produkcijska sposobnost gozdnih rastišč v 
Sloveniji«, ki ga je prav tako organiziral Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na 
BF, in sicer s prispevkom »Pomen proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč pri gozdnogospo-
darskem načrtovanju«. 

Na Tednu gozdov 2013 smo sodelovali s prispevkom Hidrološka funkcija v območnih načrtih 
2011–2020 ter pripravili okroglo mizo z naslovom Gorsko kolesarjenje v gorskem prostoru. 

Zaključili smo projekt SylvaMED (2010–2013) (MED Program EU), ki je obravnaval vrednotenje 
nelesnih proizvodov v zasebnih gozdovih. Izvedli smo vse načrtovane aktivnosti. Skupaj s 
partnerji smo pripravili in izdali knjigo »Zelena knjiga o plačevanju ekosistemskih storitev iz 
sredozemskih gozdov«, ki je bila predstavljena in razdeljena na zaključnem srečanju projekta 
SylvaMED v Genovi v Italiji. Prav tako smo, kot del projekta, izdali knjigo »Celjski mestni gozd v 
Pečovniku« avtorja Dušana Košutnika ter brošuro Gozd in čebele – čebelarjenje v gozdovih. 
Rezultat projekta je tudi pregledovalnik (funkcij) gozdov, ki ga je v prihodnje možno nadgraditi z 
drugimi vsebinami (podatki o gozdovih za lastnike gozdov ipd.). 

Na projektu WETMAN (2011–2015) (Program LIFE+), kjer iščemo poti za najprimernejše 
gospodarjenje z gozdovi na območju mokrišč, smo izvedli vse načrtovane aktivnosti na izbranih 
objektih. Udeležili smo se dveh izobraževalnih delavnic, in sicer 13. 2. 2013 v Slovenski Bistrici 
in 6. 9. 2013 v Dragatušu. 

Na projektu Life+ SI.NATURA (PUN 2000), kjer sodelujemo pri pripravi novega Operativnega 
programa in akcijskega načrta za območja NATURA 2000 za obdobje 2014–2020, smo začeli s 
pripravo vhodnih podatkov za kartiranje prostorske razširjenosti habitatnih tipov. Delavnica z 
naslovom Pregled upravljanja območij Natura 2000 je bila 13. 11. 2013 v Ljubljani. 

Tudi v letu 2013 smo pripravili izpise iz podatkovnih baz ter izdelali različne pregledne karte, 
za katere so zaprosili številni zunanji uporabniki (MKO, GIS, BF - Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, ZRSVN, Statistični urad, podjetje Hidrotehnik, Fakulteta za 
elektrotehniko in računalništvo iz Maribora, Mladinska knjiga, GURS, GG Bled, TNP, Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS itd.). 
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1.2   GOJENJE IN VARSTVO GOZDOV 
 
          Odgovoren: Zoran Grecs, spec., univ. dipl. ing. gozd. 
 

 

 
 

 

1.2.1  Gojenje gozdov 
 

1.2.1.1    IZDELAVA GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV 

 

V letu 2013 so bili na novo izdelani in posodobljeni gozdnogojitveni načrti na površini 62.251 ha  
gozdov (ca. 6 % od celotne površine gospodarskih gozdov v Sloveniji), kar je za 4 % manj kot je 
bilo načrtovano. Na nižjo realizacijo izdelave gozdnogojitvenih načrtov v letu 2012 in 2013 v 
primerjavi s prejšnjimi leti je vplivalo zlasti pomanjkanje denarja, kar je imelo za posledico 
zmanjševanje števila strokovnega kadra. V takšnih razmerah je bilo v ZGS odločeno, da 
izdelava gozdnogojitvenih načrtov v drobni gozdni posesti, kjer drevja za posek ne izbiramo 
hkrati na večji površini, ne spada med prioritetna opravila, zato smo v drobni posesti izdelavo 
gozdnogojitvenih načrtov v znatni meri opustili. Revirni gozdarji so delo usmerili na povečan 
obseg izbire drevja za posek ter na sodelovanje pri drugih nalogah (meritve gozdnih sestojev, 
delo na projektih in drugih plačljivih dejavnostih).  
 

Obseg izdelanih gozdnogojitveni načrtov po območnih enotah prikazuje preglednica 5, grafikon 
4 pa prikazuje obseg obnove in posodobitve gozdnogojitveni načrtov v obdobju 1994–2013.  
 

Z računalniškim programom za izdelavo gozdnogojitvenih načrtov izdelujemo predvsem nove 
načrte. Osnutke gozdnogojitveih načrtov tudi javno predstavimo (razgrnemo). Z razgrnitvami 
gozdnogojitvenih načrtov smo tudi v letu 2013 aktivneje vključevali lastnike gozdov v proces 
obnove teh načrtov, skladno z navodili ZGS za izvedbo njihovih razgrnitev. Zaradi 
racionalizacije dela smo po krajevnih enotah hkrati razgrnili po več načrtov. Lastnike gozdov 
smo na razgrnitve vabili na krajevno običajen način ter prek interentne strani ZGS, pa tudi z 
osebnimi pisnimi vabili, z e-pošto in po telefonu.  
 

V letu 2013 smo izvedli 272 predstavitev osnutkov načrtov, na katerih je bilo razgrnjenih po več 
(tudi do 10) gozdnogojitvenih načrtov. Interes lastnikov za razgrnitve in odziv nanje ni velik.  
 

 

Planirano in realizirano v letu 2013 
 

Dejavnost Planirano Realizirano 

Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto ure % 

Izdelava gojitvenih načrtov 65.000 0,70 ure/ha 45.500 62.251 96 47.602 105 

Izbira drevja za posek 4.500.000m
3
  *0,09 ure/m

3  
 405.000 4.776.122 106 257.982 *64 

Izvedba gojitvenih del 6.200 ha 3,0 ure/ha 18.600 5.606 90 24.076 129 

Izvedba varstvenih del 65.000 ur 0,20 ure/uro del 12.065 60.324 97 22.624 188 

Povprečno:  103  82 

 

 Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Pregled gozdov, zlasti po ujmah, požarih ipd., PDP služba 40.000 32.586 81 

Druga dela na področju gojenja in varstva gozdov 66.975 *104.760 156 

    

Skupaj gojenje in varstvo gozdov 588.140 489.630 83 
 

    Opomba: Povprečni normativ je bil predviden visok, ker je bilo v državnih gozdovih in gozdovih drugih večjih posesti  
predvideno delo brez pomožnega delavca. Ker so si revirni gozdarji pri tem delu pomagali med seboj, je bil učinek znatno višji, 
pomožno delo pa so praviloma beležili pod Druga dela na področju gojenja in varstva gozdov, zato je tu realizirano veliko ur. 
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V prihodnje bomo nadaljevali z izobraževalnimi delavnicami in predavanji ob predstavitvah 
osnutkov gozdnogojitvenih načrtov, saj je odziv lastnikov z večjo gozdno posestjo zgleden.  
Preglednica 5: V letu 2013 izdelani gozdnogojitveni načrti po površini, deležu od celotne 
površine gospodarskih gozdov v območjih in po deležu od letnega programa 
 

 GGO  
Program 

ha 

Izvedba   

ha 

Delež  
od Programa 2013 

% 

Delež od  površine 
gospodarskih gozdov 

% 

Tolmin 6.500 3.667 56 3,0 

Bled 4.000 3.186 80 7,0 

Kranj 2.600 2.364 91 3,7 

Ljubljana 6.500 8.021 123 6,0 

Postojna 3.500 3.747 107 4,9 

Kočevje 6.000 6.303 105 7,0 

Novo mesto 5.550 6.363 115 6,6 

Brežice 4.700 4.983 106 7,3 

Celje 3.700 4.095 111 5,7 

Nazarje 3.020 2.190 73 5,2 

Sl. Gradec 5.095 6.546 128 11,6 

Maribor 7.700 5.094 66 5,5 

M. Sobota 2.330 2.902 125 7,9 

Sežana 3.805 2.789 73 3,3 

SKUPAJ 65.000 62.251 96 5,7 
 

 
 

Grafikon 4: Obseg obnove gozdnogojitvenih načrtov po površini (v ha) v obdobju 1994–2013  
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Grafikon 5: V letu 2013 izdelani gozdnogojitveni načrti v odnosu do gozdne površine območja  
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1.2.1.2    IZBIRA DREVJA ZA POSEK 
 

V letu 2013 je bilo v gozdovih skupno izbranega drevja za posek za 4.776.122 m3 lesne mase 
(leta 2012: 4.321.086 m3), kar je 115 % glede na program dela, za ca. 11 % več kot v letu 2012 
in za 31 % več kot leta 2010. Zunaj gozda je bilo dodatno označenih oz. evidentiranih za posek 
še 13.015 m3 lesne mase. 
 

V letih 2011, 2012 in 2013 beležimo veliko povečanje obsega izbire drevja za posek. Visoko 
realizacijo načrtovane izbire drevja za posek povezujemo s povečanim interesom lastnikov 
gozdov za sečnjo zaradi ekonomske krize. K velikemu povečanju obsega izbire drevja za posek 
v letu 2013 je nedvomno prispevala tudi uvedba prevoznic za prevoz lesa, saj smo v prvem 
tromesečju uvedbe prevoznic zabeležili za 50 % več izdanih odločb za odobritev poseka in za 
14 % več za posek izbrane lesne mase, kot je bilo povprečje preteklih treh let za enako 
obdobje. Takšen obseg dela je zahteval veliko angažiranje terenskega kadra.  
 

V državnih gozdovih, v upravljanju SKZG RS, je bilo za redni posek označenih dreves za 1,077 
milijona m3 lesne mase, za sanitarno sečnjo pa za dobrih 337.120 m3 lesne mase (ca. 24 % od 
skupnega poseka). V drugih gozdovih je bilo za redno in sanitarno sečnjo skupaj označenih 
dreves za dobrih 3,359 mio m3 lesne mase.  
 

Skupna količina za posek izbranega drevja je v letu 2013 dosegla 80 % letnega možnega 
poseka po veljavnih gozdnogospodarskih načrtih GGE (leta 2012:  75 %, leta 2011: 77 %; leta 
2010: 69 %). V državnih gozdovih količina za posek izbranega drevja sledi načrtovanemu 
možnemu poseku, v zasebnih gozdovih pa je še vedno precej nižja od možnega poseka.  
 
 

Preglednica 6: V letu 2013 izbrano drevje za posek v primerjavi z načrtovano količino 
izbranega drevja za  posek (v bruto m

3
) po območnih enotah  

 

Območna 
enota 

Državni gozdovi Drugi gozdovi  S K U P A J 

* Možni 
posek 

m
3
 

Izvedba 
 

m
3
 

Izved.   
MP 
% 

* Možni 
posek 

m
3
 

Izvedba 
 

m
3
 

Izved.  
MP 
% 

* Možni 
posek 

m
3
 

Izvedba 
 

m
3
 

Izved.  
MP 
% 

Tolmin 144.992 126.810 87 467.508 238.086 51 612.500 364.896 60 

Bled 53.435 27.001 51 184.778 187.158 101 238.213 214.159 90 

Kranj 35.657 35.396 99 388.995 263.703 68 424.652 299.099 70 

Ljubljana 68.917 87.085 126 618.765 428.648 69 687.682 515.733 75 

Postojna 182.222 202.359 111 238.533 206.704 87 420.755 409.063 97 

Kočevje 301.467 310.775 103 257.199 185.747 72 558.665 496.522 89 

N. mesto 183.973 213.700 116 428.966 299.006 70 612.940 512.706 84 

Brežice 62.735 75.808 121 311.833 340.363 109 374.567 416.171 111 

Celje 64.403 71.986 112 365.079 228.999 63 429.482 300.985 70 

Nazarje 21.387 7.355 34 271.003 206.396 76 292.391 213.751 73 

Sl. Gradec 83.011 79.131 95 236.247 214.013 91 319.258 293.144 92 
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Maribor 127.704 123.084 96 460.081 324.307 70 587.784 447.391 76 

M. Sobota 47.734 51.940 109 126.244 114.705 91 173.978 166.645 96 

Sežana 30.315 4.705 16 239.204 121.154 51 269.519 125.859 47 

SKUPAJ 1.407.951 1.417.134 101 4.594.435 3.358.988 73 6.002.385 4.776.122 80 
 

Opomba:  * Letni možni posek po gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot; 
 

   
 

1.2.1.3    GOZDNOGOJITVENA DELA 
 

Obseg gozdnogojitvenih del, ki so bila v letu 2013 izvedena v slovenskih gozdovih, podrobneje 
prikazuje Poročilo ZGS o gozdovih za leto 2013. Na tem mestu ta dela omenjamo le v ilustracijo 
obsega dela ZGS v zvezi z njimi. ZGS izdaja lastnikom gozdov odločbe, s katerimi določa  
vsebino del in njihov obseg, spremlja izvedbo del ter jih po izvedbi prevzame.  
 

Skupno so bila v gozdovih vseh lastništev v letu 2013 opravljena negovalna dela na površini  
4.477 ha (leta 2012: 5.090,20 ha; leta 2011: 6.987), kar je v primerjavi z letom 2012 za 13 % 
manj. V zasebnih gozdovih je bilo v primerjavi z letom 2012 izvedenih za 7 % manj negovalnih 
del, glede na leto 2011 pa se je obseg izvedenih negovalnih del v zasebnih gozdovih skoraj 
razpolovil (leta 2013: 1.821 ha; leta 2012: 1.958 ha; leta 2011: 3.443 ha), kar je posledica 
močno znižanih sredstev iz proračuna RS, namenjenih vlaganju v gozdove v letu 2012 in 2013. 
Grafikon 7 prikazuje obseg izvedenih negovalnih del v odvisnosti od razpoložljivih proračunskih 
sredstev za vlaganja v gozdove v obdobju 1994–2013.  
 

V državnih gozdovih je bil obseg izvedenih negovalnih del v primerjavi z letom 2012 nižji za 
slabih 14 % (leta 2013: 2.656 ha; leta 2012: 3.095 ha; leta 2011: 3.502 ha).  
 

Izvedba negovalnih del je dosegla 32 % od načrtovanih del po veljavnih gozdnogospodarskih 
načrtih GGE (leta 2012: 35 %; leta 2011: 46 %). V zasebnih gozdovih je bilo negovalnih del 
izvedenih 23 % od obsega teh del po letnem programu vlaganj v gozdove. Obseg izvedene 
nege in obnove gozdov v zadnjem desetletju kaže preglednica 7.  
 

Dela na obnovi gozda, skupaj s pripravo sestoja oz. tal za naravno nasemenitev in s sanacijo v 
ujmah poškodovanih gozdov, so bila v letu 2013 izvedena na površini 1.129 ha in je njihov 
obseg dosegel 46 % obsega del po letnem programu teh del za leto 2013 oziroma 35 % obsega 
del, načrtovanih v gozdnogospodarskih načrtih GGE. Obnova gozda s sadnjo in setvijo je bila 
izvedena na 255 ha (62 % načrtovanega letnega obsega del po gozdnogospodarskih načrtih 
GGE oz. 65 % obsega del po letnem programu teh del za leto 2013). V letu 2013 so lastniki 
gozdov nadaljevali s sanacijo požarišč na Krasu, s sanacijo gozdov, poškodovanih v neurjih leta 
2008 in drugih naravnih ujmah ter zaradi podlubnikov poškodovanih gozdov. Obseg izvedene 
obnove gozda v zadnjem desetletju kaže preglednica 7. 
 
 

Preglednica 7: Obseg izvedene nege in obnove v zadnjem desetletju - v ha 
    

UKREP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nega   8.582 8.814 9.142 7.962 7.274 5.939 6.033 6.987 5.090 4.477 

Obnova  1.792 1.763 1.809 2.080 1.723 1.953 1.686 1.668 1.267 1.129 
 

   Opomba:  * Nega:     obžetev, nega mladja, nega gošče, nega letvenjaka, nega tanjšega drogovnjaka, nega v                             

                                      prebiralnem gozdu, obvejevanje. 
                       Obnova: priprava sestoja oz. tal za naravno obnovo, obnova s sadnjo/setvijo.  
 
 

 

1.2.1.4    DRUGA DELA NA PODROČJU GOJENJA GOZDOV 
 

Usmerjanje semenarske in drevesničarske dejavnosti 
 

Na podlagi sklenjenih pogodb med ZGS in drevesnicami je ZGS tudi v letu 2013 zagotavljal 
dobavo načrtovane količine sadik po drevesnih vrstah in v okviru možnosti tudi po provenien-
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čnem poreklu. Za obnovo gozda s sadnjo ZGS s pogodbami z dobavitelji neposredno zagotavlja 
dobavo sadik za sadnjo v zasebnih in občinskih gozdovih ter za obnovo po biotskih in abiotskih 
dejavnikih poškodovanih gozdov, posredno pa tudi dobavo sadik za državne gozdove.  
 

V letu 2013 je bilo skupno posajenih 508.704 sadik (od tega 8.275 puljenk) 26 drevesnih vrst, 
od tega je bilo približno 396.800 sadik financiranih iz proračunskih sredstev za vlaganja v 
gozdove. Za obnovo gozda s setvijo je bilo zagotovljenih skupaj 426 kg semena črnega bora in 
puhastega hrasta, vse iz proračunskih sredstev RS. Za izvedbo biomeliorativnih del (za 
izboljšanje okolja za gozdne živali) je bilo posajenih 1.017 sadik plodonosnih vrst. 
 

ZGS je tudi v letu 2013 pripravil Program oblikovanja rezerv semenskega materiala. Za 
semensko hranilnico smo zagotovili dobavo 10,5 kg semena smreke predalpske provenince. 
 

Skladno s pooblastilom po 58. členu Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu je ZGS 
izvajal nadzor pridobivanja gozdnega reprodukcijskega materiala in izdal 18 potrdil o njegovem 
izvoru. ZGS je v letu 2013 pregledal približno 200 registriranih semenskih objektov, podatke o 
semenskem obrodu pa je objavil na internetu.  
Na podlagi 6. člena Pravilnika o pogojih za odobritev gozdnih semenskih objektov ter o 
seznamu semenskih objektov je ZGS v postopku registracije semenskih objektov pripravil opise  
za dva predlagana objekta.  
 

 
 

1.2.2    Varstvo gozdov 
 

     Odgovorna: Marija Kolšek, univ. dipl. inž. gozd. 
 

1.2.2.1    SANITARNI POSEK 
 

Pomembna naloga varstva gozdov je usmerjanje izvajanja sanitarnega poseka oziroma poseka 
okuženega, z žuželkami napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja. Izbira dreves 
za izredni sanitarni posek oziroma za varstveno-sanacijski posek je ponavadi časovno 
zahtevnejša kot izbira dreves za posek v okviru rednih sečenj, saj je za označitev dreves za 
sanitarni posek potrebno sestoje najprej skrbno pregledati, pa tudi koncentracija dreves za 
posek na enoto površine je običajno majhna, z izjemo večjih žarišč podlubnikov in močno 
poškodovanega gozda v naravnih ujmah. Izbiri dreves za sanitarni posek iglavcev sledi še 
posebej skrbno spremljanje izvedbe poseka in spravila ter spremljanje rokov izvedbe. Zaradi 
nevarnosti namnožitve podlubnikov morajo biti posek in spravilo ter morebitna zatiralna dela 
izvršena v predpisanem roku. 
 

V letu 2013 smo začeli z uporabo računalniške aplikacije za varstvo gozdov (VG oz. e-varstvo), 
ki jo je izdelal GIS za potrebe poročevalske, prognostično-diagnostične službe (PPD službe). Z 
uporabo programa smo izboljšali kakovost poročanja o škodljivih organizmih in gozdnih požarih. 
 

Evidenco sanitarnega poseka, h kateremu poleg izrednega sanitarnega poseka prištevamo tudi 
posek oslabelega drevja (prizadeto drevje, ki se poseka med rednim posekom), vodimo po 
naslednjih vzrokih sečnje: žuželke, bolezni/glive, divjad, veter, sneg, žled, plaz/usad, požar, 
imisija (lokalna), poškodbe zaradi dela v gozdu in drugo. Na količino sanitarnega poseka v 
Sloveniji najbolj vplivajo naravne ujme (sneg, žled in veter) ter namnožitev smrekovih 
podlubnikov. V letu 2013 je bil povečan obseg sanitarnih sečenj zaradi naravnih ujm (snegolom, 
lokalno vetrolom, poplave in usadi ter plazovi), ki so se zgodile konec oktobra 2012. Po načrtu 
sanacije je treba posekati približno 370.000 m3 poškodovanega drevja, največ v  GGO Brežice 
in GGO Novo mesto, kjer se bo sanacija nadaljevala v leto 2014. Sušni poletji v letih 2012 in 
2013 sta vzrok za povečan obseg poseka zaradi namnožitve smrekovih podlubnikov. Poškodbe 
zaradi podlubnikov so se v letu 2013 močno povečale. Glede na leto 2012 se je posek zaradi 
podlubnikov povečal za slabo polovico (145 %). Obsežnejša naravna ujma v letu 2013 je bil 
vetrolom dne 11. novembra 2013. Po načrtu sanacije v tem vetrolomu poškodovanih gozdov, ki 
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smo ga dokončali v začetku leta 2014, bo treba posekati približno 260.000 m3, največ v GGO 
Kranj. Sanacija vetroloma se je v letu 2013 že začela in se bo nadaljevala v letu 2014. Delež 
sanitarnega poseka v celotnem poseku je v letu 2013 znašal 29 % (v letu 2012: 18 %) in je 
enak povprečnemu deležu sanitarnega poseka v obdobju 1994–2014. Gibanje deleža 
sanitarnega poseka od celotnega poseka v obdobju po letu 1995 prikazuje grafikon 6. 
 

V letu 2013 je bilo zaradi sanitarnih vzrokov (izredni sanitarni posek oz. varstveno-sanacijska 
sečnja in posek oslabelega drevja med rednim posekom) posekanih za 1.128.389 m3 dreves 
oziroma 29 % od celotnega poseka (67 % iglavcev in 33 % listavcev). Sanitarni posek v letu 
2013 se je glede na leto 2012 zelo povečal (158 %). Največji delež sanitarnega poseka v letu 
2013 smo zabeležili v GGO Brežice (54 % od celotnega poseka v območju oz. 156.328 m3) 
zaradi posledic snegoloma iz 2012.  
 

Na obseg sanitarnega poseka so najbolj vplivale naravne ujme (veter, sneg, žled, plaz oz. 
usad), zlasti snegolom in vetrolom (vzrok za 40 % sanitarnega poseka oziroma 12 % od 
celotnega poseka) in škodljive žuželke (vzrok za 30 % sanitarnega poseka oziroma 9 % od 
celotnega poseka).  Bolezni gozdnega drevja so bile vzrok za 12 % sanitarnega poseka 
oziroma 3 % od celotnega poseka. Od drugih vzrokov velja omeniti še poškodbe zaradi dela v 
gozdu (4 % sanitarnega poseka oziroma 1 % od celotnega poseka). Podrobnejši podatki o 
vzrokih sanitarnega poseka v letu 2013 so navedeni v Poročilu ZGS o gozdovih za leto 2013. 
 
 

Grafikon 6: Sanitarni posek v skupaj posekani lesni masi v obdobju 1995-2013 po vrstah 
oziroma po skupinah vrst sečnje 
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Preglednica 8: Količine skupnega in sanitarnega poseka v letu 2013 po GGO (v m

3
 in deležu) 

 

 TO BL KR LJ PO KO NM BR CE NA SG MB MS SE 

Skupaj 309.340 186.860 214.198 435.134 366.479 418.773 388.401 288.958 245.267 208.412 286.722 320.088 155.385 99.981 

Sanit. 56.828 61.699 50.113 174.374 128.190 80.457 108.833 156.328 70.700 53.816 65.538 65.764 28.454 27.295 

% 18 % 33 % 23 % 40 % 35 % 19 % 28 % 54 % 29 % 26 % 23 % 21 % 18 % 27 % 

 
 
1.2.2.2  VARSTVO GOZDOV PRED ŠKODLJIVIMI ORGANIZMI  

 
Varstvo gozdov pred podlubniki in drugimi žuželkami 
 

Sanitarni posek lesne mase zaradi podlubnikov in drugih žuželk v letu 2013 se je glede na leto 
2012 povečal za slabo polovico (145 %), kar je razvidno tudi iz grafikona 6. Zaradi žuželk – 
predvsem zaradi osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) – je bilo v letu 2013 
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posekanih za 337.208 m3 drevja (leta 2012: 234.487 m3, 2011: 232.597 m3). Povečan posek 
zaradi namnožitve podlubnikov je pretežno posledica sušnega stresa dreves v poletjih 2012 in 
2013 ter naravne ujme oktobra 2012. Glede na leto 2012 se je posek zaradi podlubnikov 
pomembno povečal v GGO Tolmin (408 %), GGO Nazarje (281 %), GGO Postojna (265 %), 
GGO Murska Sobota (219 %), GGO Celje (201 %) in GGO Novo mesto (197 %). Posek zaradi 
podlubnikov se je povečal tudi v drugih GGO z izjemo GGO Bled, kjer se zaključuje namnožitev 
podlubnikov, ki se je zaradi številnih naravnih ujm začela in nadaljevala od vključno leta 2007 
dalje. Zaradi povečanega poseka zaradi podlubnikov je bil v letu 2013 povečan tudi obseg dela 
na spremljanju in zagotavljanju zatiranja podlubnikov. 
  

 
Preglednica 9: Sanitarni posek zaradi škodljivih žuželk po GGO (v m

3
) ter delež od skupnega 

poseka v letu 2013 
 

 TO BL KR LJ PO KO NM BR CE NA SG MB MS SE 

Skupaj 20.574 20.639 18.656 58.072 42.010 34.834 33.253 16.007 22.157 24.465 19.614 19.947 6.516 465 

% 36 % 33 % 37 % 33 % 33 % 43 % 31 % 10 % 31 % 45 % 30 % 30 % 23 % 2 % 

V letu 2013 smo preventivno varstvo pred podlubniki v gozdovih zagotavljali s 3.092 kontrolnimi  
pastmi (84 % programa), opremljenimi s feromonskimi vabami za osmerozobega smrekovega 
lubadarja (Ips typhographus) in šesterozobega smrekovega lubadarja (Pityogenes 
chalcographus), za katere praviloma skrbijo revirni gozdarji (v letu 2012: 3.601 pasti). Poleg 
tega je bilo 465 pasti postavljenih na skladiščih gozdnih lesnih sortimentov, ki smo jim v marcu 
2013 izdali navodila za postavilev kontrolnih pasti. Preventivno varstvo smo zagotavljali tudi s 
117 kontrolno-lovnimi nastavami (31 % programa) (v letu 2012: 195 nastav). Realizacija 
načrtovane postavitve kontrolno-lovnih pasti je nizka, ker smo delo prvenstveno usmerili v 
odkrivanje in sanacijo žarišč podlubnikov. Druga preprečevalna in zatiralna dela pred podlubniki 
in drugimi žuželkami so bila izvedena v obsegu 4.264 ure (realizacija 2012: 3.528 ur). 
 
 

Preglednica 10: V delovnih urah izražen obseg opravljenih del za preprečevanje širjenja in za 
zatiranje podlubnikov in drugih škodljivih žuželk v letu 2013 ter primerjava z letom 2012 
 

Varstvo pred 
žuželkami  

 

(ure) 

Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Občinski 
gozdovi 

SKUPAJ 
Indeks na  

realizacijo 2012 
% 

Indeks na program 
vlaganj 2013 

% 

8.763 5.096 125 13.984 94 92 

 
 

V evidenci delovnih ur za varstvo gozdov pred žuželkami, ki so prikazane v preglednici 10, so 
poleg preprečevalnih in zatiralnih del, ki so jih izvedli oziroma njihovo izvedbo zagotovili lastniki 
gozdov, upoštevane tudi ure zaposlenih v ZGS za delo s kontrolnimi pastmi (po normativih za 
delo s pastmi). Skupaj je bilo za varstvo pred podlubniki in drugimi škodljivimi žuželkami 
opravljenih 13.984 ur oz. 1.748 delovnih dni (v letu 2012: 14.913 ur oz. 1.864 delovnih dni). 
 

Za izvedbo sanitarnega poseka zaradi podlubnikov, ki ni bil opravljen v rokih, določenih z 
odločbami, smo v letu 2013 izdali 46 sklepov o dovolitvi upravne izvršbe po drugi osebi ter 10 
sklepov za ureditev gozdnega reda z namenom preprečitve namnožitve podlubnikov (v letu 
2012: 46 obojih sklepov za zatiranje podlubnikov, v letu 2011: 63). Večinoma izdani sklepi o 
prisilni izvršbi ali opozorila o nujnosti izvedbe zatiralnih del, ki jih na podlagi naših podatkov 
izdajajo lastnikom gozdarski inšpektorji, spodbudijo lastnike gozdov k izvedbi del. Izvedba 
izvršbe po pretečeni odločbi namreč ni smiselna v žariščih podlubnikov, ki so bila odkrita le 
teden ali dva pred izletom nove generacije podlubnikov. Iz takih žarišč podlubniki izletijo, preden 
izvedemo potreben upravni postopek za začetek izvršbe. V letu 2013 smo za namen zatiranja 
oz. preprečitve namnožitve podlubnikov izvedli 10 upravnih izvršb.  
 

Iz proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove smo v postopku javnega naročila zagotovili 
zadostne količine feromonskih vab za osmerozobega in šeterozobega smrekovega lubadarja 
(Pheroprax in Chalcoprax), ki jih vlagamo v kontrolne pasti.  
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Varstvo gozdov pred boleznimi gozdnega drevja 
 

Zaradi bolezni gozdnega drevja je bilo v letu 2013 posekanih za 132.873 m3 dreves (v letu 
2012: 184.541 m3), kar je 12 % sanitarnega poseka oziroma 3 % celotnega poseka v letu 2013. 
To je večinoma posek oslabelega drevja zaradi bolezni, ki se ga poseka v okviru rednih sečenj. 
Po količini posekanega drevja zaradi bolezni prevladujejo posek smreke (zaradi rdeče 
trohnobne iglavcev in bele trohnobe korenin), posek pravega kostanja (zaradi kostanjevega 
raka) ter posek jelke in hrastov (zaradi sušenja iz različnih vzrokov). Po deležu poseka zaradi 
bolezni od skupnega poseka v okviru iste drevesne vrste oz. istega rodu izstopa tudi posek 
brestov (zaradi holandske brestove bolezni). V zadnjih letih se hitro povečuje sanitarni posek 
velikega in ostrolistnega jesena zaradi bolezni, predvsem zaradi jesenovega ožiga (s 424 m3 v 
letu 2010 na 7.155 m3 leta 2013), Zlasti v GGO Murska Sobota in GGO Brežice. Povečuje se 
tudi obseg dela na poseku rdečega in črnega bora zaradi bolezni, predvsem zaradi sušice 
najmlajših borovih poganjkov (leta 2013: 7.613 m3), zlasti v OE Sežana. Zaradi povečanih 
poškodb na borih zaradi omenjene bolezni in zaradi sušenja črnega gabra ter pooglenitve 
bukve in hrastov v Slovenskem Primorju smo v letu 2013 začeli izdelovati načrt sanacije 
sušečih se sestojev, ki ga v letu 2013 nismo zaključili, ker smo morali prednostno izdelati načrt 
sanacije za gozdove, poškodovane od vetra dne 11. novembra. 2013. Drugih posebnih del za 
preprečevanje širjenja in za zatiranje drugih škodljivih organizmov v letu 2013 ni bilo. Zaradi 
povečanega  poseka zaradi nekaterih bolezni je bil v letu 2013 povečan tudi obseg dela na 
spremljanju in zagotavljanju sanitarnega poseka. 
 
 

Izvajanje posebnih nadzorov nad škodljivimi organizmi 
 

Vrste škodljivih organizmov, ki se štejejo za posebej nevarne rastlinam in rastlinskim 
proizvodom, so določene v predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin in so v gozdu pod 
nadzorom javne gozdarske službe. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(UVHVVR), ki je po reorganizaciji pristojna za področje dela varstva  rastlin, je enako kot v 
preteklih letih Fitosanitarna uprava RS (FURS), v letu 2013 določila izvajanje posebnih 
nadzorov nad posebej nevarnimi škodljivimi organizmi, t.i. karantenskimi organizmi. V okviru 
izvajanja posebnih nadzorov sodelujemo s Sektorjem za zdravje rastlin in rastlinski semenski 
material v UVHVVR, z Gozdarskim inštitutom Slovenije in z drugimi pooblaščenimi inštitucijami 
za izvajanje nadzorov. V letu 2013 smo bili tako kot v letu 2012 vključeni v izvajanje posebnih 
nadzorov nad  kostanjevo šiškarico (Dryocosmus kuryphilus), fitoftorno sušico vej 
(Phytophthora ramorum), azijskim in kitajskim kozličkom (Anoplophora chinensis in 
Anoplophora glabripennis), borovo ogorčico (Bursaphelenchus xylophilus), borovim smolastim 
rakom (Fusarium circinatum), rjavenjem borovih iglic (Mycosphaerella dearnessii) in rdečo 
pegavostjo borovih iglic (M. pini) ter nad škodljivimi organizmi sadnega drevja – hruševim 
ožigom (Erwinia amylovora) in šarko (Plum pox potyvirus), ki imajo gostiteljske rastline tudi med 
gozdnim drevjem. Od navedenih škodljivih organizmov so v Sloveniji prisotni kostanjeva 
šiškarica, hrušev ožig, šarka in rdeča pegavost borovih iglic, za katere spremljamo njihovo 
prisotnost oziroma razširjenost v gozdnem prostoru. Posebni nadzori nad drugimi karantenskimi 
organizmi se izvajajo z namenom preprečevanja vnosa oziroma čim zgodnejšega odkritja 
pojava teh organizmov v Sloveniji. V gozdovih se njihova prisotnost nadzoruje zlasti na 
verjetnejših vstopnih mestih, določenih za posamezni škodljivi organizem. Izvajanje posebnih 
nadzorov evidentiramo neposredno v informacijski sistem FURS (FURS_APL) ali posredno prek 
računalniškega programa ZGS za vodenje evidence sečnje (xTi). 
 

V letu 2013 je UVHVVR zlasti na podlagi naših opazovanj izdal dve novi odločbi o razmejitvi 
območij napada kostanjeve šiškarice. 
 

Po območnih enotah ZGS je obseg nadzorov nad karantenskimi organizmi prilagojen prisotnosti 
gostiteljskih vrst v gozdovih oziroma številu verjetnejših vstopnih mest. Posebne nadzore smo 
opravili na 822 lokacijah (leta 2012: na 1.422 lokacijah), ki so tudi evidentirane v informacijskem 
sistemu UVHVVR. V okviru posebnih nadzorov smo odvzeli 17 vzorcev. Število posebnih 
nadzorov se je v letu 2013 zmanjšalo zaradi povečanega obsega del na zagotavljanju 
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varstveno-sanacijskih sečenj, deloma pa tudi zaradi nujne racionalizacije dela ZGS zaradi 
pomanjkanja sredstev za delovanje ZGS. 
 
 

Preglednica 11: Število posebnih pregledov v letu 2013, evidentiranih v informacijski sistem 
UVHVVR, ločeno po posebnih nadzorih nad škodljivimi organizmi 
 

Škodljivi organizem 
Število 

nadzorov 
Število 

vzorčenj 

Kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuryphilus) 110 1 
Borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus) 103 16 

Borov smolasti rak (Fusarium circinatum) 193  
Azijski in kitajski kozličkek (Anoplophora chinensis, A. glabripennis) 98  
Fitoftorna sušica vej (Phytophthora ramorum) 229  

Hrušev ožig (Erwinia amylovora)*   
Šarka (Plum pox potyvirus)*   
Rjavenje borovih iglic (Mycosphaerella dearnessii), rdeča pegavost borovih iglic (M. pini) 89  

SKUPAJ 822 17 
 

     Opomba: *nadzor smo izvajali v sodelovanju z GIS 

1.2.2.3    POŽARNO VARSTVO 
 

ZGS je v sistemu varovanja naravnega okolja pred požari zadolžen za načrtovanje in gradnjo 
protipožarne infrastrukture, za določanje stopenj požarne ogroženosti gozdov, za nudenje 
strokovne pomoči pri gašenju požarov, za evidentiranje gozdnih požarov ter za izdelavo načrtov 
varstva gozdov pred požarom. Pri požarnem varstvu ZGS sodeluje z Upravo RS za zaščito in 
reševanje, Gasilsko zvezo Slovenije, Gozdarskim inštitutom Slovenije in lokalnimi skupnostmi. 
 

V letu 2013 je ZGS zagotovil gradnjo protipožarnih presek (prometnic) v dolžini 11,1 km (32 %  
glede na program del in vlaganj za leto 2013; leta 2012 izvedeno: 5,2 km), vzdrževalna dela pa 
so bila opravljena na 190,4 km protipožarnih presek (72 % programa del in vlaganj; leta 2012 
izvedeno: 139,4 km). Postavljenih je bilo 23 opozorilnih tabel za protipožarno varstvo, na 55 
tablah pa so bila opravljena vzdrževalna dela (leta 2012: postavljenih 34 tabel, vzdrževanih 38 
tabel). Protipožarni ukrepi so financirani iz sredstev proračuna RS, zato je obseg izvedenih del 
odvisen od razpoložljivih sredstev. V zadnjih petih letih (2009–2013) je ZGS povprečno letno 
zagotovil izgradnjo približno 11 km in vzdrževanje 195 km protipožarnih prometnic. 
 

Največ protipožarnih ukrepov je bilo izvedenih v GGO Sežana (64 % vseh del, izraženih v 
delovnih dnevih), sledita GGO Postojna (20 %) in GGO Tolmin (16 %).  
 

V letu 2013 smo v Sloveniji kljub vročemu in sušnemu poletju zabeležili podpovprečno število  
gozdnih požarov v letih delovanja ZGS (1994-2013). Zabeležili smo 75 gozdnih požarov (leta 
2012: 168 požarov, leta 2011: 114 požarov). Skupne opožarjene površine je bilo 66,32 ha (leta 
2012: 1.005,99 ha, leta 2011: 288,12 ha). Podrobnejši podatki in primerjave za več let nazaj so 
prikazani v Poročilu ZGS o gozdovih za leto 2013. Kot vsako leto je imela tudi v letu 2013 
največ dela z evidentiranjem gozdnih požarov OE Sežana. Evidentirali so 35 gozdnih požarov 
(v letu 2012: 108 gozdnih požarov, v letu 2011: 87 gozdnih požarov). Zaradi pomanjkanja 
kadrov in potrebne racionalizacije dela v OE Sežana na terenu niso uspeli preveriti vseh 
informacij o požarih v naravnem okolju, zato je bilo v letu 2013 dejansko število požarov 
nekoliko večje, površina pa ne bistveno. Za slednje je zaslužno dejstvo, da smo v letu 2013 
prvič izdelovali poročila o gozdnih požarih prek računalniškega programa za varstvo gozdov 
(VG oziroma e-varstvo). Program je neposredno povezan s sistemom SPIN - informacijskim 
sistemom Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) za poročanje o intervencijah in 
nesrečah. Krajevne izpostave ZGS so sproti obveščene o vseh prijavah požarov v naravnem 
okolju iz sistema SPIN. Terenski strokovni delavci na terenu tako lahko sproti preverijo, ali je 
požar aktualen za ZGS oziroma če gre za gozdni požar. V kolikor ne gre za gozdni požar, se ga 
v aplikaciji ZGS za varstvo gozdov (VG oz. e-varstvo) označi za neaktualnega. V kolikor gre za 
gozdni požar, se v programu VG izdela poročilo o gozdnem požaru v skladu z določili Pravilnika 
o varstvu gozdov. V letu 2013 smo bili prek aplikacije VG obveščeni o 1.432 požarih v naravi 
oziroma na prostem. Za aktualne smo označili 75 požarov, za neaktualne 1.116, »odprtih« 
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(nepreverjenih na terenu) pa je bilo 241 požarov. Iz programa VG se nekateri podatki o 
gozdnem požaru po zaključku poročila zapišejo v sistem SPIN (površina požara, vrsta rastja, 
vzrok požara).  
 

O gozdnih požarih smo poročali na Joint Research Center v Ispri (Italija), ki je v okviru Evropske 
skupnosti zadolžen za zbiranje podatkov o gozdnih požarih. Na področju varstva gozdov pred 
požari redno sodelujemo z URSZR, Gasilsko zvezo Slovenije, Gozdarskim inštitutom Slovenije 
in lokalnimi skupnostmi, in sicer pri napovedovanju povečane požarne ogroženosti gozdov, 
razvojnih projektih s tega področja ter izobraževanju in osveščanju javnosti in lastnikov gozdov 
o nevarnostih požarov v naravi. Dežurna služba, ki je bilo predvideno v petih požarno najbolj 
ogroženih območjih v GGO Sežana, Postojna in Tolmin, zaradi pomanjkanja sredstev za plačilo 
pripravljenosti tudi v letu 2013 ni bila osnovana. Strokovna pomoč pri gašenju gozdnih požarov 
je bila kljub temu zagotavljena, zlasti po zaslugi prostovoljnega dela naših strokovnih delavcev, 
ki so člani prostovoljnih gasilskih društev.  
 

S potrditvijo območnih načrtov za obdobje 2011–2020 so bile potrjene razvrstitve gozdov po 
stopnjah požarne ogroženosti. To je podlaga za obnovo načrtov varstva gozdov pred požari za 
območja krajevnih enot oz. lokalnih skupnosti, ki se je deloma izvedla v letu 2013 in se bo 
nadaljevala v letu 2014. Načrti se izdelujejo za gozdove oz. območja z zelo veliko in veliko 
stopnjo požarne ogroženosti gozdov. 
 

Na razvojnem področju smo načrtovali začetek izdelave aplikacije za napovedovanje dejanske požarne 
ogroženosti na podlagi meteorološkega indeksa (CFFWIS) in izdelave modela goriv za napovedovanje 
širjenja požarov. Obe razvojni nalogi smo imeli v načrtu zastaviti v okviru strateškega projekta 
Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007–2013 na temo požarne ogroženosti gozdov. V letu 2012 
je ZGS kot vodilni partner prijavil projektni predlog FEARLESS ADRIA v okviru 1. faze javnega razpisa 
na ta program. Projektno partnerstvo je zajemalo strateške partnerje na področju varstva gozdov iz 
Slovenije (ZGS, URSZR, GIS), Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Albanije in 
Grčije. V letu 2013 smo izdelali prijavno dokumentacijo za 2. fazo razpisa. Projekt v postopku odobritve 
ni bil potrjen, zato smo začetek naštetih razvojnih nalog prestavili iz leta 2013 v leto 2014.  
 

Spomladi 2014 je ZGS sodeloval pri pripravi in izvedbi rednega srečanja ekspertov za gozdne požare 
pri generalnem direktoratu EU za varstvo okolja. Srečanje je bilo uspešno izvedeno v Sežani. 
 
 

Preglednica 12: Pregled opravljenih del varstva pred gozdnimi požari v letu 2013 po vrstah del 
in oblikah lastništev ter primerjava z realizacijo v letu 2012 
 

UKREP 
Enota 
mere 

Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Občinski 
gozdovi 

SKUPAJ 
Indeks na 
leto 2012  

% 

Protipožarne preseke - novogradnja km 9,35 1,38 0,35 11,08 213 

Protipožarne preseke - vzdrževanje km 77,8 18,86 93,73 190,39 137 

Vzdrževanje opozorilnih tabel PPV kos 8 38 9 55 145 

Postavitev opozorilnih tabel PPV kos 7 10 6 23 68 

SKUPAJ ur 10.755 3.063 4.210 18.028 136 

 
 
1.2.2.4    VARSTVO PRED RASTLINOJEDO PARKLJASTO DIVJADJO 
 

Na načrtovanje in realizacijo del za varstvo gozdov pred divjadjo vpliva zlasti obseg načrtovane 
oziroma realizirane obnove gozda s sadnjo, realizacija obnove gozda s sadnjo pa je odvisna od 
razpoložljivih proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove. 
 

Varstvo mladovij gozdnega drevja pred rastlinojedo parkljasto divjadjo obsega poleg 
neposrednih ukrepov zaščite mladovij z mehanskimi in kemičnimi sredstvi tudi ukrepe 
ustvarjanja primernega življenjskega okolja za divjad in usklajevanje številčnosti populacij z 
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nosilno kapaciteto življenjskega okolja. Dela za vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih 
živali so obravnavana v poglavju Gozdne živali in lovstvo. 
 

Prevzeta oziroma evidentirana izvedena dela za varstvo pred divjadjo v letu 2013 prikazuje 
preglednica 13.  
 
 

Preglednica 13: Pregled opravljenih del varstva pred divjadjo v letu 2013 po vrstah del in 
oblikah lastništev ter primerjava z realizacijo v letu 2012 
 

UKREP 
Enota 
mere 

Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Občinski 
gozdovi 

SKUPAJ 
Indeks na 
leto 2012 

% 

Zaščita vršičkov s premazom  ha 337,82 89,18 0,45 427,45 82 

Zaščita s količenjem ali tulci kos 48.928 20.385 1.277 70.590 74 

Zaščita z ograjo  m 4.538 4.000  8.538 76 

Druga dela varstva pred divjadjo* ura 3.908 5.690 75 9.673 143 

SKUPAJ ura 16.473 10.666 215 27.354 78 
    

    * Opomba: Vključena so naslednja dela: izdelava količkov, zaščita pred lupljenjem, vzdrževanje tulcev in zaščitnih 

                       ograj, obžetev, odstranjevanje tulcev in zaščitnih ograj. 

V postopku javnih naročil smo iz proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove zagotovili 
zasebnim lastnikom gozdov in občinam dobavo potrebnih zaščitnih sredstev za izvedbo 
varstvenih del.  
 
 
 

1.2.2.5   DRUGA DELA NA PODROČJU VARSTVA GOZDOV 
 

Zagotavljanje izvedbe drugih del za varstvo gozdov 
 

Poleg že obravnavanih del varstva gozdov so bila v letu 2013 prevzeta in evidentirana še druga 
dela varstva gozdov, kot so obeleževanje sadik, vzpostavljanje gozdnega reda in ostalo varstvo, 
skupaj 2.130 delovnih ur (leta 2012: 2.704 delovnih ur). 
 
 

Dejavnost poročevalsko, prognostično-diagnostične službe za varstvo gozdov 
 

V okviru nalog Poročevalske, prognostično-diagnostične službe za varstvo gozdov (PPD 
služba) v ZGS spremljamo stanje in razvoj biotskih in abiotskih dejavnikov, ki so ali lahko 
postanejo škodljivi za gozd kot gozdni ekosistem, načrtujemo in zagotavljamo izvajanje ukrepov 
za preprečevanje škodljivih pojavov ter poročamo o škodljivih pojavih. Pri vseh nalogah tesno 
sodelujemo z Gozdarskim inštitutom Slovenije (GIS), ki vodi PPD službo, zlasti ob ugotavljanju 
neznanih škodljivih pojavov. O vseh pojavih škodljivih dejavnikov večjega obsega ali dejavnikov, 
ki lahko povzročijo večje škode v gozdovih, ZGS tekoče poroča GIS in pristojnemu ministrstvu. 
O dogodkih po potrebi obveščamo javnost prek javnih medijev. Letno poročilo o varstvu gozdov 
je del letnega poročila ZGS o gozdovih. V letu 2013 smo, tako kot že več let zapovrstjo, v 
sodelovanju z GIS pripravili izobraževanje za širši krog terenskih delavcev o novih spoznanjih s 
področja varstva gozdov ter za utrjevanje znanja s tega področja. 
 

V letu 2013 smo začeli z uporabo računalniške aplikacije za varstvo gozdov (VG oz. e-varstvo), 
ki jo je izdelal GIS za potrebe delovanja poročevalske, prognostično-diagnostične službe (PPD 
službe). Z uporabo omenjene aplikacije se je izboljšala kakovost poročanja in poročil o 
škodljivih organizmih in gozdnih požarih. Tekom leta smno sodelavli pri nadgradnji aplikacije. 
 

 

Izdaja plomb za okrasna drevesa 
 

Vsa okrasna gozdna drevesa, zrasla oz. pridobljena v Sloveniji, tudi tista, ki so pridobljena na 
namenskih površinah (drevesnice in podobno), morajo biti ob prevozu in prodaji na vidnem 
mestu označena s plombo. V ta namen vsako leto zagotovimo izdelavo plomb za označevanje 
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okrasnih dreves. V letu 2013 smo lastnikom gozdov in lastnikom oz. najemnikom namenskih 
zemljišč za pridelavo okrasnih drevesc izdali približno enako število plomb kot v letu 2012, to je 
29.294 plomb (leta 2012: 29.519, enako v letu 2011). Največ plomb sta izdali OE Kočevje (28 % 
vseh izdanih plomb) in OE Ljubljana (14 %). V letu 2013 smo izdali 348 odločb o določitvi 
usmeritev in pogojev za pridobivanje okrasnih dreves (leta 2012: 369, leta 201: 506). Število 
izdanih odločb se manjša zaradi izdajanja generalnih odločb lastnikom gozdov na ravni GGO za 
pridobivanje okrasnih dreves za lastno porabo.  
 
 
 

1.2.3  Financiranje in sofinanciranje gojitvenih in varstvenih del 
 

 

Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS 
 

V letu 2013 je financiranje in sofinanciranje gojitvenih in varstvenih del ter del za vzdrževanje 
življenjskega okolja prostoživečih živali v gozdovih potekalo skladno s pogodbo in dvema 
dodatkoma k pogodbi o zagotavljanju izvedbe del med MKO in ZGS ter Pravilnikom o 
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Ur. l. RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08 
in 63/10). Na podlagi Programa del in vlaganj v gozdove v letu 2013 ter razpoložljivih 
proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove smo izdelali razdelilnik sredstev posameznih 
proračunskih postavk po območnih enotah. Na ravni krajevnih enot smo izdelali letne plane 
gojitvenih in varstvenih del, z navedbo nujnosti del. Tekom celega leta 2013 smo spremljali, 
usmerjali in uravnavali dinamiko vlaganj v gozdove iz proračuna RS. Vsi zahtevki so bili v celoti 
izplačani, dva v začetku janurja 2014. Tudi v letu 2013 smo izplačevali sredstva po pravilu »de 
minimis« in o tem poročali Ministrstvu za finance. Dodatno smo zbirali številke MID kmetijskih 
gospodarstev, izjave upravičencev do sredstev o prejemu sredstev državne pomoči in pred 
izplačilom sredstev preverjali višino izplačil državne pomoči na Ministrstvu za finance. 
 

Iz sredstev proračuna RS za vlaganja v gozdove je bilo namenjenih 1,280 milijona EUR (leta 
2012: 1.103, leta 2011: 2,698 milijonoa EUR, leta 2010: 2,750 milijona EUR, 2009: 2,750 
milijona EUR, leta 2008: 3,039 milijonov EUR, leta 2007: 3,176 milijonov EUR). Sredstva so bila 
za 53 % nižja od višine sredstev v letu 2010 in 2009.  
 

Za koriščenje sredstev za vlaganja v gozdove smo Ministrstvu za kmetijstvo in okolje 
posredovali 19 zbirnih zahtevkov v vrednosti 1,264 milijonov EUR (64 % za zasebne gozdove,  
4 % za državne gozdove in 4 % za občinske gozdove). 28 % razpoložljivih proračunskih 
sredstev je bilo porabljenih za nabavo materialov za varstvo gozdov. Izkoriščenih je bilo 99 % 
razpoložljivih sredstev (leta 2012: 100 %, leta 2011: 98 %, leta 2010: 92 %; leta 2009: 99 %; 
leta 2008: 96 %). Vlaganje v gozdove je bilo so-financirano 3.297 lastnikom gozdov (leta 2012: 
3.212, leta 2011: 4.972, leta 2010: 4.583; leta 2009: 4.545 lastnikom). 
 
 

Javna naročila 
 

Oddelek za gojenje in varstvo gozdov je v letu 2013 za nabavo materialov, potrebnih za izvedbo 
gojitvenih in varstvenih del v gozdovih, izvedel 3 javna naročila, in sicer za nabavo škropiv za 
zaščito vršičkov, feromonskih vab za smrekove lubadarje in za izvedbo servisa semenske 
hranilnice oziroma hladilne komore. 
 

Z javnim naročilom za tiskovine smo zagotovili potrebno število manualov in plomb za 
označevanje okrasnih drevesc.  
 

V letu 2013 smo začeli s postopkom javnega naročila za dobavo sadik ter s postopkom javnega 
naročila za dobavo zaščitnih tulcev, opornih količkov ter žične ograje s pomožnimi materiali za 
postavitev ograje v letu 2014. 
 
 
 

1.2.4   Druga dela na področju gojenja in varstva gozdov 
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Dodatna dela za zagotovitev saniranja po biotskih in abiotskih dejavnikih 
poškodovanih gozdov 
 

V letu 2013 je ZGS pripravil Načrt sanacije gozdov, poškodovanih od vetra dne 11. novembra 
2013. Načrt sanacije smo poslali na MKO z namenom, da pridobimo dodatna proračunska 
sredstva za vlaganja v gozdove za sofinanciranje del za saniranje gozdov. Dodatna sredstva iz 
proračunskih rezerv za izvedbo sanacije za leto 2014 niso bila odobrena. 
 

Načrt sanacije gozdov, poškodovanih od vetra dne 11. novembra 2013, je bil izdelan za 
območja, kjer poškodbe presegajo povprečen obseg poškodb, ki nastanejo ob običajnih  
močnejših vetrovih. Načrt zajema poškodovane gozdove v GGO Kranj, kjer je bilo poškodb 
največ, ter poškodovane gozdove v GGO Sežana, Tolmin, Bled, Ljubljana, Brežice in Nazarje. 
Količina poškodovanega drevja, zajeta v načrt sanacije, je 262.320 m3, od tega tri četrtine 
iglavcev. Posek poškodovanih iglavcev je treba zagotoviti do pomladi 2014, da se prepreči 
namnožitev podlubnikov v poškodovanem drevju. Obnova poškodovanih gozdov (naravna in 
obnova s sajenjem oz. setvijo) je potrebna na okvirno 256 ha. Škoda zaradi razvrednotenja 
vrednosti lesa in povečanih stroškov poseka ter zaradi potrebnih del na obnovi gozda je 
ocenjena na 5 mio EUR. Za izvedbo del, ki so sofinancirana iz sredstev proračuna za vlaganja v 
gozdove po Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna, 
bi v prihodnjih štirih letih potrebovali približno 645.000 EUR.  
 

Takoj po vetrolomu je ZGS prednostno zagotavljal odstranitev poškodovanih dreves, ki so 
onemogočala oziroma ovirala prevoznost pomembnejših gozdnih cest. Po vzpostavitvi 
prevoznosti poškodovanih območij smo začeli ocenjevati obseg poškodb in potrebnih gozdno-
gojitvenih, varstvenih in drugih del za saniranje gozda. Za območja z največjo gostoto poškodb 
so bile izdane generalne odločbe za posek poškodovanega drevja. Na manj poškodovanih 
območjih se lastnikom gozdov posek odreja oziroma odobrava individualno. 
 

V letu 2013 smo začeli tudi z izdelavo Načrta sanacije poškodovanih gozdov zaradi suše v 
Slovenskem Primorju. Načrta sanacije v letu 2013 nismo zaključili, ker smo morali prednostno 
izdelati načrt sanacije za novembrski vetrolom. 
 
 

Izobraževanje lastnikov gozdov  
 

S področja gojenja in varstva gozdov smo v letu 2013 za lastnike gozdov pripravili 17 delavnic z 
267 udeleženci, s poudarkom na sanaciji poškodovanih gozdov v naravnih ujmah, negi in 
obnovi gozda, varstvu pred podlubniki in vlaganjih v gozdove. Izobraževalnih delavnic za 
lastnike gozdov je bilo manj od načrtovanih, predvsem zaradi pomanjkanja denarja za izvedbo 
izobraževanj. Več je bilo drugih oblik izobraževanja, predvsem ob predstavitvah osnutkov 
gozdnogojitvenih načrtov (ca. 270 dogodkov).  
  

 

Preglednica 14: Število izvedenih delavnic za lastnike gozdov iz gojenja in varstva gozdov 
v letu 2013  
 

Območna enota 
Stevilo 

izvedenih 
delavnic  

Število 
udelež. 

 

Tolmin 1 17 

Bled 0 0 

Kranj 0 0 

Ljubljana 1 8 

Postojna 0 0 

Kočevje 2 39 

Novo mesto 1 29 

Brežice 1 40 
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Celje 9 83 

Nazarje 1 35 

Slovenj Gradec 0 0 

Maribor 0 0 

Murska Sobota 0 0 

Sežana 1 16 

SKUPAJ 17 267 

 

 

V zadnjih dvajsetih letih, odkar deluje ZGS, se je udeležilo delavnic iz gojenja in varstva gozdov 
približno 27.000 lastnikov gozdov. Teh oblik izobraževanja se zadnja leta udeležuje vse manj 
tistih lastnikov gozdov, ki se doslej še niso udeležili izobraževalnih delavnic. Višjo realizacijo 
načrtovanega izobraževanja lastnikov gozdov je omejevalo tudi pomanjkanje sredstev. Znatno 
več lastnikov pridobiva razširjena vedenja o gozdu in usmerjanju razvoja gozdov pri 
individualnem svetovanju – pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov in predstavitvah osnutkov 
gozdnogojitvenih načrtov, pri svetovanju ob izdajanju odločb za izvedbo gojitvenih in varstvenih 
del ter pri skupni izbiri drevja za posek. Uspešna oblika izobraževanja in informiranja lastnikov 
gozdov je tudi svetovanje neposredno pred izvajanjem del. Teh stikov je vsako leto več tisoč. 
Z namenom informiranja in izobraževanja lastnikov gozdov in javnosti o gojenju in varstvu 
gozdov so strokovni delavci ZGS pripravili tudi številne strokovne prispevke za medije: Kmečki 
glas, S podeželja.si, Radio in TV SLO, Radio Ognjišče in druge, zlasti lokalne medije, kar je 
podrobneje prikazano v poglavju 1.5 Svetovanje lastnikom gozdov in razvoj podeželja. 
 

Oddelek za gojenje in varstvo gozdov je nadaljeval s pripravo posterjev za izobraževanje in 
informiranje lastnikov gozdov in javnosti s področja gojenja in varstva gozdov. 
 

 

Projektne in druge razvojne naloge 
 

Strokovni delavci ZGS so bili v letu 2013 vključeni v naslednje projektne in druge razvojne 
naloge s področja gojenja in varstva gozdov: 
 

 nadgradnja programov za zbiranje in rabo podatkov o gozdovih in delu z njimi,  

 sodelovanje z GIS pri nadgradnji elektronskega sistema za varstvo gozdov, 

 priprava predstavitvenih  gradiv za nego gozda za Tehnični muzej Bistra, 

 anketa uspešnosti in analiza izdelave gozdnogojitvenih načrtov z računalniško aplikacijo, 

 v sodelovanju z GIS smo začeli pripravljati podlage za prijavo na projekt Life+ 
Ogroženost gozdnih ekosistemov zaradi invazivnih tujerodnih vrst, 

 preizkus uspešnosti hranjenja bukovega žira za daljše obdobje v postopku globoke 
zamrznitve semena, 

 sodelovanje pri pripravi prijavne dokumentacije za 2. fazo razpisa v okviru 1. faze 
javnega razpisa za strateške projekte Jadranskega čezmejnega programa IPA Adriatic 
2007–2013 za projekt ALP FFIRS na temo požarne ogroženosti naravnega okolja. 

 

 

Izobraževanje zaposlenih in stiki s strokovno javnostjo 
 

Na ravni ZGS smo v letu 2013 izvedli oziroma sodelovali pri organizaciji naslednjih izobraževanj 
oziroma smo sodelovali na naslednjih dogodkih: 
 

 gozdnogojitvena in varstvena posvetovalna ekskurzija na avstrijsko Koroško, v 
sodelovanju s Pro Silvo Slovenije (25 udeležencev iz ZGS); 

 seminar in delavnica iz varstva gozdov – v soorganizaciji z GIS (50 udeležencev ZGS); 

 posvetovanje Uresničevanju Resolucije o nacionalnem gozdnem programu na 
posvetovanju, ki ga je organizirala Zveza gozdarskih društev Slovenije (soavtorstvo pri 
referatu);  
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 Hrvaški dnevi varstva rastlin (dva referata); 

 mednarodno srečanje ekspertov za požare – ISPRA v Sežani (sodelovanje pri 
organizaciji); 

 udeležba na mednarodni delavnici požarnega varstva v naravnem okolju, na 
Madžarskem (en udeleženec); 

 objava prispevka v Gozdarskem vestniku: Stanje na področju izvajanja nege gozda – 
politično-gospodarski odnos do nege ter pogled in smernice za nego gozda v prihodnje; 

 sprejem predstavnikov Fitosanitarne uprave Srbije v zvezi z vzpostavitvijo sistema 
izdajanja rastlinskih potnih listov.  

 
Območne enote redno sodelujejo pri izvedbi terenskih vaj študentov s področja gojenja in 
varstva gozdov.  
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1.3   GOZDNA TEHNIKA  
 

 Odgovoren: spec. Jurij Beguš, univ.dipl.inž.gozd. 
 
 

 

 
1.3.1   Tehnologija dela 
 
Delo na področju gozdne tehnologije zajema naslednja področja: 
 

 spremljanje stanja sečišč po končani sečnji – kontrola sečišč (oz. izvedbe odločb); 

 svetovanje in usposabljanje lastnikov in javnosti gozdov s področja gozdne tehnike in 
varnega dela v gozdu, učinkovite rabe lesa za energijo, gozdnih prometnic, varnosti in 
zdravja pri delu; 

 pomoč upravičencem pri oddaji vlog za pridobitev sredstev iz Programa razvoja 
podeželja za obdobje 2007–2013 (PRP 2007–2013) in pri poročanju, 

 izdelava tehnoloških delov gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov,  

 izobraževanje zaposlenih v ZGS s področja gozdne tehnike, lesne biomase, varnosti in 
zdravja pri delu, gozdnih prometnic; 

 promocija in spodbujanje združevanja lastnikov gozdov; 

 spremljanje dogajanj pri rabi sodobnih tehnologij; 

 učinkovita raba lesa za energijo; 

 sodelovanje pri sanacijah po ujmah poškodovanih gozdov. 

 
 
1.3.1.1   KONTROLA SEČIŠČ (OZ. IZVEDBE ODLOČB) 
 

Kontrolo sečišč oziroma izvedbe odločb izvajamo skladno s Pravilnikom o izvajanju sečnje, 
ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov z namenom 
odpravljati pomanjkljivosti pri urejenosti sečišč ter evidentiranja opravljenih kontrol. Beleženje 
pregledov izvajamo na podlagi internih navodil ZGS, ki veljajo za izdane odločbe A in C. 
Skupno smo v letu 2013 opravili 42.643 pregledov sečišč. Popolni prevzemi so bili izvedeni 
predvsem tam, kjer so bile opravljene večje sečnje brez odločbe in so bili popolni prevzemi 
opravljeni po nalogu gozdarskega inšpektorja, ter v primeru medsosedskih sporov in gozdnih 
kraj, v gozdovih večjih posestnikov, v občinskih gozdovih in v gozdovih agrarnih skupnosti.  
 

 

Planirano in realizirano v letu 2013 
 

Dejavnost 
Planirano Realizirano 

Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto ure % 

Nadzor sečišč 4.500.000 8,0 ur/1000 m
3
 36.000 3.924.000 87 33.305 93 

Gradnja vlak 500 30 ur/km 15.000 416 83 15.733 105 

Vzdrževanje gozdnih cest 6.300 4 ure/km 25.200 6.300 100 18.754 74 

Izdelava tehnol. delov goj. n. 65.000 0,2 ure/ha 13.000 62.251 96 9.307 72 

Povprečno:  90  88 

 

 
Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Druga dela na področju gozdne tehnike 16.600 27.254 164 

    

Skupaj gozdna tehnika 105.800 104.353 99 
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Preglednica 15: V letu 2013 izvedeni pregledi sečišč (oz. kontrole izvedbe odločb), primerjava 
števila pregledov s številom izdanih odločb ter popolni prevzemi 
 

Območna  
enota 

Število izdanih odločb Štev. pregledov 
(brez popolnih 

prevzemov) 

Delež pregledov  
od števila 
odločb -% 

Število popolnih 
prevzemov 

A C (A+C) Zasebni g. Državni g. 

Tolmin 4.575 632 5.207 955 18 3  

Bled 2.319 1.630 3.949 2.526 64 42 5 

Kranj 3.703 2.480 6.183 4.083 66 9 2 

Ljubljana 8.761 3.666 12.427 9.429 76 1 1 

Postojna 3.869 373 4.242 3.004 71   

Kočevje 2.882 775 3.657 3.527 96 5 5 

Novo mesto 4.770 1.228 5.998 2.878 48   

Brežice 2.386 705 3.091 2.891 94 1  

Celje 5.722 1.628 7.350 3.690 50 58 1 

Nazarje 2.320 1.379 3.699 1.250 34   

Slov. Gradec 2.201 1.304 3.505 3.583 102  1 

Maribor 7.093 625 7.718 3.093 40 1 1 

M. Sobota 4.949 454 5.403 1.031 19   

Sežana 2.792 305 3.097 703 23   

SKUPAJ 58.342 17.184 75.526 42.643 56 120 16 

Leto 2012 53.111 10.694 63.805 43.457 68 45 2 

2013/12 (%) 110 161 118 98 82   

 
 
 

Preglednica 16: Deleži pregledanih odločb v letih 2000–2013 – v % 
 

Območna enota 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tolmin 18 30 42 39 45 32 38 33 55 59 53 48 31 18 

Bled 67 78 58 56 50 54 74 59 67 44 83 84 90 64 

Kranj 29 25 33 24 32 35 38 49 53 68 65 58 57 66 

Ljubljana 26 28 20 22 21 34 36 47 74 99 86 80 86 76 

Postojna 25 39 34 31 28 32 40 54 69 66 67 94 84 71 

Kočevje 50 55 52 60 65 69 101 70 116 106 114 110 107 96 

Novo mesto 27 33 36 31 29 57 47 27 41 52 67 58 55 48 

Brežice 60 54 55 50 51 48 42 61 49 89 77 60 91 94 

Celje 41 43 34 51 49 49 54 51 56 67 76 67 54 50 

Nazarje 20 27 21 19 17 26 24 25 32 37 42 38 37 34 

Slov. Gradec 39 45 43 43 43 48 44 43 63 99 96 100 100 102 

Maribor 37 34 47 42 47 52 39 53 40 56 83 60 79 40 

M. Sobota 36 42 73 32 38 37 37 44 35 37 40 38 29 19 

Sežana 46 57 68 60 52 49 50 41 63 46 37 28 38 23 

 
 

V letu 2013 je ZGS izdal 75.526 odločb A in C. Pisno zabeleženi pregledi so bili opravljeni na  
56 % objektov, kar je 12 % manj kot leta 2012. Deleži opravljenih pregledov od izdanih odločb v 
obdobju 2000-2013 (grafikon 7), kažejo, da se je delež zabeleženih pregledov sečišč povečeval 
do leta 2010, od takrat dalje pa se zmanjšuje. Razlog je v pomanjkanju denarja za delovanje 
javne gozdarske službe, zaradi česar je ZGS prisiljen krčiti dejavnosti, ki so manj prioritetne in 
dražje – v tem primeru pregled manjših in bolj oddaljenih sečišč. 
 

Največji delež pregledanih odločb so zabeležili na OE Slovenj Gradec, najmanjšega pa na OE 
Tolmin. Na OE Slovenj Gradec je bilo opravljeno več kontrol izvedbe odločb, kot je bilo izdanih 
odločb (delež pregledanih odločb presega 100 %), kar je posledica pregledov izvedbe odločb, ki 
so bile izdane pretekla leta. Praviloma izvedbe vseh odločb ni možno pregledati v istem letu, kot 
so izdane, saj ob koncu leta vsa dela še niso zaključena ali pa sploh še niso začeta.  
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Grafikon 7: Deleži pregledanih odločb za posek v letih 2000–2013 

 
 
 

1.3.1.2   SVETOVANJE IN USPOSABLJANJE LASTNIKOV GOZDOV  
 

Glavni poudarek svetovanja in usposabljanja lastnikov gozdov na področju gozdne tehnike je 
usmerjen k zmanjšanju števila nesreč med zasebnimi lastniki gozdov. Aktivnosti na tem 
področju povečujemo zaradi povečevanja števila nezgod pri delu v gozdu med zasebnimi 
lastniki gozdov. Poleg varnosti pri delu v svetovanje vključujemo tudi druge vsebine, in sicer: 
 

 novosti na področju tehnologije dela v gozdu, 

 izbira delovnih sredstev pri delu v gozdu, 

 les za energijo, učinkovita raba lesa za energijo, 

 spremljanje tržnih razmer in svetovanje pri prodaji lesa, 

 združevanje lastnikov gozdov, 

 zniževanje stroškov pri delu v gozdovih, 
 

Svetovanje smo izvajali v obliki tečajev, usposabljanj, demonstracij, seminarjev, predavanj, 
prispevkov v medijih, predstavitev na internetu, ekskurzij, sodelovanja na sejmih, organiziranja 
okroglih miz in organiziranja tekmovanj.  
 

 
Tečaji in usposabljanja 
 

K velikemu zanimanju lastnikov gozdov za tečaje varnega dela v gozdu je poleg zavesti, da je 
delo v gozdu nevarno, kar potrjuje število nezgod pri delu v gozdu, prispevalo tudi to, da veljajo 
potrdila naših tečajev za zadostna pri dokazovanju o opravljenem izobraževanju, ki je 
zahtevano v varstvenih ocenah za kmetije ter da so tečaji ZGS ustrezni za dokazilo o 
opravljenih izobraževanjih, ki jih zahtevajo pogoji javnih razpisov za sredstva na podlagi PRP 
2007–2013. Poleg tega je pomembno tudi dejstvo, da so bila usposabljanja za upravičence v 
okviru Ukrepa 111 brezplačna. 
 

Tečaje in usposabljanja smo izvajali samostojno in v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in 
lesarsko šolo (SGLŠ) iz Postojne Z njimi smo nadaljevali sklop usposabljanj iz programa PRP 
2007–2013, ki so se končala v septembru 2013. Za njihovo izvedbo smo izdelali letne terminske 
plane, ki smo jih objavili v medijih in na spletu. K sofinanciranju tečajev zunaj PRP 2007–2013, 
Ukrepa 111, smo pritegnili nekatere občine in združenja lastnikov gozdov.  
 

Obravnavane oblike svetovanj (tečaji, usposabljanja) pa niso edine poti za posredovanje znanj 
in informacij, prek katerih se trudimo izboljšati zaskrbljujoče stanje v pogledu varnega dela v 
gozdu. Kot smo že nakazali in kot bo razvidno v nadaljevanju, poskušamo na različne načine 
nagovoriti vse ciljne skupine, zato je število tistih, ki so informacije dobili, veliko večje in gre v 
tisoče. Drugo je vprašanje, ali so jih pri svojem delu tudi sprejeli in upoštevali.  
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Preglednica 17: Izvedeni tečaji in usposabljanja za lastnike gozdov v letu 2013 
 

Območna enota TO BL KR LJ PO KO NM BR CE NA SG MB MS SE  sk 

Tečaji, ki so bili izvedeni z zunanjim izvajalcem 

Varno delo z m. žago (2 dni) 4   3 7  1   3   1  19 

Varno delo z m. žago nadaljevalni (2 dni)   2        1    3 

Varno delo z m. žago (3 dni)   2          1  3 

Varno delo s traktorjem 1  1  1        2  5 

Traktorska prikolica - nadaljevalni (1 dan)               0 

Vzdrževanje m. žage               0 

Traktorska prikolica (2 dni)           1    1 

Varno delo z gojitvenimi orodji     1          1 

Varno delo ujme 1             1 2 

Priprave na NPK - gojitelj               0 

Priprave na NPK - sekač        2       2 

SKUPAJ  36 

Tečaji, ki jih je izvedel ZGS samostojno 

Varno delo s traktorjem               0 

Krojenje      1         1 

Vzdrževanje m. žage               0 

Usposabljanje  VZD         1    2  3 

Mobilna učilnica               0 

Varno delo z m. žago (2 dni)  1       1      2 

Varno delo z m. žago (2 dni) - GZS  7 1    2     2  1 13 

SKUPAJ  19 

Usposabljanja v okviru Ukrepa 111 PRP 2007 - 2013 

Varno delo z m. žago in ekon. gozd. - začetni 4 2   3 6 2 6 2 3 3 1 6 1 6 45 

Varno delo z m.žago in ekon. gozd. - nadalj. 2 1 2 1   1 3 2 3   1       16 

Varno delo z m.žago in ekon. gozd. (3 dni) 1   2                   1   4 

Varno delo s traktorjem in ekon. gozdarstva 1 1 1 1 1 1 4 1 1     2 1   15 

Varno delo s gozd. prik. in ekon. gozdarstva (2 dni)                 1    1       2 

Krojenje hlodovine in ekonomika gozdarstva                     2 1     3 

Vzdrževanje mot. žage in ekon. gozdarstva               1             1 

Varno delo z goj. orodji in ekon. gozdarstva         1                   1 

SKUPAJ  87 

 

 
 

Grafikon 8: Število tečajev za lastnike gozdov in število udeležencev v obdobju 1995-2013 
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Preglednica 18: Izvedeni tečaji in usposabljanja za lastnike gozdov s področja gozdne tehnike 
v obdobju 2000–2013 
 

Leto 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Sk. 

Število dogodkov (tečajev, usposabljanj) 

Varno delo z m.žago 37 40 29 35 48 50 57 67 73 74 69 69 92 92 958 

Vzdrževanje m. žage 24 20 22 16 7 9 6 13 24 4 19 2 0 1 212 

Varno delo s traktorjem 22 26 20 17 23 21 18 19 30 24 26 15 22 20 353 

Krojenje 17 18 16 15 16 17 11 13 12 16 14 5 2 4 214 

Varno delo ujme   3    0 0 4 3   1 2 40 

Varno delo z gojitvenimi orodji       10 7 7 2  4 1 2 33 

Varnost pri delu 5         23 9 5 2 3 47 

Drugo 7    1  6 13   1  0 0 28 

Mobilna učilnica   2 3 7 2 0 0 1 1 3  0 0 19 

Traktorska prikolica          5 9 4 2 3 23 

Tečaji z ekipo ZGS          14 20 44 32 15 125 

SKUPAJ 112 104 92 86 102 99 108 132 151 166 170 148 154 142 2.052 

Število udeležencev 

Varno delo z m.žago 594 678 511 600 802 832 969 1.10
2 

1.23
9 

1.14
3 

1.01
7 

997 1.42
3 

1.46
1 

15.383 

Vzdrževanje m. žage 336 301 352 316 142 160 127 219 533 59 324 24 0 13 3.653 

Varno delo s traktorjem 449 540 428 460 477 521 461 429 650 528 554 279 532 502 8.019 

Krojenje 321 285 295 299 354 269 160 271 259 332 202 52 28 69 3.879 

Varno delo ujme   57      120 67   18 63 1.126 

Varno delo z gojitvenimi orodji       167 115 111 26  54 17 150 640 

Varnost pri delu 69         523 175 85 50 90 992 

Drugo 174    15  97 253   20  0 0 559 

Mobilna učilnica   14 74 103 66   12 10 310  0 0 589 

Traktorska prikolica          87 113 61 50 70 381 

Tečaji z ekipo ZGS          231 312 379 606 227 1.755 

SKUPAJ 1.94
3 

1.80
4 

1.65
7 

1.74
9 

1.89
3 

1.84
8 

1.98
1 

2.38
9 

2.92
4 

3.00
6 

3.02
7 

1.93
1 

2.72
4 

2.64
5 

36.976 

 
 

Predavanja  
 

Poleg tečajev smo v letu 2013 za lastnike gozdov pripravili več predavanj, katerih vsebina je 
prikazana v preglednici 19. Večina predavanj je bila namenjena informiranju lastnikov gozdov o 
pomenu varnega dela v gozdu. 
 
 

Preglednica 19: Predavanja za lastnike gozdov in primerjava z načrtovanim v letu 2013  
 

Območna enota TO BL KR LJ PO KO NM BR CE NA SG MB MS SE  CEn Skupaj 

Število predavanj 

Novosti v gozdni tehniki  1              1 

Varno delo v gozdu            1    1 

Zoonoze                0 

Krojenje in napake lesa                0 

Gozdne prometnice  1              1 

Program razvoja podeželja                0 

Trženje in ekonomika                0 

Število udeležencev 

Novosti v gozdni tehniki  15              15 

Varno delo v gozdu            69    69 

Zoonoze                0 

Krojenje in napake lesa                0 

Gozdne prometnice  15              15 

Program razvoja podeželja                0 

Trženje in ekonomika                0 
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Sekaško tekmovanje lastnikov gozdov 
 

Državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, ki smo ga pripravili koncem avgusta 2013 na 
sejmu AGRA v Gornji Radgoni, je bilo 15. po vrsti. Na državnem tekmovanju je sodelovalo 14 
ekip (13 moških in 1 ženska) oziroma 42 tekmovalk in tekmovalcev, 7 tekmovalcev pa je 
tekmovalo v delu z nakladalno napravo gozdarske traktorske prikolice.  
 

Predhodno smo v večini območnih enot organizirali izbirna tekmovanja, na katerih so bile 
oblikovane tekmovalne ekipe posameznih območnih enot. 
 
 

Preglednica 20: Izvedba izbirnih sekaških tekmovanj po območnih enotah v letu 2013 
 

 TO BL KR LJ PO KO NM BR CE NA SG MB MS SE AGRA Skupaj 

Število tekmovanj 1 1     1 1 2 2 1 2 1  1 13 

Število udeležencev 12 7     18 27 19 53 6 48 30  50 270 

 
 

Udeleženci so tekmovali v naslednjih disciplinah: preizkus znanja s področja varnosti in zdravja 
pri delu, kombiniran rez, precizen rez, zasek in podžagovanje, kleščenje in podiranje droga na 
balon ter v disciplini: nakladnje hlodov z nakladalno napravo na traktorski prikolici. Ocenjujemo, 
da si je tekmovanja ogledalo okoli 4.000 obiskovalcev.  
 
 

Sejmi, demonstracije, okrogle mize 
 

Na sejmih in raznih drugih prireditvah smo na razstavnih prostorih predstavili različne vsebine ter 
izvedli demonstracije varnega dela. Na spomladanskem in jesenskem Kmetijskem sejmu v Komendi ter 
na sejmu AGRA v Gornji Radgoni smo na razstavnem prostoru izvedli več demonstracij o pomenu 
osebne varovalne opreme pri delu v gozdu in o pravilnem rokovanju z motorno žago. Posamezne 
predstavitve smo pripravili v okviru lokalnih prireditev. Po ocenah si je te demonstracije ogledalo več 
kot 10.000 obiskovalcev sejmov in prireditev.  
 

Sodelovali smo pri izvedbi licitacije vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu, in sicer pri sami organizaciji 
licitacije (OE Slovenj Gradec) in pri svetovanju lastnikom gozdov v zvezi s to prireditvijo širom 
Slovenije. 
 

V sodelovanju s SK Bled, TD Bohinj in Gozdarskim inštitutom Slovenije smo v Bohinju izvedli 
tradicionalno prireditev LesEnDemo, kjer smo predstavili varno delo v gozdu in pridobivanje lesne 
biomase. 
 

 

Mediji in tisk  
 

Tudi v letu 2013 smo pripravili za medije na državni in lokalni ravni več prispevkov s področja 
gozdne tehnike, učinkovite rabe lesa za energijo, varnosti in zdravja pri delu in gozdnih 
prometnic. Ker se je v zadnjih letih zelo povečalo število smrtnih primerov pri delu v gozdu tako 
med lastniki gozdov kot med poklicnimi gozdnimi delavci, smo pripravili za medije še posebej 
veliko prispevkov o varnem delu v gozdu. 

 
 
1.3.1.3   PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA ZA OBDOBJE 2007–2013  
 

Tudi v letu 2013 smo aktivno sodelovali pri izvajanju ukrepov »Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
PRP 2007–2013«, vlagateljem smo pomagali pri pripravi potrebne dokumentacije, oddaji vlog in 
jim svetovali v zvezi z nadaljnjimi obveznostmi (poročanje). Posebno pozornost smo namenili 
kontroli zgrajenih gozdnih prometnic, ki so bile sofinancirane s sredstvi iz Programa razvoja 
podeželja. Pri teh dejavnostih smo sodelovali z MKO in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja. 
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Preglednica 21: Število dokumentacij, ki jih je pripravil ZGS, in končno število vlog na razpis 
za ukrep 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov 
 

Aktivnost TO BL KR LJ PO KO NM BR CE NA SG MB MS SE SK 

Namen A gozdne vlake 

Izdelava predračuna       8                     8 

Izdelava dokumentacije           1    1 

Izdelava in e-vnos vloge    8     1  3    12 

Prevzem 6  27       14 25 5   77 

Pomoč pri poročanju 46  35 2  4 8  99 49 78 5  3 329 

Namen A gozdne ceste 

Izdelava dokumentacije               0 

Izdelava in e-vnos vloge               0 

Prevzem          3     3 

Pomoč pri poročanju          3     3 

namen B mehanizacija in oprema 

Izdelava dokumentacije               0 

Izdelava in e-vnos vloge               0 

Pomoč pri poročanju   3   16    30 21  11 9 90 

 
Aktivno smo sodelovali na delavnicah in pri dogodkih, ki so bili namenjeni oblikovanju ukrepov v 
novem programskem obdobju 2014–2020. 

 
 
1.3.1.4  IZDELAVA TEHNOLOŠKIH DELOV GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV 

GGE IN GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV  
 

Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov GGE smo sodelovali pri izdelavi poglavij, ki se 
nanašajo na gozdno tehniko. Poleg ustaljenih vsebin smo dajali večji poudarek možnostim 
uvajanja sodobnih tehnologij v Sloveniji.  

 
 
1.3.1.5    SODOBNE TEHNOLOGIJE  
 

Obseg izvedenih del z uporabo sodobnih tehnologij v Sloveniji narašča. Poleg strojne sečnje se 
v Sloveniji vedno bolj uveljavljajo žični žerjavi, ki so opremljeni s procesorsko glavo. Narašča 
tudi število gozdarskih traktorskih prikolic, opremljenih s hidravlično nakladalno napravo, ki 
pomenijo velik napredek pri spravilu in transportu gozdnih lesnih sortimentov. Temu smo na 
ZGS sledili z različnimi aktivnostmi (izobraževanje, načrtovanje, priprava delovišč, idr.). 
 

Od leta 2009 sodelujemo v strokovni skupini, ki pripravlja vodila dobrega ravnanja za strojno 
sečnjo, v katero so vključeni tudi Biotehniška fakulteta, Gozdarski inštitut Slovenije, Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS in predstavniki gozdarskih podjetij.  
 
 

Projekt NewFor – sodobne metode daljinskega pridobivanja podatkov v 
gozdarstvu 
 

V letu 2013 je bila večina aktivnosti na projektu NewFor usmerjenih v pridobivanje podatkov in 
izdelavo različnih analiz. Tako smo s pomočjo zunanjega izvajalca, Fakultete za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru analizirali osnovne LiDAR podatke, na podlagi 
katerih smo izdelali podroben grafični sloj terena in površja testnega območja Begunjščica. Za 
testno območje smo pripravili podatke iz načrtov gozdnogospodarskih enot in jih posredovali 
avstrijskemu partnerju (TU Wien). Z njimi bomo sodelovali pri izdelavi analiz sestojev na podlagi 
podatkov, pridobljenih na tradicionalen način in iz LiDAR podatkov. V maju 2013 smo s pomočjo 
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projektnega partnerja BWF testirali nov pristop snemanja površja z brezpilotnim letalom. Izdelali 
smo primerjalno analizo učinkovitosti in natančnosti digitalizacije gozdnih prometnic med dvema 
različnima pristopoma, in sicer: digitalizacija z uporabo GPS sprejemnika in digitalizacija na 
podlagi LiDAR podatkov. Pripravili smo tudi podatke o gozdnih cestah (Pokljuka) in javnih 
cestah (OE Bled), na katerih bomo izvedli test gozdarskega navigacijskega orodja Navlog. V 
sklopu analiz stroškov in koristi gospodarjenja z gorskimi gozdovi smo pripravili podatke za 
izdelavo primerjalne analize med dvema orodjema za izračun porabe časa in stroškov dela za 
dela v gozdu (HePROMO in xTi). 
 
 

 
 

Slika 1: Strokovna ekskurzija na testnem območju  
Begunjščice 

 
 
1.3.1.6   PRIDOBIVANJE IN RABA LESA ZA ENERGIJO 
 

Pomen lesa kot obnovljivega vira energije v Sloveniji stalno narašča, zato ZGS že dolgo zelo 
aktivno deluje tudi na tem področju. ZGS zagotavlja podatke o potencialih gozdov za 
pridobivanje lesa za energijo, svetuje pri pridobivanju in učinkoviti rabi lesa za energijo ter 
sodeluje pri več projektih na tem področju.  
 
 

Informacije o potencialih lesa za energijo 
 

Osnovna naloga ZGS, povezana z lesom za energijo, je vzdrževanje podatkovnih zbirk o 
potencialih lesa za energijo (informacijski sistem za določanje potencialov lesne biomase, 
zasnovan na metodologijah WISDOM in deloma Make-It-Be) ter njihovo posredovanje vsem, ki 
jih ta vsebina zanima. Te informacije so osnova za odločanje o ukrepih energetske politike na 
lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Tudi zaradi aktivne vloge ZGS pri promociji rezultatov tega 
informacijskega sistema je zanimanje zanj med drugimi državami iz leta v leto večje. Sistem 
postaja vedno bolj upoštevan tudi v slovenskih krogih. 
 
 

Svetovanje pri pridobivanju in učinkoviti rabi lesa za energijo 
 

Aktivnosti na področju rabe lesa za energijo v letu 2013 so bile usmerjene v pridobivanje lesne 
biomase, njeno učinkovito rabo in posredovanje informacij o njenih potencialih. Poudariti 
moramo, da potrebe po lesni biomasi oziroma po lesu za energijo naraščajo. V ledtu 2013 smo 
na tem področju izvedli 167 dogodkov, ki so neposredno zajeli okoli 1.566 ljudi, posredno pa še 
veliko več, in to iz različnih ciljnih skupin, največ lastnikov gozdov, potencialnih uporabnikov 
novih ogrevalnih sistemov, energetikov, politikov na državni in občinski ravni, mednarodno 
javnost in druge. 
 

Aktivnosti projekta smo predstavili tudi 
širši javnosti in zaposlenim znotraj ZGS. 
V maju 2013 smo se udeležili tretjega 
skupnega srečanja partnerjev v 
Innsbrucku. V oktobru 2013 pa smo na 
Bledu organizirali četrti projektni 
sestanek in za udeležence pripravili 
strokovno ekskurzijo. Z Gozdarskim 
Inštitutom Slovenije smo v Ljubljani so-
organizirali vmesno konferenco projekta, 
na kateri smo predstavili dejavnosti 
projekta zainteresirani javnosti. 
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Grafikon 9: Število aktivnosti ZGS v zvezi z rabo lesa za energijo v obdobju 1998–2013 
 

 
 
Projekti, ki obravnavajo lesno biomaso 
 

Območna enota Murska Sobota je sodelovala v projektu SLOBIO - Usposabljanje ranljivih 
skupin za delo v gozdu in animacija lastnikov gozdov. Na OE Bled so kot projekt izvedli 
demonstracijo LesEnDemo v Bohinju. Na OE Brežice teče projekt LPC Šentrupert, katerega 
namen je oblikovanje lesno predelovalnega centra.  
 
 
 

1.3.2   Gozdne prometnice 
 

Delo na področju gozdnih prometnic je obsegalo dejavnosti, med katerimi so bile 
najpomembnejše povezane z vzdrževanjem gozdnih cest, vodenjem evidence o gozdnih cestah 
(EGC) in načrtovanjem odpiranja gozdnega prostora, v podrobnejšem pa so bile naslednje:  
 

 načrtovanje vzdrževanja gozdnih cest in prevzem opravljenega dela, 

 prevzem opravljenih del pri gradnji gozdnih cest, 

 načrtovanje odpiranja gozdov z gozdnimi cestami, 

 izdelava elaboratov ničelnic, 

 nadzor nad gradnjo gozdnih cest kot enostavnega objekta ter strokovni pregled 
zgrajenih gozdnih cest, 

 ažuriranje podatkov, ki jih zahteva Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, 

 usklajevanje podatkov med gozdnimi in javnimi cestami, 

 ocenitev površin gozdnih cest na parcelah, ki jo izdelamo na zahtevo Davčne uprave RS 
oziroma na zahtevo lastnikov gozdov ter dopolnitev podatkov o parcelah v gozdovih, ki s 
cestami niso odprti, 

 določanje režima prometa na gozdnih cestah, 

 informiranje zaposlenih v ZGS in javnosti o sistemu vzdrževanja gozdnih cest, 

 uvajanje novih tehnologij in materialov pri vzdrževanju gozdnih cest, 

 izdelava in vodenje evidenc o gozdnih cestah, 

 sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih aktov, 

 sodelovanje pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov (tehnološki deli načrtov ter 
izdelava poglavij o odpiranju gozdov z gozdnimi prometnicami), 

 sodelovanje pri različnih projektih, ki se nanašajo na gozdne ceste, 

 izdelava elaboratov vlak, 

 nadzor nad pripravo, gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak, 

 trasiranje gozdnih vlak. 
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1.3.2.1    VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 
 

Delo ZGS pri vzdrževanju gozdnih cest je v letu 2013 potekalo po ustaljenih postopkih in je 
zajemalo:  
 

 izdelavo programov vzdrževanja gozdnih cest po občinah, 

 uskladitev programov z razpoložljivimi sredstvi in pripombami občin, 

 pomoč občinam pri izvedbi javnih natečajev za izbiro najugodnejšega ponudnika za 
izvajanje del,  

 izdelava operativnih programov del (oddaja del), 

 nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih del, 

 prevzem in obračun del v sodelovanju z občinami. 
 

V izvedbo vzdrževanja gozdnih cest, zlasti v primerih, ko so potrebna ročna vzdrževalna dela, 
smo še naprej vključevali lastnike gozdov ali skupine lastnikov, ki so pripravljeni izvajati ta dela.  

 
 
1.3.2.2    DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU GOZDNIH CEST 
 
Gradnja gozdnih cest 
 

Delo ZGS v zvezi z gradnjo gozdnih cest delimo v dva vsebinska sklopa. Prvi sklop zajema 
naloge ZGS, ki izhajajo iz zakonodaje – tu gre za postopke, ki jih mora v zvezi z načrtovanjem 
odpiranja gozdov z gozdnimi cestami ZGS izvesti na podlagi zakonskih določil – in vključuje: 
  

 določitev prednostnih območij za gradnjo gozdnih cest v gozdnogospodarskih načrtih, 

 izdelava elaboratov ničelnic gozdnih cest, 

 določitev pogojev za projektiranje in gradnjo gozdnih cest, 

 strokovni pregled zgrajenih gozdnih cest, 

 vključitev gozdnih cest v Evidenco gozdnih cest. 
 

Drugi sklop je svetovanje in pomoč vlagateljem pri razpisu PRP 2007–2013, za ukrep 
»Povečanje gospodarske vrednosti gozdov«, za namen A, ki se nanaša na gradnjo in 
rekonstrukcijo gozdnih cest.  
 

V letu 2013 smo izdelali 10 elaboratov ničelnic. Majhno število elaboratov kaže na ponoven zastoj pri 
gradnji gozdnih cest, kar je glede na finančno zahtevnost gradenj v zaostrenih ekonomskih razmerah 
razumljnvio, žal pa to odstopa od usmeritev, določenih v območnih načrtih za obdobje 2011–2020. 
 
 

Preglednica 22: Število izdelanih elaboratov ničelnic v letu 2013 po območnih enotah 
 

Območna enota Število 

Tolmin  

Bled  

Kranj 1 

Ljubljana  

Postojna  

Kočevje  

Novo mesto 2 
 
 
 

 

Območna enota Število 

Brežice 1 

Celje  

Nazarje  

Slov. Gradec 4 

Maribor  

M. Sobota 2 

Sežana  

Skupaj 10 
 

 

Določanje režima prometa na gozdnih cestah 
 

V skladu z Zakonom o gozdovih smo določali režime prometa na gozdnih cestah na območjih, 
kjer so razmere to zahtevale in kjer so bili temu naklonjeni tudi lastniki gozdov in lokalne 
skupnosti. Predlagali smo zapore določenih gozdnih cest, nekatere za ves negozdarski promet, 
nekatere pa samo za vožnjo z motornimi kolesi, motornimi sanmi in terenskimi vozili.  
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Informacijski sistem za gozdne ceste – Evidenca gozdnih cest (EGC) 
 

V letu 2013 smo nadaljevali z usklajevanji informacijske plasti gozdnih cest s podatki 
posameznih občin. Pri tem zelo uspešno sodelujemo z Geodetsko upravo RS in z Direkcijo RS 
za ceste. Potrebno je opozoriti, da ta usklajevanja niso končna dejanja v tem procesu. 
Usklajene spremembe občinskih cest morajo biti sprejete še z občinskimi odloki in potrjene s 
strani Direkcije RS za ceste. Temu morajo slediti tudi spremembe na informacijski plasti gozdnih 
cest. ZGS posreduje podatke iz svoje Evidence gozdnih cest v ZKGJI na podlagi Pravilnika o 
gozdnih prometnicah, ki to določa »zaradi usklajevanja z javnim in drugim cestnim omrežjem ter 
pregleda celovitega cestnega omrežja v Sloveniji«.  
 

 

Sodelovanje pri oceni škod na gozdnih cestah po ujmah 
 

Kot vsako leto smo tudi v letu 2013 sodelovali pri ocenjevanju škod na gozdnih cestah, ki so jih 
med letom povzročile naravne ujme in neurja. 

 
 
1.3.2.3   GOZDNE VLAKE 
 
Pri pripravi, rekonstrukciji ali gradnji gozdnih vlak smo težišče dela usmerili v informiranje 
lastnikov gozdov o postopkih v zvezi z izdelavo vlak ter jim nudili pomoč pri načrtovanju novih 
vlak, ki je zajemala: 
 

 opredelitev vlak v gozdnogojitvenih načrtih,  

 izdelavo elaboratov vlak, 

 postavitev (trasiranje) oziroma kontrolo postavitve vlak na terenu, 

 kontrolo izvedenih del.  
 
 
Preglednica 23: Število izdelanih elaboratov vlak in dolžine trasiranih gozdnih vlak v letu 2013  
 

Območna 
enota 

Elaborat vlak Trasiranje (m) 

ZG DG Skupaj ZG DG Skupaj 

Tolmin 85 23 108 32.501 31.638 64.139 
Bled 27 10 37 17.177 800 17.977 

Kranj 133 16 149 55.641 6.004 61.645 

Ljubljana 66 50 116 14.896 11.340 26.236 

Postojna 13 0 13 7.801 0 7.801 

Kočevje 12 126 138 4.208 22.591 26.799 

Novo mesto 14 45 59 1.503 71.333 72.836 

Brežice 36 28 64 19.101 6.265 25.366 

Celje 40 23 63 12.810 5.380 18.190 

Nazarje 67 2 69 36.453 150 36.603 

Slovenj Gradec 54 32 86 22.147 7.638 29.785 

Maribor 45 17 62 13.932 7.709 21.641 

Murska Sobota 0 0 0 0 0 0 

Sežana 6 0 6 7.114 0 7.114 

SKUPAJ 598 372 970 245.284 170.848 416.132 
  

                           ZG - Zasebni gozdovi, DG - Državni gozdovi 

 
 
V letu 2013 so strokovni delavci ZGS strasirali 416 km gozdnih vlak, od tega 245 km v zasebnih in   
171 km v državnih gozdovih. Za vse na novo zgrajene ali pripravljene vlake smo izdelali elaborate vlak. 
Lastnikom gozdov smo nudili strokovno pomoč pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje gradnje 
gozdnih vlak. Pri tem smo sodelovali tudi z nekaterimi občinami. 
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1.3.3   Druge dejavnosti 
 
Interno izobraževanje zaposlenih v ZGS s področja gozdne tehnike 
 

Namen izobraževanja zaposlenih je seznanjanje z novostmi in ohranjanje ustrezne strokovne 
ravni kadra na področju gozdne tehnike ter s tem zagotovitev kakovostnega svetovanja 
lastnikom gozdov, ki ga izvajajo zaposleni na terenu. Podrobneje je interno izobraževanje 
prikazano 4.4.1 Izobraževanje zaposlenih v ZGS.  
 
 

Mednarodno sodelovanje 
 

Oddelek za gozdno tehniko intenzivno sodeluje na mednarodnem področju, največ na področjih 
gozdarskega svetovanja, rabe lesa za energijo ter gozdnih prometnic. Največ sodelujemo z 
organizacijo Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) in z Mednarodno zvezo 
gozdarskih raziskovalnih organizacij (IUFRO), pri kateri vodja oddelka vodi delovno skupino za 
gozdarsko svetovanje. 

 
Projekt »Krepitev zmogljivosti – usposabljanje gozdarskega sektorja za boljše delo z 
lokalnim prebivalstvom, Gvajana, Iwokrama« 
 

Projekt »Krepitev zmogljivosti - usposabljanje gozdarskega sektorja za boljše delo z lokalnim 
prebivalstvom, Gvajana, Iwokrama« je nastal kot rezultat sodelovanja ZGS, Ministrstva za 
zunanje zadeve, Direktorata za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč ter 
ambasade Gvajane pri Evropski uniji. Sredstva za izvedbo projekta je ZGS pridobil od 
Ministsrtva za zunanje zadeve na podlagi javnega razpisa v letu 2013. Projekt je obsegal 
gozdarsko svetovanje, participacijo v gozdarstvu in biomaso. Izveden je bil v septembru in 
oktobru 2013, izvedla pa sta ga strokovnjaka ZGS za omenjena področja, spec. Jurij Beguš in 
dr. Aleš Poljanec. Delo je potekalo na terenu z lokalnim gozdarskim kadrom in prebivalstvom. 
 
 

 
 

Slika 2: Delavnica v kraju Anni, Iwokrama, Gvajana 
 
 
 

Drugo 
 

Na mednarodnem področju smo aktivno sodelovali na področju gozdnih prometnic, svetovanja 
in participacije v gozdarstvu, gozdne tehnike in učinkovite rabe lesne biomase. Na posvetih in 
simpozijih doma in v tujini smo sodelovali z naslednjimi prispevki:  
 

 Beguš, J., »Gorsko kolesarjenje in ježa v gozdnem prostoru«, vodenje in referat na 
okrogli mizi ob Tednu gozdov, Ljubljana, maj 2013; 

 Beguš, J.; Krč, J.: Planning Forest Opening with Forest Roads, CROJFE vol 34(2013)2, 
izvirni znanstveni članek. 

V Gvajani so opravljeno delo ocenili zelo 
pozitivno. Na delavnicah oz. treningih je 
bilo usposobljeno načrtovano število 
gozdarskega kadra, sestali smo se z 
vsemi najpomembnejšimi deležniki gva-
janskega gozdarstva, izvedenih je bilo 
nekaj dodatnih aktivnosti, s projektom pa 
smo seznanili tudi ministra Ministrstva za 
naravne vire in okolje Gvajane, ki je tudi 
sprejel omenjena strokovnjaka. Na 
podlagi rezultatov projekta in odlične 
slike o Sloveniji in slovenskem gozdar-
stvu so v Gvajani pripravili predloge 
nadaljnjega sodelovanja. Takšne predlo-
ge je pripravil tudi ZGS. 
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1.4   GOZDNE ŽIVALI IN LOVSTVO 
 

            Odgovoren: Marko Jonozovič, univ. dipl. inž. gozd. 
 

 
 
 

Osrednje dejavnosti ZGS na področju gozdnih živali in lovstva so bile v letu 2013 naslednje: 
 

 že devetnajstič po vrsti smo izdelali letne lovsko upravljavske načrte za vseh 15 lovsko 
upravljavskih območij (LUO),  

 nadaljevali smo s sodelovanjem z lovskimi organizacijami na vseh ravneh – z Lovsko zvezo 
Slovenije, območnimi združenji upravljavcev lovišč (OZUL), lovskimi družinami ter lovišči s 
posebnim namenom, 

 nadaljevali smo z vsemi že utečenimi aktivnostmi, ki neposredno oz. posredno zadevajo 
področje dela z zavarovanimi živalskimi vrstami, primarno z velikimi zvermi. Podrobneje je o 
delu z velikimi zvermi obravnavano v poglavju 2 Javne naloge s področja varstva narave.  

 
 

1.4.1   Izdelava letnih načrtov območij za upravljanje z divjadjo 
 
Priprave na načrtovalsko sezono 2013 so bile z upravljavci lovišč oziroma območnimi lovskimi 
organizacijami pravočasno dogovorjene in na podlagi izkušenj iz preteklih let tudi dobro 
izvedene. V januarju 2013 so bili v okviru vseh LUO izvedeni pregledi odstrela in izgub divjadi 
po loviščih. Člani vseh območnih komisij LUO za tovrstne preglede so tudi delavci ZGS. 
Evidenčni podatki, potrebni za izdelavo načrtov, so bili oddani do roka, kot ga določa Pravilnik o 
vsebini načrtov upravljanja z divjadjo – do 10. februarja 2013, ponovno prek evidenčnega 
programa LISJAK, ki ga je razvila Lovska zveza Slovenije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, 
ZGS in OZUL-i. Skladno s Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z 
divjadjo so predloge načrtov določili sveti območnih enot ZGS. Pred sejami svetov območnih 
enot ZGS so bili osnutki načrtov objavljeni na spletni strani ZGS, za vse načrte pa smo pripravili 
javne predstavitve načrtov, na katere so bili vabljeni vsi v podzakonskih aktih opredeljeni 
souporabniki prostora. Na nekaterih območnih enotah ZGS so nosilci načrtovanja že v 
preliminarni fazi osnutke načrtov predstavili tudi območnim enotam KGZS, večina načrtovalcev 
pa je opravila tudi pogovore o realizaciji izvedenih ukrepov s pristojno inšpekcijsko službo. 
Osnutke načrtov je pregledal tudi Oddelek za gozdne živali in lovstvo in k njim dal pisne 
pripombe, na vsebino nekaterih osnutkov pa so dali pripombe tudi iz Sektorja za lovstvo in 
ribištvo na MKO. Vsebino načrtov je obravnaval tudi Strokovni svet ZGS. Načrti so bili v roku, do 
10. aprila 2013, oddani na MKO v potrditev. Pri izdelavi letnih načrtov LUO v letu 2013 smo, kot 
zdaj že običajno, upoštevali cilje, ukrepe in usmeritve, določene v območnih načrtih za lovski 

 

Planirano in realizirano v letu 2013 
 

Dejavnost Planirano Realizirano 

Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto ure % 

Izdelava letnih LN LUO 15 400 ur/LN 6.000 15 100 4.736 79 

                                        Povprečno:     100  79 

 

 Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Delo na vzdrževanju življenjskega okolja prostoživečih živali 1.000 902 90 

Sodelovanje z lovskimi družinami 2.000 1.894 95 

Druga dela na področju gozdnih živali in lovstva 19.140 18.715 98 

    

Skupaj gozdne živali in lovstvo 28.140 26.247 93 
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del vseh 15 LUO. Velja omeniti, da je pri izdelavi letnih načrtov LUO v 2013, poleg že 
običajnega nestrinjanja posameznih lovskih organizacij z nekaterimi vsebinami letnih načrtov 
LUO, prišlo do manjših zapletov pri določitvi predlogov letnih načrtov za Posavsko, Pomursko in 
Zasavsko LUO. Ob sodelovanju MKO in svetov območnih enot ZGS smo zaplete uspešno rešili. 
 

Vseh 15 letnih načrtov za LUO je MKO potrdilo s posamičnimi sklepi ministra sredi aprila 2013. 
 

Po potrditvi načrtov za LUO smo skupaj z OZUL-i in upravljavci lovišč/LPN aktivno sodelovali pri 
razdelitvi ukrepov odvzema po vrstah divjadi in vrsti del v življenjskem okolju divjadi po loviščih 
ter skupaj uskladili tudi določila letnih načrtov lovišč/LPN. O uskladitvi smo skupaj s pristojnimi 
OZUL-i izdali uskladitvene sklepe. 
 

Glede na zahteve IRSKO (lovske inšpekcije) smo izdelali strokovne presoje o izvrševanju 
načrtov (primarno glede odvzema divjadi) za leto 2012. 
 

Sodelovanje ZGS z lovskimi organizacijami na terenu je bilo v letu 2013 sorazmerno tvorno, kot 
sedaj že vrsto let. Letni načrti LUO so bili pravočasno izdelani in potrjeni, kar je prav tako 
rezultat solidnega sodelovanja ZGS in lovskih organizacij. Dobro sodelovanje z lovskimi 
organizacijami se navadno odrazi tudi v ugodni izvedbi letnih načrtov LUO ter pri reševanju 
skupnih operativnih težav v lovstvu, ki nastajajo tekom leta.  
 

V zvezi z izdelavo letnih lovsko upravljavskih načrtov LUO moramo ponovno poudariti, da 
morajo načrtovani ukrepi v populacije divjadi in njihovo okolje temeljiti na merljivih kazalcih o 
stanju populacij posameznih vrst divjadi in njihovega okolja. Prav zato se bomo skupaj z 
Biotehniško fakulteto – Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter drugimi subjekti 
na tem področju dela tudi v naprej trudili izpopolniti metodologijo za ugotavljanje usklajenosti 
populacij rastlinojede divjadi z okoljem. Tudi v ZGS so včasih pri pripravi in določitvi lovsko 
upravljavskih načrtov na različnih ravneh (strokovni sveti, sveti OE ZGS) iz subjektivnih razlogov 
predlagana nerealno velika povečanja načrtovanih odvzemov, kar negativno vpliva na dejanska 
prizadevanja lovcev pri uresničevanju načrtov. 

 
 
1.4.2  Aktivnosti v zvezi z izvajanjem Zakona o divjadi in lovstvu in  

sodelovanje z lovskimi organizacijami 
 
Aktivnosti v zvezi z izvajanjem Zakona o divjadi in lovstvu 
 

Zakon o divjadi in lovstvu je bil sprejet maja 2004 ter spremenjen oziroma dopolnjen v letu 
2008. V letu 2013 smo zato nadaljevali z izvajanjem njegovih (spremenjenih) določil, ki so 
bistveno razširiširila dejavnost ZGS. 
 
Naj omenimo le nekatere od teh aktivnosti v letu 2013: 
 

 sodelovali smo pri izdelavi nekaterih sprememb podzakonskih aktov; 

 s predstavniki LZS smo sodelovali pri izvedbi programov usposabljanja in opravljanja 
izpitov za lovske pripravnike in lovske čuvaje;  

 izvajali smo naloge in zadolžitve javne službe s področja divjadi in lovstva; 

 opravljali smo druge naloge, kot mu jih določa novi Zakon o divjadi in lovstvu. 

 
ZGS je pri izvajanju določil Zakona o divjadi in lovstvu tudi v letu 2013 sodeloval s pristojnimi 
državnimi organi, predvsem z MKO pa tudi z drugimi institucijami in organizacijami – z Zavodom 
RS za varstvo narave, s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, z nevladnimi organizacijami 
(Lovska zveza Slovenije, OZUL-i, lovske družine), lokalnimi skupnostmi ter številnimi 
posamezniki, ki jih zadeva zakon. 
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Priprava podzakonskih aktov po Zakonu o divjadi in lovstvu 
 

ZGS je v letu 2013 sodeloval s pripombami, mnenji, predlogi in javnimi razpravami pri pripravi 
»Pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi« (Ur.l. 
RS, št. 3/2013), pri pripravi spremembe »Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob« ter pri pripravi 
osnutka novega »Pravilnika o določitvi strokovnega spremstva pri udejstvovanju tujih lovskih gostov na 
skupinskih lovih«. Zadnja dva predpisa v letu 2013 še nista bila objavljena v Uradnem listu RS. 
 

Predstavnik ZGS je aktivno sodeloval tudi v komisiji MKO za presojo predlogov koncesionarjev za 
znižanje koncesijskih dajatev, še pred tem pa smo se na pobudo MKO pisno opredelili do prispelih vlog 
upravljavcev lovišč. 
 
 

Sodelovanje z lovskimi organizacijami 
 

Začeto korektno sodelovanje z LZS v preteklih letih se je nadaljevalo tudi v letu 2013. Z 
vodstvom LZS smo sodelovali pri pripravah na izvedbo štetja rjavega medveda v letu 2013 ter 
številnih drugih aktivnostih, ki zadevajo divjad in lovstvo, z referatom smo sodelovali na t.i. 
»lovskih dnevih« na sejmu v Gornji Radgoni, katerih naslovna tema je bila »Lovstvo včeraj, 
danes in jutri«, sodelovali smo pri načrtih za izvedbo novega sejma Lovstvo in ribištvo, ki je bil v 
aprilu 2013 v Gornji Radgoni ter se večkrat srečali ob odprtih vprašanjih s področja divjadi, 
lovstva in prostoživečih živali. 
 

Skupaj z LZS smo se redno srečevali tudi na sestankih, ki jih je skliceval MKO, na katerih smo 
obravnavali številna nerešena vprašanja skupnega sodelovanja pri pravno-organizacijskih in 
operativnih zadevah s področja divjadi in lovstva, nazadnje ob koncu leta, ko je minister 
imenoval posebno komisijo, ki je preučila možnosti odprave administrativnih ovir za 
poenostavitev načrtovanja pri divjem prašiču in dala predloge za Navodilo MKO za načrtovalsko 
leto 2014. 
 

Skupaj s predstavniki LZS smo se udeležili dveh neformalnih koordinacij OZUL-ov – vseh 
predsednikov oz. predstavnikov le-teh, ki so bile sklicane v letu 2013 na Mašunu in na 
Bizeljskem. Na srečanju so bile obravnavane vse aktualne teme medsebojnega sodelovanja, s 
poudarkom na načrtovanju upravljanja z divjadjo. Še pred tem smo v okviru Oddelka za gozdne 
živali in lovstvo pripravili strokovna izhodišča za upoštevanje stalne prisotnosti velikih zveri 
(volka, risa) pri načrtovanju plenskih vrst (velikih rastlinojedov) in jih uskladili z lovskimi 
organizacijami, preden smo določila zapisali v letne načrte za LUO za leto 2014. 
 

Po potrditvi letnih načrtov LUO smo sodelovali pri pregledih letnih načrtov gospodarjenja v 
loviščih in njihovi uskladitvi z letnimi načrti LUO. Celo leto, predvsem pa v jesenskem obdobju, 
smo skupaj z OZUL-i, upravljavci lovišč ter lovsko inšpekcijo skrbeli za usklajeno in pravilno 
realizacijo načrtovanih ukrepov v populacijah divjadi in njihovem okolju. 
 

Poleg rednega, formalnega sodelovanja z lovskimi organizacijami pri pripravi letnih načrtov 
LUO, smo dnevno sodelovali z upravljavci lovišč in LPN pri reševanju tekočih vprašanj, ki 
zadevajo divjad in lovstvo. Skladno s pristojnostmi smo spremljali delo lovskih organizacij in 
pomagali reševati različne probleme v loviščih, predvsem s področja odvzema divjadi in del v 
njenem življenjskem okolju, krmljenja divjadi, preprečevanja in saniranja škod od divjadi in na 
njej, upravljanja z divjadjo in lovišči ter problematike obor za rejo divjadi. Vodje odsekov za 
gozdne živali in lovstvo so se redno odzivali na pobude lovskih družin in OZUL-ov, se na 
nekaterih območnih enotah na povabila lovskih družin v LUO v spomladanskem času 
udeleževali njihovih letnih skupščin, med letom pa opravili več sestankov z OZUL-i. S 
predstavniki nekaterih lovskih družin smo sodelovali tudi pri reševanju nejasnosti pri mejah 
lovišč in urejanju medsosedskih odnosov. Na željo upravljavcev lovišč smo zagotovili izdelavo 
in tiskanje kart lovišč. Za številne lovske družine in tudi OZUL-e smo izvedli predavanja na temo 
izdelave »lovskih načrtov«, biologije in ekologije vrst divjadi, načinov in izvedbe monitoringa idr.. 
 



 45 

Skupaj s predstavniki lovskih organizacij iz Slovenije in državnih organov smo se vključevali v 
mednarodne stike, predvsem s sosednjimi državami na področju divjadi in lovstva, in sicer: 

 navezali smo stike z obmejnimi lovskimi organizacijami v Republiki Italiji, konkretno z 
Distretto venatorio n. 1 »Tarvisiano« in naravnim parkom »Prealpi Giuglie«. Namen 
stikov je bil poenotenje gospodarjenja s populacijo kozorogov na Kaninu. V ta namen 
smo opravili dva obiska v Italiji, predstavnik parka »Prealpi Giuglie« pa je obiskal 
Slovenijo in nam predstavil projekt naselitve kozorogov na Kaninu (OE Tolmin); 

 sodelovali smo na sestankih meddržavnega Lovsko upravljavskega bazena Žumberak – 
Gorjanci, na temo upravljanja/načrtovanja z jelenjadjo in divjim prašičem ter analize škod 
po teh vrstah (OE Brežice); 

 sodelovali smo na področju načrtovanja upravljanja z divjadjo na Madžarskem – z 
izmenjavo podatkov o odvzemu in škodah parkljaste divjadi v obmejnih loviščih Slovenije 
in Madžarske s pristojnimi službami za načrtovanje upravljanja z divjadjo županije Vas in 
Zala (OE Murska Sobota); 

 sodelovali smo pri pripravi skupnih izhodišč za gospodarjenje z divjadjo na območju, ki 
meji na Lovsko zvezo istrske županije (R Hrvaška) in z lovci iz Republike Italije (dežele 
Furlanije Julijske Krajine, 13. okraj Kras) pri pripravi skupnih izhodišč za upravljanje z 
divjadjo (OE Sežana); 

 

V novembru 2013 smo skupaj z ERIC-o Velenje in LZS v Velenju so-organizirali 5. posvet o 
divjadi. Tokrat je bil posvet posvečen mali divjadi in je imel z udeležbo predstavnikov Srbije in 
Hrvaške mednarodni značaj. ZGS je sodeloval v organizacijskem in programskem odboru ter s 
štirimi odmevnimi referati. Posveta se je udeležilo okoli 100 udeležencev, pretežno iz lovskih 
organizacij iz vse Slovenije. 
 

Na pobudo treh nevladnih organizacij – Lovske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije in 
Planinske zveze Slovenije smo se udeležili pripravljalnega sestanka in nato tudi strokovnega 
posveta v Državnem svetu RS na temo problematike voženj v naravnem okolju z naslovom 
»Imamo rešitve, toda ali imamo voljo?«. Na tem posvetu je predstavnik ZGS, mag. Veselič 
predstavil referat ZGS na obravnavano temo. 
 

Skupaj s predstavniki Komisije za lovsko kulturo pri LZS smo sodelovali pri izvedbi 6. državnega 
in 1. mednarodnega prvenstva Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja v Idriji. ZGS je 
pomagal pri organizaciji prireditve in sodeloval z nagovorom sodelujočim. 
 

Vodje odsekov za gozdne živali in lovstvo po območnih enotah ZGS so v skladu s sklepom 
MKO, št. 012-24/2007 sodelovali v izobraževalnih dejavnostih za lovske pripravnike na temo 
upravljanja z divjadjo in z lovišči ter v izpitnih komisijah za opravljanje lovskega izpita v vseh 
LUO. S komisijo LZS za izobraževanje smo se na skupnem sestanku dogovorili glede nekaterih 
nejasnosti pri izvajanju prijav na lovske izpite ter o spremembah modula izobraževanja za 
lovske izpite. 
 

Izbrani predavatelji ZGS so v skladu s sklepoma MKO, št. 341-31/2008/8 in št. 341-31/2008/11 
sodelovali v izobraževalnih dejavnostih za lovske čuvaje v Ribnici (ZLD Kočevje) in Celju 
(Savinjsko-Kozjanska ZLD) ter v državnih izpitnih komisijah za opravljanje lovsko čuvajskega 
izpita v Ljubljani (za lovske čuvaje iz kočevskega območja) in Celju (za lovske čuvaje iz 
celjskega območja). Na sedežu LZS v Ljubljani so bili izvedeni tudi popravni izpiti za kandidate, 
ki se na prve roke niso odzvali ali na njih niso bili uspešni. 
 

Odsek za gozdne živali in lovstvo na OE Postojna je intenzivno sodeloval z regijskimi lovskimi 
organizacijami (LUO/OZUL/LD/LPN) pri pripravi tradicionalnega pregleda odstrela in izgub 
jelenjadi v Notranjskem LUO (že več desetletij je izvedba razstave v gradu Snežnik); OE 
Postojna, OE Tolmin in OE Ljubljana so sodelovale pri pripravi pregleda odstrela in izgub 
jelenjadi v Zahodno visoko kraškem LUO; OE Nazarje, OE Celje in OE Ljubljana pri enakem 
delu za Kamniško-Savinjsko LUO; OE Slovenj Gradec za Pohorsko LUO, OE Sežana pa za 
Primorsko LUO (v Marezigah). Ob teh pregledih oziroma razstavah so bile izdane tudi 
priložnostne brošure. 
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1.4.3   Evidentiranje odstrela in izgub divjadi 
 

Podatke o odstrelu in izgubah divjadi za lovsko leto 2012 smo pridobili z zakonsko določenim 
sodelovanjem na ocenjevanjih in kategorizacijah odstrela in izgub divjadi za preteklo lovsko leto 
v vseh LUO, kar je potekalo v januarju 2013. Dokončno usklajeni in preverjeni podatki o 
realizaciji z načrti lovskoupravljavskih območij določenih ukrepov v populacijah divjadi in 
njihovem življenjskem okolju za leto 2013 bodo znani po uskladitvi evidenc in posredovanju 
podatkov lovskih organizacij za nove letne načrte LUO (po 10. 2. 2014) in vnosu v računalniško 
bazo ZGS.  
 

V preglednici 24 so prikazani podatki o odvzemu za vse vrste divjadi in podatki o odvzemu 
velikih zveri, za katere vodimo na ZGS osrednjo bazo podatkov za Slovenijo že od leta 1994. 
 
 

Preglednica 24: Odstrel in ugotovljene izgube divjadi in velikih zveri za leto 2013 v Sloveniji 
 

Vrsta divjadi Načrt  
odvzema 
v l. 2013 

Ocena 
odstrela 
v l. 2013 

Ocena 
izgub 

v l. 2013 

Delež 
izgub v 

odvzemu 

Ocena  
odvzema  
v l. 2013 

Realizacija 
načrta 

Primerjava 
odvzema v l. 

2013 z odvzemom  
v l. 2012 

 Število Število Število % Število % % 

srna 41.417 31.668 9.527 0,23 41.195 0,99 0,98 

navadni jelen 6.161 4.755 1.216 0,20 5.971 0,97 1,02 

damjak 160 215 13 0,06 228 1,43 0,89 

muflon 688 562 98 0,15 660 0,96 0,98 

gams 2.657 2.050 355 0,15 2.405 0,91 0,97 

alpski kozorog 25 9 8 0,47 17 0,68 1,55 

divji prašič 9.547 8.615 203 0,02 8.818 0,92 0,67 

lisica 11.898 9.416 984 0,09 10.400 0,87 0,88 

jazbec 1.381 756 424 0,36 1.180 0,85 0,85 

kuna zlatica 279 138 30 0,18 168 0,60 1,02 

kuna belica 1.770 1.148 376 0,25 1.524 0,86 1,00 

alpski svizec 36 17 0 0,00 17 0,47 1,06 

pižmovka 176 44 3 0,06 47 0,27 0,78 

poljski zajec 3.776 2.528 534 0,17 3.062 0,81 0,88 

fazan 22.672 17.074 45 0,00 17.119 0,76 0,81 

poljska jerebica 1.594 1.507 5 0,00 1.512 0,95 1,03 

raca mlakarica 4.293 3.574 9 0,00 3.583 0,83 0,98 

sraka 1.169 857 2 0,00 859 0,73 0,97 

šoja 4.361 3.570 4 0,00 3.574 0,82 0,90 

siva vrana 9.749 9.286 19 0,00 9.305 0,95 1,00 

nutrija 50 224 5 0,02 229 4,58 0,85 

polh - 147.224 239 0,00 147.463 - 173,69 

rakunasti pes - 0 0 0,00 0 - 0,00 

Medved 72/79*
/
** 51 16 0,24 66 - 0,50 

Volk 8/0*
/
** 1 2 0,67 3 - 0,21 

Ris - 0 0 0,00 0 - - 
 

Opomba: *Pravilnik o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis 
lupus) iz narave (Ur. list RS, št. 73/12) je predvidel odstrel (izredni in redni) in ne odvzem, za razliko od 
načrtovanja pri divjadi, 72 osebkov rjavega medveda ter 8 osebkov volka. Pravilnik je veljal 1. 10. 2012 – 30. 9. 
2013. 

**Pravilnik o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis 
lupus) iz narave (Ur. list RS, št. 104/13) je predvidel odstrel (izredni in redni) in ne odvzem, za razliko od 
načrtovanja pri divjadi, 79 osebkov rjavega medveda ter nobenega (0) osebka volka. Pravilnik velja od 13. 12. 
2013 – 30. 9. 2014. 

 

Podatki iz preglednice 24 so podrobneje obravnavani – analizirani in obrazloženi v Poročilu o 
gozdovih za leto 2013. 
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Načrtovanju in realizaciji posegov v populacije parkljaste divjadi, še posebej pri srnjadi, jelenjadi 
in divjem prašiču, smo skupaj z lovskimi organizacijami v zadnjih letih posvetili veliko 
pozornosti, saj smo se v posameznih regijah soočali in se lokalno še soočamo z velikimi 
neusklajenostmi populacij divjadi z njihovim življenjskim okoljem. Pretekli napori so v nekaterih 
okoljih znižali številčnost parkljarjev, zato je postala realizacija odstrela zahtevnejša in je načrte 
težje uresničiti v celoti ali celo v mejah dopustnih odstopanj, ki jih določajo načrti.  
 

Pri vrstah velike divjadi je odvzem v letu 2013 primerljiv s tistim v letu 2012, razen pri divjem 
prašiču, kjer je bil zabeležen znaten manjši odvzem – le 67 % odvzema iz leta 2012. Odvzem 
damjaka je bil za 11 % nižji kot v letu 2012, odvzem navadnega jelena za 2 % večji kot v letu 
2012 (v absolutnem številu gre za nov rekord odvzema jelenjadi v zgodovini Slovenije), odvzem 
alpskega kozorogu pa za 55 % večji kot v letu 2012. Odvzem srnjadi, gamsa in muflona je bil 
približno takšen kot v letu 2012. Realizacija načrtovanega odstrela je bila pri vseh vrstah v 
povprečju za celo Slovenijo v mejah dopustnih odstopanj, navedenih v letnih lovsko 
upravljavskih načrtih za LUO. 
 
 

1.4.4   Delo na izboljševanju življenjskega okolja prosto živečih živali 
 
Delo na izboljšanju življenjskega okolja prosto živečih živali je ena od temeljnih nalog, s katero 
ZGS sam in prek lastnikov gozdov ter drugih uporabnikov prostora zagotavlja ugodne razmere 
za razvoj prosto živečih živali ter hkrati tudi blaži pritiske predvsem rastlinojede divjadi na 
gozdni in poljski ekosistem.  
 

V preglednici 25 so prikazana tista opravljena dela za vzdrževanje življenjskega okolja prosto 
živečih divjih živali, ki so jih v letu 2013 načrtovali in prevzeli delavci ZGS. Preglednica ne 
prikazuje del, ki so bila lastnikom gozdov sofinancirana v okviru negovalnih del, so pa zaradi 
strokovne celovitosti hkrati z gozdnogojitvenim ciljem izpolnila tudi širše ekološko in biotsko 
poslanstvo, ter del, ki so jih opravili izvajalci del (predvsem gre za upravljavce lovišč) na lastne 
stroške (npr. številna dela, ki so bila opravljena na državnih parcelah, kjer (so)financiranje 
izvajalcem ni možno).  
 

Iz vsebine preglednice 25 je razvidno, da je obseg izvedenih ključnih ukrepov za izboljšanje 
življenjskega okolja prosto živečih živali v letu 2013 ni presegel obsega iz leta 2012, kar je 
posledica pomanjkanja proračunskih sredstev, še posebej so se indeksi 2013/2012 znižali pri 
nekaterih ključnih ukrepih v državnih gozdovih. Za zasebne gozdove je bilo namenjenih le 
50.000 EUR, kar je sicer približno enako kot v preteklem letu. Realizacija je bila 100 %, vendar 
je denar zadoščal le za izvedbo najnujnejših del. Vložek – količinski, kakovostni in nenazadnje 
finančni – v letu 2013, podobno kot že leta poprej, v celoti ocenjujemo kot nezadovoljiv. 
 
 

Preglednica 25: V letu 2013 opravljeno delo na izboljšanju življenjskega okolja prosto živečih 
živali 
 

LASTNIŠTVO 
  

Vzdrževanje 
grmišč 

Vzdrževanje 
travnih in pašnih 

površin 
Osnovanje pasišč 

Vzdrževanje 
zaraščajočih 

pasišč 

Spravilo sena z 
odvozom 

ha dni ha dni ha dni ha dni ha dni 

Zasebni g. 7,86 66 248,06 453 0,56 44 0 0 96,18 201 

Indeks 
2013/2012 

0,92 0,80 1,23 1,09 - - 0,00 0,00 1,06 1,07 

Državni g. 0,90 6 144,97 246 0,00 0 0 0 159,42 328 

Indeks 
2013/2012 

0,09 0,11 0,80 0,92 - - 0,00 0,00 0,99 0,99 

SKUPAJ 8,76 72 393,03 699 0,56 44 0 0 255,60 529 

Indeks 
2013/2012 

0,46 0,53 1,03 1,03 0,29 2,10 0,00 0,00 1,02 1,02 
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LASTNIŠTVO 

Izdelava in 
vzdrževanje 

vodnih virov in 
kalov  

Vzdrževanje 
večjega vodnega 

vira 

Sadnja 
plodonosnega 

drevja in grmovja 

Postavitev in 
vzdrževanje 

gnezdnic 

Zaščita pred 
zvermi – ograje 

  kos dni kos dni kos dni kos dni m dni 

Zasebni g. 95 87 12 60 831 23 100 5 0 0 

Indeks 
2013/2012 

0,98 0,93 0,92 0,92 0,78 0,88 1,41 0,63 0,00 0,00 

Državni g. 115 109 4 20 80 3 127 7 0 0 

Indeks 
2013/2012 

1,01 1,01 1,33 1,33 - - 1,11 1,17 0,00 0,00 

SKUPAJ 210 196 16 80 911 26 227 12 0 0 

Indeks 
2013/2012 

1,00 0,97 1,00 1,00 0,86 1,00 1,22 0,86 0,00 0,00 

           

LASTNIŠTVO 
Ohranjanje 
biotopov - 
zatočišč 

Izdelava stez Vzdrževanje stez 
Ostala 

biomeliorativna 
dela 

DELO 
SKUPAJ 

 

 

  ha dni m dni m dni ha dni dni  

Zasebni g. 2,07 12 0 0 0 0 0 0 951  

Indeks 
2013/2012 

1,48 1,33 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 
 

Državni g. 0,85 6 0 0 5.700 27 1,00 4 756  

Indeks 
2013/2012 

0,17 0,26 - - 0,78 0,82 - - 0,87 
 

SKUPAJ 2,92 18 0 0 5.700 27 1,00 4 1.707  

Indeks 
2013/2012 

0,44 0,56 - - 0,78 0,82 - - 0,97 
 

 

 
 

1.4.5   Druge dejavnosti 
 
Sodelovanje pri izdelavi gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov ter pri 
izdaji soglasij za posege v gozd in gozdni prostor 
 
 

Preglednica 26: Sodelovanje vodij odsekov za gozdne živali in lovstvo pri izdelavi gozdno-
gospodarskih načrtov GGE, gozdnogojitvenih načrtov in pri izdaji soglasij za posege v gozd 
in gozdni prostor v letu 2013 
 

Območna enota Načrti GGE Gozdnogojitveni načrti Soglasja 

 število število število 

Tolmin 2   8 

Bled 1 4 6 

Kranj 2   1 

Ljubljana 3 30 8 

Postojna 3     

Kočevje 3   1 

Novo mesto 2   2 

Brežice 1   4 

Celje 1 18   

Nazarje 1 1 7 

Slovenj Gradec 1 3 3 

Maribor 2     

Murska Sobota 1     

Sežana 1     

SKUPAJ 24 56 40 
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Sodelovanje vodij odsekov za gozdne živali in lovstvo pri izdelavi gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih načrtov je dorečeno in v večini območnih enot zgledno, kar kaže na uspešno 
vertikalno in horizontalno sodelovanje med strokovnimi področji znotraj ZGS. Vsekakor moramo 
ugotoviti, da je na področju usklajenega načrtovanja dela z gozdom in živalskim svetom v primerjavi 
s stanjem pred reorganizacijo gozdarstva dosežen pozitiven premik in je z delom v zastavljeni smeri 
potrebno nadaljevati. Pozitivne trende kaže tudi ugotovitev, da vodje odsekov za gozdne živali in 
lovstvo sodelujejo pri izdaji soglasij za posege v gozd in gozdni prostor, kadar je njihova izdaja 
povezana s funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti gozda. Ta naloga postaja vse pomembnejša 
in vedno bolj zaposluje vodje odsekov za gozdne živali in lovstvo. 
 
 

Drugo 
 

Na začetku leta 2013 smo izdelali analizo letnih lovsko upravljavskih načrtov območij za leto 
2012 in pripravili strokovne podlage za letne upravljavske načrte območij za leto 2013. Pri tem 
smo sodelovali z vsemi lovskimi organizacijami – lovskimi družinami in lovišči s posebnim 
namenom, Lovsko zvezo Slovenije in OZUL-i. Našo aktivnost na tem področju je bilo čutiti tako 
na ravni lovsko upravljavskih območij kot tudi na ravni številnih ožjih območij, pomembnih za 
upravljanje s posameznimi vrstami oziroma skupinami vrst divjadi. Pri obravnavi vsebin načrtov 
LUO smo sodelovali tudi z Inšpektoratom RS za kmetijstvo in okolje. 
 

V skladu s pogodbo med ZGS in MKO o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz 
državnega proračuna, iz proračunske postavke »6328 - Vzdrževanje življenjskega okolja prosto 
živečih živali v zasebnih gozdovih«, smo izdelali razdelilnik sredstev po organizacijskih enotah 
ZGS, izdali odločbe in prevzeli opravljena dela v vrednosti 49.994,55 EUR. 
 

Na podlagi odločbe MKO o pooblastilu za ocenjevanje škode od divjadi na nelovnih površinah 
smo tekoče ocenjevali škodo od divjadi ter zapisnike in sklenjene sporazume z oškodovanci 
posredovali na MKO. Velja omeniti, da gre pri tem za nalogo, ki je novejše narave in jo ZGS 
izvaja v okviru svojih rednih proračunskih sredstev, poraba delovnega časa in materialnih 
sredstev pa je tu precejšnja. V letu 2013 smo tako ocenili 232 škodnih dogodkov, kar je za    
115 % več kot leta 2012 (108 primerov). Število škodnih dogodkov se je v letu 2013 bistveno 
povečalo, tudi na račun izjemno ostre zime 2012/13 ter s tem povezane pojavnosti divjadi in 
povzročanja škod v okolici človeških bivališč – na nelovnih površinah, polega tega pa je splošna 
finančna kriza v družbi povzročila, da lastniki zemljišč dosledneje prijavljajo škode, tudi tiste 
najmanjše. 
 

V letu 2013 so sodelavci ZGS na vseh območnih enotah, razen na OE Kranj, sodelovali pri 
komisijskem – skupnem ugotavljanju škod od divjadi v LUO na »drugi stopnji« (v okviru 
Komisije LUO imenovane s strani resornega ministrstva), kot to določa Zakon o divjadi in 
lovstvu za primere, ko se upravljavec lovišča oz. LPN in oškodovanec ne uspeta dogovoriti za 
ustrezno odškodnino. Takih primerov je bilo v letu 2013 kar 66, kar je za 69 % več kot leta 2012 
(39 primerov), kar govori v prid tezi iz prejšnjega odstavka, da zaradi finančnih težav družbe kot 
celote lastniki zemljišč dosledneje prijavljajo škode. 
 

Na območnih enotah smo, skladno z utečenim načinom dela že od ustanovitve ZGS, uredili 
evidenco o odstrelu in izgubah divjadi za preteklo lovsko leto 2012 na ravni lovsko upravljavskih 
območij in posameznih lovišč, kar je pomembna strokovna podlaga za načrtovanje. 
Statističnemu uradu RS smo posredovali statistične podatke o odstrelu in izgubah divjadi ter o 
opravljenih delih v življenjskem okolju divjadi za leto 2012 za vsa LUO in še posebej za vsa 
lovišča s posebnim namenom v Sloveniji. Vodili smo tudi baze podatkov o odvzemu velikih 
zveri, o monitoringih velikih zveri, o popisih objedenosti gozdnega mladja idr. 
 

Za MKO smo izdelali t.i. »Zeleno poročilo« s statističnimi podatki za leto 2012 o odstrelu in 
izgubah divjadi ter o opravljenih delih v življenjskem okolju in škodah od divjadi za celotno 
Slovenijo. 
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Vodje odsekov za gozdne živali in lovstvo so sodelovali pri izobraževanjih ali pa so bili sami 
vodje izobraževanj delavcev ZGS, šolske mladine, strokovne (gozdarsko-lovske) in širše 
javnosti ter lastnikov gozdov na temo živalskega sveta. Izobraževanja so bila izvedena v obliki 
predavanj, delavnic, razstav, šolskih in drugih obiskov ter člankov in objav v strokovnih revijah, 
glasilih, časopisih ter na radiju in televiziji. Delavci ZGS, ki delujejo na področju gozdnih živali in 
lovstva, so nudili podatke in strokovno pomoč ter mentorstvo pri seminarskih, strokovnih in 
diplomskih nalogah dijakom in študentom gozdarstva in drugih študijskih smeri. Nekateri 
sodelavci so intenzivneje sodelovali pri vodenjih po gozdnih in lovskih učnih poteh (s temami iz 
živalskega sveta) in drugih dejavnostih na področju stikov z javnostjo. 
 

S področja sodelovanja s širšo javnostjo nekatere aktivnosti posebej izpostavljamo: 
 

 izvedli smo predavanje na temo »Škoda po jelenjadi« (OE Bled); 

 sodelovali smo na prireditvi ob Tednu gozdov za šolsko mladino (t.i. »Gozd-Voda-
Mlinček«) in na »Taborniškem festivalu« (OE Ljubljana); 

 z referatom in razpravo smo sodelovali na zaključni predstavitvi in okrogli mizi projekta 
IPA »Sožitje« na temo rjavega medveda in ljudi v Kočevju (OE Kočevje in CE ZGS); 

 vodili smo naravoslovni dan za otroke OŠ Sodražica na temo živalskega sveta v gozdu 
(OE Kočevje); 

 sodelovali smo na vsakoletnem januarskem štetju vodnih ptic IWC (OE Brežice, OE 
Murska Sobota); 

 sodelovali smo pri vsakoletnem nočnem štetju kosca v rezervatu Jovsi in pri popisu 
srednjega detla v Dobravi (OE Brežice); 

 sodelovali smo pri prenovi, zasajevanju okolice in odprtju Gozdne učne poti Hrastje, 
vodili smo več skupin otrok po njej in tudi po lovski učni poti Rinka v Občini Žalec (OE 
Celje); 

 sodelovali smo na okrogli mizi o problematiki divjega prašiča na Svetini (OE Celje); 

 skupaj z Zvezo gozdarskih društev Slovenije smo organizirali predavanje Ivana Esenka 
»Vrt učilnica življenja – pomen živalskega sveta v vrtnem okolju« (OE Nazarje); 

 soorganizirali smo predavanje za predstavnike lovskih družin Koroške Lovske zveze na 
temo »Zveri v Sloveniji« (OE Slovenj Gradec); 

 sodelovali smo na okrogli mizi »Škode od divjadi na Goričkem« v organizaciji občine 
Šalovci (OE Murska Sobota); 

 vodili smo otroke OŠ Bakovci po učni poti (OE Murska Sobota). 
 
Skupaj z raziskovalnimi institucijami in državnimi ter lokalnimi institucijami smo sodelovali pri 
številnih raziskovalnih in drugih nalogah, ki zadevajo prosto živeče živali. Pri tem nekatere 
posebej izpostavljamo. 
 

 

 V oktobru 2013 smo skupaj z OZUL za Triglavsko LUO in TNP izvedli peti monitoring 
gamsa v Triglavskem LUO (OE Tolmin).Za Smučarsko zvezo Slovenije smo v aprilu in 
maju 2013 izvedli podroben popis rastišč divjega petelina v radiju 2 km okoli 
biatlonskega centra na Pokljuki ter izdelali zaključno poročilo (OE Bled). 

 Sodelovali smo na meritvah vzorčnih ploskev pri projektu A2C Projekt Alpine Green 
Recharge (OE Bled). 

 Urejali smo podatke opazovanja jelenjadi v vzhodnih Karavankah in Kamniško 
Savinjskih Alpah, ki smo jih v sodelovanju z upravljavci lovišč in LPN zbirali 9 let. 
Analizirali smo nekatere podatke in na njihovi podlagi pripravili strokovni prispevek z 
naslovom: Velikost skupin navadne jelenjadi v Karavankah in Kamniško-Savinjskih 
Alpah. Prispevek je bil objavljen v glasilu Lovec (št. 1/2014) (OE Kranj). 

 Nadaljevali smo zbiranje podatkov za raziskavo o značilnostih rasti in razvoja muflonjih 
rogov na Gorenjskem, proučevanje asimetrije rogljev pri muflonu ter izvajanje moni-
toringa muflonov v Gorenjskem lovsko upravljavskem območju (OE Kranj, OE  Bled). 
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 Kot člani delovne skupine smo v okviru projekta WETMAN – Ohranjanje in upravljanje 

sladkovodnih mokrišč v Sloveniji koordinirali in nadzorovali dela pri postavljanju lesenih 

pregrad na izsuševalnih jarkih na Lovrenških jezerih, odstranjevanju zarasti, partnerskih 

srečanjih idr.. V okviru projekta smo sodelovali tudi na sestanku na temo usmeritev za 

upravljanje z divjadjo za ohranjanje ugodnega stanja koconogih kur, ki je bil organiziran 

v Ljubljani. V ta namen smo skupaj s predstavnikom ZRSVN pripravili prestavitev z 

naslovom Usmeritve in izzivi za ohranjanje ugodnega stanja populacij koconogih kur na 

primeru Pohorja (OE Slovenj Gradec, OE Maribor). 

 Kot člani delovne skupine smo sodelovali pri projektu Natura 2000 Management 

programme for Slovenia for the period 2014–2020 – SI NATURA 2000 Management 

(LIFE11 NAT/SI/880, 20. 8. 2012 – 30. 3. 2015) (OE Slovenj Gradec). 

 Kot člani delovne skupine smo sodelovali pri projektu SYLVAMED v okviru programa 

MED (OE Slovenj Gradec). 

 V okviru projekta ALPA – Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih smo  

sodelovali pri pripravi za čiščenje območij Ostruščice in Mulejevega vrha na Pohorju (OE 

Slovenj Gradec).  

 Skupaj z Zavodom RS za varstvo narave smo sodelovali pri pripravi na prijavo projekta v 

okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma in Programa finančnega 

mehanizma EGP 2009-2014 – biodiverziteta in naravna dediščina, kjer bi bil ZGS  

vodilni partner. Cilj projekta je izboljšati učinkovitost upravljanja in spremljanja območij 

Natura 2000 ter zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti Natura vrst in habitatnih 

tipov. Rok za prijavo projekta je 28. 2. 2014 (OE Slovenj Gradec, OE Maribor). 
 

V okviru izvajanja Pravilnika o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj 
živali oziroma državnega monitoringa klasične svinjske kuge pri divjih prašičih, stekline pri 
lisicah ter aviarne influence pri prostoživečih pticah, smo se na pobudo Uprave RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) udeležili predstavitvenega sestanka, pozneje 
pa – za potrebe priprave dokumentacije za vzorčenje po loviščih in zbiranja potrebnih podatkov 
ter sklenitve pogodb z OZUL-i za pridobitev vzorcev – posredovali podrobne podatke o 
načrtovanem odvzemu divjih prašičev, lisic in rac mlakaric po loviščih in lovsko upravljavskih 
območjih za leto 2013. 
 

Skupaj z UVHVVR in drugimi institucijami oziroma organizacijami smo kot člani komisije 
(Oddelek in LPN) sodelovali pri nadzoru stekline v Sloveniji ter pri odločanju o spomladanskem 
in jesenskem polaganju vab. V vse letne načrte LUO smo še posebej zapisali določila UVHVVR 
o obvezni oddaji ustreznega števila živali za pregled s strani upravljavcev lovišč.  
 

Skupaj z UVHVVR in drugimi institucijami in organizacijami smo sodelovali pri vzpostavitvi 
sistema monitoringa in nadzora nad aviarno influenco (ptičja gripa) in klasično svinjsko kugo pri 
divjih prašičih.  
 

Z Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na BF smo sodelovali pri nadaljevanju 
vzpostavitve točkovnega (geokodiranega) vodenja odvzema velike divjadi in velikih zveri v 
loviščih s posebnim namenom. Prizadevali smo si pridobiti geokodirane podatke o odvzemu 
omenjenih vrst za leto 2012 tudi iz drugih lovišč (LD) v Sloveniji. 
 

V začetku leta 2013 smo skupaj s številnimi kolegi iz ZGS sodelovali na strokovnem posvetu na 
temo bodoče organiziranosti gozdarstva, ki ga je pripravila Biotehniška fakulteta – Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 
 

S strokovno razstavo »Ris v Sloveniji – včeraj, danes – ali tudi jutri?« (skupaj z Univerzo v 
Ljubljani, Biotehniško fakulteto, Oddelkom za biologijo) in predstavitvijo LPN v ZGS smo se v 
aprilu 2013 udeležili 8. mednarodnega sejma Lovstvo in ribištvo v Gornji Radgoni. Poleg 
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strokovne razstave je direktor ZGS na t.i. »lovskih dnevih« podal na Oddelku za gozdne živali in 
lovstvo pripravljen referat na temo »LPN v Sloveniji, včeraj, danes, jutri«. 
 

Skupaj z organizatorjema - Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na BF in ERIC-o 
Velenje - smo v oktobru 2013 s tremi prispevki sodelovali na delavnici »Možnosti izpopolnitve 
kontrolne metode pri načrtovanju upravljanja prostoživečih parkljarjev«. 
 

Sodelovali smo na 8. strokovnem posvetu z naslovom Pregled upravljanja območij Natura 2000 
v Ljubljani. Za to priložnost smo izdelali plakat »Izvajanje ukrepov v biodiverzitetno vrednejših 
gozdovih«, ki je bil razstavljen na posvetu. 
 

Sodelovali smo na dveh predstavitvah zaključenega projekta CRP o škodah v gozdovih (divjad), 
ki so ga na ZGS predstavili BF, Gozdarski inštitut Slovenije in ERIC-o Velenje. 
 

Ob mednarodnem dnevu gozdov v mesecu marcu smo skupaj z Oddelkom za gozdno 
gospodarsko načrtovanje na tiskovni konferenci medijem in javnosti predstavili sprejete 
območne načrte za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo. 
 

Skupaj z »Inštitutom za ohranjanje naravne dediščine LUTRA« smo nadaljevali s popisom 
prisotnosti vidre in povozov vidre na prometnicah v Sloveniji. 
 

Skladno z dopisi MKO smo v letu 2013 izdelali 17 strokovnih mnenj ter pojasnilnih odgovorov 
glede prispelih vlog OZUL-ov, upravljavcev lovišč in LPN ter posameznikov in organizacij škod 
od divjadi (Kočevska), glede izvajanja izrednega odstrela svizca (območje TNP) ter za izredni 
odstrel v lovopustu – dovolitev podaljšanja lovne dobe ali predčasnega odstrela (za vrste fazan, 
navadni jelen, siva vrana, divji prašič) in odstrela z uporabo umetnih svetlobnih virov (divji 
prašič). 
 

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja smo pripravili dva odgovora na 
dopise DOPPS ter se srečali z informacijsko pooblaščenko po prijavi Radia Univox ter ji nudili 
zahtevane odgovore in listine v zvezi z izrednim odstrelom rjavega medveda v Kočevski Reki. 
 

Sklicali smo operativni sestanek med vodstvom ZGS in Inšpektoratom RS za kmetijstvo in 
okolje – lovsko inšpekcijo, kjer smo pregledali nekatere zakonodajne podlage, ugotavljali 
določene pomanjkljivosti in se dogovarjali za usklajeno operativno sodelovanje na področju 
divjadi in lovstva. 
 

Zaradi racionalizacije poslovanja v ZGS smo izpeljali samo tri kolegije Oddelka za gozdne živali 
in lovstvo. 
 

Oddelek za gozdne živali in lovstvo je sodeloval pri vseh odprtih vprašanjih in nalogah s 
področja divjadi in lovstva v povezavi z LPN v sestavi ZGS: 
 

 v zvezi z iskanjem možnosti za delno financiranje LPN iz javnih sredstev, izboljšanjem 
finančnega poslovanja LPN, poplačilom škod od divjadi ter težavami pri zaposlovanju v 
LPN. V ta namen smo na MKO poslali več prošenj za nadomestne zaposlitve v LPN; 

 glede (ne)rednega plačila oddane divjačine iz LPN s strani podjetja NIMROD d.o.o.; 

 pri razreševanju težavnih razmerij nekaterih LPN z lovskimi društvi, ki nimajo svojega 
lovišča in v povezavi s stem tudi pri odgovorih na poslanska vprašanja za ukinitev LPN; 

 pri pojasnjevanju okoliščin ob uvedbah nekaterih inšpekcijskih postopkov v LPN. 

 v zvezi z novo sistemizacijo ZGS smo se udeležili več sestankov za uvelljavitev sistemi-
zacije in sodelovali pri prenosu vodenja treh LPN na enega vodjo LPN na Kočevskem;  

 pri pravnih in sodnih postopkih v zvezi s tožbo enega od prejšnjih vodij LPN; 

 po sklepu direktorja ZGS smo izvedli eno izredno notranjo kontrolo – na LPN Snežnik 
Kočevska Reka, z namenom pregleda poslovanja LPN v letu 2012.  

 izvedli smo tudi redno notranjo kontrolo v LPN Kozorog Kamnik, v novembru 2013. 
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1.5   SVETOVANJE LASTNIKOM GOZDOV IN RAZVOJ PODEŽELJA 
 

Odgovoren: Jurij Beguš, spec., univ. dipl. inž. gozd.  
 

         

 

 
 

Poglavji 1.5 Svetovanje in razvoj podeželja in 1.6 Odnosi z javnostmi se deloma prepletata, ker 
so lastniki gozdov kot največja skupina déležnikov (organizacij, skupin, posameznikov, s 
katerimi ZGS sodeluje na formalni ali neformalni ravni) tudi ena od oblik javnosti, ki pa se od 
drugih javnosti vendarle bistveno razlikuje po svojih lastninskih pravicah in dolžnostih v zvezi z 
gozdovi. 
 
Svetovanje lastnikom gozdov in dejavnosti s področja razvoja podeželja so v letu 2013 
obsegale zlasti naslednje vsebine: 
 

 varno delo v gozdu, zlasti pri sečnji in spravilu lesa, strokovna izvedba gojitvenih in 
varstvenih del, krojenja gozdnih lesnih sortimentov ter ekonomika gospodarjenja z 
gozdovi (največ na podlagi Programa razvoja podeželja), 

 razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 

 pridobivanje in smotrna raba lesa za ogrevanje, 

 NATURA 2000 pri gospodarjenju z gozdovi,  

 možnosti pridobivanja subvencij za vlaganja v gozdove iz sredstev proračuna RS, 

 možnosti pridobivanja finančnih sredstev EU na podlagi Programa razvoja podeželja, 

 povezovanje lastnikov gozdov,  

 usmerjanje obiska gozdov v rekreativne namene na gozdne učne in druge tematske 
poti. 

 
Vrste dejavnosti za uresničevanje stikov so bile predvsem sledeče: 
 

 skupinske oblike izobraževanja lastnikov gozdov s tečaji, delavnicami, predavanji, 
ekskurzijami in drugimi skupinskimi oblikami, 

 individualno svetovanje lastnikom gozdov ob izdaji odločb za sečnjo dreves ter za 
gojitvena in varstvena dela,  

 odgovori na vprašanja po sredstvih komuniciranja, 

 objava izobraževalnih prispevkov za lastnike gozdov v medijih, 

 svetovanje po medijih, na spletnih straneh ZGS, po elektronski in navadni pošti, 

 

Planirano in realizirano v letu 2013 
 

Dejavnost Planirano Realizirano 

Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto ure % 

Tečaji, delavnice 150 30 ur/tečaj, delav. 4.500 159 106 4.466 99 

Individualno svetovanje 60.000 0,5 ure/odločbo 30.000 83.072 138 42.894 143 

Prireditve za lastnike gozdov 100 40 ur/prireditev 4.000 65 65 5.441 136 

Prispevki v medijih za 
lastnike gozdov 

100 8 ur/prispevek 800 138 138 439 55 

Povprečno 128  139 
 

 Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Druga dela na področju svetovanja in razvoja podeželja 2.130 9.709 456 

   

Skupaj Svetovanje in razvoj podeželja 41.430 62.949 152 
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 izdaja gradiv za izobraževanje lastnikov gozdov, 

 izbira in podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2013, 

 organiziranje tematskih razstav in drugih prireditev v različnih okoljih, 

 priprava predstavitev različnih vsebin in prireditev na sejmih, 

 organiziranje javnih razgrnitev in obravnav gozdnogospodarskih, javnih obravnav 
lovskoupravljavskih načrtov ter javnih predstavitev gozdnogojitvenih načrtov. 

 

 

1.5.1.  Skupinske oblike svetovanja lastnikom gozdov 
 
Svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov za gozdno tehniko 
 

Skupno je bilo v letu 2013 izvedenih 142 tečajev (leta 2012: 154), vseh tečajev se je udeležilo 
skupno 2.645 udeležencev (leta 2012: 2.520). Od navedenih usposabljanj jih je bilo 87 
izvedenih v okviru Ukrepa 111 Programa razvoja podeželja, 55 pa jih je ZGS izvedel v okviru 
svoje običajne dejavnosti, samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Pregled teh 
tečajev je prikazan v poglavju 1.3 Gozdna tehnika.  
 

V začetku leta 2012 se je ZGS uspešno prijavil na razpis za izvedbo usposabljanj v okviru t.i. 
Ukrepa 111 Programa razvoja podeželja, pri katerem se večina (75 %) sredstev pridobi iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, del (25 %) pa iz proračuna RS. V okviru 
tega razpisa je ZGS skupaj s podizvajalci izvedel v letih 2012 in 2013 približno 175 usposabljanj 
s področja varnega dela in ekonomičnega gospodarjenja z gozdovi. Usposabljanja so bila za 
lastnike gozdov, člane kmetijskih gospodarstev in zaposlene v podjetjih z registrirano gozdarsko 
dejavnostjo skladno z razpisom brezplačna in zato za interesente še posebej zanimiva. Izvedba 
usposabljanj je bila za ZGS velik organizacijski zalogaj. 
 
 

Preglednica 27: Pregled tečajev in usposabljanj za lastnike gozdov v letu 2013 v okviru Ukrepa 
111 PRP 2007–2013  
 

Območna enota TO BL KR LJ PO KO NM BR CE NA SG MB MS SE  sk 

Varno delo z mot. žago in ekon.gozd. - začetni 4 2  3 6 2 6 2 3 3 1 6 1 6 45 

Varno delo z mot.žago in ekon.gozd. - nadalj. 2 1 2 1  1 3 2 3  1    16 

Varno delo z mot.žago in ekon. gozd.-3dnevni 1  2          1  4 

Varno delo s trakt.prik. in ekon.gozd.-2dnevni           1    1 

Varno delo z gozd.prik.in ekono.gozd.-2dnevn         1      1 

Krojenje hlodovine in ekonomika gozdarstva           2 1   3 

Vzdrževanje motorne žage in ekonomika 
gozdarstva 

       1       1 

Varno delo z gojitvenimi orodji in ekon.gozd.     1          1 

Varno delo s traktorjem in ekon.gozdarstva 1 1 1 1 1 1 4 1 1   2 1  15 

SKUPAJ  87 

 
 
Tečaje in usposabljanja smo izvajali samostojno in v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in 
lesarsko šolo (SGLŠ) iz Postojne. Za njihovo izvedbo smo izdelali letne terminske plane, ki smo 
jih objavili v medijih in na spletu. K sofinanciranju tečajev izven Ukrepa 111 PRP smo pritegnili 
nekatere občine in združenja lastnikov gozdov.  
 
Poleg tečajev smo v letu 2013 za lastnike gozdov pripravili tudi predavanja. Usposabljanju 
lastnikov gozdov za varno delo pri sečnji so namenjena tudi sekaška tekmovanja lastnikov 
gozdov, predstavitve na sejmih in objave prispevkov v medijih. Podrobnejši podatki o navedenih 
dejavnostih s področja gozdne tehnike za lastnike gozdov so prikazani v poglavju 1.3 Gozdna 
tehnika.  
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Svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov za gojenje in varstvo gozdov 
 

Lastnike gozdov izobražujemo, vzpodbujamo in jim pomagamo k dobremu gospodarjenju z 
gozdom in h kakovostnemu opravljanju načrtovanih del v zasebnih gozdovih. Interes lastnikov 
gozdov za enodnevne izobraževalne delavnice iz gojenja in varstva gozdov, ki niso pogoj za 
pridobitev drugih ugodnosti, npr. iz Programa razvoja podeželja, je majhen in se zmanjšuje. 
Odkar deluje ZGS, je obiskalo delavnice iz gojenja in varstva gozdov približno 26.300 lastnikov 
gozdov. Večinoma lastniki pridobivajo razširjena vedenja o gozdu in usmerjanju razvoja gozdov 
pri individualnem svetovanju ob svetovanjih pri izdaji odločb za izvedbo gojitvenih in varstvenih 
del ter pri skupni izbiri drevja za posek. S področja gojenja in varstva gozdov smo v letu 2013 
za lastnike gozdov pripravili 17 delavnic (leta 2012: 21) s 267 udeleženci (leta 2012: 294) s 
poudarkom na sanaciji poškodovanih gozdov v naravnih ujmah, negi gozda, varstvu pred 
podlubniki in vlaganjih v gozdove.  
 
 

Predavanja za lastnike gozdov 
 

V letu 2013 je ZGS izvedel 34 predavanj (leta 2012: 41) o različnih temah s področja delovanja 
ZGS. V ta sklop predavanj niso vključena izobraževanja s področja gojenja in varstva gozdove 
ter gozdnih prometnic in varnega dela v gozdu, izvedena v okviru tečajev oziroma delavnic. 
 

Predavanj v letu 2013 se je udeležilo skupno 947 lastnikov gozdov (leta 2012: 1.697). Največ 
predavanj so izvedle območne enote Kočevje, Brežice, Bled in Ljubljana. 
 

Teme predavanj so bile: program razvoja podeželja, gozdne prometnice, gozdna tehnika in 
varno delo, uporaba lesa za energijo, nove tehnologije, povezovanje lastnikov gozdov, škode 
zaradi divjadi in upravljanje z njo, licitacija lesa, ekonomika in trženje na kmetiji in podobno. 
Nekatera predavanja so bila izvedena v okviru predavanj drugih organizatorjev. 
 
 

Preglednica 28: Predavanja za lastnike gozdov v letu 2013 
 

Organizacijska 

enota 
Število 

predavanj 
Število 

udeležencev 

Centralna enota 3 95 

Tolmin  0 0 

Bled 3 52 

Kranj  0 0 

Ljubljana  3 80 

Postojna 0 0 

Kočevje 13 191 

Novo mesto  0 0 

Brežice 7 396 

Celje  1 22 

Nazarje  2 44 

Slovenj Gradec 0 0 

Maribor 0 0 

M. Sobota  1 35 

Sežana  1 32 

SKUPAJ 34 947 

 

 
Ekskurzije za lastnike gozdov 
 

Območne enote so v letu 2013 izvedle 31 ekskurzij za lastnike gozdov (realizacija 2012: 41). 
Skupno se je ekskurzij udeležilo 1.172 lastnikov gozdov (realizacija 2012: 1.697. Največ 
ekskurzij so izvedle območne enote Brežice, Novo mesto in Nazarje. Večina ekskurzij je 
potekalo po Sloveniji, nekaj jih je bilo v Avstriji, Italiji, Hrvaški in Bosni in Hercegovini.  
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Preglednica 29: Ekskurzije za lastnike gozdov v letu 2013 
 

 Območna enota Število ekskurzij 
Število 

udeležencev 

Tolmin 1 25 

Bled 0 0 

Kranj 0 0 

Ljubljana 3 57 

Postojna 0 0 

Kočevje 1 35 

Novo mesto 8 350 

Brežice 11 433 

Celje 1 50 

Nazarje 5 187 

Slovenj Gradec 0 0 

Maribor 0 0 

Murska Sobota 0 0 

Sežana 1 35 

SKUPAJ 31 1172 

 
 
 

1.5.2   Individualno svetovanje lastnikom gozdov 
 

ZGS je v letu 2013 izdal lastnikom gozdov 83.072 odločb v upravnem postopku. Ob tem so 
strokovni delavci ZGS, večinoma revirni gozdarji, svetovali lastnikom gozdov o izbiri drevja za 
posek, izvajanju sečnje in spravila, gozdnem redu, načinu izvajanja gojitvenih in varstvenih del 
in drugem.  

 
 

1.5.3   Druge dejavnosti, namenjene lastnikom gozdov 
 
Svetovanje in pomoč lastnikom gozdov v zvezi s koriščenjem sredstev EU na 
podlagi Programa razvoja podeželja 
 

Tudi v letu 2013 smo aktivno sodelovali pri izvajanju ukrepov »Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
PRP 2007–2013«, pripravi javnega razpisa ter pri informiranju vlagateljev in izobraževanju 
zaposlenih, vlagateljem pa smo pomagali pri pripravi potrebne dokumentacije, oddaji vlog in jim 
svetovali v zvezi z nadaljnjimi obveznostmi (poročanje). Pri teh dejavnostih smo sodelovali z 
MKO in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Podrobnejši pregled opravljenega 
dela na tem področju po območnih enotah ZGS, ločeno za gozdne vlake, gozdne ceste ter 
gozdarsko mehanizacijo in opremo, je prikazan v poglavju 1.3 Gozdna tehnika. 
 

Sodelovali smo na delavnicah in pri dogodkih, ki so bili namenjeni oblikovanju ukrepov v novem 
programskem obdobju 2014–2020, predvsem pa smo aktivno sodelovali pri oblikovanju 
dokumentov. 
 
 

Predstavitve na sejmih  
 

Predstavitve ZGS na sejmih so razen lastnikom gozdov namenjene tudi drugim javnostim. V 
letu 2013 je ZGS sodeloval na naslednjih sejmih: 
 

 na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, 

 na sejmu Lovstvo in ribištvo v Gornji Radgoni, 

 na Kmetijskem sejmu v Komendi. 
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Največji sejem je bil 51. sejem AGRA v Gornji Radgoni. ZGS se je, kot že običajno, predstavil z 
več dejavnostmi. Osrednja prireditev je bila 15. državno sekaško tekmovanje, organizirali smo 
okroglo mizo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji s področja gozdarstva, pripravili smo 
tekmovanje v atraktivnih disciplinah in demonstracije varnega dela, v brunarici je potekala 
razstava z naslovom Z gozdom ohranjamo vodne vire, pred brunarico pa so vse dni potekale 
delavnice s področja gozdne pedagogike.  
 

Nekatere območne enote so izvedle predstavitve tudi na lokalnih sejmih.  
 
 

Izobraževanje lastnikov gozdov prek medijev 
 

V tem poglavju poročamo o prispevkih ZGS v medijih, ki so namenjeni predvsem lastnikom 
gozdov, čeprav teh prispevkov po vsebini ni mogoče povsem ločiti od tistih, ki so zanimivi tudi 
za širšo javnost.  
 

V medijih širšega dosega so bili izobraževalni prispevki, namenjeni predvsem lastnikom gozdov, 
ki sami opravljajo dela v gozdovih, objavljeni na Radiu Slovenija (v oddaji Kmetijski nasveti), na 
Radiu Ognjišče, v časopisu S podeželja.si, ter na TV Slovenija (v oddaji Ljudje in zemlja). Več 
prispevkov se je nanašalo na aktualna vprašanja in sporočila za javnost na TV Slovenija 
(dnevnik, odmevi, druge informativne oddaje), POP TV, Planet TV, v tiskanih medijih pa v Delu, 
Dnevniku in lokalnih časopisih. Zaradi visoke cene in omejenih finančnih sredstev smo se 
morali skoraj v celoti odpovedati objavljanju nasvetov v Kmečkem glasu. 
 

Skupno je ZGS v letu 2013 v medijih objavil 138 izobraževalnih prispevkov, namenjenih 
predvsem lastnikom gozdov (leta 2012: 157). V medijih širšega dosega je bilo objavljeno 74 
prispevkov, v lokalnih medijih pa 64 prispevkov, največ s področij varstva gozdov, gozdne 
tehnike in varnega dela, divjadi in lovstva, razvoja podeželja, gojenja, varstva narave in rabe 
lesa. Število prispevkov po organizacijskih enotah je zelo različno (preglednica 30), kar je delno 
gotovo posledica subjektivnih razlogov, delno pa tudi posledica različne kadrovske zasedenosti 
ter obremenitve na drugih področjih dela.  
 
 

Preglednica 30: Število izobraževalnih prispevkov v medijih  
 

Organizacijska 
enota 

Lokalni mediji 
Mediji širšega 

dosega 

Centralna enota 1 46 

Tolmin 1 2 

Bled 0 0 

Kranj 2 1 

Ljubljana 2 5 

Postojna 0 0 

Kočevje 4 0 

Novo mesto 5 0 

Brežice 17 14 

Celje 3 2 

Nazarje 1 0 

Slov. Gradec 0 0 

Maribor 0 0 

M. Sobota 1 1 

Sežana 27 3 

SKUPAJ 64 74 

 
 

Študijski krožki 
 

Študijski krožki funkcijo odnosov s širšo javnostjo in so namenjeni delovanju ZGS za razvoj 
podeželja pa tudi vključevanju in motiviranju lastnikov gozdov za gospodarjenje z gozdovi. 
Vodijo jih usposobljeni mentorji. V posamezni študijski krožek je praviloma vključeno 8 do 15 
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udeležencev. Mentorji opravljajo svoje delo zunaj rednega delovnega časa. V letu 2013 je 
delovalo sedem študijskih krožkov.  
 
 

Preglednica 31: Študijski krožki, ki so delovali v ZGS v letu 2013 
 

Območna 
enota 

Študijski krožek (ime) Mentor 

Brežice Od vznika do evra Jože Prah 

Tolmin Učni gozdiček Sovodenj Danijel Oblak 

Slovenj Gradec Olcarji Jerneja Čoderl 

Slovenj Gradec Pahernikova šola na Bolfenku Jerneja Čoderl 

Slovenj Gradec Gozdni delavci Zdenka Jamnik 

Slovenj Gradec Splavarji  Zdenka Jamnik 

 
 
Spodbujanje združevanja lastnikov gozdov  
 

Spodbujanje združevanja lastnikov gozdov smo uresničevali samostojno, v povezavi z drugimi 
institucijami in v povezavi z nevladnimi organizacijami, kjer je potrebno izpostaviti zlasti dobro 
sodelovanje z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije. 
 
 

Podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov  
 

Ta aktivnost ZGS je namenjena vzpodbujanju lastnikov gozdov za čimbolj aktivno in skrbno 
gospodarjenje z gozdom. V letu 2013 smo jo izvedli petnajstič. Izbor najskrbnejših lastnikov na 
vseh 14 območnih enotah je bil opravljen po predpisanih kriterijih, ki zajemajo: 
 

 negovanost  in stanje gozda, 

 kakovost opravljenih gojitvenih in varstvenih del, 

 kakovost opravljene sečnje in spravila lesa (upoštevanje gozdnega reda, čim manj 
poškodb na drevju in gozdnih prometnicah, sanacija nastalih poškodb), 

 obseg opravljenih načrtovanih gojitvenih in varstvenih del, 

 upoštevanje mnogonamenske vloge gozda in poudarjenih funkcij gozda in sonaravno 
gospodarjenje z gozdom, 

 samoiniciativna skrb za vzdrževanje gozdnih prometnic, 

 upoštevanje strokovnih navodil ZGS, odločb, gojitvenih načrtov in sodelovanje z ZGS, 

 udeležba na izobraževalnih dejavnostih ZGS. 
 

Osrednja prireditev s podelitvijo priznanj 14 prejemnikom je bila 10. decembra 2013 v 
Rokodelskem centru Ribnica v Ribnici.  
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1.6   ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 

Odgovoren: mag. Andrej Breznikar, univ. dipl. inž. gozd.  
 

         

 
 

Komuniciranje ZGS z različnimi vrstami javnostmi je del zakonsko določenih nalog in obsega  
komuniciranje z družbenim in socialnim okoljem ZGS, torej z organizacijami, interesnimi skupinami in 
posamezniki, ki so formalno ali neformalno povezani z delom ZGS.  
 

Področje odnosov z javnostmi koordinirajo pooblaščene osebe za stike z lastniki gozdov in javnostjo, 
tako na Centralni enoti kot na območnih enotah, v delo pa so vključeni vsi oddelki in območne enote oz. 
praktično vsi zaposleni. V nadaljevanju podajamo pregled dogodkov za različne javnosti, ki smo jih 
izvedli v letu 2013, bodisi v lokalnem okolju ali na državni ravni. 
  

Pojma splošne javnosti in lastnikov gozdov se prepletata, še posebej pri aktivnostih, ki sodijo na 
področje razvoja podeželja. Nekatere izvedene dejavnosti so bilo zako namenjene tako lastnikom 
gozdov kot širši javnosti.  
 

Izvedbo nekaterih sicer načrtovanih dogodkov smo tekom leta morali prilagoditi aktualnim razmeram in 
razpoložljivim finančnim sredstvom.  
 

Na področju odnosov z javnostmi je ZGS v letu 2013 izvajal naslednje aktivnosti:  
 

 komuniciranje ZGS z deležniškimi organizacijami v gozdarstvu in naravovarstvu, 

 obveščanje javnosti po medijih o aktualnih dogodkih, 

 obveščanje javnosti na spletni strani ZGS, 

 spremljanje objav v medijih, 

 javne razgrnitve in obravnave gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov, 

 popularizacija gozdov in gozdarstva, 

 dejavnosti za šolsko mladino, 

 razvoj področja gozdne pedagogike, 

 predstavitve na sejmih in javnih prireditvah, 

 Teden gozdov 2013, 

 Evropski teden gozdov 2013, 

 prireditve ob Dnevu Zemlje, 

 komuniciranje za Naturo 2000, 

 izdajanje popularizacijskih gradiv, 

 dejavnosti na področju turizma v gozdu in gozdnem prostoru (vzdrževanje gozdnih 
učnih, turističnih in drugih tematskih poti, vzdrževanje evropskih pešpoti, sodelovanje pri 
natečajih Turistične zveze Slovenije, ekskurzije), 

 

Planirano in realizirano v letu 2013 
 

Dejavnost Planirano Realizirano 

Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto ure % 

Prireditve za mladino 400 10 ur/prireditev 4.000 496 124 3.852 96 

Prireditve za drugo javnost 150 32 ur/prireditev 4.800 228 152 4.191 87 

Prispevki v medijih za javnost 200 16 ur/prispevek 3.200 284 142 1.241 39 

Povprečno 139  84 

 

 Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Vzdrževanje učnih poti, turističnih in drugih tematskih poti 2.000 1.429 71 

Druga dela na področju Odnosov z javnostmi 6.000 2.741 46 

   

Skupaj Odnosi z javnostmi 22.000 13.554 61 
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 sodelovanje pri razvoju področja tematskih poti in pohodništva, 

 servisiranje interne javnosti z aktualnimi informacijami (intranet, preko socialnih omrežij), 

 udeležba na športnih prireditvah, ki jih organizirajo gozdarske organizacije. 
 
 
 

1.6.1   Stiki s strokovno javnostjo 
 
Komuniciranje ZGS z déležniškimi organizacijami 
 

Učinkovito komuniciranje z déležniškimi organizacijami je osnovni predpogoj za doseganje 
skupnih ciljev na področju gozdarstva. Mednje sodijo ministrstva Vlade RS (MKO, Ministrstvo za 
finance, Ministrstvo za obrambo – Uprava za zaščito in reševanje), lokalne skupnosti, 
gozdarske organizacije (gozdarske gospodarske družbe, Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja), izobraževalne 
ustanove (Andragoški center Slovenije, Biotehniška fakulteta, Srednja gozdarska in lesarska 
šola Postojna, Zavod za šolstvo RS, osnovne in srednje šole, vrtci), raziskovalne organizacije 
(Gozdarski inštitut Slovenije), lovske organizacije (Lovska zveza Slovenije, lovske družine), 
Čebelarska zveza Slovenije, Zveza gobarskih družin Slovenije, Gasilska zveza Slovenije in 
drugi uporabniki prostora (vodarstvo, kmetijstvo, energetika itd.), mladinske organizacije, 
nevladne okoljske organizacije, mednarodne organizacije (IUFRO, FAO). 
 

Odnosi z deležniki so potekali v obliki strokovnega sodelovanja pri razvojnih nalogah ali 
projektih, na sestankih, delavnicah in posvetih. Zabeležili smo sodelovanje oziroma stike z več 
kot 100 različnimi organizacijami iz Slovenije in tujine. 
 

 

Javne razgrnitve in obravnave načrtov za gospodarjenje z gozdovi 
 

ZGS je v letu 2013 izvedel 24 javnih razgrnitev in javnih obravnav osnutkov gozdno-
gospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot, 15 javnih obravnav letnih lovskoupravljavskih 
načrtov lovskoupravljavskih območij in 272 predstavitev osnutkov gozdnogojitvenih načrtov, na 
katerih je bilo razgrnjenih po več načrtov. Skupaj je ZGS v letu 2013 torej izvedel 296 javnih 
obravnav načrtov za gospodarjenje z gozdovi (leta 2012: 572; leta 2011: 454).  
 
 

Delo ZGS za strokovno javnost (strokovni članki in referati) 
 

Preglednica 32: Prispevki in dogodki za strokovno javnost v letu 2013 
 

Območna enota 
Število prispevkov / 
dogodkov lokalno 

Število prispevkov / 
dogodkov regionalno 

Centralna enota 7 70 

Tolmin 2 2 

Bled 0 1 

Kranj 0 4 

Ljubljana 2 3 

Postojna 0 0 

Kočevje 1 0 

Novo mesto 1 0 

Brežice 3 4 

Celje 2 3 

Nazarje 0 0 

Slovenj Gradec 2 0 

Maribor 0 1 

Murska Sobota 1 1 

Sežana 0 1 

SKUPAJ 21 90 

 



 61 

V letu 2013 so strokovni delavci ZGS objavili ali predstavili skupno 111 strokovnih prispevkov 
(leta 2012: 133; leta 2011: 71) v obliki strokovnih člankov, referatov, predstavitev na posvetih in 
projektih.  
 

Sodelovali smo pri večini razprav v strokovni javnosti in objavljali prispevke, novice in mnenja v 
strokovni periodiki. S strokovnimi vsebinami smo dopolnjevali spletno stran ZGS, vse skupaj z 
namenom obveščanja strokovne javnosti in sodelovanja v aktualnih strokovnih razpravah.  
 

Spletna stran ZGS: (http://www.zgs.si/). 
 
 
 

1.6.2   Popularizacija gozdov in gozdarstva 
 

Namen popularizacijskih dejavnosti je širjenje poljudnega znanja in informacij o gozdovih in 
gospodarjenju z gozdom ter osveščanje javnosti o pomenu gozdov. S tem oblikujemo pozitiven 
odnos javnosti do gozdov in gozdarstva in prispevamo k uresničevanju strateških ciljev javne 
gozdarske službe.  
 

V letu 2013 je bilo skupaj za vse ciljne skupine izvedenih 724 različnih dejavnosti za 
popularizacijo gozdov, ki se jih je po oceni skupno udeležilo skoraj 123.000 udeležencev. 
Največ udeležencev je bilo na razstavah in sejmih, na katerih je sodeloval ZGS. 
 

Vseh dogodkov, brez dejavnosti za šolsko mladino, je bilo v letu 2013 izvedenih 228, kar je 
podobno kot v letu 2012 (252 dogodkov) in v preteklih letih. Po številu dogodkov v zadnjih letih 
izstopa le leto 2011, ko je bilo izvedeno 410 dogodkov, ki so bili organizirani pod okriljem 
mednarodnega leta gozdov. Število udeležencev popularizacijskih dogodkov v letu 2013 je 
preseglo 106.000.  
 
 

Preglednica 33: Oblike in število popularizacijskih dejavnosti v letu 2013 
 

 

Organizacijska 

enota 

Teden 
gozdov 

Dan 
Zemlje 

Okrogle 
mize 

posveti, 
delavnice 

Predsta-
vitev 

Ekskurzije 
iz 

Slovenije 

Ekskurzije 
iz tujine 

Razstava 
samost. 

Razstava 
na sejmu 

Vodenje 
po GUP* 

Drugo 

Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu 

Centralna e. 3 340   3 140   2 50 1 40 1 50 4 90.000 1 36 2 250 

Tolmin 2 86 1 36     1 21   1 80   21 994   

Bled 2 250   3 60 3 50 1 40 8 260     5 120 3 150 

Kranj       1 80         15 159 7 211 

Ljubljana     4 49           16 378   

Postojna 1 250   1 25 3 35 8 288 2 4     4 164   

Kočevje 6 150   3 200 2 700 6 110 14 175 1 70 1 500 1 40 1 100 

Novo mesto 2 45   1 10   2 36 2 40     5 184 2 24 

Brežice   3 150 6 1.000 2 1.000 3 150 2 45     12 402 13 1.329 

Celje 5 83 2 41 8 225 11 2.435 2 110 4 25     82 2061 2 75 

Nazarje 1 58 1 32 1 115  1 12    2 600   47 1091 1 60 

Sl. Gradec           3 37     10 265 1 30 

Maribor 1 25         1 32     42 856 1 200 

M. Sobota   1 100 2 20 1 300   2 75     1 75   

Sežana 1 1.600     1 800 1 42 2 75   1 150 1 21 2 50 

SKUPAJ 24 2.887 8 359 32 1.844 24 5.401 38 847 41 808 5 800 6 90.650 263 6.846 35 2.479 

           Opomba: * V preglednici 33 so združena vsa vodenja po gozdnih učnih poteh. Vodenja za šolsko mladino so prikazana v preglednici 34. 
 

  Legenda: Nd = dejavnosti, Nu = število udeležencev 

 
 

http://www.zgs.si/
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Dejavnosti popularizacije v zadnjih petih letih,

 brez dejavnosti za šolsko mladino
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Grafikon 10: Dejavnosti popularizacije  v zadnjih petih letih, brez dejavnosti za šolsko mladino 
 

 

Predstavitve na sejmih  
 

Predstavitve ZGS na sejemskih prireditvah so namenjene tako lastnikom gozdov kot tudi širši 
javnosti. V letu 2013 smo se predstavili na štirih večjih sejemskih prireditvah: na Kmetijskem 
sejmu v Komendi, tako na spomladanskem kot jesenskem sejmu, na sejmu Lov na razstavišču 
Pomurskega sejma v Gornji Radgoni in na mednarodnem sejmu AGRA (Kmetijsko živilski 
sejem v Gornji Radgoni) konec avgusta 2014. Dejavnosti na sejmu AGRA so bile posvečene 
hidrološki funkciji gozda, gozdni pedagogiki, dopolnilnim dejavnostim na kmetiji s področja 
gozdarstva, predstavitvam varnega dela z motorno žago in 15. državnemu sekaškemu 
tekmovanju. Sodelovali smo tudi na nekaterih lokalnih sejemskih prireditvah. 
 

 

Dan Zemlje 
 

Za Dan Zemlje (22. april) je ZGS izvedel dejavnosti za popularizacijo skrbnega odnosa do 
gozda in narave ter promocijo naravnih vrednot v gozdu in njihovega varovanja.  
 

 

Teden gozdov 2013 
 

Teden gozdov je tradicionalna prireditev slovenskega gozdarstva, ki je v letu 2013 potekala od 
27. maja do 2. junija 2013 pod naslovom »Gozdovi za vse«. Sporočilo Tedna gozdov 2013 je 
bilo povezano z usklajevanjem množice različnih interesov v gozdovih. V Tednu gozdov smo 
pripravili sami in v sodelovanju z drugimi gozdarskimi inštitucijami veliko dogodkov za splošno 
in strokovno javnost. Prireditve so potekale v Ljubljani, na Centralni enoti ZGS in na vseh 
območnih enotah. Na uvodni prireditvi ob Tednu gozdov 2013 v Ljubljani smo razglasili rezultate 
nagradnega natečaja organizacije Prosilva in Pahernikove ustanove ter podelili nagrade 
najuspešnejšim učencem. Poleg tega je na Centralni enoti ZGS v Tednu gozdov potekal posvet 
o prispevku gozdarstva k celostnemu gospodarjenju z vodami, okrogla miza »Gorsko 
kolesarjenje in ježa v gozdnem prostoru« in znanstveni posvet »Certificiranje v gozdarstvu«, v 
dendrološkem vrtu Gozdarskega inštituta Slovenije pa so potekale vodene aktivnosti gozdne 
pedagogike za učence iz ljubljanskih osnovnih šol.  
 

Območne enote so s svojimi partnerji pripravile več različnih dejavnosti, od učnih delavnic, kot 
so prireditev »Gozd, voda in mlinčki« v Sračji dolini pri Črnučah, predstavitev gozdarstva 
»Gozdovi za vse – v živo«, prireditve »Gozdovi za vse – vsi za gozd« in »Razigrani gozd«, do 
posveta o tematskih poteh, ki je bil na gradu Rajhenburg v Brestanici. Seznam prireditev Tedna 
gozdov 2013 je prikazan na spletni strani ZGS.  
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Odmevnejši dogodki popularizacije gozdov v letu 2013 

 

Med odmevnejšimi prireditvami in dogodki v letu 2013, ki so bili izvedeni po posameznih 
območnih enotah, izpostavljamo naslednje: 
 

OE Tolmin - otvoritev 2. Faze Učnega gozdička Sovodenj 
- razstava "Izjemna drevesa Severne Primorske" 

  

OE Bled - likovna razstava v Tednu gozdov 
- ekskurzije za skupine iz tujine 

  

OE Kranj - javna predstavitev in obravnava letnih lovsko upravljalskih načrtov 
- javna predstavitev lovskoupravljalskega načrta 2011-2020 
- organizacija literarnih večerov 

  

OE Ljubljana - prireditev "Gozd, voda in mlinček" 
- delavnice na Taborniškem festivalu 
- delavnice Gozdna učna šola na sejmu AGRA 2013 

  

OE Postojna - srečanje Š. Habič, avtorice knjig o gozdovih, s prejemniki bralne značke na 
  OŠ Antona  Globočnika v Postojni 

  

OE Kočevje - projekcije filma Sožitje z medvedom? 
- razdeljevanje novoletnih smrečic občanom Kočevja 
- predstavitev gozdarstva na Sejmu Vizij v Kočevju 

  

OE N. mesto - okrogla miza: Problem motokrosa v gozdovih Gorjancev 
- srečanje evropopotnikov na Miklavžu 
- vodenje gozdarjev iz zveze Prosilva iz severne Nemčije 

  

OE Brežice - demonstracija Gozd-les 
- prireditev Parada učenja na Magolniku 
- delovna brigada – prireditev 
- posvet »Posavski gozd in les« 

  

OE Celje - gozd, čustva in ljubezen, ekskurzija za vabljene goste 
- prireditev "Razigrani gozd" - projekt izobraževalnih vsebin za predšolske 
  otroke v celjskih vrtcih 
- predstavitev projekta RuBike in okrogla miza o razvoju turnokolesarskih poti 
   v naravnem -- - okolju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik 
- predstavitev rastlinskega sveta ribnika Vrbje Zvezi GD Sp. Sav. doline 
- hrastovi gozdovi ob Savinji - delavnica za starše in otroke 
- delavnice v gozdu v okviru "Počitnic na kmetiji Weiss" 

  

OE Nazarje - gozdarsko tekmovanje v Lučah 
- predstavitev knjige Drevesne zgodbe 

  
OE Sl. Gradec - strokovna ekskurzija gozdnih uprav dežele Baden-Würtenberg (Nemčija) 
  

OE Maribor - prireditev »Gozd v živo« v okviru Tedna gozdov 2013 
- izvedba gozdarskega tekmovanja v Žetalah 

  

OE M. Sobota - izvedba pomurskega sekaškega prvenstva 

  

OE Sežana - lovska razstava – pregled odvzema divjadi v letu 2012 – v Marezigah 
- demonstracija podiranja na balon na Pastirskih igrah v Senožečah 
- kmetijska tržnica 2013 v Ilirski Bistrici  
- razstava lesovi in prednosti uporabe biomase 
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Delo s šolsko mladino 
 

Cilj dela s šolsko mladino (dijaki in učenci), je vzgoja za odgovoren in trajnosten odnos do 
gozdnih ekosistemov, do gozdov kot vrednote in spoznavanje gozda zunaj učilnice – v naravi. 
Tema »gozd« je zastopana v učnih načrtih za osnovne šole, zato aktivnosti ZGS dopolnjujejo 
učne programe, šole pa so zelo zainteresirane za sodelovanje s stroko. ZGS sodeluje s šolami 
z različnimi dejavnostmi: vodenjem po gozdnih učnih poteh in gozdovih, naravoslovnimi dnevi, 
predavanji, likovnimi, fotografskimi in literarnimi natečaji, razstavami, delavnicami itd 
 

Skupno je bilo v letu 2013  izvedenih 496 različnih dejavnosti (leta 2012: 528; leta 2011: 749; 
leta 2010: 616 dejavnosti), ki se jih je udeležilo 16.254 učencev in dijakov (leta 2012: 17.305; 
leta 2011: 26.041; leta 2010: 20.641 udeležencev). Med izvedenimi dejavnostmi prevladujejo 
vodene aktivnosti s skupinami otrok v gozdu in na gozdnih učnih poteh, ki jih je bilo 248 in se jih 
je udeležilo 6.372 učencev in dijakov. Aktivnosti ZGS na področju gozdne pedagogike postajajo 
del rednih izobraževalnih  programov nekaterih šol.  
 

 

Preglednica 34: Pregled dejavnosti za šolsko mladino v letu 2013 
 

Območna 
enota 

Vodenje po 
GUP 

Naravoslo- 
vni dan 

Predavanje 
Likovni 
natečaj 

Literarni 
natečaj 

Kviz Ekskurzija Drugo 

Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu 

Centralna e. 1 36     1 100                 1 120 

Tolmin 19 854 5 117 3 45                 1 25 

Bled 5 120 5 210 2 75 1 350             1 35 

Kranj 14 112 3 180                     1 91 

Ljubljana 16 378 38 863                     4 1.998 

Postojna 4 164 1 48                         

Kočevje 1 40 8 225 6 150             3 120 3 55 

N. mesto 5 184 8 478 3 98                     

Brežice 10 330 15 531 8 401             2 65     

Celje 75 1.915 39 970 23 535             14 310 3 62 

Nazarje 46 1.058 2 47             1 149     1 237 

Sl. Gradec 9 250 27 600 8 300         1 37         

Maribor 42 856                         1 45 

M. Sobota 1 75     2 80                     

Sežana     3 130                         

SKUPAJ 248 6.372 154 4.399 56 1.784 1 350 0 0 2 186 19 495 16 2.668 
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Grafikon 11: Dejavnosti za šolsko mladino v zadnjih petih letih 
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Kljub velikim potrebam se letno število dejavnosti ZGS za šolsko mladino počasi zmanjšuje 
zaradi zmanjševanja finančnih sredstev JGS in povečevanja obsega dela na drugih delovnih 
področjih v javni gozdarski službi. Ker s sedanjim obsegom dejavnosti ne zadovoljimo vseh 
potreb, smo v letu 2013 skušali poiskati vir financiranja na ministrstvu, pristojnem za šolstvo. 
Postavljeni so bili temelji sodelovanja na osnovi pregleda učnih načrtov.   
 

 

Prispevki v medijih 
 

V tem poglavju navajamo poročilo o prispevkih, ki smo jih v ZGS pripravili za najširšo splošno 
javnost z namenom širitve vedenja o gozdu in gozdarstvu ter aktualnih informacij o delu javne 
gozdarske službe. Skupno je bilo objavljenih 284 prispevkov (leta 2012: 223, leta 2011: 372, 
leta 2010: 409) z najširšo tematiko. Posebno aktivno smo javnost obveščali ob ustavitvi 
terenskih prevozov zaradi finančnih razlogov v decembru 2013.  

 
Preglednica 35: V medijih objavljeni prispevki na področju popularizacije v letu 2013 
 

Območna enota 
Število 

prispevkov 
 

Območna enota 
Število 

prispevkov 

Centralna enota 82  Brežice 8 

Tolmin  4  Celje  25 

Bled 4  Nazarje  13 

Kranj  37  Slovenj Gradec 40 

Ljubljana  5  Maribor 11 

Postojna 21  Murska Sobota 2 

Kočevje 12  Sežana  10 

Novo mesto  10  SKUPAJ 284 

 

 

1.6.3   Obveščanje javnosti po medijih 
 

Z namenom obveščanja javnosti je bilo v letu 2013 pripravljenih več izjav za javnost in 
novinarskih konferenc. Zakon o medijih namreč določa, da morajo poleg drugih javnih oseb, 
»javni zavodi, ki opravljajo javno službo, dajati resnične, popolne in pravočasne informacije o 
vprašanjih s svojega delovnega področja za objavo prek medijev.«  
 

V letu 2013 je bilo izvedeno 126 dejavnosti obveščanja (leta 2012: 155; leta 2011: 120; 2010: 
90), objavljena sta bila tudi 2 oglasa v lokalnem časopisu. 
 

 

Preglednica 36: Obveščanje javnosti po medijih v letu 2013 
 

Organizacijska 
enota 

Novinarska 
konferenca 

Sporočilo za 
javnost 

Oglasi 

Centralna enota 2 21  

Tolmin 0 3  

Bled 2 5  

Kranj 0 12  

Ljubljana 0 7  

Postojna 0 1  

Kočevje 2 4  

Novo mesto 0 7  

Brežice 4 15  

Celje 1 2  

Nazarje 0 31  

Slov. Gradec 0 3 2 

Maribor 0 0  

M. Sobota 0 2  

Sežana 0 0  

SKUPAJ 11 113 2 
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1.6.4    Gradiva za javnost, ki jih je izdal ZGS  
 

V letu 2013 je ZGS izdelal in izdal 13 gradiv (2012:11; 2011: 28; 2010: 32) v skupno 55.906 
izvodih (2012: 5.957; 2011: 40.930; 2010: 173.224).  
 

 

Preglednica 37: Vrste in količina gradiv 
 

Organizacijska 
enota 

Naslov in vrsta gradiva 
Število 
izvodov 

Centralna enota 

Teden gozdov 2013 – poster (projekt Sylvamed) 2.000 

Poročilo o delu ZGS 2012 in Poročilo o gozdovih 2012 250 

Brošura »Čebele in gozd« (projekt Slvamed) 47.000 

Zelena knjiga o ekosistemskih storitvah gozdov (projekt Sylvamed) 1.850 

Tolmin Knjiga »Gozdiček Da ga Ni« 250 

Kočevje 
Sožitje z medvedom?, projekt IPA Sožitje; brošura in film 1000 

Izobraževalni programi o naravi, projekt IPA Sožitje; zloženka (SLO in HR) 500 SI / 500 HR 1000 

Brežice Brošura demo prireditve Gozd - les 800 

Celje 

Celjski mestni gozd v Pečovniku (knjiga) 500 

Info table - obnova GUP Hrastje Griže 1 

Info table - obnova, Lovska učna pot Rinka 3 

Sežana 
Razglednica Brek - drevo leta 2013 1.500 

Plakata Zgodovina gozdarstva na krasu, Gozd na Krasu 2 

Skupaj 55.906 

 
 
Število izdanih gradiv, še bolj pa njihov obseg kaže na pomanjkanje sredstev za tiskana 
gradiva, ki so v določenih primerih še vedno potrebna. Skoraj vsa pripravljena gradiva so bila 
izdana za potrebe informiranja v okviru evropskih projektov in plačana iz projektnih finančnih 
sredstev.  
 
 

1.6.5   Učne poti in evropske pešpoti 

 
Vzdrževanje gozdnih učnih poti 
 

Gozdne učne poti so v povprečju do 5 km dolge, označene in opremljene poti skozi gozd, 
namenjene poljudnemu širjenju znanja o gozdu in obveščanju o pomenu gozda ter razvoju 
turizma na podeželju. V usmeritvah Nacionalnega gozdnega programa je zapisana usmeritev, 
da je poučno funkcijo gozda potrebno razširiti iz gozdnih učnih poti na gozdove blizu šol ter 
zasnovati bolj interdisciplinarne učne poti v gozdnem okolju. Dandanes se razvijajo nove 
aktivnosti gozdne pedagogike, vodenje po gozdnih učnih poteh pa nadomešča  izkustveno 
učenje o gozdu.  
 

Po evidenci ZGS imamo v Sloveniji ca. 100 poti, ki jih uvrščamo med učne poti z gozdno 
tematiko. Večinoma nosijo ime gozdna učna pot, vsebinsko pa so različne. ZGS upravlja 49 poti 
in soupravlja 6 poti. V upravljanje in soupravljanje spada med drugimi dejavnostmi tudi redno 
vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, izdaja vodnikov v obliki brošure ali zgibanke in 
postavitev novih poti. Nove poti v zadnjih letih ZGS postavlja le še izjemoma, strokovno pa 
svetuje drugim postavljavcem oziroma upravljavcem poti. 
 

V letu 2013 je bilo na gozdnih učnih poteh izvedenih skupno 42 vzdrževalnih in drugih opravil, 
od tega je bilo na 13 poteh opravljeno redno vzdrževanje, na 1 poti investicijsko vzdrževanje 
(večja vzdrževalna dela), 7 poti je bilo postavljenih na novo, pri 20 smo opravili strokovna 
svetovanja upravljavcem poti, izdan pa je bil tudi en nov vodnik. Pri rednem in investicijskem 
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vzdrževanju so v poročilu upoštevane le tiste poti, ki jih upravlja ali soupravlja ZGS, ker so ta 
dela praviloma tudi financirana oziroma sofinancirana s strani ZGS. Vsa vzdrževalna dela na 
poteh, ki jih ne upravlja ali soupravlja ZGS, so zajeta v svetovanje ZGS upravljavcem teh poti. 
 
V letu 2013 je ZGS sodeloval s Turistično zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije, 
Združenjem za pohodništvo in kolesarjenje ter organizacijo SPIRIT Slovenija v prizadevanjih za 
sistemsko ureditev tematskih pohodniških poti v Sloveniji. Sodelovali smo pri organizaciji in 
izvedbi posveta »Tematske pohodniške poti v Sloveniji«, ki je bil pripravljen konec maja v 
Brestanici. Cilj posveta je bila priprava novega poslovnega modela za tematske pohodne poti 
ter izmenjava mnenj glede predstavitve tematskih poti na spletu, njihovem certificiranju in 
financiranju. Udeležilo se ga je več kot 100 udeležencev.  
 
 

Preglednica 38: V letu 2013 opravljena vzdrževalna dela na gozdnih učnih poteh 
 

Območna 
enota 

Gozdna učna pot 

(GUP) 

Redno 
vzdrževanje 

Investicijsko 
vzdrževanje 

Izdaja 
vodnika 

Nova 
pot 

Svetovanje 
upravljavcem 

Tolmin 
Panovec X     

Kozlov rog X     

Bled 

Predtrški gozd X     

NUP Pusti grad     X 

Grabnarca     X 

Kranj 
GUP pod Storžičem    X X 

Srjanska učna pot    X X 

Ljubljana 
Blata – Mlake     X 

Šumberk X     

Kočevje 

Rožni studenec X     

GUP OŠ ob Rinži     X 

Medvedova pot - projekt Sožitje    X  

Postojna 
Mašunska gozdna učna pot  X    

Naravoslovna pot Štivanski log     X 

Novo mesto GUP Ajdovček    X X 

Brežice GOP Loka X    X 

Celje 

Grajska učna pot Žusem       X X 

Šolska učna pot na Planini       X X 

ZGUP X         

Učna pot Petelinjek X         

Učna pot Vitanje ( novi projekt)         X 

Dobrna         X 

GUP Šmartinsko jezero         X 

Gozdna in geološka UP Pekel X         

Ekološka učna pot Vrbje         X 

Gozdna učna pot Hrastje         X 

GUP "Zelena učilnica" Vransko         X 

Gozdna učna pot Tabor         X 

Gozdna učna pot Trje         X 

Hrastje Griže X   X   X 

Nazarje Savina X     

Sl. Gradec GTP Plešivec X     

M. Sobota GUP Polana X     

Sežana GUP Josef Ressel    X  

SKUPAJ 13 1 1 7 20 
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Vzdrževanje evropskih pešpoti 
 

Kljub pomanjkanju finančnih sredstev ZGS prek Komisije za evropske pešpoti še vedno 
sodeluje pri vzdrževanju evropskih pešpoti.  
 

V letu 2013 opravljena vzdrževalna dela na naslednjih odsekih evropskih pešpoti: OE Ljubljana: 
E6 Iški vintgar – Krvava peč (5 km), OE Postojna: E6 Grad Snežnik – Mašun – Snežnik (14 km), 
OE Novo mesto: E7 Gospodična – Javorovica (4,8 km),  OE Brežice: E7 Bistrica – Kostanjevica 
(6 km), OE Celje: E6 Čreta – Sv. Jošt (2km), OE Slovenj Gradec: E6 Prelaz Radelj – Kope (4 
km) in E6 Kope – Ciganija (8 km). Vzdrževanje poteka v organizaciji lokalnih skupnosti in 
različnih lokalnih nevladnih organizacij. 

 
 
 

1.7   GOZDARSKI NADZOR  
 
S spremembo Zakona o gozdovih iz leta 2007 je ZGS dobil nalogo izvajanja nadzora nad 
izvajanjem nekaterih določb Zakona o gozdovih, s ciljem, da se s povečanim nadzorom v 
gozdnem prostoru prispeva k ohranjanju gozdov in njihovi pravilni rabi.  
 

V letu 2012 je MKO izdalo potreben podzakonski akt, minister je pooblastil prvih 27 gozdnih 
nadzornikov, ki imajo opravljen izpit iz prekrškovnega postopka, zanje so bili izdelani tudi znaki 
in izkaznice.  
 

Zaradi pomanjkanja denarja in kadrov, ki smo jih usmerili na prioritetne naloge, v letu 2013  na 
terenu gozdarskega nadzora še nismo izvajali, pripravili pa smo organizacujsko shemo 
nnjegovega izvajanja in osnutek navodil za njegovo izvajanje 
 

 
 

1.8   RAZVOJNO RAZISKOVALNA DEJAVNOST  
 
Poleg izvajanja tekočih nalog smo si v ZGS tudi v letu 2013 prizadevali delovati razvojno, s 
ciljem delo ZGS izboljševati v strokovnem in vseh drugih pogledih. Podrobneje so te aktivnosti 
opisane v poglavjih, ki obravnavajo posamezna področja delovanja ZGS.  
 
Zaradi pomanjkanja denarja in kadrov je tudi v letu 2013, tako kot je to že običajno v zadnjih 
letih, razvojno delo potekalo predvsem v okviru sodelovanja pri domačih in mednarodnih 
projektih, ki je prav tako opisano v poglavjih, ki obravnavajo posamezna področja delovanja 
ZGS. V letu 2013 je ZGS sodeloval pri 10 mednarodnih projektih (SylvaMed, SloWolf, Wetman, 
Sožitje, Kras - Carso, Recharge Green, Newfor, PUN 2000, Simwood, Gvajana - Iwokrama) in 2 
domačih projektih (PRP 2007–2013, Ukrep 111; Izjemna drevesa Severne Primorske).  
 
Več strokovnih delavcev ZGS, tudi poklicnih lovcev v LPN, je tudi v letu 2013 sodelovalo pri 
raziskovalnih nalogah, ki so jih izvajale znanstveno raziskovalne inštitucije, predvsem Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter Oddelek za biologijo na BF, Veterinarska fakulteta in 
Gozdarski inštitut Slovenije. Tudi te dejavnosti so podrobneje opisane v poglavjih, ki 
obravnavajo posamezna področja delovanja ZGS. 
 
V Finančnem načrtu ZGS tudi za leto 2013 ni bilo predvidenih posebnih sredstev, namenjenih 
raziskovalni dejavnosti.  
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1.9   ODLOČANJE ZGS V UPRAVNIH ZADEVAH  
 
ZGS kot prvostopenjski organ vodi in odloča v upravnih zadevah, ki so določene z Zakonom o 
gozdovih. V ta namen letno izda veliko upravnih dokumentov, med njimi je velika večina odločb, 
ki se nanašajo na sečnjo drevja in izvajanje gojitvenih in varstvenih del.  
 

V letu 2013 je ZGS izdal 86.112 upravnih dokumentov (leta 2012: 74.772, leta 2011: 78.984, 
leta 2010: 66.319, leta 2009: 68.554, leta 2008: 66.494), od tega odločb 83.072 (leta 2012: 
72.503, leta 2011: 75.975, leta 2010: 63.362, leta 2009: 65.919, leta 2008: 64.152), soglasij k 
posegom v gozd in gozdni prostor, vključno z zavrnitvijo soglasja (vključno z Odločbami za 
krčitev gozda v kmetijske namene) je izdal 2.442 (leta 2012: 2.350, leta 2011: 2.226, leta 2010: 
2.354, leta 2009: 1.934, leta 2008: 1.657), projektnih pogojev je izdal 237 (leta 2012: 351, leta 
2011: 449, leta 2010: 376, leta 2009: 440, leta 2008: 595), sklepov za izvršbo po drugi osebi pa 
je izdal 82 (leta 2012: 95, leta 2011: 73, leta 2010: 132, leta 2009: 172, leta 2008: 140).                                 
 

V letu 2013 je ZGS izdal 15,2 % več upravnih dokumentov kot v predhodnem letu, samih odločb 
pa 14,6 % več.    
 

V letu 2013 je bilo izvedenih 10 izvršb po drugi osebi (leta 2012: 3, leta 2011: 10, leta 2010: 16, 
leta 2009: 5, leta 2008: 1). Število izvršb je vselej majhno, saj lastniki gozdov po prejemu 
Sklepa o izvršbi po drugi osebi praviloma zahtevano hitro izvedejo sami..  
 

 

Preglednica 39: Pregled števila upravnih dokumentov, ki jih izdal ZGS v letu 2013 
 

Odločbe 
v upravnem 

postopku 

Sklepi  
za izvršbo po 
drugi osebi 

Drugi sklepi  
v upravnem 

postopku 

Soglasja in 
dovoljenja 

 k posegom v gozd 

Projektni 
pogoji 

SKUPAJ 

83.072* 98 263 2.442* 237 86.112 
  

Opomba: * Oba podatka vključujeta odločbe za krčitev gozda v kmetijske namene (821 odločb K ). 
 
 

Preglednica 40:  Pregled števila v letu 2013 izdanih odločb - po vrstah odločb  
 

OE A B C D E F G H I J K L M SKUPAJ 

Tolmin 4.575 296 632 30       111 1  5.645 

Bled 2.319 345 1.630 4      2 21   4.321 

Kranj 3.703 802 2.480 5       50 2  7.042 

Ljubljana 8.761 677 3.666 1  2    11 127   13.245 

Postojna 3.869 497 373 45  2     35   4.821 

Kočevje  2.882 537 775 61      1 4 3  4.263 

Novo mesto 4.770 370 1.228 11  2     41   6.422 

Brežice 2.386 300 705        32   3.423 

Celje 5.722 417 1.628 59  1     126   7.953 

Nazarje 2.320 433 1.379 7  1    1 31 4  4.176 

Sl. Gradec 2.201 471 1.304 97       35 30  4.138 

Maribor 7.093 490 625 22       70   8.300 

M. Sobota 4.949 540 454 4       25   5.972 

Sežana 2.792 101 305 2       151   3.351 

SKUPAJ 58.342 6.276 17.184 348  8    15 859 40  83.072 
 
 

   Legenda: Odločba A Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves 

 Odločba B Odločba o izvedbi potrebnih gojitvenih del in varstvenih del za zaščito pred divjadjo 
 Odločba C Odločba o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih 
 Odločba D Odločba o določitvi pogojev in usmeritev za pridobivanje okrasnih dreves   
 Odločba E Odločba  o  pogojih  za izvedbo  premene  gozda  in  odobritvi  poseka  izbranih  dreves  v  zvezi s premeno gozda 
 Odločba F Odločba o izvedbi obnove gozda, ki je bil opustošen oziroma v nasprotju s predpisi posekan na golo 
 Odločba G Odločba o dovolitvi začasnega spravila, začasnega prevoza in začasne zložitve tujih gozdnih lesnih sortimentov 
 Odločba H Odločba o sanaciji po požarih oziroma po ujmah poškodovanega gozda 
 Odločba  I Odločba o izgradnji oziroma vzdrževanju protipožarnih objektov v gozdu 
 Odločba J Odločba o ureditvi sečišča 
 Odločba K Odločba o krčitvi gozda 
 Odločba L Dovoljenje za izvedbo gozdarskih investicijskih vzdrževalnih del 
 Odločba M Dovoljenje za začasno zaporo ceste  
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2   Javne naloge s področja varstva narave – delo na 
področju zavarovanih živalskih vrst 

           
          Odgovoren: Marko Jonozovič, univ. dipl. inž. gozd. 
 
 

 
 
 

V letu 2013 smo nadaljevali z intenzivnim delom na področju zavarovanih živalskih vrst, v okviru 
katerega je izpostavljena predvsem problematika velikih zveri. Delo je zajemalo naslednje 
dejavnosti: 

 ocenjevanje škod, ki so jih povzročile zavarovane živalske vrste, in 

 delo intervencijske skupine za primere težav z velikimi zvermi, 

 monitoring velikih zveri v loviščih s posebnim namenom, 

 druga dela na področju zavarovanih vrst. 
 
Obremenitve delavcev ZGS so na tem področju zelo velike. Razmere za delo in tehnična 
opremljenost se je po več letih neurejenega sistemskega vira financiranja končno nekoliko 
izboljšala, k čemur je poleg financerja MKO z aktivnostjo in prizadevnostjo v veliki meri prispeval  
ZGS. Z MKO smo v letu 2013 pripravili in podpisali 2 pogodbi za delo ZGS na zavarovanih 
živalskih vrstah, za januar – marec ter za april – december. 

 
 

2.1  OCENJEVANJE ŠKODE OD ZAVAROVANIH ŽIVALSKIH VRST 
 

Za škode, premoženjske in nepremoženjske, ki jih povzročijo zavarovane vrste prostoživečih 
živali, je odgovorna Republika Slovenija. Do 1. 1. 2005 je bilo za to področje pristojno 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, od navedenega datuma dalje Ministrstvo za 
okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) in organ v njegovi sestavi - Agencija Republike 
Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO), od 4. 2. 2012 dalje pa združeno Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju: MKO) in v njegovem okviru že navedena agencija ARSO.  
 

Nastale škode od leta 1994 dalje ocenjujejo pooblaščenci – strokovni delavci Zavoda za 
gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS), ki so bili za ta dela pooblaščeni z odločbo oz. 
sklepom trenutno resornega ministra. Direktor ZGS je po prenosu pristojnosti na Ministrstvo za 
okolje in prostor v novembru 2005 z osnovnim sklepom št. 67/2005 imenoval 61 
pooblaščencev, sklep je bil nato na novo izdan v letu 2009 (št. 025-29/2009), z dopolnitvami  
sklepa pa je bilo do vključno konec leta 2011 imenovanih še 11 pooblaščencev za oceno škode 
od zavarovanih vrst, tako da je od leta 2012 dalje to delo opravljalo skupaj 73 pooblaščencev 
ZGS. Število pooblaščencev je naraščalo skladno s povečevanjem obsega dela na tem 
področju. Strokovni delavci ZGS vodijo postopek skladno s Pravilnikom o primernih načinih 
varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju (Ur. l. 

Planirano in realizirano v letu 2013 
 

 

Dejavnost 
Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

    

Javna gozdarska služba 4.086 4.231 104 

    

Lovišča s posebnim namenom 5.912 6.899 117 

    

Skupaj ZGS na področju varstva narave 9.998 11.130 111 
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RS, št. 74/05) in na njegovi podlagi izdanih Navodil za ravnanja v zadevah uveljavljanja 
odškodninskih zahtevkov za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih prosto živečih vrst. 
Listine (vloga, zapisnik in sporazum) se hranijo na pristojni območni enoti ZGS, na Centralni 
enoti ZGS pa se z vsemi podatki vodi osrednjo bazo podatkov o ocenjenih škodah na podlagi 
mesečnih pošiljanj podatkov iz območnih enot. 
 
Opravila, ki so vključena v delo ZGS na področju ocenjevanja škod od zavarovanih vrst, so: 
 

 vodenje postopka (sprejem klica oškodovanca, obravnava vloge za ogled škodnega 
objekta, ogled škodnega objekta, ugotavljanje dejstev o nastali škodi, morebitni odvzem 
potrebnih vzorcev, sklepanje sporazuma z oškodovancem o višini odškodnine, pošiljanje 
zapisnika in sporazuma na ARSO); 

 vnos podatkov v elektronsko bazo, mesečno pošiljanje na Centralno enoto ZGS ter 
arhiviranje kopij zapisnika in sporazuma; 

 pomoč ARSO ob morebitnih nejasnostih pri posameznih primerih; 

 sodelovanje na tematskih delavnicah za namen izobraževanja pooblaščencev; 

 vodenje osrednje baze podatkov o ocenjenih škodah na podlagi mesečnih pošiljanj 
podatkov iz območnih enot; 

 analiziranje podatkov za izdelavo različnih poročil, raziskav, sodelovanja z mediji, ipd.; 

 vodenje postopkov za nabavo potrebnega potrošnega materiala; 

 sodelovanje v delovnih skupinah za pripravo sprememb in dopolnil predpisov, ki urejajo 
področje škod od zavarovanih vrst; 

 ugotavljanje povzročitelja škode na domačih živalih z odvzemom vzorca sline v 
dvomljivih in nekaterih drugih primerih. 

 
 

Opravljeno delo na področju ocenjevanja škod, ki so jih povzročile zavarovane vrste 
prostoživečih živali v letu 2013 
 

V obdobju koledarskega leta 2013 je bilo na vseh 14 organizacijskih enotah ZGS izvedenih 
skupaj 810 cenitev prijavljenih škodnih primerov od zavarovanih vrst prosto živečih živali, od 
katerih se je izkazalo, da v 21 primerih povzročitelja ni bilo mogoče določiti oziroma škode ni 
povzročila zavarovana vrsta. Največ škodnih primerov je bilo prijavljenih in ocenjenih na OE 
Sežana (193 - 24 % vseh škodnih dogodkov), OE Kočevje (173 - 21 % vseh škodnih dogodkov) 
in OE Postojna (125 - 15 % vseh škodnih dogodkov). Gre za območne enote, kjer je gostota 
populacij rjavega medveda in volka največja, saj sta ti dve vrsti skupaj povzročili v 
obravnavanem letu kar 75 % vseh škodnih primerov od zavarovanih živalskih vrst. 
 
 

 

Grafikon 12: Število obravnavanih škodnih primerov od zavarovanih živalskih vrst v obdobju 
1994 –2013 
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Na zakonodajnem področju v zvezi s škodami od zavarovanih vrst je ZGS predlagal dopolnitve 
osnutka Pravilnika o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev 
nadaljnje škode na premoženju in k členom Zakona o ohranjanju narave, ki se nanašajo na 
navedeni pravilnik. 
 
 

2.2   DELO INTERVENCIJSKE SKUPINE ZA VELIKE ZVERI 
 
V letu 2006 je bil, skladno s pristojnostmi, izdan sklep MOP št. 35605-95/2006, ki na novo 
opredeljuje delo intervencijske skupine za primere težav z velikimi zvermi. Na podlagi tega 
sklepa je direktor ZGS izdal še notranji sklep št. 56/06, o delovanju intervencijske skupine.  
 

Intervencijska skupina se odziva na vse klice na številke Policije (113) in Centra za obveščanje 
(112), pogosto pa tudi na neposredne klice občanov ali pristojnih državnih organov, in sicer v 
primeru preverjenih informacij, da gre za neposredno ogrožanje prebivalstva oziroma njihovega 
imetja s strani velikih zveri. Najpogosteje gre za naslednje dogodke: 
 

 neposreden napad na človeka,  

 napad na živino oz. drugo imetje prebivalstva,  

 trke vozil z velikimi zvermi, ko so le-te ranjene in niso najdene mrtve na kraju dogodka, ne 
glede na to ali gre za železniški ali cestni promet,  

 vdor velike zveri v urbano okolje. 
 

Intervencijsko skupino sestavlja 16 delavcev ZGS, od tega je 9 članov zaposlenih v javni 
gozdarski službi, 7 pa v LPN v sestavi ZGS. Skupina je organizirana teritorialno, tako da ena 
skupina deluje na območju kočevske in dolenjske regije (7 članov), druga skupina na območju 
notranjske in obalno-kraške regije (7 članov), tretja skupina pa severno od avtoceste Ljubljana – 
Divača (1 član). Intervencijska Skupina ima tudi koordinatorja na Centralni enoti ZGS. 
 

Od svoje ustanovitve je skupina pogosto opravljala delo v smislu pomiritve občanov s svojo 
navzočnostjo in nasveti, sicer pa je nudila (v kolikor so sredstva proračuna RS dopuščala 
nabavo) tako kemične repelente kot tehnični material za zaščito imetja, izvedla plašenje 
medvedov z gumijastimi izstrelki, opravila številne stike in pogovore s prizadetimi občani, 
predstavniki lokalnih oblasti, državnih organov in šol ter medijev. Če je potrebno, intervencijska 
skupina uporablja, odvisno od okoliščin, tudi naslednje načine neposrednega reševanja težav z 
medvedi: odlov žive živali in uspavanje s puško za imobilizacijo ter prevoz na novo lokacijo, 
zasledovanje ranjene živali s psom krvoslednikom, plašenje s tehničnimi sredstvi in gumijastimi 
izstrelki, druge oblike reševanja konkretnih primerov ter nenazadnje najmanj priljubljen, a 
večkrat potreben ukrep odstrela konfliktne živali s strelnim orožjem. V slednjem primeru 
intervencijska skupina sodeluje z upravljavci lovišč pri odstrelu konfliktne živali, oziroma vodja 
odseka za gozdne živali in lovstvo pristojne območne enote ZGS predlaga izjemni odvzem z 
odstrelom, katerega izvedbo se v celoti prepusti krajevno pristojnemu upravljavcu lovišča.  
 
 

Opravljeno delo intervencijske skupine v letu 2013 
 

Intervencijska skupina se je v letu 2013 odzvala na 189 klicev prebivalcev Slovenije, ki so prosili 
za posredovanje ob težavah z velikimi zvermi, in sicer v 287 primerih zaradi težav z rjavim 
medvedom in v 2 primerih zaradi težav z volkom. 80 klicev so prejeli iz notranjske in obalno-
kraške regije, 98 iz kočevsko dolenjske regije, 11 klicev pa je prejel koordinator intervencijske 
skupine, ki jih je po strokovni presoji posredoval vodjem intervencijskih skupin, vodjem odsekov 
za gozdne živali in lovstvo na krajevno pristojnih območnih enotah oziroma drugim subjektom. 
 

Grafikon 13 kaže, da je bil v primeru klica intervencijske skupine največkrat zadosten ukrep 
posredni telefonski pogovor s prizadetimi (v 35 % primerov). Temu ukrepu po pogostnosti sledi  
odhod na mesto in neposredni pogovor s prizadetimi na kraju samem (v 22 % primerov) ter 
odhod na mesto in plašenje živali (v 19 % primerov). Odlov in preselitev problematičnih živali 
smo izvedli v 2 % primerov. Druge oblike reševanja so pomenile predvsem odhod na mesto 
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konflikta, pogovor, zaščita z repelenti za odvračanje (16 %). V prometni nesreči poškodovano 
žival se je iskalo v 3 % primerov. 
 

Skupina je v letu 2013 še posebej skrbno obravnavala 2 primera: 
 

 reševanje medvedjega mladiča iz vojaškega objekta v Peklu pri Borovnici; 

 fizičen stik medveda s človekom v občini Postojna (pri zaselku Predjama).  
 

Omenjena primera sta od intervencijske skupine zahtevala posebej veliko truda in skrbnega 
strokovnega premisleka, bila pa sta tudi medijsko izjemno zahtevna. 
 
 

 
 

Grafikon 13: Ukrepi intervencijske skupine ob težavah z velikimi zvermi v letu 2013 

 
 

 
 

Grafikon 14: Število prejetih klicev intervencijski skupini ob težavah z velikimi zvermi v 
obdobju 2007–2013 

 
 

2.3   MONITORING VELIKIH ZVERI 
 

Lovišča s posebnim namenom (Uredba o loviščih s posebnim namenom v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 117/04); v nadaljevanju: LPN) imajo med drugim tudi nalogo ohranjanja in 
zagotavljanja ugodnega stanja ogroženih in zavarovanih živalskih vrst ter njihovih življenjskih 
prostorov, zlasti tistih, za katere je iz predpisov s področja ohranjanja narave razvidno, da so 
najpomembnejša območja za njihovo ohranitev. V LPN, katerih območja so pomembna za 
ohranitev velikih zveri (Medved, Jelen, Snežnik Kočevska Reka, Žitna gora in Ljubljanski vrh), 
izvaja ZGS intenziven dnevni monitoring vseh znakov prisotnosti velikih zveri, v povezavi z 
izvajanjem strategije in akcijskega načrta za rjavega medveda pa tudi krmljenje z močnimi in 
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sočnimi krmili. Poleg tega izvajajo navedena lovišča tudi tri krat na leto štetje rjavega medveda 
na stalnih števnih mestih, ki ležijo na njihovem območju kot del mreže stalnih števnih mest v 
okviru spremljanja populacije rjavega medveda v Sloveniji. 
 
 

2.3.1  Beleženje znakov prisotnosti velikih zveri 
 

Beleženje znakov prisotnosti velikih zveri v petih LPN v sestavi ZGS izvajajo poklicni/revirni 
lovci in sicer tako, da ob rednem obhodu revirja in izvajanja drugih del na poseben za to 
oblikovan obrazec zapišejo podatke o videnih osebkih (ločeno za samice in mladiče ter 
posamezne osebke), najdenih sledeh, plenu, oglašanju in drugem. Velikokrat se na istem mestu 
zabeleži več znakov prisotnosti od iste živali (npr. plen in sled), vendar se šteje to kot en 
podatek. Podatek je opremljen z datumom in enotno šifro kvadranta velikosti 1000 x 1000 m 
Gauss-Krügerjevega koordinatnega sistema. LPN Jelen in Medved izvajata dnevni monitoring 
velikih zveri po enakem postopku že od leta 1986 oziroma 1991, v letu 2007 pa enak dnevni 
monitoring izvajajo še Žitna gora, Ljubljanski vrh in Snežnik Kočevska Reka. Podatki se v okviru 
LPN zberejo enkrat na mesec in se vnesejo v elektronsko bazo ter posredujejo na Centralno 
enoto, kjer se vodi enotna elektronska baza podatkov za vsa LPN, ki izvajajo monitoring.  
 
 

Opravljeno delo v okviru beleženja znakov prisotnosti velikih zveri v letu 2013 
 

V letu 2013 je bilo v okviru petih LPN v ZGS zbranih skupaj 3.950 podatkov o prisotnosti velikih 
zveri. Zaradi zgoraj navedenega razloga teh podatkov ne moremo ločiti na videne, sledene 
živali idr., saj se lahko pojavi več različnih znakov ob istem dogodku sledenja živali.  
 
 

Preglednica 41: Število zabeleženih znakov prisotnosti po vrstah velikih zveri in loviščih s 
posebnim namenom v letu 2013 

LPN / vrsta Rjavi medved Volk Ris 

Medved in Žitna gora 997 166 2 

Jelen 1.309 467 91 

Ljubljanski vrh 166 53 1 

Snežnik – Kočevska Reka 554 144 0 

 
Znaki prisotnosti rjavega medveda so bili zabeleženi v 465 kvadrantih, volka v 292 in risa v 62 
kvadrantih.  
 
 

 
 

Grafikon 15: Število zabeleženih znakov prisotnosti velikih zveri po loviščih s posebnim 
namenom v obdobju 1999–2013 
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2.3.2  Spremljanje rjavega medveda na mreži stalnih števnih mest 

Začetki spremljanja rjavega medveda na krmiščih in mrhoviščih segajo že v devetdeseta leta. 
Zaradi pripomb o dva ali celo večkratnem beleženju istega osebka, ki je v eni noči obiskal več 
opazovanih števnih mest, se je v okviru projekta LIFE-Narava III oblikovala sistematično 
določena mreža stalnih 167-ih števnih mest, razporejenih predvsem v osrednjem in robnem 
življenjskem območju rjavega medveda v Sloveniji. Gre za krmišča, ki jih redno obiskuje tudi 
medved in so od naselij praviloma oddaljena vsaj dva kilometra ter med seboj tri kilometre, da 
že zabeležen medved v času štetja ne obišče še enega ali več števnih mest. Štetje se po enotni 
metodologiji izvaja od leta 2004 in je namenjeno spremljanju trendov v medvedji populaciji pri 
nas (povprečno število videnih medvedov na števno mesto, spolna in starostna struktura v 
različnih letnih obdobjih, povprečno število mladičev na samico idr.). Štetje se organizira na 
podlagi dvostranskega sporazuma med LZS in ZGS ob pomoči OZUL-ov in LPN. 
 
 

Opravljeno delo na spremljanju rjavega medveda na mreži stalnih števnih mest v letu 2013 
 

Medvede se je v letu 2013 štelo na isti dan (noč), in sicer enkrat v pomladanskem (24. 5. 2013, 
od 18.00 do 24.00 ure) in dvakrat v poletno-jesenskem času (16. 8. 2013 od 18.00 do 24.00 ure 
in 18. 10. 2013 od 17.00 do 24.00 ure).  

 
Preglednica 42: Število števnih mest v LPN v ZGS, kjer so potekala štetja rjavega medveda 
 

LPN Število 

Prodi-Razor 1 

Jelen 16 

Ljubljanski vrh 2 

Medved 20 

Žitna gora 1 

Snežnik Kočevska Reka 12 

Skupaj 52 
 
 

Zaposleni v ZGS so, tako kot v preteklih letih, štetje rjavega medveda izvedli v 6 LPN v sestavi 
ZGS, in sicer na 52 števnih mestih od skupno 167. 

 
 

2.4 DRUGA DELA NA PODROČJU ZAVAROVANIH VRST PROSTO 
ŽIVEČIH ŽIVALI 

 

Med druga dela na področju zavarovanih vrst prostoživečih živali ZGS spada priprava 
strokovnih mnenj za odvzem z odstrelom v populaciji velikih zveri, beleženje odvzetih velikih 
zveri in zbiranje njihovih vzorcev, sodelovanje pri pripravi različnih zakonodajnih predpisov in 
dokumentov, sodelovanje pri različnih državnih in mednarodnih dogodkih, sodelovanje v 
slovenskih in mednarodnih »ekspertnih skupinah«, pomoč pri znanstveno raziskovalnem delu 
ter delo z mediji, priprava poročil idr.. 
 
 

2.4.1  Strokovna mnenja za odstrel velikih zveri 
 

V populacijo velikih zveri se posega na podlagi strokovnih mnenj ZGS, ki jih ločimo na: 
 

1.   strokovno mnenje za t.i. »redno« poseganje, ki ga ZGS pripravi enkrat letno – v okviru 
načrtnega upravljanja s populacijo z namenom zagotavljanja ugodnega stanja vrste;  

2.   strokovna mnenja za izdajo dovoljenj za izjemen odvzem z odstrelom v primeru 
konfliktnih situacij z velikimi zvermi, in sicer v primerih, ko le-te neposredno ogrozijo 
zdravje in življenje ljudi, ogrožajo njihovo premoženje in v primerih trkov z njimi na 
cestah ali železnicah, ko ranjene živali odidejo s kraja nesreče. 
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Opravljeno delo na pripravi strokovnih mnenj za odvzem velikih zveri z odstrelom v letu 2013 
 
1. Skladno z novim sklepom komisij MOP za »upravljanje z velikimi zvermi« sprejetim 

spomladi 2010 o novem načrtovalskem obdobju za odvzem velikih zveri iz narave z 
odstrelom za obdobje oktober – september naslednjega koledarskega leta, smo v juliju 
2013 pripravili strokovno mnenje za obdobje 1. 10. 2013 – 30. 9. 2014. Skladno s temeljno 
zakonsko podlago (Uredba o zavarovanih živalskih vrstah) smo ga posredovali Zavodu RS 
za varstvo narave (ZRSVN) z namenom, da nam posredujejo pisno stališče. Po njegovi 
pridobitvi smo v juliju pripravili še dopolnitev strokovnega mnenja in odgovor k pisnemu 
stališču ZRSVN ter vso dokumentacijo posredovali na MKO. MKO je pred dokončno 
odločitvijo o poseganju v populacije zveri nato konec leta 2013 sklical več sestankov ožje 
strokovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi, predvsem zaradi različnih 
stališč glede (ne)ugodnega ohranitvenega statusa populacije volka v Sloveniji. Sklicani so 
bili tudi številni sestanki z deležniki. O pravnem varstvu volkov v Sloveniji je razpravljal tudi 
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje Državnega zbora RS, kjer smo tudi aktivno 
sodelovali. Odločitev o velikosti posega v populacijo rjavega medveda (ne pa tudi v 
populacijo volka) je bila izdana v obliki »Pravilnika o spremembi Pravilnika o odvzemu 
osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Ur. list RS, 
št. 104/2013)« šele 13. 12. 2013. Po izdanem Pravilniku smo za rjavega medveda skupaj z 
lovskimi organizacijami izdelali tudi razdelilnik načrtovanega odstrela po življenjskih 
območjih rjavega medveda, LUO in loviščih ter LPN. Razdelilnike smo posredovali 
pristojnim naslovom, ki jih določa omenjeni pravilnik. 

 
2.  Skladno s postopkom Zakona o upravnem postopku in na podlagi Uredbe o zavarovanih 

živalskih vrstah je ZGS v primerih, ko so velike zveri ogrožale varnost in premoženje ljudi, v 
letu 2013 posredoval na ARSO 18 strokovnih mnenj za izredni odstrel skupaj 20-tih rjavih 
medvedov in enega volka, poškodovanega v prometni nesreči. Pred pripravo dovoljenj smo 
pridobili potrebne pisne in ustne informacije o posameznih primerih, opravili ogled terena, 
strokovnemu mnenju pa priložili tudi potrebno kartno gradivo. Poročila o (ne)realizaciji 
izdanih dovoljenj ARSO za izredni odstrel so bila posredovana v predpisanih rokih. 

 
 

Preglednica 43: Strokovna mnenja za izredni odstrel rjavega medveda in volka po območnih 
enotah Zavoda za gozdove Slovenije v letu 2013 
 

Območna 
enota ZGS 

Vrsta 
Število 

vlog 
Število 
živali 

Vzrok 
Realizirano 
- št. živali 

Bled rjavi medved 1 1 Škoda na premoženju  

Kočevje rjavi medved 10 12 
Ponavljajoča škoda na premoženju v neposredni bližini 
naselja, dnevno pojavljanje v gosto naseljenih območjih 

2 

Nazarje rjavi medved 1 1 Škoda na premoženju  

Postojna rjavi medved 4 4 
Ponavljajoča škoda na premoženju v neposredni bližini 
naselja, dnevno pojavljanje v gosto naseljenih območjih 

2 + 
1 (odlov) 

Tolmin rjavi medved 2 2 Škoda na premoženju, pojav ob naseljih  

Sežana volk 1 1 Ranjena žival ob trku z vozilom  

 

 

Grafikon 16: Število pripravljenih strokovnih mnenj za velike zveri v obdobju 2009–2013 
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2.4.2   Beleženje odvzetih velikih zveri in zbiranje njihovih vzorcev 

Opravila ZGS na področju beleženja odvzetih velikih zveri in zbiranja vzorcev: 
 

 izvedba protokola beleženja odvzete velike zveri (prejem klica o odvzemu, odhod na 
mesto uplenitve, izmera biometričnih podatkov živali in njihov zapis v poseben obrazec, 
odvzem zoba za ugotavljanje starosti z metodo brušenja zoba, odvzem drugih vzorcev 
za genetske analize in druge raziskave); 

 vodenje osrednje baze podatkov o odvzetih velikih zveri v elektronski obliki in izdelava 
različnih analiz. 

 
 

Opravljeno delo na področju beleženja odvzetih velikih zveri in zbiranja vzorcev v letu 2013 
 

V letu 2013 smo opravili preglede in meritve ter zbrali potrebne vzorce (tkiva za genetske 
analize in zobe za določanje dejanske starosti živali) vseh izločenih velikih zveri (62 rjavih 
medvedov in 3 volkovi) ter o tem vodili predpisane baze podatkov. Na zahtevo MKO, ARSO ali 
inšpekcijskih organov smo posredovali podatke in informacije iz osrednjega registra odvzema 
velikih zveri, ki ga vodimo na ZGS. 
 

Oddelek za gozdne živali in lovstvo pri ZGS je skupaj z nosilcem (BF - Oddelek za biologijo) in 
drugimi partnerji (BF - Oddelek za zootehniko, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire), nadaljeval z delom na projektu proučevanja DNA pri velikih zvereh, primarno pri rjavem 
medvedu in volku. V ta namen so bili v letu 2013 zbrani vzorci tkiva vseh odvzetih velikih zveri 
(od medveda in volka), ki smo jih posredovali v nadaljnjo obdelavo Oddelku za biologijo na BF.  
 

Zaradi pridobitve populacijskih parametrov velikih zveri smo pripravili vzorce zbranih in odvzetih 
zob ob izločitvah medveda in volka za leto 2012 – z namenom brušenja za določitev dejanske 
starosti osebkov, za kar smo doslej vzorce pošiljali v referenčni laboratorij v ZDA. 
 
 

2.4.3   Delo na projektih 
 
Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji 
(SloWolf) – projekt finančnega inštrumenta EU Life+ 
 

Skupaj z nosilcem (BF – Oddelek za biologijo in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire) in drugimi partnerji smo s 1. 1. 2010 začeli z izvajanjem Life+ projekta EU (SloWolf), na 
temo volka v Sloveniji. Projekt se je konec 2013 zaključil. V okviru tega projekta smo izvedli 
številne aktivnosti in uvedli nekatere novosti v redno delo: 

 v letnih lovskoupravljavskih načrtih smo začeli upoštevati prisotnost volka in risa; 

 nadgradili smo ugotavljanje povzročitelja škode na domačih živalih z odvzemom vzorca 
sline v dvomljivih in nekaterih drugih škodnih primerih;  

 sodelovali smo pri pripravi akcijskega načrta za upravljanje z volkovi v Sloveniji; 

 pripravili smo poročilo in predstavitev rezultatov akcij, za katere smo bili nosilci ter se 
udeležili srečanja z zunanjim nadzornikom/revizorjem projekta; 

 napisali smo vsa končna poročila, ki se nanašajo na delo ZGS; 

 izvedli smo monitoring volkov z zimskim sledenjem na območju LPN Medved, Jelen, 
Snežnik-Kočevska Reka in Ljubljanski vrh; 

 zbirali smo vzorce sline volka na truplih pokončanih domačih živali za genetske analize; 
za isti namen smo v LPN v sestavi ZGS zbirali iztrebke in urin volkov;  

 demonstrirali smo primere dobre prakse varovanja drobnice pred napadi volkov 
(donacija ustreznih zaščitnih mrež in pastirskih psov ter redno obiskovanje in svetovanje 
v projekt vključenih rejcev drobnice); 

 sodelovali smo pri odlovu volkov z namenom namestitve radio-telemetričnih ovratnic; 
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 od vseh odvzetih volkov smo po izmeri, odvzemu vzorcev in izkoženju dostavili trupla 
(odstrel in izgube) na Veterinarsko fakulteto zaradi patološkega pregleda; 

 udeležili smo se mednarodne volčje konference »Varstvo volkov v kulturni krajini« – v  
septembru v Postojni; 

 udeležili smo se mednarodne volčje konference v Abruzzih (Italija), ki je bila organizirana 
v okviru projekta Life WolfNet in je potekala v novembru; 

 sodelovali smo s številnimi izjavami za različne medije; 

 udeležili smo se vseh delovnih sestankov koordinacijske skupine projekta. 
 
 

Upravljanje z rjavim medvedom na populacijskem nivoju ter njegova ohranitev v severnih 
Dinaridih in Alpah (LIFE DINALP BEAR) – projekt finančnega inštrumenta EU Life+ 
 

V letu 2013 je ZGS kot vodilni partner vodil prijavo projekta v okviru razpisa finančnega 
inštrumenta EU Life+, ki so se mu pridružili partnerji iz Slovenije (2), Hrvaške (2), Avstrije (1) in 
Italije (3). Skupna vrednost projekta je 6 mio EUR. Projekt je bil uspešno oddan in smo po 
prvem krogu obravnave prejeli dodatna vprašanja. Končna odločitev Evropske komisije glede 
odobritve projekta bo v aprilu leta 2014. 
 
 

Varstvo evropskega bobra, vidre in obvodnih habitatov (AQUABEAVER) – projekt 
finančnega inštrumenta EU Life+  
 

V letu 2013 se je ZGS kot partner pridružil Inštitutu za ohranjanje naravne dediščine LUTRA kot 
vodilnemu partnerju pri prijavi projekta v okviru razpisa finančnega inštrumenta EU Life+. V 
prijavo projekta so bili vključeni partnerji iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Projekt v jeseni 2013 s 
strani Komisije EU ni bil ugodno ocenjen na prvi stopnji evalvacije, zato ga bomo v letu 2014 še 
dopolnili in ponovno oddali.  
 
 

Upravljanje z risom na populacijskem nivoju ter njegova ohranitev v severnih Dinaridih in 
Alpah – projekt finančnega inštrumenta EU Life+  
 

V letu 2013 je ZGS kot vodilni partner začel s pripravo prijave projekta v okviru razpisa 
finančnega inštrumenta EU Life+. Izdelava prijave se bo nadaljevala v letu 2014. Glavni namen 
projekta je ohranitev 2 doseljenih populacij risov, v severnih Dinaridih in v Alpah. Predvidoma 
bodo v projekt vključeni partnerji iz Hrvaške, Italije, Švice, Slovaške in Romunije. Pričakujemo, 
da bo projekt dokončno pripravljen in formalna prijava oddana v letu 2014. Kot predpriprave za 
prijavo projekta Life+ smo v letu 2013 izvedli številne sestanke z deležniki in partnerji na temo 
možne izpeljave pilotnega projekta doselitve risov iz Švice v Slovenijo. Delo na pilotnem 
projektu je bilo zaradi zahteve MKO po predhodni izdelavi strateških dokumentov (Strategija, 
Akcijski načrt), kljub dokončani pripravi in zagotovljenih sponzorskih sredstvih, ustavljeno. 
 
 

2.4.4   Drugo 
 

ZGS je v letu 2013 izvajal številne domače in mednarodne aktivnosti na področju velikih zveri. 
Navajamo najpomembnejše.  
 

 Za MKO smo pripravili letno in vsa mesečna poročila o izvedenih delih ZGS na področju 
zavarovanih vrst ter štiri trimesečna poročila o odvzemu velikih zveri. 

 Skupaj z BF – Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire smo spomladi 2013 
organizirali obisk prof. dr. Setha Wilsona iz ZDA na temo sobivanja medvedov in ljudi. V 
okviru obiska je prof. Wilson opravil predavanje za javnost, hkrati pa smo z njim opravili 
terenski ogled Kočevske in predstavitev »vročih točk« pri težavah z medvedi in ljudmi v 
kulturni in gozdnati krajini. 

 Predstavnik ZGS (vodja Oddelka za gozdne živali in lovstvo), ki je bil s strani MKO 
imenovan kot uradni delegat iz Slovenije, se je v letu 2013 udeležil dveh srečanj t.i. 
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platforme WISO, ki deluje v sklopu Alpske konvencije. V letu 2013 sta bili organizirani dve 
srečanji – v Cogne-u (Italija), 21. - 22. 4. 2013, in v Cevo-u (Italija), 28. - 29. 10. 2013. 

 Od 9. do 12. 12. 2013 sta se predstavnika Oddelka za gozdne živali in lovstvo na povabilo 
namestnika generalnega direktorja Direktorata za naravne vire udeležila delovnega obiska 
na Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Finske, z vrsto sestankov, katerih 
namen je bil seznanitev in izmenjava mnenj s področja škod od prostoživečih živalskih 
vrst in odškodnin za nastalo škodo, upravljanja, vključno z monitoringom velikih zveri na 
Finskem, »ugodnega varstvenega stanja« volka na Finskem ter glede tožbe Komisije EU 
zoper Finsko na primeru volka. 

 Predstavnik ZGS se je udeležil druge delavnice deležnikov v povezavi z upravljanjem z 
velikimi zvermi na populacijski ravni, ki jo je organizirala Evropska Komisija, DG 
Environment, ki je bila 5. 12. 2013 v Bruslju. 

 Na skupino SCALP (Status and Conservation of the Alpine Lynx Population), ki deluje v 
okviru Alpskih držav, smo posredovali podatke o monitoringu risa v Sloveniji za leto 2012. 

 Pripravili smo sporazum med Lovsko zvezo Slovenije in ZGS glede izvedbe trikratnega 
štetja rjavega medveda na mreži stalnih števnih mest. Pred v naprej določenim datumom 
štetja smo pripravili in poslali dogovorjene obrazce in vodili elektronsko bazo prejetih 
podatkov. 

 Redno smo se udeleževali s strani MKO – Sektorja za varstvo narave sklicanih sestankov 
ožje strokovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi in pripravili ustrezne 
dokumente oziroma pripombe na pripravljeno gradivo. 

 Tekoče smo o stanju, težavah in načinih upravljanja z zavarovanimi živalskimi vrstami, 
prvenstveno velikimi zvermi, obveščali slovensko javnost v obliki intervjujev, prispevkov za 
državne in lokalne medije ter s sodelovanjem v izobraževalnih in drugih oddajah na 
radijskih in televizijskih postajah. V Sloveniji smo sodelovali praktično z vsemi medijskimi 
hišami, tako za pisane kot za radijske in televizijske prispevke. 

 Na pobude in za potrebe občin v osrednjem življenjskem območju rjavega medveda smo 
izdali številna strokovna mnenja o potrebnih prevozih otrok v izobraževalne ustanove 
(vrtci, šole) in t.i. varnostne ocene šolskih poti v zvezi s pojavljanjem rjavega medveda. 
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3   Gospodarske in storitvene dejavnosti ZGS 
 
 

3.1   DELO LOVIŠČ S POSEBNIM NAMENOM    
 

          Odgovoren: mag. Janko Mehle, univ. dipl. inž. gozd. 

 
 
V skladu z določili Zakona o divjadi in lovstvu deluje v ZGS 10 lovišč s posebnim namenom (v 
nadaljevanju LPN) s skupno površino 200.874 ha, in sicer: 
 

 LPN Fazan Beltinci (OE Murska Sobota), 

 LPN Kompas Peskovci (OE Murska Sobota),  

 LPN Jelen (OE Postojna), 

 LPN Kozorog Kamnik (OE Kranj), 

 LPN Ljubljanski vrh (OE Ljubljana), 

 LPN Medved (OE Kočevje), 

 LPN Snežnik Kočevska reka (OE Kočevje),  

 LPN Žitna gora (OE Kočevje), 

 LPN Pohorje (OE Maribor), 

 LPN Prodi-Razor (OE Tolmin). 
 
LPN, ki delujejo v okviru ZGS, opravljajo skladno z veljavno zakonodajo številne naloge s 
področja upravljanja z divjadjo ter nekaterimi zavarovanimi živalskimi vrstami in z njihovim 
življenjskim okoljem. Glavni poudarek je na nalogah, ki jih Zakon o divjadi in lovstvu v 21. členu 
opredeljuje kot naloge, ki jih upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom opravljajo pod 
pogoji javne službe s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.  
 

Pri upravljanju z divjadjo in njenim življenjskim okoljem postajajo čedalje pomembnejše naloge, 
ki niso neposredno povezane z izvajanjem lova in izboljšanjem življenjskih razmer za divjad, pri 
čemer mislimo predvsem na naloge, kot so varovanje in monitoring različnih, tudi zavarovanih 
živalskih vrst, osveščanje, obveščanje ter izobraževanje javnosti, vodenje različnih domačih in 
tujih skupin (strokovnih in laičnih), sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, s katerim 
pridobivamo nova spoznanja za še uspešnejše in kakovostnejše upravljanje, monitoring in 
odlovi velikih zveri za potrebe ponovne naselitve v druge države ipd.. 
Splošna gospodarska kriza, ki  je prizadela tako našo državo kot tudi druge evropske države, od 
koder prihaja precejšen del lovskih gostov, je prizadela tudi LPN, ki delujejo v okviru ZGS, kar 
se na eni strani kaže predvsem v naraščanju stroškov (naraščanje cen goriva, krme, umetnih 
gnojil, kmetijskih kultur idr.) ter na drugi strani na zmanjšanju prihodkov zaradi zmanjšanega 
interesa lovskih gostov, predvsem iz nekaterih držav EU, ki jih je kriza najbolj prizadela, 
zmanjšanega interesa za lov bolj kakovostne in zato dražje trofejne divjadi, znižanju cen mesa 
uplenjene divjadi, tako zaradi splošnega upada kupne moči kot tudi zaradi pojava novih držav 
na evropski trgih in s tem večje ponudbe mesa uplenjene divjadi.  
 

Za delovanje LPN  in upravljanje z divjadjo v LPN je še vedno odločilnega pomena izvajanje 
lovnega turizma, kjer tržimo zlasti odstrel divjadi in meso uplenjene divjadi. LPN se namreč še 
vedno financirajo sama in sicer pretežno od prodaje odstrela trofejne divjadi in mesa uplenjene 
divjadi, manjši del sredstev pa pridobimo tudi iz različnih projektov in trženja prej omenjenih 
dejavnosti. Z omenjeno prodajo odstrela in mesa uplenjene divjadi v razmerah splošne 
gospodarske krize žal večinoma ne uspemo več pokrivati stroškov za opravljanje svoje 
dejavnosti, predvsem pa številnih omenjenih nalog, ki so opredeljene kot javne naloge s 
področja lovstva.  
 

Da profesionalno urejeno lovstvo, ki mora opravljati tudi številne javne naloge s področja divjadi 
in lovstva, ni dejavnost, ki bi ustvarjala dobičke, je predvidel že zakonodajalec, saj je za 
opravljanje omenjenih nalog predpisal tudi sofinanciranje teh nalog s strani proračuna RS, kar 
pa se žal ne izvaja.  
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LPN so za zmanjšanje stroškov izvedla številne varčevalne ukrepe: že nekaj let zmanjšujemo 
količine krme za divjad, v letih 2012 in 2013 se je upokojilo več revirnih lovcev, ki so bili 
zaposleni v LPN in zaradi varčevalnih ukrepov od MKO nismo dobili soglasja, da bi jih 
nadomestili z novimi zaposlenimi. To nam že povzroča resne težave pri upravljanju z LPN, tako 
pri izvajanja predpisanih nalog (zagotavljanje ustreznega nadzora v loviščih, izvajanje vseh 
predpisanih del, vodenje javnosti, sodelovanje pri projektih in znanstveno-raziskovalnem delu 
idr.) kot tudi pri izvajanju deajvnosti, s katerimi pridobivamo prihodek (premalo revirnih lovcev za 
izvajanje predpisanega odvzema, težave pri vodenju lovskih gostov ipd.). Težave zaradi 
premajhnega števila zaposlenih se še posebej izražene v LPN Pohorje, kjer, gotovo tudi zaradi 
pomanjkljivega nadzora, opažamo čedalje več krivolova. 
 

Prepričani smo, da je vloga LPN pri aktivnem varstvu in upravljanju z divjadjo in zavarovanimi 
živalskimi vrstami ter njihovim življenjskim okoljem, kamor spada tudi zelo pomembna 
znanstveno-raziskovalna dejavnost in delo z javnostmi, za državo dovolj pomembna, da se 
omogoči vsaj normalno, če že ne zgledno delovanje LPN, saj je to pomemben dejavnik 
promocije in prepoznavnosti Slovenije v širšem prostoru. To je potrdil tudi prejem nagrade 
Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranitev divjadi (CIC) za vzorno vodenje in upravljanje z 
lovišči, ki so ga prejela LPN v sestavi ZGS v letu 2009 v Parizu. 
 
 

Realizacija odvzema divjadi 
 

V preglednici 44 je predstavljena realizacija načrta odvzema različnih vrst divjadi v letu 2013 za 
vsa LPN, ki delujejo v ZGS ter primerjava z letom 2012. Prodaja uplenjene trofejne divjadi je 
bila izvedena v skladu s cenikom LPN v ZGS. Že prej smo omenili, da se pri tem zagotovo 
negativno odraža vpliv splošne gospodarske krize.  
 

Meso uplenjene divjadi prodajamo v skladu s pogodbo največjemu in praktično edinemu 
slovenskemu odkupovalcu mesa uplenjene divjadi, podjetju NIMROD d.o.o. Letni aneksi h 
pogodbi upoštevajo gibanje cen na evropskih trgih in jih sklepamo praviloma dvakrat letno. V 
letu 2013 smo ponovno prosili za ponudbe tudi tuje odkupovalce divjačine (Nemčija, Avstrija), 
vendar so bile ponujene cene pri večini vrst in kategorij divjačine spet nižje od cen, ponujenih 
od podjetja NIMROD. Ponujene cene nekaterih kategorij divjačine od tujih ponudnikov so bile 
celo bistveno nižje. 
 
Manjši del uplenjene divjadi odkupijo lovski gosti, ki so divjad tudi uplenili, skladno s predpisi s 
področja veterine in higiene živil, vendar po višjih cenah v primerjavi z odkupnimi cenami, ki 
veljajo za podjetje NIMROD d.o.o. Omenjene višje cene so posledica tega, da uplenitelji 
večinoma odkupijo mlajšo in lepo odstreljeno divjad, ki je s kulinaričnega vidika boljša in tudi 
bolj kakovostna. Cene za individualni odkup divjačine se določijo s sklepom direktorja, 
praviloma po podpisu aneksov s podjetjem NIMROD d.o.o. Kot smo že omenili, se splošne 
slabe gospodarske razmere na evropskih trgih zelo poznajo tudi na trgu divjačine, kar se odraža 
na znižanju cen divjačine. Znižanje cen bilo posebno izrazito v letu 2009 (praktično za 50 %), v 
preteklih treh letih pa so se cene pri nekaterih kategorijah zgolj malenkostno povečale, pri 
drugih pa se še naprej znižujejo. Še posebej nizke so cene mesa divjih prašičev, predvsem 
zaradi izjemno visokih odstrelov praktično v vseh evropskih državah, ki večinoma še vedno 
naraščajo. Tudi v letošnjem letu, žal, ne pričakujemo omembe vrednega povečanja cen, pri 
nekaterih vrstah, najverjetneje pri jelenjadi, pa se zaradi pojavljanja novih ponudnikov (Španija) 
predvideva celo znižanje cen 
 

Analiza opravljenega odvzema uplenjene divjadi v LPN v letu 2013 kaže, da je bil odvzem pri 
večini temeljnih vrst divjadi v okviru načrtovanih vrednosti, bil pa je večinoma tudi primerljiv z 
doseženimi vrednostmi iz leta 2012. 
 

Za leto 2013 je bila značilna zelo dolga in snežena zima, ki je v povezavi s slabimi obrodom 
gozdnega drevja v jeseni 2012 povzročila razmeroma zelo visoke izgube, predvsem med 
rastlinojedo divjadjo, kar se je nedvomno poznalo tudi na zmanjšanju prihodkov v LPN. Prav 
tako je bil vpliv velikih zveri na rastlinojedo divjadi v takih razmerah še posebej opazen. 
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Realizacija glavnih "problematičnih" vrst divjadi, gledano z vidika škod, je v letu 2013 znašala pri 
jelenjadi 95 %, pri divjem prašiču 98 %, pri srnjadi pa 102 %. 
 

Pri tem moramo opozoriti, da je bila realizacija odvzema pri divjem prašiču v absolutnih 
vrednostih bistveno nižja kot v letu 2012, ki je bilo z vidika odvzema te vrste v Sloveniji 
rekordno. Podobno je bilo tudi v loviščih, s katerimi upravljajo lovske družine. 
 

Že v letu 2012, pa tudi v prvi polovici leta 2013, so se velike škode na kmetijskih površinah 
pojavljale (poleg LPN Kompas Peskovci) tudi na območju LPN Medved Kočevje in LPN Snežnik 
Kočevska Reka, in sicer predvsem v obliki razritih travnikov. Ena od pomembnih značilnosti 
divjih prašičev so značilne sezonske migracije, ki so povezane predvsem z dostopnostjo hrane, 
kar je bil očitno razlog za škode tudi v navedenih primerih. Kljub zelo velikim naporom vseh 
zaposlenih v omenjenih LPN, predvsem v smislu povečanega odstrela, so bile škode na 
travnikih razmeroma zelo velike, kar se je odrazilo tudi na finančnem rezultatu teh LPN. 
 

Realizacija odvzema vseh vrst parkljaste divjadi je bila torej ugodna, kar je plod velikega 
prizadevanja vseh, ki delujejo na tem področju oziroma vplivajo nanj, od revirnih lovcev do 
odgovornih v LPN, območnih enotah in ZGS.    
 

Kot smo že omenili, je bil vpliv velikih zveri, še posebej volka, na  populacije velikih rastlinojedov 
v LPN s stalno prisotnostjo velikih zveri (LPN Snežnik Kočevska reka, LPN Medved, LPN Žitna 
gora, LPN Jelen, LPN Ljubljanski vrh), predvsem v zimskem obdobju, zelo pomemben. Pri tem 
moramo upoštevati, da vseh izgub zaradi velikih zveri nikakor ni mogoče evidentirati. 
 

V letu 2013 je bil Pravilnik o odvzemu velikih zveri izdan zelo pozno, tako da smo na žalost 
izgubili veliko večino lovskih gostov, ki so sicer imeli dogovorjen odstrel rjavih medvedov v naših 
LPN, kar je tudi vplivalo na poslovni rezultat tistih LPN, kjer so prisotni rjavi medvedi. Te lovske 
goste smo, kot je bilo to običajno, naročili na lov takoj na začetku lovne dobe za lov na 
medveda, torej pred oktobrsko polno luno, ko je verjetnost uspešnega lova teh velikih zveri še 
razmeroma velika. Večina teh gostov je potem odšla na lov v druge države, ki tudi ponujajo 
možnost lova in odstrela rjavih medvedov.  
 

Posebno pozornost ponovno namenjamo LPN Kompas Peskovci, kjer zaradi specifičnih 
naravnih razmer (neposredna bližina meje z Madžarsko, kjer so večji gozdni kompleksi) prihaja 
do največjih škod v vseh LPN. Po znižanju izplačanih odškodnin v letih 2009 in 2010 je v letu 
2011 sledilo njihovo razmeroma izrazito povečanje, in sicer skupno na preko 100.000 EUR, v 
letu 2012 na 130.000 EUR, v letu 2013 pa celo na okroglih 150.000 EUR. Povečanje skupnega 
zneska izplačanih odškodnin je predvsem posledica izrednega povečanja cen kmetijskih 
pridelkov v omenjenih letih. Sam obseg škod (površina, količina pridelka) se v vseh omenjenih 
letih ni bistveno spreminjal in je ostajal približno na ravni iz leta 2010 oziroma se je malenkostno 
povečeval. V letu 2013 je bilo skupno prijavljenih 366 škodnih primerov (leta 2012: 348), od 
tega jih je bilo 361 sporazumno rešenih, pet pa jih je obravnavala komisija LUO kot drugo-
stopenjski organ.  
 

Zaradi velikega obsega škod v letu 2011 smo se v letih 2012 in 2013 odločili za drastično 
povečanje odvzema jelenjadi. Tako se je načrt odvzema povečal od 200 živali v letu 2011 na 
330 v letu 2013, realizacija odvzema pa je v letu 2013 znašala 101 %, kar priča o izjemnih 
prizadevanjih zaposlenih, pa tudi drugih (lovski pomočniki, člani LD Krka Goričko in LD 
Kompas). 
 
Tudi odvzem divjega prašiča je bil zelo dobro realiziran, saj je dosegel 110 % načrtovanega. 
Glede na slabo realizacijo v večjem delu Slovenije je tak odstotek realizacije vsekakor 
pohvalen. 
 

Pri divjem prašiču ostaja problem visokih škod podoben kot v minulih letih – večajo se površine, 
posejane s koruzo (tako v absolutnem smislu kot v smislu večanja posameznih kompleksov, 
posejanih s to kulturo), ki v času zorenja pridelka nudijo izjemno ugodne prehranske in bivalne 
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razmere za divje prašiče in onemogočajo uspešen in varen lov. Divji prašiči ostajajo po več dni 
skupaj v njivah koruze, kjer se prehranjujejo in delajo škodo. Koruzne njive segajo pogosto 
neposredno do gozdnega roba, tako da lova s čakanjem skoraj ni mogoče izvajati. Lov s 
čakanjem je v teh primerih manj uspešen tudi zato, ker se v koruzni njivi nič ne vidi, lov s pogoni 
pa je zaradi vegetacije zelo nevaren za udeležence lova, pa tudi uspeh takega lova je 
sorazmerno majhen. Velika večina divjih prašičev je bila tako kot v minulih letih uplenjena v 
času do siliranja koruze, medtem ko je odstrel po tem obdobju do konca leta izredno majhen. 
Divji prašiči se v jesenskem času namreč vrnejo v gozdne komplekse na madžarski strani, kjer 
je bil tudi v minulem letu bogat obrod želoda, poleg tega pa v tem času na drugi strani meje 
močno intenzivirajo krmljenje z namenom izvedbe skupnih lovov na divje prašiče. Tako so 
pogoni, ki se izvajajo v tem LPN v obdobju pred novim letom, praviloma slabo uspešni.  
 

 
Preglednica 44: Realizacija odvzema (odstrel in ugotovljene izgube) divjadi v letu 2013 v LPN v 
ZGS 
 

 
Vrsta velike 

zveri 
  

Načrt 
odvzema 

2013 

 
Odstrel 
 2013 

 
Izgube 
2013 

Delež 
izgub v 

odvzemu 
2013 

 
Odvzem 

2013 

 
Realizacija 
odvzema 

 
Odvzem 2013 
 / odvzem2012 

Gostota 
odvzema 
na 100 ha 
lovne pov. 

število število število % število % %   

srna 1.667 1.205 488 28,8 1.693 101,6 99,5 0,86 

nav.jelen 2.637 1.781 730 29,1 2.511 95,2 104,2 1,27 

damjak 31 27 3 10,0 30 96,8 88,2 0,02 

muflon 95 77 8 9,4 85 89,5 84,2 0,04 

gams 417 305 50 14,1 355 85,1 95,9 0,18 

kozorog 7 3 4 57,1 7 100,0 140,0 0,00 

divji prašič 967 892 44 4,7 936 96,8 64,6 0,47 

lisica 489 373 33 8,1 406 83,0 44,5 0,21 

jazbec 41 36 18 33,3 54 131,7 122,7 0,03 

kuna zlatica 12 5 2 28,6 7 58,3 77,7 0,00 

kuna belica 36 33 9 21,4 42 116,7 182,6 0,02 

alpski svizec 9 4 0 0,0 4 44,4 200,0 0,00 

pižmovka 3 0 0 0,0 0 0,0 100,0 0,00 

poljski zajec 251 159 10 5,9 169 67,3 64,5 0,09 

fazan 16.011 12.619 1 0,0 12.620 78,8 80,7 6,38 

poljska jerebica 1.400 1.461 0 0,0 1.461 104,4 104,0 0,74 

raca mlakarica 629 724 1 0,1 725 115,3 116,0 0,37 

sraka 22 20 0 0,0 20 90,9 133,3 0,01 

šoja 39 37 0 0,0 37 94,9 176,2 0,02 

siva vrana 228 240 0 0,0 240 105,3 106,7 0,12 

nutrija 1 2 0 0,0 2 200,0 22,2 0,00 

polh 39.975 82.770 0 0,0 82.770 207,1 31352,3 41,84 

rakunasti pes 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,00 

 
 

 
Vrsta velike 

zveri 
  

Načrt 
odvzema 

2013 

Ocena 
odstrela 

2013 

Ocena 
izgub 
2013 

Delež 
 izgub v 

odvzemu 
2013 

Ocena 
odvzema 

2013 

Realizacija 
odvzema 

Ocena  
odvzema 2013 
 / odvzem2012 

Gostota 
odvzema na 
100 ha lovne 

pov. 

število število število % število % %   

rjavi medved 9 9 0 0,00 9 100,00 39,1 0,00 

volk 0 0 0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 

ris 0 0 0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 

Pojavljanje muflonov in damjakov je omejeno samo na posamezna LPN, prav tako pa sta 
številčnost in vpliv teh vrst razmeroma nizka. 
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V letu 2013 so se v koloniji kozorogov na območju Kamniške Bistrice (LPN Kozorog Kamnik), 
verjetno tudi kot posledica hude zime in oslabelosti živali, množičneje pojavile gamsje garje. 
Številčnost kozorogov v omenjeni koloniji se je tako znižala, natančnejše ocene stanja pa še ni 
mogoče podati. Zaradi izoliranosti kolonije bi bilo za preživetje te kolonije nujno zagotoviti 
doselitev posameznih osebkov iz drugih kolonij ali populacij. 
 

Kot smo že omenili je za realizacijo odvzema divjih prašičev na območju celotne Slovenije, pa 
tudi LPN, ki delujejo v okviru ZGS,  značilno občutno zmanjšanje odvzema v letu 2013, kar je 
posledica že omenjenih dejavnikov. Glede na dober obrod gozdnega drevja v večjem delu 
Slovenije v minuli jeseni in na vsaj za enkrat zelo milo in toplo zimo, pričakujemo v letošnjem 
letu ponoven porast številčnosti divjega prašiča v Sloveniji, kar bo spet zahtevalo izjemno 
angažiranje in napore upravljavcev lovišč in LPN za zmanjševanje številčnosti in s tem tudi škod 
v kmetijskem prostoru.   

 
Preglednica 45: Struktura lovskih gostov po državah in število nočitev v objektih LPN v ZGS v 
letu 2013 
 

 

Država Število 
gostov 

Število dni          
v LPN 

Število nočitev   
v LPN 

Slovenija 494 384 47 

Avstrija 519 767 203 

Nemčija 247 381 341 

Italija 335 1.141 824 

Španija 12 10   

Rusija 4 4   

Velika Bitanija 7 4   

Madžarska 6 3   

Češka 12 23 26 

ZDA 7 10   

Ukrajina 3 2   

Lichtenstein 3 6   

Nizozemska 2 2   

Hrvaška 2 4 1 

Finska 3 7 4 

Francija 14 25 18 

Danska 4 10   

Slovaška 2 5 4 

Švica 1 1   

Belgija 2 1   

Portugalska 2 2   

SKUPAJ 1.681 2.792 1.468 

 
 
Iz preglednice 45 je med drugim razvidno, da med lovskimi gosti, ki koristijo usluge LPN v ZGS, 
prevladujejo tujci (zlasti Avstrijci, Italijani in Nemci), zelo pomemben pa je tudi delež domačih 
lovskih gostov. Iz preglednice je tudi razvidno, da ti lovski gosti precejšen delež nočitev opravijo 
zunaj nastanitvenih možnosti LPN, predvsem zato, ker je zaradi splošnega slabega finančnega 
stanja vlaganje v objekte v LPN izjemno omejeno in stanje objektov ni na želeni ravni. 
Preglednica tudi kaže, na katerih trgih bi bilo potrebno okrepiti reklamiranje naših storitev. 
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Izvajanje ukrepov za izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za divjad 
 
Obseg izvedenih ukrepov za izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za divjad v LPN v ZGS v 
letu 2013 je prikazan v preglednici 46. 
 
 

Preglednica 46: Ukrepi za izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za divjad, izvedeni v LPN 
v  ZGS v letu 2013 
 

Vrsta ukrepa 
Enota 
mere 

Načrtovan 
obseg 

Realiziran 
obseg 

Realizacija 
(%) 

Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi ure 3.235,00 3.582,00 111 

Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja) ha 641,94 644,41 100 

Spravilo sena z odvozom ha 313,12 313,32 100 

Priprava pasišč za divjad ha 123,70 123,55 100 

Gnojenje travnikov ha 33,40 23,40 70 

Vzdrževanje grmišč ha 28,00 10,50 38 

Vzdrževanje remiz za malo divjad ha 5,15 5,00 97 

Vzdrževanje gozdnega roba ha 1,00 1,00 100 

Izdelava in vzdrževanje kaluž število 428,00 428,00 100 

Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira število 32,00 0,00 0 

Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja število 10,47 0,00 0 

Postavitev in vzdrževanje gnezdnic število 0,00 0,00 0 

Zimsko krmljenje kg 1.445.750,00 1.588.170,00 110 

Preprečevalno krmljenje kg 36.400,00 35.500,00 98 

Privabljalno krmljenje kg 159.205,00 113.780,00 71 

Krmne njive ha 66,52 60,91 92 

Pridelovalne njive ha 0,40 0,00 0 

Solnice število 1.432,00 1.427,00 100 

Sol kg 11.400,00 11.400,00 100 

 
 

Pri izvajanju ukrepov za izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za divjad v LPN, ki delujejo v  
ZGS, ponovno poudarjamo velike površine, ki jih LPN kosijo in s tem vzdržujejo. Ta ukrep je v 
okolju divjadi, še posebej rastlinojede divjadi, izjemno pomemben, saj z njim povečujemo 
ponudbo hrane v naravnem okolju, vplivamo na zmanjšanje škod v okolju (na gozdnem mladju 
in kmetijskih kulturah na poljih), hkrati pa je na njih lažje izvajati tudi lov, zato prispevajo k lažji 
realizaciji načrtovanih ukrepov v populacijah divjadi. Pri košnji gre na eni strani za vzdrževanje 
pašnih površin za rastlinojedo divjad, saj je trava po košnji kakovostnejša in prehransko bolj 
bogata in s tem bolj privlačna za rastlinojede vrste divjadi, na drugi strani pa s tem ukrepom tudi 
preprečujemo zaraščanje in pridobimo krmo za zimsko krmljenje rastlinojede divjadi (seno in 
travna silaža). Ne nazadnje pomenijo te površine okoljsko obogatitev krajine, ki je pomembna 
za številne druge rastlinske in živalske vrste, in so pomembne tudi z estetskega vidika, saj dajo 
krajini lepši in prijaznejši videz. Ukrep košnje travnih površin je še posebej pomemben v tistih 
okoljih, kjer takih površin primanjkuje, zato si LPN prizadevajo tudi za pridobitev novih tovrstnih 
površin. 
 

V LPN se izvajajo, v skladu z letnimi načrti, tudi druga dela za izboljšanje življenjskih razmer za 
divjad. Vrsta in količina položene krma je vsako leto vsaj deloma odvisna od razmer na trgu, 
predvsem to velja za sočno krmo, saj  si LPN prizadevajo za čim nižje stroške. Če je določeno 
leto veliko sadja, lahko LPN pretežni del sočne krme dobijo s sadjem in sadnimi tropinami, tako 
da ni potreben nakup večjih količin drugih vrst sočne krme (pesa idr.). Pri uporabljenih vrstah 
krme zato pride vsako leto do manjših prerazporeditev glede na načrtovane količine, ki so 
posledica dostopnosti krme ter cen na tržišču. Kot smo že omenili, dajemo čedalje večji 
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poudarek tudi pripravi sočne travne krme oziroma travne silaže, kjer se istočasno urejajo in 
vzdržujejo travne površine, ki so namenjene tudi paši rastlinojede divjadi. Pri oceni delovanja 
LPN, predvsem finančnega rezultata, ne moremo mimo izjemne podražitve žit in koruze v drugi 
polovici leta 2010, kar se je nadaljevalo tudi v letih 2011 in 2012, ko so se cene na svetovnih 
trgih in posledično tudi pri nas povišale za približno 70 %, v nekaterih primerih pa celo več.  
 
LPN v ZGS imajo na podlagi najemne pogodbe s SKZG RS v najemu tudi precejšne površine 
kmetijskih zemljišč (predvsem travnikov), s katerimi gospodarimo s ciljem izboljšanja 
prehranskih in bivalnih razmer za divjad, s čimer hkrati tudi zmanjšujemo površine, na katerih bi 
sicer lahko prihajalo do škod in škodnih zahtevkov zaradi divjadi. 
 
LPN prek vzdrževanja kmetijskih površin sodelujejo tudi pri izvedbi ukrepov kmetijske politike, in 
sicer oddamo vsako leto vlogo za neposredna plačila v kmetijstvu na Agencijo RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja.  
 
 

Druge dejavnosti lovišč s posebnim namenom 
 

Med pomembne naloge, ki jih opravljajo LPN v sestavi ZGS, spadajo tudi sodelovanje s 
številnimi zunanjimi institucijami, zlasti pri izvedbi številnih raziskovalnih nalog s področja 
divjadi, zavarovanih vrst in njihovega življenjskega okolja (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire pri BF, Oddelek za biologijo in Oddelek za agronomijo pri BF, Gozdarski inštitut 
Slovenije, Veterinarska fakulteta, VURS s svojimi izpostavami, ERICO Velenje itd.), ki so bile 
opredeljene tudi v Programu dela za leto 2013 in od katerih velja še posebej omeniti naslednje: 
 

 LPN Medved, LPN Snežnik Kočevska reka, LPN Jelen, LPN Žitna gora in LPN 
Ljubljanski vrh, ki ležijo v območju velikih zveri, so sodelovala pri številnih nalogah v 
zvezi z velikimi zvermi: monitoring velikih zveri in njihovega plena, nega habitatov za 
rjavega medveda, vodenje informacijskega središča za velike zveri na Mašunu, 
obveščanje in izobraževanje javnosti ter vodenje strokovnih ekskurzij iz Slovenije in iz 
tujine;v večini teh LPN je potekalo tudi spremljanje odlovljenih živali kot del različnih 
projektov; 

 v nekaterih LPN, ki ležijo v življenjskem območju velikih zveri, smo še vedno zbirali 
vzorce za analizo DNK velikih zveri (kožuhi, iztrebki); 

 sodelovanje v projektu SloWolf pri odlovu, monitoringu in sledenju volkov, iskanju volčjih 
legel in njihovega plena idr.; 

 skupaj z Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF smo nadaljevali točkovno 
vodenje (z geokoordinatami) odvzema velike divjadi in velikih zveri v vseh LPN; 

 LPN so sodelovala pri odlovu in telemetrični spremljavi nekaterih vrst divjadi in velikih 
zveri; 

 LPN so z zbiranjem vzorcev sodelovala pri projektih monitoringa klasične svinjske kuge 
pri divjih prašičih in monitoringa stekline; 

 skupaj z VURS in drugimi institucijami oziroma organizacijami smo kot člani komisije 
(LPN in Oddelek za gozdne živali in lovstvo) sodelovali pri nadzoru stekline v RS ter pri 
odločanju o polaganju vab za peroralno vakcinacijo lisic; 

 v LPN Jelen so skupaj z Veterinarsko fakulteto in Nacionalnim veterinarskim inštitutom 
sodelovali pri zbiranju vzorcev za kontrolo prisotnosti nekaterih vrst bakterij pri divjih 
prašičih, jelenjadi in srnjadi; 

 v LPN Kozorog Kamnik je poleg drugega potekalo tudi spremljanje številčnosti in 
prostorske prisotnosti alpskega svizca in alpskega kozoroga – populacija svizca je 
stabilna in se celo prostorsko širi, medtem ko se v populaciji kozoroga ponovno močneje 
pojavljajo gamsje garje, opaža pa se tudi pojav podpovprečno razvitih osebkov, kar je 
lahko posledica genetske osiromašenosti in bi bilo potrebno razmisliti o dodajanju novih 
osebkov iz drugih alpskih držav. V nekaj primerih smo obolele kozoroge celo odlovili in 
jih zdravili z ustreznimi antiparazitiki, kar je dalo dobre rezultate; 
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 v LPN Kozorog Kamnik smo sodelovali pri raziskavi o prostorski razširjenost muflonov v 
Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah, katere nosilec je OE Kranj; izvedene so bile 
tudi parazitološke preiskave garjavih gamsov, vodja LPN pa je z referatom na temo 
nalezljivega ektima pri gamsih v LPN sodeloval na mednarodnem XIII Middle European 
Buiatric's congress v Beogradu (Srbija). 

 v LPN, ki ležijo v območju razširjenosti gozdnih kur in planinskega zajca, poteka reden 
monitoring teh vrst; podobno poteka tudi spremljanje prisotnosti vidre; 

 LPN so sodelovala z Oddelkom za gozdne živali in lovstvo pri pripravi strateških in 
izvedbenih dokumentov za upravljanje z volkom, risom in rjavim medvedom; 

 LPN Kompas je nadaljevalo sodelovanje pri projektu spremljanja vidre na Goričkem 
„Aqua Lutra“; 

 LPN Fazan Beltinci je nadaljevalo s spremljanjem številčnosti poljskega zajca s pomočjo 
reflektorjev (enako LPN Ljubljanski vrh), ocenjevanjem starostne in spolne strukture 
uplenjenih poljskih zajcev ter nameščanjem in oskrbovanjem umetnih vodnih virov v 
poletnem času z namenom  izboljševanja življenjskih razmer za to vrsto in druge vrste 
male divjadi v kmetijskem prostoru, nadaljevali pa so tudi z rednim monitoringom 
populacije poljske jerebice v LPN; 

 LPN so, skupaj z Oddelkom za gozdne živali in lovstvo, sodelovala na sejmu Lovstvo in 
ribištvo v Gornji Radgoni, kjer so poleg predstavitve dejavnosti LPN na sejemskem 
prostoru sodelovala tudi pri strokovnih predavanjih; 

 LPN so z inštitutoma ERICO in Gozdarskim inštitutom Slovenije sodelovala v zaključku 
projekta zbiranja rodil ženske jelenjadi in začela z zbiranjem rodil ženske srnjadi; 

 LPN so nudila podatke in strokovno pomoč pri seminarskih, strokovnih in diplomskih 
nalogah dijakom in študentom gozdarstva in drugih študijskih smeri. 

 
Zaradi sodelovanja z navedenimi institucijami smo imeli v LPN precej obiskov, vključno s 
študentskimi ekskurzijami in terenskimi vajami. Izvedli smo tudi številna predavanja, terenska 
vodenja in strokovne oglede za domače in tuje obiskovalce, tudi za šolske otroke in mladino. S 
prostorskim širjenjem velikih zveri po srednji Evropi narašča zanimanje javnosti za te vrste, še 
posebej jih zanimajo informacije iz držav, kot je Slovenija, kjer so te vrste stalno prisotne že dalj 
časa. Še posebej veliko obiskov javnosti je bilo v LPN Jelen. 
 
Od drugih opravljenih del je potrebno ponovno omeniti izvajanje monitoringa prosto živečih 
živalskih vrst, še posebej nekaterih zavarovanih vrst, kot so planinski orel, orel belorepec, veliki 
petelin, ruševec, gozdni jereb, planinski zajec ter že omenjene velike zveri (volk, ris, medved), ki 
ga izvajajo LPN v sestavi ZGS. Skupaj z lovišči lovskih družin v t.i. »osrednjem življenjskem 
območju medveda« je bilo izvedeno tudi trikratno štetje medvedov na krmiščih, mesečno pa se 
na podlagi pogodbe z MKO poroča tudi o stalnem spremljanju (monitoringu) znakov prisotnosti 
velikih zveri. 
 
V dveh LPN poteka tudi štetje poljskega zajca s pomočjo reflektorjev, kar je trenutno najbolj 
uporabna metoda za spremljanje stanja te vrste in predvsem za ocenjevanje vsakoletnega 
prirastka, ki je posledica razmer v življenjskem okolju te vrste. 
 

LPN Medved in LPN Žitna gora sta sprejeli več terenskih ekskurzij študentov gozdarstva in 
zootehnike Biotehniške fakultete ter več ekskurzij tujih (iz Francije, Nemčije, Italije) in domačih 
strokovnjakov ter drugih skupin. V LPN Medved so bile poleg tega izvedene terenske vaje za 
študente univerzitetnega in visokošolskega študija BF, Oddelka za gozdarstvo in Veterinarske 
fakultete pri predmetih Ekologija divjadi, Gospodarjenje s prostoživečimi živalmi. 
 

LPN Fazan Beltinci je nadaljevalo z umetno vzrejo pernate divjadi (fazani, race mlakarice, 
poljske jerebice) in z izvajanjem ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer za te vrste v kmetijski 
krajini; za študente veterinarske fakultete je organiziralo ogled vzrejališča pernate divjadi. 
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LPN Kozorog Kamnik nadaljuje sodelovanje z nekaterimi upravljavci lovišč v Avstriji, ki mejijo na 
to LPN in tudi z okrajnimi in deželnimi lovskimi organizacijami. Vsebina dejavnosti je bila 
predvsem vsakoletno informiranje o stanju jelenjadi in posegih v populacijo ter v njeno okolje na 
slovenski in avstrijski strani, pa tudi izmenjava informacij o zdravstvenem stanju populacij 
divjadi, predvsem gamsa. V sodelovanju z Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
pa še vedno načrtujemo na območju LPN Kozorog Kamnik odloviti tudi kakšnega muflona in ga 
opremiti z ovratnico za telemetrično spremljanje. To je bilo sicer načrtovano že v preteklih letih, 
vendar  odlov zaradi različnih, predvsem vremenskih dejavnikov ni bil izvršen. 
 

LPN so sodelovala tudi na tradicionalnem slovenskem posvetu z mednarodno udeležbo o 
upravljanju z divjadjo na temo male divjadi v Velenju ter pri izvedbi slovenskega državnega 
prvenstva v oponašanju jelenjega ruka. 
 
LPN Jelen je skupaj z Odsekom za gozdne živali in lovstvo na OE Postojna intenzivno 
sodelovalo pri pripravi pregleda odstrela in izgub jelenjadi v Notranjskem LUO, ki je bila 
zaključena z uspešno organizacijo razstave v gradu Snežnik konec aprila oziroma v začetku 
maja 2013. 
 
LPN so skladno s veljavnimi predpisi izdajala zainteresiranim upravičencem dovolilnice za lov 
polhov in sprejemala povratne informacije ter sodelovala pri izvajanju nadzorne službe z 
gozdarsko inšpekcijo in policijo pri nekaterih aktivnostih v prostoru, kot so gobarjenje, vožnja z 
vozili v naravnem okolju idr.). 
 
LPN aktivno sodelujejo z Območnimi združenji upravljavcev lovišč (OZUL), s posameznimi 
upravljavci lovišč ter tudi pri izvedbi nekaterih aktivnosti, ki jih organizira LZS ali druge sorodne 
organizacije (sodelovanje pri delu komisije za opravljanje lovsko čuvajskih izpitov, sodelovanje 
pri izvedbi lovsko-kinoloških prireditev, vodenje skupin lovskih pripravnikov, udeležba na 
strelskih prireditvah in prvenstvih LZS idr.). LPN so sodelovala tudi pri pripravi osnutkov letnih in 
dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtov 
 
LPN v ZGS so opravila tudi vsa druga dela, ki so bila določena s Programom dela ZGS za leto 
2013 in ki jim jih določa Zakon o divjadi in lovstvu. Posebej omenimo še izvajanje lovsko 
čuvajske službe in s tem povezan redni nadzor lovskih revirjev, zagotavljanje in izplačevanje 
sredstev za nastalo škodo od divjadi ter vzdrževanje lovsko tehniških naprav in premoženja 
LPN. 

 
 
 

3.2   DELO ZA VEČJE LASTNIKE GOZDOV 

 
Delo za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
 

Zaradi spremembe Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Ur. list RS, št. 8/2010), 
na podlagi katere se je poleti in jeseni 2010 ZGS na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
(SKZG RS) zaposlilo 12 strokovnih delavcev iz ZGS, ZGS tudi v letu 2013 ni pripravljal 
strokovnih podlag za oddajanje del v državnih gozdovih, nadziral izvajanje in prevzemal 
opravljena dela, za SKZG RS je izvajal le posamezne strokovne naloge po naročilu.  
 
Pač pa v letu 2013 je ZGS na podlagi javnega naročila in sklenjene pogodbe za SKZG RS 
izvedel obsežnejši projekt Klasiranje gozdno lesnih sortimentov. Pogodba je bila sklenjena 15. 
3. 2013 za izvedbo 100.000 m3 gozdno lesnih sortimentov (nadalje GLS). Ker zaradi objektivnih 
dejavnikov (dolga zima; v nekaterih deloviščih je bilo potrebno zato še izgraditi vlake), v 
pogodbenem roku 90 dni ni bilo mogoče zaključiti s pogodbo določenega obsega klasiranja, sta 
Sklad in Zavod 29. 10. 2013 sklenila aneks k pogodbi, s katerim sta se dogovorila o opustitvi 
klasiranja v oddelkih, v katerih je bilo klasiranje izvedeno šele v majhnem deležu ali se dela v 
njih sploh še niso začela. Ker se je v času usklajevanja aneksa k pogodbi delo na klasiranju 
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nadaljevalo, se je ZGS odločil klasiranje GLS v nekaj oddelkih, ki so bili po aneksu izpuščeni, 
kljub temu zaključiti, čeprav klasiranja GLS iz teh oddelkov Skladu ni zaračunal. Skupno je ZGS 
izvedel klasiranje 68.083 m3 GLS, skupaj s priloženim računom pa je Skladu zaračunal 
klasiranje 66.154 m3 GLS za kar je pridobil 110.393 EUR prihodka (brez DDV). 
 
 

Delo za druge večje lastnike gozdov 
 

Na osnovi pogodbe o pripravi strokovnih podlag za dela v gozdovih v lasti Republike Slovenije, 
s katerimi upravlja Ministrstvo za obrambo RS, Slovenska vojska, je v letu 2013 ZGS pripravil 
strokovne podlage za oddajo del in dela prevzemal, za nekatera območja izdelal požarno 
varstvene načrte ter izvedel še nekaj drugih strokovnih opravil.  
 

Omeniti velja tudi izvajanje strokovnih nalog v gozdovih, ki smo jih tudi v letu 2013 izvajali za 
Mestno občino Celje in Škofijo Novo mesto.  
 

 
 

 
4   Interne dejavnosti ZGS 
 
4.1   INFORMATIKA  
 

          Odgovoren: Tomaž Trobiš, mag.  
 
 

Oddelek za informatiko je izvajal svoja dela v okviru razpoložljivih sredstev, ki so bila v letu 
2013 minimalna in ne zagotavljajo razvoja računalniških storitev v ZGS. Dela so bila usmerjena 
predvsem v ohranitev obstoječega stanja razvoja informacijske tehnologije (IT) v ZGS. 
 

V sklopu projekta SylvaMed smo skupaj z Univerzo Maribor, Fakulteto za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko (dalje: FERI) prenovili spletni pregledovalnik ZGS, ki je dostopen 
širši javnosti. Vsebuje preko 1,5 Tbit grafičnih in atributnih podatkov ZGS in pomeni celovito 
rešitev pri izvajanju medopravilnosti. Pregledovalnik še ne vsebuje vseh predvidenih vsebin. 
 

V sklopu varčevalnih ukrepov smo izvajali postopke racionalizacije procesov, uvedli varen 
elektronski predal ter v elektronsko izmenjavo dokumentov po postopku ZUP uspešno uvedli 
dva večja prejemnika odločb: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter Metropolitano.  
 

Sodelovali smo pri izvedbi javnih razpisov za: 
 

 nabavo računalniškiega potrošnega materiala za naslednje dveletno obdobje;  
 

 nabavo računalniške strojne opreme; 
 

 telekomunikacijske storitve, kjer smo prvič razpisali pogoje zakupa konvergenčnih 
storitev. To je bil tudi prvi razpis za fiksno telefonijo in prenos podatkov, ki bo nadomestil 
omrežje HKOM ob dejstvu, da ostajamo vključeni v omrežje HKOM-a.  

 

Oddelek za informatiko je sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije za drugi krog razpisa 
projekta IPA Adriatic, ki je vključeval 24 partnerjev osmih držav mediteranske regije. Proračun 
projekta je znašal 9.995.390,94 EUR, od tega 1.729.316,80 za Zavod. V učnem centru Uprave 
za zaščito in reševanje v Sežani je bila izvedena tri dnevna partnerska konferenca projektnih 
partnerjev. Projekt je bil najbolje ocenjen med projekti v dveh od treh faz presoje. V tretji, očitno 
»politični« presoji, pa projekt ni bil podprt od  vseh držav. 
 

Skupaj z Oddelkom za gozdnogospodarsko načrtovanje in Oddelkom za gozdno tehniko in 
razvoj podeželja smo sodelovali pri zagotavljanju podatkov za potrebe direktive INSPIRE, ter 
začeli s pripravo na obdelavo podatkov LIDAR. 
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Na področju obdelav podatkov LIDAR smo se povezali z Geodetskim inštitutom, Gozdarskim 
inštitutom ter FERI iz Maribora. Namen povezovanja je ugotovitev prednosti in zmožnosti 
laserskih snemanj za potrebe gozdarske stroke. Na podlagi vzpostavljenih kontaktov se je ZGS 
pridružil laserskemu snemanju LIDAR v sklopu snemanja vodnih virov. 
 

Vodja Oddelka za informatiko Tomaž TROBIŠ je bil dne 29. 7. 2013 s sklepom številka 35398-
6/2013-3 imenovan v delovno skupino INSPIRE, ki deluje pod vodstvom in okriljem Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor.  
 

Uspešno smo implementirali nov kadrovsko plačni program GRAD ter plače za december 2013 
z njim izvedli prvi redni obračun plač in njihovo izplačilo. 
 

Dela, ki jih je Oddelek za informatiko opravil na Centralni enoti oziroma na posameznih območnih 
enotah v letu 2013, navajamo po posameznih vsebinskih sklopih.  
 
 

Izvajanje računalniških obdelav 
 

V letu 2013 smo na področju izvajanja računalniških obdelav izvedli naslednje naloge: 
 

 ob kadrovskih spremembah (sklenitev delovnega razmerja, prekinitev delovnega 
razmerja) smo ažurirali elektronske poštne predale in dostope do elektronske Zemljiške 
knjige ter certifikatov: 

 obdelali smo podatke o stanju gozdov, dopolnjene s podatki gozdnogospodarskih 
načrtov, ki so bili izdelani v letu 2012, ter podatke o poseku in opravljenih gojitvenih in 
varstvenih delih v gozdovih v letu 2012 za potrebe Poročila o delu ZGS za leto 2012 in 
Poročila ZGS o gozdovih za leto 2012; 

 za potrebe uvedbe modulov podjetja GRAD (kadri, plače, sejnine, potni nalogi, dodatno 
pokojninsko zavarovanje) smo izvedli prenose podatkov ter več vzporednih obračunov; 
zadnji vzporedni obračun, ki je bil popoln, smo izvedli za novembrsko plačo, decembrska 
plača je bila obračunana in izplačana že z novim programom; 

 izvajali smo obdelave za potrebe oddelkov; 

 pripravili smo podatke za izvajanje zakonsko določene medopravilnosti; 

 obdelali smo podatke za spremljanje izvajanja programa dela ZGS; 

 uvedli smo dnevno izmenjavo podatkov med strežnikom GIS in ZGS za potrebe 
osrednjega slovenskega lovsko-informacijskega sistema – OSLIS; 

 redno smo posodabljali protivirusno in spam zaščito vse do ravni krajevnih enot; 

 obdelali smo podatke Zemljiškega katastra, ki smo jih dobili od GURS-a, in jih 
posredovali območnim enotam v uporabo; 

 z zunanjim izvajalcem – FERI iz Maribora – smo izdelali spletno aplikativno rešitev za 
vnos podatkov kontrole sortimentov, ki se je izvajala na podlagi pogodbe s Skladom 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG RS); aplikacija je delovala tako znotraj kot zunaj 
HKOM omrežja, kar je uporabnikom omogočilo lažje delo, pridobili pa smo tudi potrebne 
odgovore za nadaljnji razvoj aplikacij ZGS; podatke smo SKZG RS posredovali prek 
varnega elektronskega predala; 

 z Oddelkom za gozdno tehniko in razvoj podeželja ter zunanjim izvajalcem Ljubljanskim 
urbanističnim zavodom (LUZ) smo vzdrževali in nadgradili aplikacijo GIS ceste; 

 nudili smo strokovno podporo pri zahtevnejšem oblikovanju raznih publikacij območne 
enote (plani, poročila o delu idr.); 

 sodelovali smo pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov (obdelave podatkov, izdelava 
kart, pomoč pri oblikovanju idr.); 

 informatiki na območnih enotah so sodelovali pri terenskih meritvah stalnih vzorčnih 
ploskev; 
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 svetovali smo pri obstoječih obdelavah podatkov za potrebe lovstva in izvajali 
zahtevnejše računalniške obdelave; nudili smo strokovno pomoč pri izdelavi letnega 
načrta LUO (priprava in tisk kart, zahtevnejša oblikovanja in tiskanje načrta); 

 nudili smo podporo za programa XLOV (vnos in analiza lovskih evidenc) in POPIS 
(popis objedenosti gozdnega mladja); 

 vgradili smo programski paket e-varstvo za potrebe varstva gozdov, katerega lastnik in 
avtor je GIS; 

 skupaj z Oddelkom za gozdnogospodarsko načrtovanje in z zunanjim izvajalcem FERI iz 
Maribora smo izdelali pregledovalnik gozdarskih podatkov, ki omogoča javen dostop do 
podatkovnih zbirk ZGS. Poatopno se bo dopolnjeval z novimi podatki. Z uporabo 
ustreznih aplikativnih rešitev je na strani zunanjega uporabnika možen dostop do 
podatkov za nadaljnje analize. V prvih devetih mesecih delovanja smo beležili preko dva 
milijona ogledov, od tega samo 47.852 iz državnega omrežja HKOM, prek katerega 
dostopajo tudi naši zaposleni. 

 

Poleg navedenega so sodelavci Oddelka za informatiko in vodje služb na območnih enotah ZGS nudili 
pomoč pri:  
 

 izdelavi Finančnega poročila in Zaključnega računa za leto 2012, 

 izračunavanju plač in drugih obdelav s področja računovodstva, 

 pripravi in objavi območnih načrtov za obdobje 2011–2020, 

 arhiviranju podatkov na ravni uporabnika, 

 težavah uporabnikov pri ob delu z aplikacijo za izdelavo gozdnogojitvenih načrtov, 

 problemih v zvezi z uvedbo aplikacije za evidenco delovnega časa,  

 pripravi podatkov za potrebe sodišč, inšpektorjev in drugih zunanjih uporabnikov, 

 pripravi mesečnih poročil inšpektorjem o nedovoljenem poseku, 

 pri izvajanju in uporabi aplikativne rešitve za kontrolo sortimentov po pogodbi s SKZGS 
RS ter izdelavi poročil. 
 

 

Razvijanje lastnih računalniških rešitev 
 

V letu 2013 smo na tem področju izvedli naslednje naloge: 
 

 vsebinsko smo dopolnili računalniške programe za računovodske obdelave (poročanje 
podatkov na DURS in ZPIZ ter izračuna osebnih dohodkov), 

 po območnih in krajevnih enotah smo nadgradili naprave NAS, 

 za potrebe arhiviranja in distribucije podatkov iz Centralne enote do krajevnih enot smo 
uvedli sinhronizacijo za vse NAS-e in s tem zmanjšali obremenjenost omrežja v 
delovnem času (replikacije se izvajajo v nočnem času), 

 glede na zahtevke uporabnikov smo dopolnili programe:  
 

o 'xTi' – evidence planov/realizacije izbire drevja za posek, poseka, tehnoloških 
vhodov pri sečnji in spravilu; 

o 'xGj' – izračuni subvencij in evidence planov/realizacije gojitvenih in varstvenih 
del, materiala in podatkov za spremljanje gozdno reprodukcijskega materiala; 

o 'xPD' – spremljanje programa dela in odločb, 

o 'GJN' – dopolnjena je vsebina izpisa, pogoji izpisa ter oblika in vsebina kart; 
vgrajene so nove obdelave in priprave podatkov; zaradi novih šifrantov je 
spremenjena obdelava in priprava podatkov; dopolnjena je priprava podatkov 
za obnovo načrta; vzdrževalcem je omogočeno popravljati določene podatke; 
vgrajeno je združevanje grafičnih podatkov; dodan je testni vnos s testnimi 
podatki; dodana je kontrola in prenos podatkov; 

o 'VLAKE' – vgrajena je kontrola vnosa grafičnih podatkov; zaradi novih šifrantov 
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je spremenjena obdelava in priprava podatkov; dopolnjeno je poizvedovanje za 
pregled podatkov; omogočeno je združevanje grafičnih podatkov; dodan je 
testni vnos s testnimi podatki; 

o 'UM' – izdelana je programska orodja za spremembo podatkov (pravic) zaradi 
spremembe šifrantov in uporabniških imen; 

o 'FUNKCIJE' – dopolnjena je priprava in obdelava podatkov; 

o 'KARTE' – dopolnjena je samodejna izdelava kart za izdelavo GJN in GGN; 

o 'PROSTOR' – izvedene so posodobitve zaradi spremembe podatkov. 

 dopolnjevali smo intranetno stran in pomagali pri uporabi internetne strani ZGS ter 
prevzeli vzdrževanje in objavljanje na internetnem portalu, 

 pripravili smo predlog za formiranje projektne skupine za vzpostavitev sistema 
podatkovnih baz na ravni ZGS ter izvedli analizo podatkovnega modela, 

 začeli smo s pripravo internih navodil na področju informacijskih tehnologij. 
 
 

Pridobivanje in vzdrževanje strojne in programske opreme 
 

V letu 2013 smo na tem področju izvedli naslednje: 
 

 nameščali smo računalniško opremo, ki je bila pridobljena z razpisom v letu 2012, 

 sodelovali smo pri nadaljnjem razvoju aplikacije GIS-ceste z zunanjim izvajalcem LUZ, 

 nadgradili smo elektronski sistem registracije delovnega časa in razporejanja opravil, 

 zamenjali smo pretečene SecID kartice, 

 namestili smo Windows serwer 2008 R2, s programsko opremo za obračun plač, in SQL 
strežnik, 

 zamenjali smo 2 diskovna sistema v strežnikih na območnih enotah in pokvarjene diske 
v DB strežnikih na Centralni enoti in na območnih enotah, 

 odpravili smo težave ob odpovedi diskov v NAS-ih in sistem usposobili za nadaljnje 
delovanje brez izgube podatkov, 

 za potrebe območnih načrtov za obdobje 2011–2020 smo postavili dodaten začasen 
strežnik MySQL in postgreSQL, 

 intranetni portal, ki deluje na Typo3 CMS, smo redno nadgrajevali in sproti posodabljali 
vse uporabljene vtičnike, 

 internetno stran smo prestavili na novo infrastrukturo na strežnikih MJU (MNZ), kjer 
gostujemo, 

 internetni portal , ki je deloval na Typo3 CMS 4.1, smo uspešno nadgradili na verzijo 4.5 
LTS, ki nam je omogočila migracijo na novo infrastrukturo, 

 uvedli smo svojo domeno zgs.si; na tej je že dostopna spletna stran ZGS, 

 E-naslove zaposlenih prejemamo na novi domeni @zgs.si. @zgs.gov.si bo skladno z 
dogovorom deloval še dve leti. Oba strežnika smo prilagodili za to in vsem zaposlenim 
dodali novo obliko e-naslova, 

 sodelavec Blaž Bogataj je namestil novo HELP DESK rešitev, ki je  testirana za potrebe 
oddelka informatike; aplikativna rešitev je uporabna za delo znotraj ZGS, 

 nadgradili smo Linux (Centos) strežnik, 

 poskrbeli smo za konfiguracijo in testirali delovanje DHCP strežnikov na NAS-ih 
območnih enot kot nadomestilo za WIN strežnike, ki trenutno na območnih enotah 
delujejo na MS Windows 2000 strežnikih, ki so predvideni, da jih izločimo. 

 
Usposabljanje delavcev ZGS za delo s strojno in programsko opremo 
 

V letu 2013 smo pri usposabljanju delavcev ZGS izvedli naslednje dejavnosti: 
 

 na intranetu smo sproti posodabljali navodila za uporabo računalniških rešitev in 
dopolnjevali navodila za namestitev programov MPX in GJN, 
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 sodelavci informatike so se udeležili različnih strokovnih srečanj s področja informa-
cijskih sistemov ter GIS produktov, 

 izvajali smo aktivnosti in vzporedno tudi usposabljanja na področju evidence delovnega 
časa (EDČ) – pomoč uporabnikom, pomoč tajnicam, razčiščevanje različnih nejasnih 
situacij, kontrole dogodkov, obrazložitve dogodkov, razporejanje ur dopustnikom, itd. 

 izvedli smo zobraževanje tajnic in knjigovodkinj za delo z novim kadrovsko plačnim 
programom GRAD. 

 sodelavci informatike smo se izobraževali predvsem na brezplačnih dogodkih, 
 

Sodelavci Oddelka za informatiko in vodje služb na območnih enotah ZGS so se sami 
izobraževali na področjih Windows 7, Linux in ostalih aktualnih vsebinah. 
 

Niko Jesenšek iz OE Ljubljana se je uspsobil za nadomeščanje Blaža Bogataja v primeru 
njegove odsotnosti na Centralni enoti. 
 
 

Vzpostavljanje standardov na področju računalniške obravnave podatkov 
 

V dosedanjem razvoju je ZGS na področju informacijskih rešitev doživel več razvojnih faz, 
razvoj pa se je po letu 2005 v glavnem ustavil in se je od tedaj dalje v pretežno le vzdrževalo 
zatečeno stanje. ZGS je v letu 2007 začel s pripravo javnega razpisa za nakup ERP 
programskih rešitev, vendar se razpis v predvidenih vsebinah ni nikoli v celoti realiziral. 
Bistvena pomanjkljivost obstoječega stanja je, da aplikativne rešitve, razvite pred letom 2000, 
zelo težko sledijo standardom programskih jezikov »nove« generacije. Reševanja težav smo se 
lotili več fazno. 
 

V ta namen smo: 
 

 izvedli analizo obstoječega podatkovnega modela ZGS, 

 določili standardno programsko opremo na podatkovnem delu, 

 določili zahtevano strojno opremo ter zagotovili, da vsak uporabnik pri svojem delu 
uporablja zgolj eno delovno postajo, 

 začeli nadomeščati fotokopirne stroje z multifunkcijskimi napravami, ki razen kopiranja 
omogočajo še mrežno tiskanje in skeniranje, 

 uvedli uporabo SSO funkcije pri uporabi programskih rešitev, 

 uvedli priključitev vseh delovnih postaj v domeno,  

 začeli s pripravami za izklop MS serverjev 2000 na vseh območnih enotah. Izvedli smo 
testiranje na napravah NAS, ki bodo uspešno nadomestile funkcije strežnikov. 

 
 

Vzpostavljanje in vzdrževanje komunikacijskih povezav 
 

V letu 2013 smo z namenom izboljšanja stanja komunikacijskih povezav sodelovali pri izvedbi 
javnega razpisa za telekonvergenčno omrežje. Konvergenčno omrežje omogoča učinkovitejše 
delo zaposlenih, predvsem pa nižje stroške telekomunikacij. Z uspešno zaključenim javnim 
razpisom, na katerem je bilo izbrano podjetje TELEKOM d.d., smo pridobili naslednje prednosti: 
 

 enega ponudnika za: 

o stabilno telefonsko omrežje, 

o mobilno telefonsko omrežje, 

o prenos podatkov, 

 nižje stroške na vseh tipih komunikacij, 

 višje prenosne hitrosti pri prenosu podatkov, kjer je do konca leta 2013 storitev nudilo 
Ministrstvo za javno upravo (MJU) prek pogodbenih izvajalcev. 

 

Sam projekt zaradi povezav v HKOM še ni bil zaključen do konca leta 2013, saj smo se za 
določene tehnične zahteve uspeli z MJU dogovoriti šele 22. 12. 2013. 
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Organizacijski predpisi in navodila 
 

Izdelava navodil za pripravo programa za leto 2013 je temeljila na predpostavki, da bo ZGS 
začel s postopkom za pridobitev ISO standardov za javno upravo. V vsakem primeru se v ZGS 
izvajajo smernice za delo v informatiki, ki jih je objavil MJU in se smiselno uporabljajo znotraj 
državne uprave. Pri tem je nujno poudariti, da sobivanje znotraj HKOM oblaka ni možno brez 
zagotavljanja predpisanih varnostnih politik. 
 
Priprava organizacijskih navodil, pravilnikov ter navodil za delo je potekala znotraj celotnega 
Oddelka za informatiko. V delo so je bilo vključenih praktično vseh osemnajst informatikov. 
Priprava dokumentov potekala v treh fazah: 
 

1. faza: priprava predloga in uskladitev znotraj delovne skupine, 

2. faza: pregled dokumentov s strani preglednikov, ki niso sodelovali v pripravi prve faze, 

3. faza: odobritev dokumentov za objavo. 
 
 
Pregled izdelanih dokumentov po informacijskih ravneh 
 
I raven - Krovna informacijska varnostna politika Zavoda za gozdove Slovenije – v pripravi 
  
II raven - Org. navodila o operativnih postopkih varovanja osebnih podatkov – v pripravi 
 - Pravilnik o delu na domu in uporabi mobilnih računalnikov 
 - Pravilnik o fizični zaščiti informacijskih sredstev - virov 
 - Pravilnik o poslovni skrivnosti, skupaj z oddelkom VIII – v pripravi 
 - Pravilnik o varstvu zbirk osebnih podatkov, skupaj z oddelkom VIII – v pripravi 
 - Pravilnik o projektnem delu 
 - Pravilnik o uporabi sistema elektronske pošte 
 - Pravilnik o uporabi sistema za dostop do interneta   
 - Pravilnik o upravljanju dostopov do informacijskih virov 
 - Pravilnik o upravljanju osebnih računalnikov 
 - Pravilnik o upravljanju komunikacijskih virov 
 - Pravilnik o upravljanju strežnikov 
 - Pravilnik o varnostnem kopiranju podatkovnih informacijskih virov, 
 - Pravilnik o zaščiti pred škodljivo programsko kodo 
  
III raven - Obdelave podatkov 
(podporni procesi) - Vzdrževanje in distribucija programske opreme 

 - Vzdrževanje strojne opreme 

 - Varovanje in zaščita informacijskega sistema 

 - Razvoj programske opreme – poteka  

  
IV raven - Kreiranje uporabnika, dodeljevanje in izbris pravic 

 - Navodilo za delo preko VPN dostopov 

 - Navodilo za izvajanje nadzora procesov znotraj področja informatike 

 - Omejevanje posredovanja in prejemanja neprimernih vsebin informacijskega sistema 

 - Registracija z Zone Button registrirno uro 

 - GSM registracija 

 - Web dog 

 - Web appruval 

 - Web T&S 

 - Koledar 

 - T&S_admin.docx 

 - ND-IO-07_TM.docx 

 - Avant fax 

 - Konsignacija Biro Lux 

 - Navodilo za uporabo multifunkcijskih naprav MINOLTA 

 - Navodila za delo preko VPN dostopov 

 

file:///C:/Users/tomazt.ZGS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/II%20nivo/Pravilniki/PR-IO-02_Pravilnik%20o%20fizični%20zaščiti%20virov.doc
file:///C:/Users/tomazt.ZGS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Navodila%20za%20vodenje%20projektov.PDF


Poraba finančnih sredstev 
 

Višina odobrenih finančnih sredstev za potrebe informatike ZGS se iz leta v leto vztrajno 
znižuje. Njihova višina se je začela še posebej močno zmanjševati po letu 2010, kar se odraža 
na staranju opreme, ki posledično povečuje stroške na vseh ravneh procesov, kjer uporabniki 
za svoje nemoteno delo potrebujejo računalniško opremo. 
 
 

Preglednica 47: Višina planiranih sredstev za informatiko po letih 
 

Opis / leto 2008 2009 2010 2011 
2012 

rebalans 
2013 

Planirana sredstva za IT 204.568 199.775 210.271 186.775 0 0 

Dodatna sredstva za IT   0 0 0 259.300 229.300 

Realizirano 188.678 236.103 223.471 195.000 51.315 229.252 

Skupaj  0 0 0  239 

 
 

Preglednica  48: Potrebna dodatna sredstva za izvedbo Strategije razvoja IS ZGS in odpravo 
popravljalnih ukrepov RS 
 

 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

PROGRAMSKA OPREMA      

Splošno 20.000 20.000 35.000  75.000 
    Poenotenje IS na ravni ZGS  20.000   20.000 

    Uskladitev podatkovnega modela PIS -TIS 20.000    20.000 

    Uvedba elektronske izmenjave dokumentov   35.000  35.000 

      
TIS – tehnični informacijski sistem 60.000 88.000 5.000 40.000 193.000 

    ADD ON rešitve   5.000  5.000 

    GIS (delno zajeto tudi v drugih modulih) 40.000 60.000   100.000 

    Posodobitev aplikacije za izdelavo GGN    40.000 40.000 

    Prehod na relacijsko bazo 20.000    20.000 

    WEB vmesnik za GIS  8.000   8.000 

    »Work flow« rešitve pri izdaji odločb  20.000   20.000 

      
ERP – poslovno informacijski sistem 84.000 90.000 30.000 5.000 209.000 

    Dokumentni sistem  60.000   60.000 

    E – arhiviranje   30.000  30.000 

    Evidenca osnovnih sredstev s črtno kodo    5.000 5.000 

    Integracija modulov ERP z drugimi rešitvami 75.000    75.000 

    Potni nalogi 9.000    9.000 

    »Work flow« rešitve pri računih, naročilnicah ipd.  30.000   30.000 

      
PIS – podporni informacijski sistem 58.000 87.000 22.000 11.000 178.000 

    ADD ON rešitve  10.000   10.000 

    Formalizacija IS    5.000 5.000 

    »Help desk«  10.000   10.000 

    Podpora obvladovanju sistemske dokumentacije   22.000  22.000 

    Informacijska podpora skupinskemu delu 8.000    8.000 

    Klicni center    6.000  

    Migracija z javnimi bazami 15.000    15.000 

    Projektna pisarna  29.000   29.000 

    Vložišče prejete in izdane pošte, arhiviranje 35.000 30.000   65.000 

    Evidenca delovnaga časa (nadgradnja)  8.000   8.000 

      

Skupaj 222.000 285.000 92.000 56.000 655.000 

      

RAČUNALNIŠKA STROJNA OPREMA      

    Mobilna delovna mesta, strežniki idr.     250.000 

      

SKUPAJ PROGRAMSKA IN STROJNA OPREMA 222.000 285.000 92.000 56.000 905.000 
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Navidezno naj bi ZGS za investicije v informatiko prejel dodatna sredstva za odpravo 
popravljanih ukrepov revizije Računskega sodišča RS, vendar temu ni tako. V letu 2012 je bilo 
črpanje sredstev za odpravo popravljalnih ukrepov praktično nemogoče, ker ZGS zaradi pozne 
odobritve sredstev s strani MKO ni mogel izvesti in uspešno zaključiti javnega razpisa. Podobno 
se je zgodilo v letu 2013, ko smo uspeli soglasje od MKO pridobiti šele po letu dni prizadevanj.   
 
Strategijo razvoja informatike v ZGS ter potrebna sredstva za njeno realizacijo smo predstavili 
revizorjem Računskega sodišča in predstavnikom MKO že v letu 2011. Na tej podlagi je MKO 
odobrilo dodatna sredstva za odpravo popravljalnih ukrepov Računskega sodišča.  
 

V letu 2013 smo uspeli izvesti in zaključiti javne razpise za vzpostavitev potrebne infrastrukture, 
ter pripravili pogoje za izvajanje javnega razpisa za razvoj rešitev na področju informacijsko 
komunikacijske tehnologije skladno s Strategijo razvoja informatike v ZGS iz leta 2011 ter 
izvedbo popravljalnih ukrepov Računskega sodišča. 
 
 

Poraba delovnega časa 
 

Preglednica 49: Delež porabe delovnega časa informatikov po vrstah opravil 
 

Opravilo Ure 

Izdelava navodil 152 

Izobraževanje 867 

Javna naročila 236 

Odsotnost 7.032 

Druga opravila zunaj oddelka 3.345 

Poročanje 445 

Projekti 386 

Stranke 1.093 

Vodenje 301 

Informatika - izvajanje računalniških obdelav 1.727 

Informatika - razvijanje računalniških rešitev 1.637 

Informatika - pomoč zaposlenim pri uporabi informacijske tehnologije 4.171 

Informatika - pridobivanje in vzdrževanje zbirk podatkov 4.527 

Informatika - pridobivanje in vzdrževanje strojne in programske opreme 7.820 

Informatika - druga strokovna opravila na področju informatike 3.891 

Skupaj  37.629 

 
Grafikon 17: Delež porabljenih ur informatikov po posameznih kategorijah opravil 
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4.2  FINANČNO - RAČUNOVODSKE  ZADEVE 
 

             Odgovorna: Lavra Krničar-Dremelj, ekon. 
 
 

4.2.1   Splošne finančne zadeve in računovodske zadeve 
 

Delo Oddelka za finančne zadeve zajema področje finančnega poslovanja ter računovodstva 
ZGS in obsega vodenje predpisanih in drugih evidenc, ki so potrebne za operativno vodenje, 
poslovanje in poročanje ZGS zunanjim in notranjim uporabnikom informacij. Poslovanje poteka 
na 14 organizacijskih enotah, Centralni enoti in 10 loviščih s posebnim namenom. Narava dela  
zahteva tekoče spremljanje sprememb predpisov s finančnega, računovodskega in davčnega 
področja ter tekoče obveščanje organizacijskih enot s spremembami, ki vplivajo na finančno in 
računovodsko poslovanje. Za vse navedeno je potrebno pridobivati nova znanja, za kar se v 
zaostrenih finančnih razmerah poslužujemo predvsem strokovne literature.  
 

V prvih dveh mesecih leta 2013 je bilo delo prioritetno usmerjeno v pripravo in usklajevanje 
podatkov ter izdelavo Zaključnega računa in poslovnega poročila za leto 2012. V januarju je bila 
opravljena uskladitev Finančnega načrta ZGS za leto 2013 z izhodišči, ki jih je posredovalo 
MKO. V februarju je bila zaključena inventura sredstev in obveznosti virov sredstev na dan 31. 
12. 2012. Izdelana so bila poročila in analize za potrebe MKO, vodstva ZGS in druge organe.  
 

V avgustu je bilo izdelano polletno poročilo o finančnem poslovanju ZGS, vključno z oceno 
realizacije za leto 2013, iz katere  bilo  razvidno, da bo ob koncu leta realiziran presežek 
odhodkov nad prihodki. Skladno z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije je bil izdelan Sanacijski načrt ZGS, v oktobru pa 
tudi Rebalans finančnega načrta ZGS za leto 2013. Zaradi zaostrene finančne situacije v 
javnem sektorju, zmanjšanja razpoložljivih sredstev in varčevalnih ukrepov je bilo v letu 2013 
potrebno veliko časa posvetiti prioritetam pri porabi finančnih sredstev ter nadzoru nad porabo 
sredstev v organizacijskih enotah in loviščih s posebnim namenom.  
 

Kot vsako leto je Oddelek za finančne zadeve tudi v letu 2013 opravljal dela v zvezi z nakazili 
lastnikom gozdov iz naslova sofinanciranja države za izvedena gojitvena in varstvena dela v 
svojih gozdovih. Podrobnejši podatki o tem so prikazani v poglavju 1.2.3. Financiranje in 
sofinanciranje gojitvenih in varstvenih del.  
 

Oddelek za finančne zadeve je tudi v letu 2013 sodeloval pri izvedbi javnih naročil. Za nabavo 
materialov, opreme in storitev je bilo opravljenih 12 postopkov oddaje javnih naročil, za katere je 
po zakonu o javnem naročanju potrebna objava na spletnem portalu. Skupna pogodbena  
vrednost naročil je znašala brez DDV 1.403.954 EUR, od tega je bilo 5 pogodb sklenjenih za 
obdobje dveh let. Postopki so bili izvedeni za telekomunikacijske storitve, storitve za 
usposabljanje lastnikov gozdov za nakup pisarniškega in računalniškega potrošnega materiala, 
sprejev za označevanje drevja, računalniške programske in strojne opreme, krme za potrebe 
LPN, feromonov, semena ter za. Za nakup goriva je bil ZGS vključen v skupno javno naročilo, ki 
ga je izvedlo Ministrstvo za finance.   
 

Podrobnejše poročilo o realizaciji nalog, finančnem poslovanju in računovodskih izkazih ZGS za 
leto 2013  je razvidno v Finančnem poročilu – Zaključnem računu ZGS za leto 2013.   
 
 

4.2.2  Gospodarjenje s premoženjem 
 

V letu 2013 je bil izdelan Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leti 2014 in 2015. Vanj so 
vključeni predlogi za prodajo in oddajo v najem prostorov in objektov, ki jih ZGS ne potrebuje za 
opravljanje dejavnosti. V letu 2013 je bi ZGS uspešen pri dveh postopkih prodaje, in sicer 
lovske koče Jelenov žleb v Kočevju in garažnega prostora v Slovenski Bistrici. Skupna 
pogodbena vrednost prodanih nepremičnin je znašala 80.396,70 EUR. Sredstva so bila naka-
zana na posebno proračunsko postavko in so namenjena investicijam v objekte in opremo ZGS.    
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V  nadaljevanju je prikazana  vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev po inventurnem stanju 
na dan 31.12.2013. 
 
 

Preglednica 50: Vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev v lasti države, prenesenih v 
upravljanje ZGS z razdružitvenimi pogodbami o prenosu in sklepi Vlade RS in nabavljenih v 
času delovanja ZGS po inventurnem stanju na dan 31. 12. 2013  
 

Organizacijska enota Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost 

Tolmin 2.554.257,65 1.949.010,25 605.247,40 

Bled 3.026.770,07 2.312.217,54 714.552,53 

Kranj 1.042.790,95 721.671,00 321.119,95 

Ljubljana 2.508.875,74 1.721.585,75 787.289,99 

Postojna 2.050.913,34 1.753.462,88 297.450,46 

Kočevje 2.446.711,22 1.887.050,41 559.660,81 

Novo mesto 1.575.576,15 1.256.638,29 318.937,86 

Brežice 676.772,45 542.327,99 134.444,46 

Celje 1.052.645,11 729.790,24 322.854,87 

Nazarje 369.362,33 289.910,02 79.452,31 

Slovenj Gradec 1.324.544,64 1.019.084,90 305.459,74 

Maribor 2.008.986,69 1.517.406,75 491.579,94 

Murska Sobota 456.017,07 334.904,79 121.112,28 

Sežana 700.415,70 551.241,10 149.174,60 

Centralna enota  1.232.264,59 772.478,19 459.786,40 

LPN Prodi-Razor 19.152,58 18.165,99 986,59 

LPN Jelen 1.217.105,00 1.084.560,37 132.544,63 

LPN Medved 5.907.144,45 5.451.868,96 455.275,49 

LPN Pohorje 50.311,14 34.197,53 16.113,61 

LPN Kozorog  800.322,98 574.440,18 225.882,80 

LPN Kompas Peskovci 209.108,23 57.289,34 151.818,89 

LPN Fazan Beltinci 640.557,18 485.834,74 154.722,44 

LPN Snežnik Kočevska Reka 3.723.543,29 3.541.090,99 182.452,30 

LPN Žitna gora 4.720,66 4.720,66 0,00 

LPN Ljubljanski vrh 625,94 625,94 0,00 

SKUPAJ 35.599.495,15 28.611.574,80 6.987.920,35 

 

 
 

4.3 KADROVSKO - PRAVNE ZADEVE 
 

             Odgovoren:  Bogdan Juteršek, univ. dipl. prav. 
 
 

4.3.1   Pravne zadeve 
 

Poleg tekočih zadev (priprava ali pregled raznih pogodb, vodenje sodnih in drugih uradnih postopkov, 
pravna pomoč organom in zaposlenim ZGS, sodelovanje s komisijami in delovnimi skupinami ZGS, 
pravna pomoč pri javnem naročanju, urejanje premoženjsko pravnih zadev, itd.) velja na pravnem 
področju v letu 2013 izpostaviti naslednja pomembnejša opravila: 
 

 priprava internih splošno-pravnih aktov in pomembnejših navodil direktorja: predlog 
sprememb in dopolnitev Statuta ZGS, predlog Pravilnika o postopkih in ukrepih za 
zavarovanje osebnih podatkov, osnutek Pravilnika o delovnih razmerjih, osnutek 
Pravilnika o kršitvah pogodbenih in drugih obveznosti, spremenjena Navodila za 
obravnavo pritožb v ZGS; 

 ob imenovanju novega v.d. direktorja ZGS je bila urejena registracija novega zakonitega 
zastopnika ZGS ter vse ostalo potrebno ob takšnih spremembah; 

 na premoženjsko-pravnem področju sta bila izvedena dva javna razpisa za prodajo 
nepremičnin, prodani sta bili dve nepremičnini, izvedeni so bili drugi postopki ravnanja s 
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stvarnim premoženjem (urejanje najemnih razmerji, urejanje zemljiško knjižnega stanja, 
urejanje evidenc pri Geodetski upravi RS in drugo); 

 na področju javnih naročil je bilo izvedenih 15 postopkov javnih naročil velike vrednosti, 
dve reviziji sta bili rešeni v korist ZGS; 

 med sodnimi postopki (izvršilni, pravdni, delovni spori) velja izpostaviti vložitev revizije 
na Vrhovno sodišče RS v zvezi s sodbo Upravnega sodišča RS glede dostopa do 
informacij javnega značaja, zaključena pravdna zadeva v korist ZGS glede izbrisa 
gozdne ceste iz evidenc ZGS, zaključen delovni spor v korist ZGS ter vložitev tožbe na 
Upravno sodišče RS zaradi odvzema subvencij za LPN; 

 v zadevah odločanja o dostopu do informacij javnega značaja je bilo izdanih 5 odločb, s 
katerimi je ZGS zavrnil dostop do informacij javnega značaja in 1 odločba, s katerimi je 
ZGS delno zavrnil dostop do informacij javnega značaja; 

 skladno z internimi navodili ZGS je bilo obravnavanih 8 pritožb nad delom uslužbencev 
ZGS. 

 
 

4.3.2  Kadrovske zadeve       
 

Delo na področju kadrovskih zadev je v letu 2013 je obsegalo predvsem naslednje naloge: 
 

 skrb za izvajanje načrta zaposlovanja javnih uslužbencev v ZGS v skladu z zakonodajo in 
sprejetim Kadrovskim načrtom ZGS;    

 zaključek implementacije novega Pravilnika o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest 
v ZGS, ki ga je sprejel Svet ZGS na 1. izredni seji, dne 20. 4. 2012 (Vlada RS je s sklepom 
št. 10003-34/2012/8 dala soglasje k Pravilniku dne 7. 6. 2012);  

 vodenje postopkov in priprava pisnih dokumentov z delovno pravnega področja skladno z 
zakonodajo;  

 vodenje postopkov v zvezi z uveljavljanjem priznanih pravic zaposlenim javnim uslužben-
cem na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (zaposlitev na 
delovnem mestu, ki ustreza preostali delovni zmožnosti javnega uslužbenca; delo s krajšim 
delovnim časom; upokojitev); 

 koordinacija poteka pripravništva in poskusnega dela s kadrovsko-pravnega vidika; 

 vodenje postopkov napredovanj po določbah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju;  

 priprava pisnih podlag za uveljavljanje pravic zaposlenih s področja Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih idr.; 

 koordiniranje in usmerjanje dela tajnic območnih enot na področju vodenja enostavnih 
kadrovskih opravil in urejanja delovnih razmerij;  

 spremljanje predpisov s področja delovno pravne zakonodaje, zdravstvenega in 
pokojninskega zavarovanja, starševskega varstva idr.. 

 
 

Zaposlovanje javnih uslužbencev v Zavodu 
 

Ob zaključku leta (31. decembra 2013) je bilo v ZGS zaposlenih na področju javne gozdarske 
službe 678 javnih uslužbencev (od tega 1 pripravnik), kar je pomenilo 94,3 % od sistemiziranih 
delovnih mest po Pravilniku o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v ZGS. V desetih 
loviščih s posebnim namenom je bilo ob koncu leta 2013 zaposlenih 62 javnih uslužbencev 
(71,3 % od sistemiziranih). Povprečno je bilo v letu 2013 zaposlenih 687 uslužbencev javne 
gozdarske službe in 62 lovcev. S 3 javnimi uslužbenci smo sklenili pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas, in sicer za vodenje območne enote (v. d.). Za krajši delovni čas imamo s sedmimi 
javnimi uslužbenci sklenjene pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas. Ti javni uslužbenci 
opravijo tedensko 188 ur dela od možnih 280 ur.  
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Preglednica 51: Pregled števila zaposlenih javnih uslužbencev Zavodu na dan 31. 12. 2013 
 

 
Organizacijska 

enota 
 

Število 
sistemiziran.  

delovnih 
mest v JGS  

Število 
sistemiz. 
lovcev 

Število 
zaposlenih 
za nedol. 
čas v JGS 

Število 
zaposlenih 
za določen 

čas 

Število 
zaposlenih 

lovcev 
 

Število 
zaposlenih 

pripravnikov 
 

Skupaj zaposlenih 
31.12.2013 

v JGS 

Centralna  e. 41  34 2 1  36 

Tolmin 56 1 53  0  53 

Bled 38  37 2   39 

Kranj 48 16 44  13  44 

Ljubljana 74 1 73  0  73 

Postojna 49 14 42  8  42 

Kočevje 57 28 55  21  55 

Novo mesto 60  57    57 

Brežice 42  41 1   42 

Celje 48  45    45 

Nazarje 34  30 2   32 

Sl. Gradec 47  46    46 

Maribor 60 8 58  3  58 

M. Sobota 30 19 23  16 1 24 

Sežana 35  32    32 

SKUPAJ  719 87 670* 7 62 1 678 

 

Opomba: * Število zaposlenih za nedoločen čas je nekoliko večje, ker je 1 javni uslužbenec ZGS, zaposlen 

sicer za nedoločen čas, razporejen za določen čas na delo na projektu.  

 

 

V ZGS imamo evidentiranih preko sto kandidatov, ki trenutno čakajo na zaposlitev – pripravništvo. 
Opazili smo, da diplomanti ne pošiljajo več evidenčnih prošenj. 
 

Delovno razmerje je v letu 2013 prenehalo 25 javnim uslužbencem. Od teh se je 16 javnih 
uslužbencev redno upokojilo, 1 javnemu uslužbencu je potekla pogodba o zaposlitvi za določen 
čas zaradi povečanega obsega dela, 4 javnim uslužbencem je potekla pogodba o zaposlitvi za 
določen čas zaradi nadomeščanja odsotnih javnih uslužbenk, odsotnih zaradi porodniškega 
dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka oz. zaradi daljših bolniških odsotnosti, 4 javni 
uslužbenci pa so predlagali sporazumno prekinitev delovnega razmerja.  
 

V ZGS je bilo 31. 12. 2013 zaposlenih 16 invalidov, od teh jih ima 7 pravico do dela s krajšim 
delovnim časom (4 oz. 6 ur dnevno), drugi so zaposleni na delovnih mestih, ki so ustrezna 
njihovi preostali delovni zmožnosti.  
 

Postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje so bili v letu 2013 izvedeni skladno 
z določbami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Zakona o 
interventnih ukrepih (Ur. l. RS, št. 94/2010) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 108/09, UPB in nasl.). Javni uslužbenci, ki so v letu 2012 izpolnili pogoje za 
napredovanje v višji plačni razred, bodo pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim 
razredom s 1. aprilom 2014.   
 

V letu 2013 so se 4 pripravniki prijavili k opravljanju strokovnega izpita. Uspešno sta strokovni 
izpit opravila 2 pripravnika, 2 pripravnika pa izpita nista opravila.  
 

Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in Pravilnika o kršitvah pogodbenih obveznosti 
in drugih delovnih obveznosti iz delovnega razmerja ter o disciplinski in odškodninski 
odgovornosti sta bili v letu 2013 za težje kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega 
razmerja izrečeni dve opozorili pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.  
 

Izpostaviti je potrebno, da so delo na kadrovskem področju tudi v preteklem letu v dokajšnji meri 
zaznamovali strogi varčevalni ukrepi v javnem sektorju. Od začetka veljavnosti Zakona za 



 101 

uravnoteženje javnih financ je ZGS pred začetkom zaposlitvenih postopkov zavezan pridobiti 
soglasje za zaposlitev resornega ministrstva in Sveta Zavoda. ZGS je na Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje tako v preteklem letu naslovil 18 prošenj za izdajo soglasja za zaposlitev 
delavcev, vendar niti ena od teh prošenj ni bila pozitivno rešena (zavrnjene so bile tudi prošnje 
za zaposlitve, ki bi bile v celoti financirane iz tržne dejavnosti ZGS). Poleg tega je do novembra 
2013 veljalo  napotilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, št. 014-56/2012, z dne 12.06.2012, o 
varčevalnih ukrepih na področju plač v javnih zavodih, s katerim je bilo prepovedano 
izplačevanje dodatka iz naslova povečanega obsega dela in nadomestno zaposlovanje v času 
daljših bolniških in porodniških odsotnosti delavcev ter v primeru predčasnega prenehanja 
delovnega razmerja za določen čas. Vse navedeno je v letu 2013 zavrlo realizacijo novih 
zaposlitev v ZGS.  
 
 

 
4.4   IZOBRAŽEVANJE   
 

           Odgovoren: mag. Andrej Breznikar, univ. dipl. inž. gozd.  
 
 

4.4.1   Izobraževanje zaposlenih v ZGS 
 

Neformalno izobraževanje zaposlenih v ZGS se v zadnjih letih zaradi finančnih razlogov izvaja s 
pomočjo ponudbe brezplačnih izobraževanj v stroki in internih izobraževalnih dogodkov, ki jih 
organiziramo sami.  Pri določenih izobraževalnih temah s tem nastajajo težave pri zagotavljanju 
ustreznega znanja in informacij za učinkovito in racionalno izvedbo delovnih nalog. Prenos 
znanja in razvojna naravnanost sta pogoj za reševanje organizacijskih problemov v danih 
razmerah. V letu 2013 je bilo izobraževanje zaposlenih v ZGS usmerjeno na področja, kjer 
zaznavamo primanjkljaj znanja. Zagotavljanje strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih temelji 
trenutno na dveh izobraževalnih oblikah, in sicer na internem neformalnem izobraževanju 
zaposlenih (seminarji, posveti, delavnice, predavanja in ekskurzije) in na zagotavljanju osnovne 
strokovne periodike zaposlenim za samoizobraževanje.  
 

Formalno izobraževanje zaposlenih (študij ob delu) je bilo v letu 2013 omejeno le na realizacijo 
programa iz prejšnjih let. Novih pogodb o formalnem izobraževanju z zaposlenimi ni bilo 
sklenjenih zaradi omejenih sredstev za izobraževanje in zaradi določil Zakona za uravnoteženje 
javnih financ. V letu 2013 so študij ob delu uspešno zaključili štirje zaposleni: dva zaposlena na 
višješolskem strokovnem študiju gozdarstva in lovstva, en zaposleni na visokošolskem 
strokovnem študiju gozdarstva in en zaposleni na podiplomskem študiju varstva naravne 
dediščine. 
 

Interno (neformalno) izobraževanje v ZGS usmerjajo strokovni oddelki, organizator izobraže-
valnih dogodkov pa so območne enote v sodelovanju z Oddelki ZGS. Zaradi zelo omejenih 
finančnih sredstev za pokrivanje stroškov izobraževanja so v veliki večini izobraževanja 
izvedena z lastnimi izobraževalnimi kapacitetami ali pa s sodelovanjem drugih inštitucij, 
predvsem Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), Biotehniške fakultete, MKO in Zavoda RS za 
varstvo narave. Za izobraževanje izkoriščamo tudi razvojne projekte, ki jih izvajamo oziroma 
sodelujemo pri njih. Pomemben del projektnega dela je namreč tudi diseminacija projektnih 
rezultatov, ki jo izvajamo za ciljne skupine zaposlenih v ZGS in na ta način prispevamo k dvigu 
ravni znanja  zaposlenih.   
 

Obseg neformalnega izobraževanja zaposlenih v letu 2013 prikazuje preglednica 52. V 
preglednici je navedeno število izobraževalnih dogodkov, ki so se jih udeležili zaposleni iz 
posamezne organizacijske enote ZGS in skupno število udeležencev. V letu 2013 se je različnih 
seminarjev, predavanj, demonstracij in delavnic udeležilo 1.780 zaposlenih. 
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Preglednica 52:  Število izobraževalnih dogodkov po organizacijskih enotah (Nd) in število 
udeležencev neformalnega izobraževanja (Nu) za zaposlene v ZGS v letu 2013 
 

 

Organizac. 
enota 

Stiki z last., 
javnostmi 

Gozdnog 
načrtovanje 

Gojenje in 
varstvo 

Gozdna 
tehnika 

Živalski svet Ostala 
področja 

SKUPAJ 

Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu Nd Nu 

Centr.  e. 9 24 13 42 11 23 10 54 12 31 27 49 82 223 

Tolmin   2 5 3 17 1 16 1 1 5 58 12 97 

Bled   2 7 6 28 7 27 2 2 3 7 20 71 

Kranj   6 20 15 45 5 18 4 26 6 10 36 119 

Ljubljana   8 37 4 14 2 5 2 3 9 82 25 141 

Postojna   2 5   6 31   6 98 14 134 

Kočevje 2 11 5 24 5 11 2 28 2 2 8 87 24 163 

N. mesto   7 54 1 4   1 1 6 32 15 91 

Brežice   4 10 9 121 6 40 1 1 2 45 22 217 

Celje   2 8 7 32 9 23   3 9 21 72 

Nazarje 1 32   3 61     2 36 6 129 

Sl. Gradec   1 6 1 8 3 126   0 0 5 140 

Maribor   6 20 3 29 5 35 1 1 6 14 21 99 

M. Sobota   1 2 1 3 2 8 1 2 6 14 11 29 

Sežana   2 11 6 26     1 18 9 55 

SKUPAJ  67  251  422  411  70  559  1780 

 
 
Izvedene izobraževalne aktivnosti so podrobneje opisane v poglavjih, ki obravnavajo 
posamezne strokovne vsebine, na tem mestu navajamo le njihov skupni pregled.  
 

Glede na število udeležencev izobraževanja po posameznih strokovnih področjih je bil obseg 
izobraževanja v letu 2013 največji na področju gojenja in varstva gozdov (422 udeležencev), 
gozdne tehnike (411 udeležencev) in gozdnogospodarskega načrtovanja (251 udeležencev). 
 

Na področju gojenja gozdov je bilo izobraževanje zaposlenih posvečeno negi gozda, izbiri 
drevja za posek, gozdnogojitvenemu načrtovanju, plodonosnim in tujerodnim drevesnim vrstam.  
Več izobraževalnih dogodkov je bilo organiziranih na področju varstva gozdov, in sicer o 
boleznih in škodljivcih gozdnega drevja, o računalniški aplikaciji e-varstvo, o različnih načinih 
zatiranja škodljivcev in o požarih v naravnem okolju. Posebna pozornost je bila posvečena tudi 
implementaciji fitosanitarnih standardov v gozdarstvu in zdravju gozdnih rastlin. Pod okriljem 
organizacije Prosilva Slovenija je bila pripravljena strokovna ekskurzija strokovnih delavcev s 
področja gojenja in varstva gozdov na avstrijsko Koroško, kjer jim je bil predstavljen avstrijski 
koncept nege gozdnih sestojev.  
 

V okviru projekta ManFor C.BD, ki ga izvaja GIS v sodelovanju z italijanskimi parterji, smo 
zastavili načrt usposabljanja terenskih gozdarjev za boljše odločanje o ukrepih v jelovo-bukovih 
sestojih in za prenos najnovejših raziskovalnih rezultatov v prakso 
 

Na področju gozdne tehnike smo zaradi potreb izvajanja nadzora razvrščanja gozdno-lesnih 
sortimentov v kakovostne razrede v državnih gozdovih izvedli program usposabljanja s področja 
merjenja in klasiranja gozdno-lesnih sortimentov. Izobraževanja so potekala na OE Ljubljana, 
KE Škofljica. Druga izobraževanja so bila namenjena vodenju evidence gozdnih prometnic in 
vlak, novostim pri uporabi novih tehnologij v gozdu, možnostim proizvodnje in rabe 
kakovostnega lesa (licitacija lesa v Slovenj Gradcu) in novemu Programu razvoja podeželja 
2014–2012. V okviru projekta NewFor so bile predstavljene nove tehnologije za zbiranje 
podatkov o gozdovih in načrtovanje spravila ter transporta lesa, ki temeljijo na uporabi LIDAR 
posnetkov. V sodelovanju s GIS so bile pripravljene tri predstavitve rezultatov CRP o 
tehnologijah pridobivanja in možnostih uporabe zelenih sekancev.  
 

Področju gozdnogospodarskega načrtovanja, vklučno z načrtovanjem rabe prostora, so bili 
posvečeni 30. gozdarski študijski dnevi z naslovom »Pogledi gozdarstva na krčitve gozdov«, na 
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katerih je ZGS sodeloval z več prispevki in pri vodenju razprave v zaključnem delu posveta. 
Udeležilo se jih je 61 zaposlenih iz vseh območnih enot in Centralne enote ZGS. 
 

Kot podpora procesu gozdnogospodarskega načrtovanja je bilo izvedenih več izobraževanj s 
področja načrtovanja večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, gospodarjenja v območjih 
Natura 2000, meritev sestojev na stalnih vzorčnih ploskvah, produkcijske sposobnosti rastišč, 
naravovarstvenih smernic v načrtih GGE in ohranjanja biotske raznovrstnosti. V sodelovanju z 
GIS je bilo organizirano izobraževanje zaposlenih v ZGS, ki sodelujejo pri intenzivnem 
spremljanju stanja gozdov. V okviru projekta SylvaMed, ki se je zaključil v letu 2013, je bilo 
pripravljenih več izobraževalnih dogodkov, med njimi posveta o vodah in o kolesarjenju v 
gozdnem prostoru, ki sta bila del prireditev Tedna gozdov 2013. Posveta sta bila namenjena 
strokovni javnosti in vsem deležnikom na obravnavanih področjih.  
 

V podporo učinkoviti rabi informacijskih tehnologij in uvajanju novih rešitev s tega področja je 
bilo izvedenih več izobraževalnih seminarjev tako za informatike kot uporabnike informacijske 
tehnologije.  
 

Na področju gozdnih živali in lovstva so bile glavne teme izobraževanj škode po divjadi (rezultati 
CRP), sobivanje človeka in medveda, lovsko načrtovanje na podlagi kontrolne metode, mala 
divjad in problematika voženj v naravnem okolju. Na podlagi rezultatov projekta SloWolf (Life+) 
je bila pripravljena mednarodna konferenca »Varstvo volka v kulturni krajini«, ki se je je poleg 
predstavnikov ZGS udeležilo še 180 udeležencev, v glavnem iz tujine.  
 

Izobraževanje zaposlenih na področju odnosov z lastniki gozdov in javnostmi je bilo posvečeno 
predvsem gozdni pedagogiki (projekta Sožitje in V naravo za zabavo) ter tematskim potem v 
naravi. Na posvetu o tematskih poteh v Brestanici smo aktivno sodelovali pri organizaciji in pri 
predstavitvah na terenu.  
 

Na področju varstva pri delu smo tudi v letu 2013 izvedli zakonsko predpisane seminarje in 
preizkuse znanja.  
 

Na kadrovskem in finančnem področju so bila izobraževanja namenjena predvsem uvajanju 
novega poslovnega in računovodskega programskega paketa, ravnanju z arhivskim gradivom,  
in delovnim evidencam. Dobro smo izkoristili možnosti brezplačnega usposabljanja mentorjev 
študentom in dijakom na praktičnem usposabljanju v ZGS, ki so bila financirana na podlagi 
razpisa Sklada za kadre, in usposobili 44 mentorjev.  
 

Leto 2013 je zaznamoval tudi intenziven strokovni dialog v zvezi z reorganizacijo stroke in strategijami 
uresničevanja ciljev na področju gozdarstva. Tako je bil na BF, Oddelku za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire že januarja pripravljen posvet o možnih oblikah prihodnje organizacije gozdarstva v 
Sloveniji, v novembru pa pod okriljem Zveze gozdarskih društev Slovenije še posvet o uresničevanju 
Nacionalnega gozdnega programa. Obeh posvetov se je udeležilo večje število strokovnih delavcev, iz 
vseh OE in Centralne enote.  
 

V letu 2013 smo zaposlenim kljub omejenim finančnim sredstvom zagotovili najnujnejšo 
strokovno literaturo, s katero se lahko samoizobražujejo. Za vse območne in krajevne enote je 
bil naročen Gozdarski vestnik, skupaj z dodatnimi izvodi njegove priloge Zdravje gozda. Prav 
tako smo za vsako območno enoto ZGS naročili po en izvod Zbornika gozdarstva in lesarstva. 
 
 

4.4.2   Praktično usposabljanje študentov in dijakov 
 
ZGS je v letu 2013 sprejel na praktično usposabljanje vse dijake in študente gozdarstva, ki so zaprosili 
za prakso. Praksa je potekala po programu izobraževalnih inštitucij. Sodelovanje izobraževalnih 
ustanov in ZGS poteka na podlagi individualnih in kolektivnih učnih pogodb.  
 

V okviru praktičnega usposabljanja študentov in dijakov s področja gozdarstva je tako v letu 2013 
opravilo predpisano praktično usposabljanje v ZGS 33 študentov višješolskega strokovnega študija 
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gozdarstva in lovstva (iz Višje strokovne šole v Postojni), 14 študentov visokošolskega strokovnega 
študija gozdarstva na BF - Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter 82 dijakov Srednje 
gozdarske in lesarske šole v Postojni. Izvedli smo tudi praktično usposabljanje za tri dijake programa 
naravovarstveni tehnik, in sicer za dijakinjo Šolskega centra Nova Gorica in za dva dijaka Srednje 
biotehnične šole Maribor.  
 

Praktično usposabljanje v ZGS je v okviru evropskega programa ERASMUS uspešno opravilo tudi več 
tujih študentov, in sicer štirje študenti iz Španije (Politehnica Madrid,  El Escorial in IES Villaviciosa) in 
po en študent iz Francije (Univerza Gap), Nemčije (UT Dresden) in Italije (CSA Baghera). Na študijski 
obisk v Slovenijo je prišla tudi skupina profesorjev iz visoke šole El Escorial pri Madridu. S šolo že več 
let uspešno sodelujemo, zato želi šola naše sodelovanje še poglobiti.  
 

Vsem študentom in dijakom so bili določeni mentorji, ki so poskrbeli za izvedbo predpisanega 
programa usposabljanja.   
 
 
 

4.4.3   Potovanja v tujino 
 
Službena potovanja v tujino v letu 2013 so bila zaradi zmanjševanja stroškov dela omejena na 
sodelovanje ZGS v mednarodnih projektih, strokovno sodelovanje s tujimi inštitucijami in na 
vabljene predstavitve s strani mednarodnih organizacij s področja gozdarstva. V preglednici 53 
so navedena vsa potovanja zaposlenih v tujino in njihov namen. Skupaj je bilo v letu 2013 
opravljenih 30 potovanj v tujino, ki se jih je udeležilo 63 zaposlenih.  
 

Stroški potovanj v tujino so v glavnem pokriti s strani projektov, v katerih sodeluje ZGS. Delno 
so jih krili tuji organizatorji,  v nekaterih primerih pa so stroške potovanj poravnali udeleženci 
sami, odobrena pa jim je bila odsotnost z dela. Potovanja, katerih materialni stroški niso 
bremenili sredstev javne gozdarske službe ZGS, so v preglednici 53 označena z eno ali dvema 
zvezdicama (*; **).   
 

Najpogostejši cilj službenih potovanj v tujino so bile sosednje države: Avstrija, Hrvaška, Italija in 
Nemčija. 
 
 

Preglednica 53: Pregled službenih potovanj zaposlenih v tujino v letu 2013 
 

Zap. 
št. 

Država 
Št. 

potovanj 
Št.  

udel. 
Nameni potovanj 

1 Avstrija 5 27 
Sestanek za projekt "Recharge Green" (2x)**, priprava na posvet o gojenju*, strokovna 
ekskurzija Prosilva*, demonstracija »Trajnostna gradnja in obnova, udeležba na delavnici o 
upravljanju z zvermi v povezavi z lovom** 

2 Italija 10 15 

Sestanek za projekt "Recharge Green" (2x)**, udeležba na kongresu Wiso (2x)**, Evropski 
forum o urbanem gozdarstvu**, info dan za projekte, predstavitev na delavnici Alpske 
konvencije, zaključek konf. Projekta Sylvamed**, aktivna udeležba na konferenci o volku**, 
predstavitev problematike škod od medveda SloWolf** 

3 Hrvaška 5 6 
Predavanje na dnevih varstva rastlin, udeležba na 45. Evropskem prvenstvu gozdarjev 
(EFNS-a), sestanek z ital. partnerjem (IPA ADRIATIC), Zaključna konferenca projekta 
APRO** , Izvedba pohoda po Medvedovi poti** - projekt Sožitje, 

4 Nemčija 2 4 udeležba na sestanku projekta NEWFOR**, uvodni sestanek projekta SIMWOOD** 

5 Finska 1 2 Udeležba na meddržavnem srečanju s predstavniki MKO Finske in Finske lovske zveze** 

6 Gvajana 1 2 Izvedba projekta "Krepitev zmogljivosti gozdarskega sektorja – Iwokrama«** 

7 Madžarska 2 2 Demonstracija gašenja goznih požarov, udeležba na bilateralni delavnici projekta** 

8 
Bosna in 

Hercegovina 
1 1 Delavnica - zdravstveno varstvo gozdov za JV Evropo* 

9 Albanija 1 1 Sodelovanje na simpoziju IUFRO* 

10 Belgija 1 1 Delavnica za velike zveri** 

11 Švica 1 2 Projektni sestanek Recharge Green** 

 SKUPAJ 30 63  
 

           Opomba: * Stroški potovanja niso bremenili ZGS; ** Stroški službene poti so bili plačani iz sredstev projekta 
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4.5   VARNOST  IN  ZDRAVJE  PRI  DELU 
 
        Odgovorni: mag. Mag. Tomaž Gerl, univ. dipl. inž. gozd., vodja Službe za varnost in zdravje pri delu 

                 spec. Jurij Beguš, univ.dipl.inž.gozd. 
 

 

V letu 2013 je Služba za varnost in zdravje pri delu nadaljevala z opravljanjem nalog oziroma 
ukrepov, ki zagotavljajo varnost in zdravje zaposlenih v zvezi z delom. Te naloge so predpisane 
z zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu in so bile določene v Programu dela ZGS 
za leto 2013.   
 
Najpomembnejše opravljene naloge v letu 2013 so bile naslednje: 
 

 spremljanje stanja varnosti in zdravja pri delu v ZGS ter obveščanje in seznanjanje 
zaposlenih o vseh nevarnostih in ukrepih za preprečitev nevarnosti; 

 izdelava programa usposabljanja zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu za posebne 
naloge (postopki pri izmeri ter razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov); 

 izdelava vprašalnikov za preverjanje znanja zaposlenih iz varnosti in zdravja pri izmeri 
ter razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov; 

 poučevanje in usposabljanje zaposlenih za varno delo, kakor tudi usposabljanje dijakov 
oziroma študentov, ki opravljajo delovno prakso v ZGS v okviru izobraževalnih 
programov (razna predavanja s področja varnosti in zdravja pri delu, izvedba preizkusov 
znanja s testi, literatura…); 

 izvedba kontrolnih zdravstvenih pregledov delavcev pri izbranih zdravnikih;  

 izvedba preventivnih cepljenj proti klopnem meningoencefalitisu in steklini ter nabava 
repelentov proti klopom in insektom; 

 nabava osebne varovalne opreme (zaradi ekonomske krize se je v letu 2013 nabavila le 
najnujnejša osebna varovalna oprema na podlagi ugotovljenega stanja sredstev in 
opreme pri uporabnikih);  

 evidentiranje in izvedba internih raziskav nezgod pri delu zaposlenih na ZGS ter 
obveščanje inšpekcije dela; 

 tekoče vodenje predpisanih evidenc, priprava programov in poročil;  

 evidentiranje in analiziranje nezgod pri delu v zasebnih gozdovih. 

 
V aprilu 2013 je prišlo v ZGS do sprememb na področju organizacije zagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu. Ker je uslužbenka na delovnem mestu »samostojni svetovalec VII/2 za 
področje varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom« v okviru Oddelka za gozdno 
tehniko in razvoj podeželja na lastno pobudo in dogovorno prekinila delovno razmerje v ZGS, 
ostaja to delovno mesto do nadaljnjega nezasedeno. Opravljanje najnujnejših nalog s področja 
varnosti in zdravja pri delu na ravni celotnega ZGS je bilo poverjeno mag. Tomažu Gerlu, v 
okviru območnih enot pa vodjem odsekov za gozdno tehniko po območnih enotah. Spremljanje 
in analizo nezgod lastnikov gozdov opravlja Andrej Zadnik. 
 
 

Nezgode pri delu zaposlenih v ZGS 
 
V letu 2013 se je pri delu pripetilo 13 nezgod in pri tem se je prav toliko zaposlenih 
poškodovalo. Število nezgod je precej pod desetletnim povprečjem (2004–2013), ki znaša  22 
nezgod na leto. 
 

Pogostnost nezgod, ki se izraža s številom nezgod v enem letu na 100 zaposlenih, ima v letu 
2013 vrednost 1,7 ((število nezgod na delu v letu 2013/število zaposlenih) x 100). 
 

9 nezgod se je pripetilo revirnim gozdarjem, 2 nezgodi gozdarjema svetovalcema, 1 nezgoda 
vodji krajevne enote in 1 nezgoda fazaneristu. Največ nezgod se je zgodilo v marcu, in sicer 3, 
drugače pa so bile dokaj enakomerno porazdeljene po vsem letu, saj se jih je v prvi polovici 
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pripetilo 6 in v drugi polovici 7. Iz analize pogostosti pojavljanja nezgod je razbrati, da je 
najnevarnejše obdobje zima, zlasti meseci od januarja do konca marca. Znotraj tedna so 
nezgode dokaj enakomerno porazdeljene po dnevih, izstopa samo dejstvo, da se v letu 2013 
nobena nezgoda ni pripetila v petek. Glede ur znotraj delovnega časa nismo zaznali posebnosti, 
tako da ni mogoče oceniti, v katerem delu dneva je bila verjetnost za nezgodo večja. 
 
 

Preglednica 54:  Število nezgod pri delu po organizacijskih enotah v desetletnem obdobju 
 

Organizacijska enota 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SKUPAJ 

Centralna enota           0 

Tolmin 2 3 2 2 1  2  1  13 

Bled 1 7 2 2  2 4  3  21 

Kranj 2 2 2 1 1 2 2 2 2  16 

Ljubljana 6 7 1 6 1 1  3 3 1 29 

Postojna 3 2 2  1   2 1 1 12 

Kočevje 5   3 1  2 2   13 

Novo mesto 2 5 3 2 1 1 5 1 1 2 23 

Brežice  1 1      1 2 5 

Celje 1 3 2 1 1 1 6 5 1 2 23 

Nazarje 2   1 1 1  4 4  13 

Slovenj Gradec 1 5 3 2 1 1    1 14 

Maribor 4 3 3 3 2 3 1 2 3 2 26 

Murska Sobota  1      1  1 3 

Sežana 2  1   1 2 1 1 1 9 

SKUPAJ 31 39 22 23 11 13 24 23 21 13 220 

 
 

Na osnovi analiz nezgod ugotavljamo, da je največja verjetnost za poškodbe pri delu na terenu, 
kjer se največ poškodb zgodi pri hoji po brezpotju (označevanje dreves, kontrola sečišča). 
Najpogosteje prihaja do padcev oziroma zdrsov, najpogostejše poškodbe pa so zvini oziroma 
nategi vezi in udarnine. Med najbolj izpostavljenimi deli telesa so noge in obraz.  Tukaj gre zlasti 
za udarce vej pri prehodih skozi mlajše sestoje. Pri tem so najpogosteje poškodovane oči. V 
letu 2013 se je tudi opazno povečal delež poškodb zaradi prometnih nesreč. Delovnega mesta 
– terena ne moremo izboljšati in prilagoditi delavcu, zato je zelo pomembna uporaba ustrezne 
osebne varovalne opreme (poudarek mora biti na redni uporabi in nabavi kakovostnih terenskih 
čevljev) in redno usposabljanje in opozarjanje zaposlenih na pazljivost pri delu na terenu.  
 
 

Preglednica 55: Število poškodb zaposlenih na ZGS v letu 2013 po kraju nezgode, opravilu, 
vzroku, vrsti poškodbe in poškodovanemu delu telesa 
 

Kraj 
nezgode 

Št. Opravilo Št. 
Vzrok 

poškodbe 
Št. 

Vrsta 
poškodbe 

Št. 
Poškodba – 
telesni del 

Št. 

cesta  vožnja 2 
prometna 
nezgoda 

2 
notranje 

poškodbe 
1 vrat 1 

      udarec 1 trup 1 

parkirišče 1 čiščenje snega 1 tla 1 zvin 1 koleno 1 

pomožni 
prostori 

1 vzpenjanje po lestvi 1 lestev 1 udarec 1 trup 1 

gozd 8 
označevanje drevja za 

posek 
7 veja 3 udarec 3 oko 3 

    tla 1 
notranje 

poškodbe  
1 uho 1 

    podrast 1 odrgnine 1 glava 1 

    delci lubja 1 zvin 1 roka 3 

    nož 1 zlom 1 noga 2 

      urez 1 noga 3 

  opisi sestojev 1 tla 1 zlom 1 rebra 1 

lovski revir 1 obhod revirja 1 tla 1 udarec 1 roka 1 

SKUPAJ 13  13  13     
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Nezgode pri delu v zasebnih gozdov 
 

ZGS samoiniciativno prek svojih revirnih gozdarjev beleži nezgode v zasebnih gozdovih, saj je 
drugačen sistem zbiranja podatkov – prek Policije in zdravstvenih ustanov – otežen med drugim 
tudi zaradi Zakona o varovanju osebnih podatkov. Podatki, ki smo jih zbrali, so pridobljeni na 
podlagi informacij, ki jih delavci ZGS pridobijo na terenu, oziroma iz dnevnih časopisov, na 
podlagi teh informacij pa izdelajo poročilo o nezgodah v zasebnih gozdovih. Kljub temu, da na 
tak način vseh nezgod ne moremo zajeti in torej podatki niso popolni, nam služijo kot dobra 
informacija o tem, pri katerih opravilih se pripetijo nesreče, kako resne so poškodbe in kaj je 
vzrok tem nesrečam. V poročilih o nezgodah naj bi bile zajete vsaj vse smrtne nezgode.  
 

V dnevnih časopisih je bilo sicer objavljenih še nekaj nezgod pri delu z motorno žago oziroma s 
traktorjem (težje poškodbe oziroma smrt), vendar smo pri preverjanju na terenu ugotovili, da se 
te nezgode niso zgodile pri delu v gozdu ampak na primer pri podiranju v sadovnjaku, pri 
pripravi drvi na dvorišču, pri prevozu s traktorjem domov iz vasi ipd.. 
 

V letu 2013 smo do 31. 12. 2013 evidentirali 64 nezgod pri delu v zasebnih gozdovih, in sicer 15 
smrtnih, 37 težjih in 12 lažjih. 
 

Leto 2013  je s 15 smrtnimi žrtvami drugo najbolj tragično leto, takoj za letom 2011, ko je bilo 18 
smrtnih žrtev. To pomeni po eno smrtno žrtev na vsakih 260.000 m3 posekane lesne mase. 
Tragične številke so tudi rezultat ekonomske krize, ki sili tiste, ki do sedaj niso delali v gozdu, da 
si pripravijo drva za kurjavo ali prodajo. Večina teh ljudi, žal, ni ustrezno usposobljenih za delo v 
gozdu, nima ustreznih izkušenj, nima ali ne uporablja osebne varovalne opreme in vsekakor 
podcenjuje nevarnosti pri delu v gozdu. V preteklih letih je bilo največ poškodovanih kmetov, 
sedaj pa je ta slika obrnjena. Poškodovani so najpogosteje nekmeti (41 %), sledijo polkmeti   
(31 %), najmanj pa je kmetov (28 %). Najpogosteje so poškodovanci stari od 50 do 60 let. 
 

Podrobnejša analiza nezgod v letu 2013 kaže, da  je bilo največ nezgod pri sečnji dreves       
(69 %), sledi spravilo (26 %), izdelava drv (3 %) in prevoz lesa (2 %). Pri smrtnih nezgodah je 
prišlo do poškodb glave oziroma trupa, medtem ko pri težjih in lažjih nezgodah prevladujejo 
poškodbe nog in trupa. Ob jasnem  vremenu se je pripetilo 72 % nezgod, 28 % pa ob slabem  
vremenu. 
 

38 % ponesrečencev je uporabljalo osnovno zaščitno opremo, 62 % pa ne. 16 % ponesre-
čencev je bilo vsaj na eni obliki tečaja, ki jih organizira ZGS, 84 % jih ni bilo na nobenem tečaju 
iz varnega dela v gozdu. Od 15 smrtnih nezgod sta bila dva udeleženca na tečajih varnega dela 
v gozdu, ki jih organizira ZGS. 
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Grafikon 18: Povezava med številom nezgod s smrtnim izidom ter količino posekane lesne 
mase v zasebnih gozdovih  



 108 

ZGS je aktiven na področju izobraževanja in promoviranja varnega in učinkovitega dela v gozdu 
že od leta 1995. Na tečajih, ki jih izvajamo, gre letno skoraj 2.000 udeležencev, izdajamo 
publikacije, sodelujemo z mediji, sodelujemo s prikazi na sejmih. Vendar očitno to ni dovolj. 
Stanje lahko izboljšamo predvsem z dodatnim izobraževanjem, zelo potrebno pa bi bilo v 
izobraževanje o varnem delu v gozdu vključiti že mlade. Koristno in priporočljivo bi bilo tudi 
povezovanje lastnikov gozdov v društva, kjer si lahko izmenjujejo izkušnje ter medsebojne 
storitve. V večji meri je potrebno spodbujati nakup sodobnih naprav za delo v gozdu, koristila pa  
bi tudi strožja zakonodaja in nadzor na tem področju.   
 
 

Varstvo pred požarom 
 

Glavne aktivnosti na področju varstva pred požarom v letu 2013 so bile: 
 

 izvajanje programa usposabljanja zaposlenih iz varstva pred požarom, 

 izvajanje programa usposabljanja odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje 
evakuacije, 

 izvedba preizkusov znanja s področja varstva pred požarom za zaposlene,  

 izvedba preizkusov znanja s področja varstva pred požarom za odgovorne osebe za 
začetno gašenje in izvajanje evakuacije, 

 usposabljanja zaposlenih in odgovornih oseb s področja varstva pred požarom, 

 sodelovanje na inšpekcijskih pregledih s področja varstva pred požarom. 
 
 

 

4.6   DELO  ORGANOV  ZGS  IN  NJIHOVIH  KOMISIJ 
 
V letu 2013 se je Svet ZGS sestal na 3 rednih sejah in 3 izrednih sejah, 4 seje pa so bile 
korespondenčne. Sveti vseh območnih enot so se sestali na skupno 39 rednih sejah, 4 seje pa 
so bile korespondenčne.  
 

Strokovni svet ZGS se je sestal na 2 sejah.  
 

Direktor ZGS je sklical 9 sestankov vodij območnih enot in oddelkov.  
 

Strokovni kolegij Centralne enote ZGS, ki se ga udeležujejo vodilni delavci posameznih 
strokovnih področij, se je v letu 2013 sestal na 22 sejah. Seje vodi Vodja Sektorja za strokovne 
zadeve, zapisniki sej pa so redno posredovani na vse območne enote in objavljeni na internem 
spletu (Intranetu).  

 
 
4.7   NOTRANJI  NADZOR 
 

Odgovoren: spec. Jurij Beguš, univ.dipl.inž.gozd. 

 
Na podlagi s sklepa direktorja ZGS (sklep št. 010-98/2013) naj bi vodje območnih enot oziroma 
vodje odsekov opravili strokovne preglede (kontrole) polovice krajevnih enot oziroma lovišč s 
posebnim namenom, vodje strokovnih oddelkov in služb (na CE ZGS) pa vsaj po 2 pregleda. 
Tematiko pregleda si nadzorniki izberejo samostojno, pri izvedbi nadzornega pregleda pa so 
osredotočeni zlasti na izvajanje izdanih navodil.  
 

Skupno je bilo opravljenih 25 rednih in 15 izrednih pregledaov. O odpravi ugotovljenih 
nepravilnostih so morale območne enote pisno obvestiti direktorja ZGS.  
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5  Struktura  porabljenega  delovnega  časa  v  letu 
2013 po dejavnostih  

 
V letu 2013 so zaposleni v javni gozdarski službi v ZGS že sedmo leto evidentirali delovni čas 
po posameznih nalogah. Takšno evidentiranje omogoča analizo porabe delovnega časa po 
delovnih nalogah in ob poznanih količinah opravljenih del v grobem tudi spremljanje učinkov po 
nalogah in organizacijskih enotah ter analizo stroškov. V preglednici 56 navajamo za leto 2012 
porabljeni čas in njegovo strukturo po temeljnih gozdarskih področjih dela v ZGS. 
 
 

Preglednica 56: Število porabljenih neto ur in struktura delovnega časa po temeljnih opravilih 
v letu 2013, vključno z LPN  
 

Dejavnost 
Porabljen čas 
v 2012 - ure 

Porabljen čas v 
2013 - ure 

Delež 
% 

Indeks 
na 2012 

Gozdnogospodarsko načrtovanje 156.942 156.023 16,5 99,2 

Gojenje in varstvo gozdov 424.289 489.630 51,8 115,4 

         Gojenje gozdov 314.113 377.917 40,0 120,3 

         Varstvo gozdov 110.176 111.713 11,8 101,4 

Gozdna tehnika 112.598 104.353 11,1 92,7 

         Tehnologija 53.628 51.146 5,4 95,4 

         Gozdne prometnice 58.970 53.207 5,7 90,2 

Gozdne živali in lovstvo 21.574 26.462 2,8 122,7 

Svetovanje in razvoj podeželja ** 68.896 62.948 6,7 91,4 

Odnosi z javnostmi 16.157 13.554 1,4 83,9 

Gozdarski nadzor 1.677 170 0,0 10,1 

Informatika 34.418 42.270 4,5 122,8 

Izobraževanje 18.651 19.430 2,1 104,2 

Javne naloge s področja varstva narave 14.618 11.130 1,2 65,8 

Projekti 16.914 17.816 1,9 105,3 

SKUPAJ JAVNA SLUŽBA 886.734 943.786 100 106,3 

Tržna dejavnost 140.605 138.140  98,2 

          Lovišča s posebnim namenom 136.002 121.041  89,0 

          Naročniki 4.603 17.099  371,5 

Režija 291.167 185.084  63,5 

Prazniki, dopusti, bolniške v breme ZGS 300.033 252.234  84,1 

 
Opomba: Že v Poročilu o delu ZGS za leto 2012 smo omenili, da se je delež delovnega časa za režijo 
povečal zaradi povečanega obsega opravila 1501 Urejanje evidenc ter priprava programov in poročil, in 
sicer zaradi urejanja evidenc gozdnih cest v letu 2012. Ker je urejanje evidenc, priprava programov in 
poročil sestavni del strokovnih opravil na vseh delovnih področjih ZGS, smo se ob pripravi letošnjega 
poročila o delu ZGS odločili delovni čas, potreben za to opravilo, prikazati pri posameznih strokovnih 
področjih oziroma temeljnih opravilih ZGS. Zaradi spremenjenega prikaza omenjenega opravila, ki ga je 
bilo v letu 2013 za 103.768 neto ur, podatkov o porabi časa ni ustrezno neposredno primerjati s podatki 
preteklega leta.     

 
 
 
Na podlagi podatkov o delu iz območnih  
enot in poročil oddelkov je predlog Poročila  
o delu ZGS uredil mag. Živan Veselič. 

 
 

      Damjan Oražem     

             

         v.d. direktorja 
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Priloga 1: Pomembnejše institucije in organizacije ter področja sodelovanja ZGS  

 

Zap. 
štev. 

Organizacija Področje sodelovanja 

MINISTRSTVA IN ORGANI V SESTAVI MINISTRSTEV REPUBLIKE SLOVENIJE, DRŽAVNI ZBOR 

1 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje   financiranje ZGS, 

 vzdrževanje in gradnja gozdnih promentic 

 divjad in lovstvo 

 vlaganja v gozdove iz sredstev proračuna RS 

 zavarovane živalske vrste, velike zveri 

 vožnja v naravnem okolju 
–  gozdne gradnje 

2 Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin  

 varstvo gozdov 

3 Agencija Republike Slovenije za okolje   protipožarne preseke 

 zavarovane živalske vrste, velike zveri 

4 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja 

 sofinanciranje vlaganj v gozdove po PRP 2007-2013 

5 Ministrstvo za obrambo  
Uprava RS za zaščito in reševanje 

 ujme v gozdovih 

 gospodarjenje z gozdovi v upravljanju MORS 

6 Ministrstvo za finance   načrti sanacije, načrt razvojnih programov (NRP) 

7 Direkcija RS za ceste  usklajevanje omrežja gozdnih in javnih cest 

8 Statistični urad RS  posredovanje podatkov za statistični letopis 

9 Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje  gojenje in varstvo gozdov, divjad in lovstvo 

10 Veterinarska uprava RS  monitoring svinjske kuge pri d.prašiču, stekline pri 
lisicah in aviarne influence pri racah mlakaricah; 
dovoljenja za poskuse na prostoživečih živalih – 
projekti; inšpekcijski pregled EU 

11 DURS – Davčna uprava RS  obdavčitev subvencij za vlaganja v gozdove 

 posredovanje podatkov o gozdovih, ki so oproščeni 
davka od KD, in s cestami zaptrih gozdovih 

IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE IN MUZEJI 

12 Andragoški center Slovenije    –   študijski krožki 

13 Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive vire 

 strojna sečnja, les za energijo, prometnice; 

 gozdnogospodarsko načrtovanje; 

 gojenje in varstvo gozdov, divjad in lovstvo;  

 projekti  

14 Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna –  tečaji za lastnike gozdov  

15 Gozdarski inštitut Slovenije  les za energijo, prometnice;  

 gozdnogospodarsko načrtovanje;  

 gojenje in varstvo gozdov, divjad in lovstvo;  

 projekti 

16 Kmetijski inštitut Ljubljana  varstvo gozdov 

17 Inštitut za naravno dediščino LUTRA  vidra 

18 Biotehniška fakulteta – Oddelki za zootehniko, 
gozdarstvo in biologijo 

 divjad in lovstvo; projekt telemetrije ter genetskega 
proučevanja jelenjadi in velikih zveri; LIFE projekt za 
volka; DNA projekt za medveda; Projekt določanja 
starosti medvedov z brušenjem zob 

19 Veterinarska fakulteta  divjad in lovstvo 

20 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko, Univerza v Mariboru  

 pregledovalnik podatkov ZGS 

 aplikacija za klasiranje gozdnih lesnih sortimentov  

JAVNI ZAVODI, SKLADI IN AGENCIJE 

21 Triglavski narodni park   podatki o gozdovih  

 strojna sečnja 

 divjad in lovstvo 

22 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS  strokovne storitve – gozdarstvo 
najem površin za divjad za LPN 

23 Zdravstveni domovi   varnost in zdravje pri delu – zdravniški pregledi 

24 Geodetski zavod RS  zbirni kataster javne gospodarske infrastrukture 

 usklajevanje omrežja gozdnih in javnih cest 

25 Prirodoslovni muzej Slovenije  zavarovane živalske vrste 

26 Zavod RS za varstvo narave  velike zveri, Natura 200 (načrtovanje), projekti 

27 Ljubljanski urbanistični zavod  aplikacija Evidenca gozdnih cest 
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LOKALNE SKUPNOSTI 

28 Občine  vzdrževanje gozdnih cest; določanje režima prometa 
na gozdnih cestah; gradnja gozdnih prometnic 

 izmenjava podatkov o cestah 

 določanje režima prometa na gozdnih cestah 

PODJETJA 

29 Gozdarske gospodarske družbe  uvajanje novih tehnologij v gozdno proizvodnjo. 

 gradnja gozdnih prometnic. 

30 Krim d.o.o.  ocena gozdne ceste na parceli 

31 Metropolitana d.o.o.  strokovne storitve - gozdarstvo 

32 Pomurski sejem  udeležba na sejmu AGRA: demonstracije, svetovanje 
lastnikom gozdov, les za energijo, državno sekaško 
tekmovanje lastnikov gozdov 

 udeležba na sejmu Lov 

33 LOGOS d.o.o.  program za lovske evidence LISJAK 

34 ERIC-o Velenje  projekti, organizacija posvetov 

NEVLADNE ORGANIZACIJE 

35 Društvo Ekologi brez meja  divja odlagališča odpadkov 

36 Zveza strojnih krožkov Slovenije  gozdna tehnika 

37 Zveza lastnikov gozdove Slovenije, 
Društva lastnikov gozdov 

 gozdne prometnice; energetsko svetovanje; 

 licitacija vrednega lesa. 

38 Gasilska Zveza Slovenije  varnost in zdravje pri delu  

39 Lovska zveza Slovenije, OZUL, LD  divjad in lovstvo; Komisija za velike zveri pri MOP 

40 Društvo za osvoboditev živali in njihove 
pravice 

 velike zveri; načrti upravljanja z divjadjo 

41 Čebelarska zveza Slovenije, čebelarska 
društva 

 čebelarski pašni redi, strokovna sodelovanja 

42 Društvo moderatorjev Slovenije  izobraževanje za vodenje skupinskih procesov 

43 Oglarski klub Slovenije  Teden gozdov, oglarstvo 

44 Združenje za pohodništvo in kolesarjenje  tematske pohodniške poti v Sloveniji 

45 Turistična zveza Slovenije  tematske pohodniške poti v Sloveniji 

46 Planinska zveza Slolvenije  tematske pohodniške poti v Sloveniji 

47 Agencija Spirit  tematske pohodniške poti v Sloveniji 

48 Lokalne akcijske skupine LAS   razvoj podeželja 

ZBORNICE 

49 Gospodarska zbornica Slovenije  strojna sečnja 

 gozdno gospodarsko načrtovanje 

50 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  Bioenergis - biomasa iz kmetijstva 

 varno delo v gozdu 

 svetovanje lastnikom gozdov 

 divjad in lovstvo; škode od divjadi; velike zveri 

51 Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica  varstvo gozdov 

ORGANIZACIJE EU IN DRUGIH DRŽAV 

52 IUFRO (International Union of forest research 
organisations – Mednarodna zveza 
gozdarskih raziskovalnih organizacij) 

 aktivno delo v delovni skupini 6.06.03. 

 vodja Oddelka za gozdno tehniko je predstavnik 
Slovenije v IUFRO. 

53 FAO (Food and agricultural organisation – 
mednarodna organizacija za hrano in 
kmetijstvo) 

 les za energijo 

 participacija in svetovanje lastnikom gozdov. 

54 Izobraževalni center Osoje v Avstriji  izobraževanje lastnikov gozdov. 

55 Parco Naturale Adamello Brenta (R Italija)  rjavi medved 

56 EU, Komisija  Direktiva o habitatih – velike zveri; 

57 WWF Austria  rjavi medved 

58 IBA (International Bear Association)  velike zveri – rjavi medved 

59 LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe)  velike zveri 

60 SCALP (Status and Conservation of Alpine 
Lynx Population) 

 velike zveri – ris; 

61 Šumarski fakultet iz Zagreba  Dnevi zdravstvenega varstva rastlin Hrvaške 

62 Pro Silva Europe  priprava letne konference Pro Silva v Sloveniji 

63 Joint Research Centre Institute for 
Environment and Sustainability, Ispra 

 poročila o gozdnih požarih 

 


